
Jakkukylän kyläyhdistys ry 
Yhdistysrekisteri, rek.nro. 192.326, Y-tunnus: 2571135-1  
Tilinumero: Osuuspankki FI23 5350 0220 0292 97 

Hallituksen kokous  

Aika:  11.3.2019 klo. 17:30 
Paikka:   Micropolis, Piisilta 1C 
Hallituksen jäsenet:  Hannu Kaisto pj, Maarit Sippola siht, Anne Matikainen, Henna Jurvakainen, 

Juha Aalto, Pentti Räihä, Erkki Niskala vpj. 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen  
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:50. Ennen sitä juotiin täytekakkukahvit. 

2. Kokouksen toimihenkilöt  
a. Valittiin Maarit Sippola sihteeriksi, Anne Matikainen ja Henna Jurvakainen toimii 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen  

a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
4. Esityslistan hyväksyminen  

a. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja, tarkistus ja allekirjoittaminen 

a. Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
6. Vuosikokouksen 28.3 klo.18 asialistan valmistelu 

a. Kutsu: Anne laittaa ilmoituksen 19.3. ilmestyvään Rantapohjaan 
b. tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Erkki käsittelee 

tilinpäätöksen, Henna tekee ja käsittelee vuosikertomuksen. 
c. muut kokouskutsussa mainittavat asiat. Käsitellään vuosikokouksessa lausunto 

osayleiskaavasta. 
7. Osayleiskaava / lausunto luonnoksesta 
8. Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2019 hakemus 14.6.2019 mennessä sähköpostilla 

esa.aunola@ppkylat.fi. Pentti tekee hakemuksen.  
9. Järjestetään romunkeräys 15.5-30.6.2019. Hannu sopii romunkerääjän kanssa. Tiedotetaan 

jakkukyläläisessä, fb:ssä ja wa:ssa. Tehdään jakkukyläläinen 10.5. mennessä (Maarit tekee). 
10. Koiralatu 

a. Pasi Rajala, Iin liik. paikkamestari on kysynyt, voisiko Jakkukylässä joku latu olla ns. 
”koiralatu”? Päätettiin ehdottaa, että Räihänniementie-Purusaaren lenkistä tehtäisiin 
koiralatu sillä ehdolla, että kunta pitää yllä hiihtolatua (ajaa latukoneella). 

b. Maarit neuvottelee Pasi Rajalan kanssa.  
11. Muut asiat  

a. Käytiin läpi maksamattomat jäsenmaksut. Jäsenyys päättyy niiden osalta, jotka eivät ole 
maksaneet jäsenmaksua.   

b. Liikuntakampanjan avustus 
i. Erkki puhui 1.2 Räinän Riitan kanssa kyläläisten liikkumisen aktivointi kampanjan 

avustuksesta, voisi mennä kuluksi Iin Kunnan aloittamaan Hyvinvointi työpajaan / 
hyvinvoinnin sopimuksen tekemisen kustannukseen. Alustavasti tuo työpaja 
järjestetään Jakkukylässä maaliskuun aikana, jonka jälkeen voitaisiin tuolla 
verukkeella avustusta saada.  

ii. Erkki esittää Räinän Riitalle 3.4. tai 10.4. klo 17:30. 

mailto:esa.aunola@ppkylat.fi


c. Henna kertoi koulun suunnitelmista järjestää Jakun koulun 120 vuotisjuhlat. Juhla syksyllä 
2019. Jakun koulu ottaa vastuun järjestelyistä.  

d. Päätettiin olla järjestämättä tänä vuonna pyöräilytapahtumaa tukkilaiskisojen yhteydessä. 
e. Sillan nimikylttien tekstitys ”osioiden” ylle. Maarit tekee suunnitelman.  
f. Allekirjoitettiin latuhöyläavustushakemus. Anne selvittää höylävaihtoehdot ja hyväksyttää 

wa:lla. 
12. Seuraava kokous 

a. Päätettiin pitää seuraava kokous 8.5.2019 klo 17:30 Iin Micropoliksessa.  
13. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.



Iissä 11.3.2019 

 

__________________________________________ 

Hannu Kaisto, puheenjohtaja 

 

__________________________________________ 

Anne Matikainen, pöytäkirjan tarkastaja 

 

__________________________________________ 

Henna Jurvakainen, pöytäkirjan tarkastaja 

 


