
EtSin TS2018 – Iloa ja eloa Etelä-Siilinjärvelle!

EtSin tehtävät
• Asukkaiden ja alueella 

toimivien 
voimavarojen 
yhdistäminen ja 
aktivoiminen 
asuinalueen asioihin 

• Asukasnäkökulmien 
esilletuonti ja niiden 
edistäminen  

• Tapahtumien 
järjestäminen ja EtSi-
tapahtumakalenterin 
käytön 
hyödyntäminen

Tavoitteet 2018
1. Etelä-Siilinjärvi-

näkyvyyden 
vahvistaminen

2. EtSi-toimijoiden ja 
jäsenmäärän 
lisääminen 

3. Toimintatulo 
hankintalogiikan 
täsmentäminen

4. Vaikuttavuuden 
lisääminen

Työryhmät ja 
vastuuhenkilöt: hallitus, 
tapahtuma-, nuoret- ja 
kylät työryhmät. Talous-, 
viestintä-, 
tapahtumakalenteri ja 
Vapepa-vastaavat

Työtavat: voimavarana 
positiivisuus ja 
kannustus, avoin ja 
läpinäkyvä toiminta, 
suositaan sähköisiä 
välineitä, hallitus 
kokoontuu kuukausittain 
ja työryhmät tarpeen 
mukaan

Työvälineet: netti- ja 
facebook sivut, 
tapahtumakalenteri, 
työryhmien ja 
vastuuhenkilöiden 
työhuone Sahrepoint, 
tietokone, videotykki, 
rollup, esittelyliivit, 
tulostin ja videokamera 

Kevätkokous
• Maalis-toukokuussa
• Toimintakertomus ja 

tilinpäätös

Syyskokous
• Syys-joulukuussa
• Toimintasuunnitelma, 

talousarvio ja 
henkilövalinnat

Syksytapahtuma
Jännevirralla

Liikkuva 
joulukalenteri
• Ennen joulua 

joulukuussa

EtSi-Info kevät
• yhteisöesittely
• 26.4

EtSi-Info syksy
• Lokakuu?

Asukasaloiteprojektien työstö
• ympärivuoden

Kevättapahtuma
puutarhateema

Alueen 
kehittämistarpeiden 
kartoitus 
• tammi-

maaliskuussa

Osallistutaan ja vaikutetaan Siilinjärven kyläparlamentin, Pohjois-Savon Kylien ja 
Vapepan toimintaan

Bisnestreffit
• maalis-huhtikuussa

Etelä-Siilinjärven 
asukastalo valmistuu

EtSin uudet nettisivut 
valmistuvat alkuvuodesta

Sakky-yhteistyö

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry 
Haaparinne – Jännevirta-Rissala – Toivala –Vuorela             

Vireä ja vahvasti kasvava yli 6000 asukkaan asuinalue



EtSi-Nuorten TS2018 – Iloa ja eloa Etelä-Siilinjärvelle!

EtSin tehtävät
• Asukkaiden ja alueella 

toimivien 
voimavarojen 
yhdistäminen ja 
aktivoiminen 
asuinalueen asioihin 

• Asukasnäkökulmien 
esilletuonti ja niiden 
edistäminen  

• Tapahtumien 
järjestäminen ja EtSi-
tapahtumakalenterin 
käytön 
hyödyntäminen

Tavoitteet 2018
1. Etelä-Siilinjärvi-

näkyvyyden 
vahvistaminen

2. EtSi-toimijoiden ja 
jäsenmäärän 
lisääminen 

3. Toimintatulo 
hankintalogiikan 
täsmentäminen

4. Vaikuttavuuden 
lisääminen

Työryhmät ja 
vastuuhenkilöt: hallitus, 
tapahtuma-, nuoret- ja 
kylät työryhmät. Talous-, 
viestintä-, 
tapahtumakalenteri ja 
Vapepa-vastaavat

Työtavat: voimavarana 
positiivisuus ja 
kannustus, avoin ja 
läpinäkyvä toiminta, 
suositaan sähköisiä 
välineitä, hallitus 
kokoontuu kuukausittain 
ja työryhmät tarpeen 
mukaan

Työvälineet: netti- ja 
facebook sivut, 
tapahtumakalenteri, 
työryhmien ja 
vastuuhenkilöiden 
työhuone Sahrepoint, 
tietokone, videotykki, 
rollup, esittelyliivit, 
tulostin ja videokamera 

Alueen 
kehittämistarpeiden 
kartoitus 
• tammi-

maaliskuussa

EtSin uudet nettisivut 
valmistuvat alkuvuodesta

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry 
Haaparinne – Jännevirta-Rissala – Toivala –Vuorela             

Vireä ja vahvasti kasvava yli 6000 asukkaan asuinalue

Etelä-Siilinjärven 
asukastalo valmistuu
• Nuorten iltoja

Nuorekkaamman logon 
suunnittelu
• Jo muutamia ideoita
• Mahdollista esim. 

järjestää nuorten 
logon suunnittelu kisa

EtSi Nuoret, tekstiilien painatus
• Tapahtumien yhteydessä voisi 

myydä/ jakaa nuorille. Näin 
EtSi Nuoret saisi näkyvyyttä

• Näihin uudet logot

Ideoita vuodelle 2018
• Tyttöjen hemmottelu ilta
• Salibandy turnaus tytöille ja 

pojille
• Discon tai vastaavan tapahtuman

järjestäminen
• Rusettiluistelu/ Jäädisco
• Kesällä retki/ matka johonkin

esim. Huvipuistoon
• Kunttarin pakohuoneeseen

(Kekkosen kätyrit) ryhmiä?
• Nuorisotalon tai Suininlahden 

koulun kanssa joku isompi
tapahtuma, jossa EtSin Nuoret
avustamassa


