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

Hallituksen kokous  

Aika:  7.9.2021 klo. 18 
Paikka:   Jakun koulu 
Hallituksen jäsenet:  Matti Räty pj, Maarit Sippola siht, Anne Matikainen, Aki Lohi, Juha Aalto, 

Pentti Räihä, Erkki Niskala 

Esityslista: 

1. Kokouksen avaaminen  
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:27 

 
2. Kokouksen toimihenkilöt  

a. Maarit valittiin sihteeriksi, Anne ja Juha valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen  
a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
4. Esityslistan hyväksyminen  

a. Esityslistan hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja, tarkistus ja allekirjoittaminen 
a. Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja allekirjoitettiin  

 
6. Pusikoiden raivaus/maisemointi (Pentti) 

a. Pentti kertoi selvityksistä, joita tehnyt yhdessä Mäkelän Mikon kanssa 
b. Iin kunnassa menossa hanke, josta voisi ehkä saada rahoitusta. Hankkeesta vastaa Seija 

Kaisto. Päätettiin kutsua Seija seuraavaan kokoukseen kertomaan hankkeesta. (Anne) 
c. Pentti selvittää mahdolliset julkiset rahoituskanavat 

 
  

7. Kuulumisia 
a. Jakun koululla uusi johtaja Anu Piltonen. Anu haluaa tutustua kyläyhdistyksen hallituksen 

jäseniin ja kyläyhdistyksen toimintaan. Päätettiin kutsua Anu seuraavaan kokoukseen. 

(Matti) 

b. Maalismaantien kunnostuksesta (Jakkukylä-Yli-Ii) tehty esitys. (Matti) 

c. Maalismaantien nopeusrajoituksesta tehty esitys (Asema-Raasakka). (Matti) 

d. Jakun koulun ryhmiksen olemassaolon puolesta tehty töitä. Tällä hetkellä tilanne on se, että 

ryhmiksessä on paljon lapsia, eikä uhkaa lakkautukselle ole. (Matti) 

e. Jarmo Alasiuruan tukkilautta ja sillä laskeminen Maalismaasta Raasakkaan keväällä 2022. 

Mietittiin lautan tuomista Jakkukylään laskun jälkeen, sekä mahdollista lautan ostamista. 

Matti selvittää asiaa. 

 
8. Frisbeegolf-rata (Matti) 

a. Suunnitelma tehty 18 korin radasta Jakun koulun kuntopolulle 



b. Rata käytössä vain kesäaikaan (touko-lokakuu) 
c. Matti selvittää kustannusarvion sekä mahdollisuuden leader-avustukseen 

9. Hiihtoladut 
a. Kunnalta haettu huoltotukea edellisen vuoden tapaan kyläyhdistyksen hallinnan piirissä 

olevien latujen kunnostukseen (Matti) 
b. Kunnalta haettu Jakun koulun ladun kunnostukseen tukea edellisvuoden tapaan (Maarit) 
c. Sekä Jakun koulun kuntopolku että eteläpuolen kuntopolku vaativat kunnostamista esiin 

nousseiden kivien vuoksi. Kivet ovat vaarallisia hiihtäjille, ja lisäksi ne rikkovat sukset ja 
latukoneet.  

d. Jakun koulun kuntopolulle, joka on Iin kunnan hallinnassa, on tehty kuntaan ehdotus 
kunnostamisesta (Maarit) 

e. Päätettiin tilata Tapani Päkkilältä purua 60m3 eteläpuolen kuntopolun kunnostamiseen 
(Matti) 
 

10. Opastaulut 
a. Jakun sillan kupeeseen tulee molemmille puolin jokea suuret infotaulut. Infotaulussa on 

mm. Jakkukylän kartta, johon on merkitty liikunta- ja muut aktiviteettialueet, lyhyt 
kuvaus Jakkukylän omaleimaisista historioista, yms. Iin kunta maksaa infotaulut. (Maarit) 

b. Infotauluihin tulee sekä Iin kunnan että Jakkukylän logot. Jakkukylä logoa uudistetaan. 
(Maarit) 

c. Kontiotuote tekee opastauluille hirsipilareista kehikot lahjoituksena. Kehikoiden 
asentaminen on kyläyhdistyksen vastuulla. Asentamiseen tarvitaan talkoot siinä 
vaiheessa, kun se tulee ajankohtaiseksi. (Erkki) 
 

11. Purusaaren tilanne (Maarit) 
a. Yhdysreitti kunnostettiin kesällä. Sinne ajettiin soraa ja kuorikatetta. Ne levitettiin reitille 

talkoilla. 
b. Laavun yhteydessä oleva puuvaja on valmis. Syksyn aikana pidetään talkoot, jossa 

kannetaan puita puuvajaan ja siistitään ympäristöä. 
c. Päätettiin ostaa Purusaareen huussi.  

 
12. Muut asiat 

a. Kerätään talkootyötunnit vuosilta 2018- (Anne) 
b. Jouluruokailu järjestetään, mikäli se onnistuu aikataulun ja koronarajoitusten puitteissa 
c. Perinneiltojen järjestäminen aloitetaan heti, kun koronarajoitukset antavat myöten 
d. Nuorisojäsenten sitouttaminen 

 
13. Kokouksen päättäminen 

a. Kokous päätettiin klo 20:24 

 



Jakkukylässä 8.9.2021 

 

 

Matti Räty, puheenjohtaja   Maarit Sippola, sihteeri 

 

 

Juha Aalto, pöytäkirjantarkastaja  Anne Matikainen, pöytäkirjantarkastaja 


