
SIVISTYSLAUTAKUNTA

HANKE / HANKINTA TA 2019 TA 2020 TA 2021

S I V I S T Y S L A U T A K U N T A

LIIKUNTAPAIKAT   (lisätietoja Timo Hyötyläinen, puh. 044 740 1314)
Ahmon urheilukentän peruskorjaus -230 000

Lähiliikuntapaikat -250 000 -220 000

Kuntorata pienkenttä valot -40 000 -40 000 -40 000

Kuntoratojen liikuntavälineet -25 000 -25 000

Simpan uimarannan kunnostus -30 000

Kuuslahden koulun kenttä -200 000

Saharan jääkiekkokaukalo -30 000

Mantun kehittämishanke -200 000

LIIKUNTAPAIKAT yhteensä -470 000 -575 000 -285 000

KONEET JA KALUSTO
O p e t u s p a l v e l u t
Koulujen pienkoneet ja kalusto -80 000 -60 000 -60 000

Ahmon koulun kalusteet -180 000

Uuden Kuuslahden koulun liikuntakenttä ja lähiliikuntapaikka. 

Jääkiekkokaukalon laitalevyt ovat kauttaaltaan uusimisen tarpeessa

Kyseessä on Siilinjärven Pesiksen kanssa toteutettava hanke: Mantun kentälle rakennetaan 
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu monikäyttöinen huoltorakennus. Katsomoita 
kunnostetaan ja katetaan kakkospuolella. Nykyisin Mantulta puuttuvat asianmukaiset sosiaali- 
ja pukutilat. Kehittämishankeen myötä olosuhteet täyttävät suurelta osin lisenssiehdoissa 
vaaditut velvoitteet.

Koulujen kalusteiden, koneiden ja laitteiden uusiminen, vanhenevan ja rikkoontuneiden 
irtaimen uusiminen

Ahmon koulun A-osan korvaavan uudisrakennuksen kalustaminen

Hankkeen valmistuuu kesällä 2019. Vuonna 2019 tehdään kentän pinnoittaminen ja 
kalustohankinnat.

Suininlahden koulun lähiliikuntapaikka v. 2020, Vuorelan koulun lähiliikuntapaikka v. 2021. 
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen on kuntastrategiaan pohjautuva tavoite. 
Lähillikuntapaikka ohjelma käynnistyi v. 2009.  

Kuntoratojen valaisimien uusiminen nykyaikaisiin energiaa säästäviin malleihin. Kuntoratojen 
nykyistä lampputyyppiä ei enää valmisteta. Valaisimien vaihto on osa Siilinjärven kunnan 
energiasäästöohjelmaa.  Seuraavaksi uusitaan Patakukkulan alueen vanhimpia valaisimia 
sekä pienten kuntoratojen valaisimia. Myös asuinaluiden pienkenttien valaisimia uusitaan 
mahdollisuuksien mukaan. Perusteluna saavutettavat säästöt pienentyvän energiakulutuksen 
seurauksena sekä se, että nykyisen mallisia valaisimia ei enää ole markkinoilla.

Omatoimisen liikunnan tueksi on viime aikoina voimakkaasti lisääntyneet toiminnallisen 
harjoittelun mahdollistavat ulkokuntoiluvälineet. Vuonna 2020 ulkokuntoiluvälineet on 
tarkoitus sijoittaa Patakukkulan alueelle. 

Simpan uimaranta-alueen kunnostus vanhan rantasaunan purkamisen ja asukastuvan 
valmistumisen jälkeen.



HANKE / HANKINTA TA 2019 TA 2020 TA 2021
Kuuslahden koulun kalustaminen -120 000

Vuorelan koulun kalustaminen -250 000

Kasurilan koulun väistötilan kalustaminen -80 000

Siilinlahden koulun väistötilojen kalustaminen -270 000

Opetuspalvelut yhteensä -550 000 -490 000 -60 000
V a r h a i s k a s v a t u s p a l v e l u t
Päiväkotien kaluston uusiminen -40 000 -40 000 -40 000

Toivalan päiväkodin kalusto -170 000

Kuuslahden esiopetus/päiväkotiryhmän kalusto -50 000

Päivärinteen uuden päiväkodin kalustaminen -300 000

Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä -260 000 -40 000 -340 000
V a p a a -a i k a 
Vuorelan kirjaston kalusto ja tekniikka -100 000

Kentänhoitokone -30 000

Pöljän kotiseututalon korjaus -40 000

Latukone (välirahoitus) -90 000

Kunnossapidon pientraktori -50 000

Vapaa-aika yhteensä -120 000 -190 000 0

KONEET JA KALUSTO yhteensä -930 000 -720 000 -400 000

Sivistyslautakunta yhteensä -1 400 000 -1 295 000 -685 000

Hankkeista ja hankinnoista lisätietoja antavat henkilöt ja puhelinnumerot:
Sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301
Liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen, puh. 044 740 1314
Varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen, puh. 044 740 1955

Kuuslahden koulun uudisrakennuksen kalustaminen

Vuorelan koulun uudisrakennuksen kalustaminen

Osa Kasurilan koulun luokista siirtyy väistötiloihin. Ko. luokkien kalustaminen. 

Päivärinteen alueelle tulevan väistötilan kalustaminen. 

Päiväkodeissa edelleen pieniä ja huonokuntoisia lasten kalusteita 

Uusi päiväkoti valmistuu vuonna 2019 

Pöljän kotiseututalon lattioiden korjaustoimet (katselmus tehty). 

Latukoneen vaihto ajankohtainen. Latukoneiden valmistuksessa tapahtumassa muutos. 
Käytössämme olevaa kokoluokkaa ei todennäköisesti valmisteta enää vuoden 2020 jälkeen.

Vanhan pientraktorin käyttötunnit täynnä. Vaatii jatkuvaa huoltoa ja työt seisovat 
kalustorikkojen seurauksena.

Kuuslahden koulun yhteydessä olevan päiväkotiryhmän kalustaminen koulun valmistuttua. 

Uusi päiväkoti suunnitelmissa 2021, päiväkoti on 4-6 ryhmäinen 

Uuten kirjastoon tarvitaan kalusteet ja omatoimikirjaston tekniikka 2020

Uusittua Ahmon kenttää varten


