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HALLITUKSEN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 1 /2016 

 

AIKA  23.11.2016, klo 19:00- n.21:45 

 

 

OSALLISTUJAT 

Hannu Kaisto (puheenjohtaja) 

Maarit Sippola (sihteeri) 

Erkki Niskala 

Juha Aalto 

Juha Kosola 

Henna Jurvakainen 

Anne Matikainen 

 

 

1 § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti uuden jäsenistön tervetulleeksi. 

2 § Kokouksen toimihenkilöt 

 

Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi 

valittiin Henna Jurvakainen ja Anne Matikainen. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi. 

5 § Yhdistyksen toimihenkilöt 

 

Maarit Sippola valittiin sihteeriksi 

Erkki Niskala valittiin varapuheenjohtajaksi 

Erkki Niskala valittiin rahastonhoitajaksi 

6 § Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat 

 

1. Kyläyhdistyksen säännöt katselmoitiin.  

a. ”nimenkirjoitus oikeus vähintään kahdella henkilöllä” – aiheutti 

keskustelua, kun käytäntö on haasteellinen 

b. tilintarkastus –nimike on muuttunut toiminnantarkastus –nimikkeeksi 

c. joitain muita päivitettäviä asioita löydettiin 

1. ”Toimintaohje kyläyhdistyksen hallituksen jäsenille” lähetetty tiedoksi 

hallituksen jäsenille 

2. Puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen osakuntaliitoshankkeesta tiedoksi 

hallituksen jäsenille 

7 § Päätösasiat 

 

1. Yhdistyksen säännöt. päätettiin, että Anne Matikainen päivittää säännöt, 

jotka hallitus vahvistaa ja tekee sääntömuutosesityksen kevätkokoukselle. 

2. Yhdistyksen nimenkirjoittajien muuttaminen yhdistysrekisteriin. 

Päivitettävä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja 

rahastonhoitajan nimet, hetu, osoitteet. Päätettiin, että Erkki Niskala laittaa 

yhdistysrekisterin ajan tasalle. 
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3. Pankkitilin käyttöoikeudet. Päätettiin antaa laajat tilinkäyttöoikeudet 

Hannu Kaistolle, Erkki Niskalalle ja Maarit Sippolalle. Erkki Niskala ja Hannu 

Kaisto käyvät pankissa laittamassa tiedot ajan tasalle. 

4. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidettävät keväällä ja 

syksyllä. Päätettiin pitää hallituksen kokous 26.4.2017 klo 18 Jakun koululla 

ja sääntömääräinen kevätkokous 10.5.2017 klo 18 Jakun koululla. 

Syyskokouksen asiat käsitelty 15.6.2016 ilman toiminnan suunnittelua, 

talousarvio sekä jäsenmaksukäsittelyä. Ei pidetä erillistä syyskokousta, mutta 

käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat kevätkokouksessa. 

5. Toimintasuunnitelma 2017  

a. Visio. Kyläläisiltä on tullut paljon ideoita ja ajatuksia kylän 

kehittämiseksi. Keskusteltiin visiosta ja sloganista. Päätettiin, että 

Maarit Sippola tekee esitysmateriaalin ja sitä jalostetaan yhdessä 

sähköpostissa ja whatsupissa. 

b. Jäsenhankinta, jäsenmaksu. Päätettiin ehdottaa kevätkokoukselle, 

että kaikki kylällä vakituisesti asuvat täysi-ikäiset ovat jäseniä. Jos ei 

halua olla jäsen, täytyy ilmoittaa kyläyhdistykselle. Päätettiin ehdottaa 

10 euron suuruista vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua. 

c. Varainhankinta. Hyvä varainhankintavaihtoehto on tehdä oma lehti 

osakuntaliitoksen varmistuttua jaettavaksi koko Iin alueelle. Lehteen 

kerätään mainoksia, jolla saadaan varainhankinta hyvälle alulle. 

d. Tiedottaminen. Päätettiin tiedottaa tapahtumista, yms. Jakkukylälle 

perustettavilla nettisivuilla, sekä puolivuosittain tehtävällä tiedotteella, 

sekä tarvittaessa jakamalla tapahtumakohtainen tiedote 

postilaatikkoon. 

e. Projektit, hankkeet ja tapahtumat ovat listattuna kuvauksineen, 

vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen liitteessä 1. 

6. Talousarvio 2017. Erkki Niskala tekee talousarvioesityksen seuraavaan 

kokoukseen. 

 

8 § Muut asiat 

 

1. Leirikoulutoimikunnan fuusio Jakkukylän kyläyhdistykseen. 

Leirikoulutoimikunta halutaan pitää omana toimikuntanaan, joten päätettiin 

jatkaa niinkuin ennenkin: toimitaan erillisinä yksiköinä, mutta tehdään 

yhteistyötä. 

2. T Päkkilän (seurakunta) kysely, onnistuuko Jakkukylän hautausmaan 

aidan teko talkootyönä? Seurakunta on luvannut lahjoittaa materiaalin. 

Päätettiin, että Maarit Sippola kysyy Oulujoen seurakunnalta korvausta 

tehdystä työstä. Ellei seurakunta korvaa työtä mitenkään, silloin ei myöskään 

tehdä aitaa talkoolla. 

3. Tulostin. Päätettiin, että Maarit Sippola kysyy Jakun koulun rehtorilta Jukka 

Miettuselta kyläyhdistykselle lupaa käyttää koulun tulostina tarvittaessa. 

9 § Seuraava kokous 

 

Päätettiin alustavasti pitää seuraava kokous 8.2.2017 klo 18 Jakun koululla. 

 

10 § Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 21:45. 
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VAKUUDEKSI 

 

Jakkukylässä, 23.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Hannu Kaisto 

Hallituksen puheenjohtaja 

 

____________________________________ 

Anne Matikainen 

Pöytäkirjantarkastaja 

____________________________________ 

Henna Jurvakainen 

Pöytäkirjantarkastaja 

  

  


