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HALLITUKSEN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 1 /2018 

 

AIKA  7.2.2018, klo 18:00, Iin Micropolis 

 

HALLITUKSEN JÄSENET 

Hannu Kaisto (puheenjohtaja) 

Erkki Niskala 

Maarit Sippola (sihteeri) 

Juha Aalto 

Juha Kosola 

Henna Jurvakainen 

Anne Matikainen 

 

 

 

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 § Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Nuorisoleader –rahoitushanke harrastusvälineiden hankkimiseen 11-25 

vuotiaille nuorille. Rahoitusmäärä 100-500 euroa. Nuorten täytyy tehdä hakemus 

itse. Juha Kosola otti vastuun hankkeesta. Toteutus 30.4.2018 mennessä. 

 

6 § Kyläyhdistyksen vuosikokous 

 

Päätettiin pitää sääntömääräinen vuosikokous Jakun koululla 28.3.2018 klo 18  

Päätettiin laittaa ilmoitus Iisanomiin 9.3.2018 mennessä. Anne laittaa 

ilmoituksen. 

 

Tilinpäätös allekirjoitettiin. Erkki käy tilinpäätöksen toiminnantarkastajien kanssa 

ja pyytää toiminnantarkastajien lausunnot allekirjoituksineen. 

 

Henna laatii toimintakertomuksen.  

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus tarvitaan liitteeksi rahankeräyslupaan.   

7 § Siltahanke ja Jakkukylä -pyöräily 

 

Kevyen liikenteen sillan yleissuunnitelma maksaa 25 000 € (alv 0%) 
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Päätettiin edetä yleissuunnitelman tekemisessä seuraavassa taulukossa olevan 

rahoitusesityksen pohjalta. Iin kunnan rahoitusosuudeksi esitetään 12 500 €. 

Kunta tekee päätöksen lähiaikoina. Myös Lions Club Ii päättää lahjoituksesta 

lähipäivinä. PVO Oy ja Valto Pernu säätiö ovat lupautuneet maksamaan ao. 

summat, kun kunta on mukana. 

 

Rahoittaja Summa 

Iin kunta 12 500,00 € 

PVO Oy   2 500,00 € 

Valto Pernu säätiö    5 000,00 € 

Lions Club Ii  

Jakkukylän kyläyhdistys ry Rahoittaa 

puuttuvan osan 

Yhteensä 20 000,00 € 

 

 

Pyöräilytapahtumaa varten ja muita rahankeruita varten tarvitaan 

rahankeräyslupa. Rahankeräysluvan hakemuslomake päätettiin täyttää porukalla. 

Anne selvittää lomakkeen täyttämiseen liittyvät käytännön asiat (valtakunnallinen 

vs. paikallinen, nettikeräys, kansainvälinen keräys, ym..) lähipäivinä. Maarit 

kutsuu ”lomakepalaverin” koolle. 

 

Pyöräilytapahtuman järjestelyä suunnitellaan yhdessä Iin kunnan tapahtumat - 

organisaation kanssa. Ensimmäinen kokous ehdotetaan olevaksi mahdollisimm

 an pian lähimpänä sopivana maanantaina tai keskiviikkona 

iltapäivällä. Hannu sopii kokouksen Räinän Riitan kanssa. 

8 § Rahankeräyslupa ja rahankeräystilin avaaminen 

 

Jakkukylän kyläyhdistys ry päätti hakea rahankeräyslupaa Jakkukylään 

rakennettavan kevyen liikenteen riippusillan rahoittamiseksi. 

 

Lisäksi päätettiin avata oma rahankeräystili varojen keräämistä varten. 

9 § Jakkukylän virkistysalueen kehittäminen 

 

Maarit esitti tilannekatsauksen 

- ensimmäinen seurantaraportti tehty Leaderiin. Seurantaraporttiin raportoitiin 

viime talvena tehdyt talkootunnit rantojen raivauksessa  

- tarjouspyyntö pyydetty liitteen 1 mukaisesti Turti-Set Oy:ltä, Maanrakennus J. 

Päkkilä Oy:ltä sekä Metsä Aalto Oy:ltä. Kaksi tarjousta tuli, joista hallitus 

valitsi sopivamman ja edullisemman. Turti-Set Oy valittiin tekemään reittien 

raivaamiset ja pohjatyöt. Työlle laitetaan hintakatto, joka on Leader –

tukihakemuksen mukainen. Työt voi aloittaa heti ja tehtävä 30.6.2018 

mennessä. 

- PVO:n kanssa on sovittu, että Purusaaren tuulenkaatoja ja pystypuita saa 

käyttää laavun ja puuvajan rakentamiseen 

- Kevään aikana järjestetään seuraavia talkoita: 

o laavuun ja puuvajaan tarvittavien puiden kaataminen ja kuljetus 

rakennuspaikalle. Yhteismäärä noin 300 m 

o puiden kuoriminen 

o laavun, puuvajan ja tulisijan rakentaminen. Juhani Sakko ja Antti 

Turtinen ovat lupautuneet työnjohtajiksi ja neuvonantajiksi. 

10 § Kyläraitti -hanke 

 

Suunnitellulla kyläraitilla tarkoitetaan Jakun tieltä Pistepäähän menevää 

sähkölinjan alle suunniteltua kulkureittiä. Maarit on keskustellut aiheesta Iin 
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kunnan Katja Arvolan kanssa. Iin kunnassa myönteinen suhtautuminen 

hankkeeseen. Päätettiin pitää hanke vireillä. 

11 § Perinneillan järjestäminen 

 

Seuraava perinneilta pidetään keskiviikkona 21.3.2018 klo 19 aiheesta Iijoen 

lauttauksen ja irtouiton historia. 

Hannu laittaa lehdistötiedotteen Iisanomiin ja Rantapohjaan 

Pullakahvit. Anne hakee pullaleetat ja ottaa kahvinkeittovastuun. 

Kahvinkeittäjät paikalla klo 18:00, muuta paikalla klo 18:30 

Juha pyytää Kupsalan Markusta laittamaan äänentoiston valmiiksi. 

12 § Muut asiat 

 

- Maakuntaviesti Iissä Illinsaaressa 17.2.2018. Laitetaan ilmoitus facebookiin, 

jos joku innostuu keräämään joukkueen.  

- Rakentajamessut 20-22.4.2018. Päätettiin olla osallistumatta tänä vuonna. 

- Lumivalkiat 17.3.2018 klo 10-15. Päätettiin olla osallistumatta tänä vuonna. 

- Kyläkisällin jatkohanke. Päätettiin tehdä jatkohakemus. Erkki ottaa vastuulle 

jatkohakemuksen tekemisen. 

- Talvitapahtuma Jakkukylässä. Moottorikelkka ja mönkijäpäivä Jakkukylässä 

24.3.2018. Samassa tapahtumassa pilkkikilpailut, palkintona Kärkkäisen 

tarjoamat palkinnot. Leirikoulu järjestää tarjoilut. Petri Mustonen hoitaa 

järjestelyt Kärkkäisen suuntaan ja pilkkikilpailun palkinnot. Hannu kysyy 

mainoksen tekoa Kärkkäiseltä, varmistaa Petri Mustoselta 

- Edustaja Iin kylien neuvottelukunnan kokouksiin (2-4 kpl/v). Valittiin Maarit ja 

Erkki.  

- Kyläyhdistys rekrytoi postilaatikkopostin jakajia. Jakajille maksetaan 20 

eur/eteläpuoli ja 20 eur/pohjoispuoli. Postinjakajiksi ilmoittautui seuraavat 

henkilöt:  

o Satu Sakko, Aki Turtinen, pp 

o Iida Sakko, Aapo Sakko, ep ja pp 

o Mirja Päkkilä, ep 

- Juha K referoi vesistöillan, on PVO:n yhteydessä jatkosta 

- Juha K referoi Iin kunnan strategiapaneelin 

 

13 § Seuraava kokous 

 

Päätettiin alustavasti pitää seuraava hallituksen kokous 25.4.2018 klo 17 Iin 

Micropoliksessa.  

14 § Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:15 
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VAKUUDEKSI 

 

Jakkukylässä, ____.____.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Hannu Kaisto 

Hallituksen puheenjohtaja 

 

____________________________________ 

Juha Aalto 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

Kokouspöytäkirjan liitteet 

Liite1 Tarjouspyyntö 

____________________________________ 

Juha Kosola 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

  

  


