
EtSin TS 2022 – Iloa ja eloa Etelä-Siilinjärvelle!

EtSin tehtävät
• Asukkaiden ja alueella 

toimivien voimavarojen 
yhdistäminen ja 
aktivoiminen asuinalueen 
asioihin 

• Asukasnäkökulmien 
esilletuonti ja niiden 
edistäminen  

• Tapahtumayhteistyö 
alueella ja yhteistyössä 
Siilinjärven asuinalue-
toimijoiden kanssa

Tavoitteet 2022
1. Uudet kotisivut ja muun 

viestinnän kehittämistyö
2. Teemakokoukset tarvitt.
3. Kylätoimijoiden tukeminen, 

yhteiset kokoukset ym.
4. Voimavarojen kokoaminen 

Siilinkylien ”Kyläimago ja 
yhteistyö”  -hankkeen 
toteuttamiseksi

Toimijat ja vastuuhenkilöt:
-hallitus, jossa kylien, 
yritysten, järjestöjen ja 
yhteisöjen sekä nuorten 
edustus tai yhteyshenkilö 
-tavoitteena vastuun 
tasainen jakautuminen: 
esim. talous-, viestintä, 
jäsen-, nuoriso- ja Vapepa-
vastaavat

Toiminnan periaatteet:
•positiivisuus, avoin ja 
läpinäkyvä toiminta 
•ensi sijassa sähköisten 
välineiden käyttö
•Hallituksen ja toimijoiden 
joustava kokousrytmi, 
tavoitteena säännöllisyys ja 
teemakokoukset  (jäsen-, 
yritys-, viestintä- jne.)
•työryhmiä tarvittaessa

Työvälineet: 
•koti- ja fb-sivut
• MicrosoftTeams –
työhuone ja WhatsApp
•tietokone, videotykki, 
rollup, esittelyliivit, 
videokamera käytössä
•työtilana VuoKu-talon 
kokoustila, vuosikokoukset 
myös yritysten ja yhteisöjen 
tiloissa

Kevätkokous
• Maalis-toukokuussa
• Tilinpäätös 2021

Syyskokous  Loka-joulukuussa
• Toimintasuunnitelma, 

talousarvio ja henkilövalinnat

Kesän ja alkusyksyn 
tapahtumat
• Perheiden iltatori kesä/ 

elokuu
• Asuinalue/kylätapahtumat 
• Kirkonmäki kuhisee

Adventin- ja joulunaika
•Mukana kunnan yhteisessä juhla-ajan 
vieton ilmeessä, mm. Kotikulmat 
valoissa

Lehtiyhteistyö paikallislehti 
Uutis-Jousen kanssa pitkin 
vuotta
• Etelä-Siilinjärvi –sivu 

lehden toimittamana

Aloitteet ja hankkeet
• Hankkeiden työstäminen aloitteista
• ”Kyläimago ja yhteistyö” keskeisenä

Kevättapahtuma
• Avoimet kylät virtuaalitapahtuma
• Kylänomadi-reittien käyttö (ohjattu tapahtuma)

Toimijat ja työnjako
• Uusien rekrytointi EtSi:lle ja 

alueen kylille
• Työnjakoa kehitetään: viestintä, 

jäsenvastaava ym. avaintehtävät 

Osallistuminen ja vaikuttaminen Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:ssä sekä Pohjois-
Savon Kylät ry:ssä ja muissa sidosryhmissä sekä yhteistyössä kunnan kanssa

Yritykset, näkyvyys ym.
• Jäsenrekrytointi yrityksistä
• Yhteydet vahvemmiksi: 

siilikuva yrityslahjana, 
kuukauden yritys fb:ssa

• Yhteistyössä yrittäjä-
yhdistysten ym. kanssa

Viestintä ja näkyvyys Sähköisen viestinnän kehittäminen: 
MS Teams ja WhatsApp sisäisessä viestinnässä, uudet 
kotisivut ja fb sekä aktiivinen jakaminen eri kanaviin 
ulkoisessa viestinnässä.

Oppilaitos- ja kouluyhteistyö sekä nuoret
-EtSi-infot, heijastinpuu, laajennettu oppilashuoltoryhmä, 
stipendit alueen koulujen oppilaille

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

Vireä ja vahvasti kasvava yli 6000 asukkaan asuinalue

Yritysyhteistyö
→ Näkyvyyden tarjoaminen
→Talkoo- ja tapahtumayhteistyö
yritysjäsenyys EtSissä: vuosimaksu
50 € (max 5 työnt) /100 €

• Kesätori Sj

• Kylätapahtumia / 

projekteja alueella

Arjen turva –hanke 2022
• 3-4 kokousta vuoden aikana
• Kohdistuu alueen kaikkiin kyliin
• Alueen tarpeiden mukainen 
• suunnitelma ja toteutus


