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Toimintakertomus 1.1.2016–31.12.2016
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 2016 Jännevirran uuden sillan rakennustyöt alkoivat, mikä tarkoitti monen
kylän palvelun päättymistä. Kylältä purettiin vanha koulurakennus, joka toimi niin
kyläyhdistyksen, kuin kaikkien kyläläisten kokoontumis- ja toimintatilana. Päiväkodin
toiminta loppui kesällä. Lisäksi rakennustöiden alle jäi urheilukenttä ja päiväkodin
yhteydessä ollut leikkipuisto.
Kyläyhdistys pyrki edistämään koko vuoden korvaavien tilojen ja palveluiden
rakentamista ja työ on edelleen kesken. Yhdistyksen aktiivien rajalliset resurssit
uhkaavat korvaavien palveluiden saamista kylälle.
HALLITUS
Hallinto 2016
Hallitus valittiin 23.3.2016. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Seppo Tiirikainen
Varapuheenjohtaja Saija Miettinen
Sihteeri-varainhoitaja Teemu Ruokolainen
Katri Hämeen-Anttila
Arto Leskinen
Jukka Väänänen
Eeva Räsänen
Hallituksen varajäseninä olivat Eeva Happonen, Anna-Leena Pakarinen, Veli Heikkinen,
Raija Kekäläinen ja Tommi Jäppinen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Koskinen ja Eeva Kuikka. Varalla olivat
Juhani Koskinen ja Markku Sopanen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset vuosi- ja järjestäytymiskokous pidettiin 23.3.2015.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa.
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Tilikauden 2016 tulos oli
erittäin hyvä ennen kaikkea Jännevirran koulurakennuksen irtaimistosta saatujen
myyntitulojen ansiosta. Lisäksi ainoana tapahtumana järjestetty vappurieha keväällä
oli selkeästi voitollinen ja vuotuinen kunnan maksama kylien yleisavustus oli normaalia
suurempi.
Tilinpäätös osoitti voittoa 1 164,79 €.
Talous parani selkeästi verrattuna edellisvuosiin.
TOIMINTA
Tapahtumat
1.5. kyläyhdistys järjesti vuoden ainoana tapahtumana vappuriehan. Onnistunut
tapahtuma keräsi paljon kyläläisiä ja ohjelmassa oli mm. sirkuskoulu, pomppulinna ja
poniratsastusta. Tarjolla oli perinteisesti muurinpohjalettuja sekä paljon muuta
suolaista ja makeaa.
20.6. järjesti Ramboll Finland Oy viimeisen avoimen keskustelu- ja tiedotustilaisuuden
Jännevirran koululla, jossa esiteltiin viimeisimmät suunnitelmat ja aikataulut
siltahankkeesta.
28.8. järjestettiin Jännevirran vanhan koulurakennuksen irtaimiston myyntitapahtuma
ennen purkutöiden alkua. Kyläyhdistys oli hankkinut Siilinjärven kunnalta luvan myydä
rajatusti koulun irtaimistoa omien tavaroidensa lisäksi. Osa tavaroista lahjoitettiin.
7.12. järjesti Liikennevirasto asukastilaisuuden Jännevirran uuden sillan työmaalla.
Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja sen hyötyjä. Pääurakoitsija Kreate Oy esittäytyi ja
kävi läpi itse sillan rakentamista.
Julkaisutoiminta
Toimintavuonna 2016 julkaistiin tietoa kylän tapahtumista yhdistyksen internetsivuilla
ja jakamalla alueella tiedotteita postilaatikkojakeluina.
Jäsenyydet ja osallistumiset
28.2. kyläyhdistys jätti Siilinjärven kunnalle osoitetun muistutuksen hankkeen Valtatien
9:n parantaminen Jännevirran kohdalla tiesuunnitelmaan. Muistutuksessa yhdistys
halusi kiinnittää huomiota suunnitelman puutteelliseen melusuojaukseen,
palloilukentän varauksen puuttumiseen ja kevyenliikenteen väylän puuttumiseen koko
Jännemäentien matkalta.
11.4. kokouksessa kyläyhdistys päätti jakaa kaksi stipendiä Suininlahden koulua
käyville, Jännevirta-Rissalan alueella asuville aktiivisille ja harrastaville oppilaille.
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Stipendit myönnettiin saapuneiden hakemusten perusteella Katri Pakariselle ja Tuuli
Tiirikaiselle.
23.11. pidettiin Siilinjärven kyläparlamentin kokous, jossa päätettiin uudistaa
kyläparlamenttia kevyempään ja helpommin lähestyttävämpään muotoon. Lisäksi
valittiin kyläparlamentin uusi johtoryhmä. Mukana olivat lisäksi Pohjois-Savon kylät
ry:stä Merja Kaija ja Siilinjärven kunnan liikuntatoimesta Timo Hyötyläinen
esittelemässä yhteistyömuotoja.
Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys EtSi ry:n toiminnassa JäRKy ry on mukana
kyläjäsenenä ja oli mukana vuoden 2016 kokouksissa.
Jännevirran koulurakennuksessa järjestetty toiminta
Vuonna 2016 kaikki Jännevirran koulurakennuksessa ollut toiminta loppui pääasiassa
kevätkauteen ja kyläkirjasto myöhemmin kesällä, koska rakennuksen purkutyöt
käynnistyivät syksyllä.
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston varttuneiden aktivointiryhmä senioreille on
kevätkauden järjestetty maanantaisin.
Aktiivinen perhekero toimi aina parillisina viikkoina maanantaisin ja sunnuntaiaamuisin
peliaamun merkeissä kevääseen asti.
Vauhdikasta Zumbaa tanssittiin kevääseen kolmena iltana viikossa aina tiistaina,
torstaina ja sunnuntaina.
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston kuntojumppa järjestettiin kevätkaudella
keskiviikkona ja Kuopion kansalaisopiston naisten liikuntaa vastaavasti perjantaisin.
Kyläkirjasto jatkoi toimintaa viimeiseen asti ja uutta materiaalia saatiin lahjoituksina.
Nuorisotila on ollut suosittu ja jatkuvassa käytössä loppuun saakka.
Lisäksi Suininlahden koululla oli sählyvuoro koko vuoden 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.
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LOPUKSI
Kyläyhdistyksen toimintakausi 1.1.2016–31.12.2016 on pitänyt yhdistyksen edelleen
toiminnassa osin haikeissa tunnelmissa, kun monet rakennukset ja palvelut ovat
jääneet siltatyömaan alle. Yhdistys laittoi paljon voimavaroja järjestääkseen viimeisen
tapahtuman tutussa ympäristössä Jännevirran koulun vielä ollessa olemassa ja
järjestetty vappurieha oli erittäin onnistunut tapahtuma. Lisäksi vuosi 2016 oli
taloudellisesti yhdistykselle vahva yhdistyksen oman ja vanhan koulun irtaimiston
myynnin ansiosta.
Jatkossa ratkaisevaa on saada yhdistykselle aktiivinen hallitus tai muu kylän toimija
ajamaan uusien korvaavien palvelujen rakentamista kylälle sen elinvoimaisuuden
takaamiseksi.

Siilinjärvellä 8.2.2017

Seppo Tiirikainen

Teemu Ruokolainen

puheenjohtaja

sihteeri-varainhoitaja
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