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HALLITUKSEN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 2 /2017 

 

AIKA  1.3.2017, klo 18:00 

 

HALLITUKSEN JÄSENET 

Hannu Kaisto (puheenjohtaja) 

Maarit Sippola (sihteeri) 

Juha Aalto 

Juha Kosola (poistui klo 18:50) 

Henna Jurvakainen 

Anne Matikainen 

 

Erkki Niskala ei ollut paikalla 

 

1 § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi. 

2 § Kokouksen toimihenkilöt 

 

Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi 

valittiin Juha Aalto ja Juha Kosola. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi. 

 

5 § Rakentajamessut 7.-9.4.2016 

 

Esittelijät messuilla 

- Perjantaina klo 10-17: Henna Jurvakainen (aamu) ja Hannu Kaisto (ilta)  

- Lauantaina klo 10-17: Anne Matikainen (aamu) ja Juha Kosola (ilta) 

- Sunnuntaina klo 10-16: Erkki Niskala (aamu) ja Juha Aalto (ilta) 

- Henna rakentaa messustandin, Juha A purkaa sen 

- Kyläyhdistys kustantaa ruuan esittelijälle. 1 ruoka/vuoro.  

- Mikäli itse ei pääse paikalle, täytyy hommata sijainen.  

- Henna hommaa messu/nimikyltit. Mikäli esittelijöihin tulee muutoksia, siitä on 

ilmoitettava Hennalle maaliskuun loppuun mennessä. 

Jakkukylästä kiinostuneiden yhteystiedot 

- kerätään sähköpostiosoitteet laatikkoon (Henna hommaa laatikon) 

- lehtiö, jossa repäistävät laput (Henna hommaa lappuvihkon) 

Messusisustus 

- Henna hommaa baaripöydän tms., tuolin 

- Maarit hommaa banderollitelineen 

- Banderolli valmiina, liite 1 

Läppäri ja nettiyhteys 

- Henna selvittää nettiyhteyden 

- Maarit hommaa läppärin 

6 § Purusaaren virkistysaluehanke sekä Jakun koulun ladun parantaminen 

- Maarit esitteli hankkeen. Rantojen raivaus on alkanut tammikuussa. Homma 

on edennyt hyvin ja jatkuu edelleen. Jakun koulun ladun peruskorjaus ja 

kuntoratapohja tehdään Oulun kaupungin toimesta, mikäli maanomistajat 
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vuokraavat maansa tähän tarkoitukseen. Näin ollen Jakun koulun ladun osuus 

otettiin pois Leader –hankkeesta. Hankkeen kokonaiskustannuksista on 

mahdollista saada 50% Leader –rahoitusta. Toisesta 50%:sta talkootyöllä 

korvataan 90% ja omavastuuosuudeksi jää 10%. Hankesuunnitelma liite 2 

- Jakkukylän kyläyhdistys on allekirjoittanut käyttöoikeussopimuksen 

Purusaareen PVO:n kanssa. Käyttöoikeussopimus on voimassa vuoteen 2030 

asti. Liite 3. 

- Tornatorin maiden käyttöoikeussopimus katselmoitiin ja päätettiin hyväksyä ja 

allekirjoittaa se. Liite 4.   

- Hyväksyttiin hankkeen eteenpäin vieminen. 

 

7 § Jäsenrekisteri ja jäsenten tiedottaminen  

 

- Henna kertoi jäsenrekisterin ylläpitämiseen liittyvistä lain vaatimuksista. 

Tärkeimpänä se, että jäsenrekisteriä ei saa jakaa, se on salaista tietoa 

- Tiedottamisesta päätettiin, että nettisivut on päässääntöinen tiedotuskanava. 

Tärkeistä ja oleellisista asioista ilmoitetaan sähköpostilla jäsenille. 

- Päätettiin ilmoittaa sähköpostilla, että hallituksen kokouspöytäkirjat laitetaan 

Jakkukylän nettisivuille (lähetetään linkki sähköpostitse) 

- Sähköpostilla jaettaessa täytyy henkilöiden nimet laittaa piilokopiokenttään 

- Päätettiin, että Anne vastaa tiedottamisesta sähköpostilla 

 

8 § Muut asiat 

- Päätettiin järjestää jouluruokailu ennen joulua 2017. Hannu kysellyt 

alustavasti vapaita aikoja Aira Tuutijärveltä. Päätettiin pitää jouluruokailu 

11.11.2017 lauantaina klo 15 Jakkukylän rauhanyhdistyksellä. Ruokailun hinta 

jäsenille 20€, ei jäsenille 25€. 

- Henna tekee jutun seuraavaan Iisanomiin. Jokainen laittaa julkaisukelpoiset 

kuvat Jakkukylän google driveen. 

- Talkoovakuutus. Päätettiin, että Erkki hankkii talkoovakuutuksen 

Lähitapiolasta. 

- Maarit esitti, että laitetaan molemmille puolin jokea liitteen 5 kaltaiset tai 

vastaavat kyltit tien varteen. Päätettiin, että Maarit selvittää kylttien hinnat, 

koot ja lupakäytännöt. 

 

9 § Ilmoitusasiat  

 

Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

10 § Seuraava kokous  

 

Päätettiin alustavasti pitää seuraava kokous 19.4.2017 klo 18 Jakun koululla. 

 

11 § Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20 
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VAKUUDEKSI 

 

Jakkukylässä, 1.3.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Hannu Kaisto 

Hallituksen puheenjohtaja 

 

____________________________________ 

Juha Aalto 

Pöytäkirjantarkastaja 

____________________________________ 

Juha Kosola 

Pöytäkirjantarkastaja 

  

  


