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

Hallituksen kokous  

Aika:  10.5.2022 klo. 18 
Paikka:   Jakun koulu 
Hallituksen jäsenet:  Matti Räty pj, Maarit Sippola siht, Anne Matikainen, Aki Lohi, Pentti Räihä (ei 

paikalla), Erkki Niskala 

Esityslista: 

1. Kokouksen avaaminen  
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:20 

 
2. Kokouksen toimihenkilöt  

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

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

4. Esityslistan hyväksyminen  
a. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja, tarkistus ja allekirjoittaminen 
a. Kioskikalustuksen budjettia korjattiin 2000 euroon. Asia sovittiin edellisen kokouksen 

jälkeen wa -viesteissä. 
b. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja allekirjoitettiin 

6. Kuulumiset 
a. Kioski avattu 7.5.2022 sillan kupeeseen nuorisoyrittäjän voimin 
b. Kioskin kalusteet hankittu 
c. Kyläyhdistys hankkinut ”matkamuistoja” myytäväksi 

7. Siltajuhla 
a. Kyläyhdistyksen ständi kioskilla, lähinnä tonttimainostusta 
b. Tarjoiluun tarvitaan talkoolaisia kahvinkeittäjiä, kahvin kuljettajia, kahvin annostelijoita, 

täytekakun leikkaajia, vessoista huolehtijat. Anne yhteyshenkilö talkoolaisten hankkijana. 
8. Strateginen yleiskaava 

a. Tehdään kyläyhdistyksen vastine kevätkokouksen yhteydessä. Pyydetään Hannu Kaistoa 
kertomaan tilanteesta. 

9. Kyläturvallisuussuunnitelma 
a. Matti esitäyttää lomakkeen, täydennykset jumpataan wa:ssa 

10. Kioskirakennuksen myynti kyläyhdistykselle 
a. Asiasta neuvotellaan siinä vaiheessa, kun uusi leirikoulutoimikunta järjestäytyy 

11. Jakkukylä-tuotteiden voiton jakautuminen 
a. Kyläyhdistys ehdottaa kevätkokoukselle, että voitosta lahjoitetaan puolet 

hyväntekeväisyyteen. Tämän kesän hyväntekeväisyyskohde Ukraina.  
12. Tonttimyynti myyntiedustajalle 

a. Maarit ottaa yhteyttä myyntiedustajaan viimeistään syksyllä 2022 
13. Pusikoiden raivaus 

a. Työntekijää kysytty Iin kunnasta, ei ole tullut tarjolle ketään 
14. Frisbeegolf -rata 

a. Mietittiin hankkeen tarpeellisuutta. Ja mietittiin, olisiko joku muu hanke parempi, esim. 
monitoimiareena. 



b. Jätettiin asia hautumaan 
15. Jäsenmaksut 

a. Jäsenmaksujen keräys käynnissä. Eteläpuolen laskuissa eräpäivänä 31.5. 
b. Erkki laittaa laskut yrityksille 

16. Toimintakertomus 2021 
a. Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen  

17. Kahvinkeittovuorot 
a. Sovitaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa 

18. Muut asiat 
a. Metallinkeräys aloitetaan taas keväällä. Matti hommaa keräyslavat molemmille puolin 

jokea. Lavoista tiedotetaan kylän jakelukanavissa. 
b. Ideoitiin lauluiltaa sillankupeeseen (Maarit) 
c. Ideoitiin yritysesittelyvideoita (Aki) 
d. Hankitaan kesäksi kukkalaatikot sillan molempiin päihin 

19. Seuraava kokous 
a. 15.6.2022 klo 18 Siltakahvilassa 

20. Kokouksen päättäminen 
a. Kokous päätettiin klo 20:40 

 

Jakkukylässä 10.5.2022 

 

 

Matti Räty, puheenjohtaja   Maarit Sippola, sihteeri 

 

 

Anne Matikainen, pöytäkirjantarkastaja  Erkki Niskala, pöytäkirjantarkastaja 


