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

Hallituksen kokous  

Aika:  31.10.2018 klo. 17:00 
Paikka:   Micropolis, Piisilta 1C 
Hallituksen jäsenet:  Hannu Kaisto pj, Maarit Sippola siht. (saapui klo 17:50 kohdassa 7), Anne 

Matikainen, Henna Jurvakainen (ei paikalla kokouksessa), Juha Aalto, Juha 
Kosola, Erkki Niskala vpj. 

Pöytäkirja: 

1. Kokouksen avaaminen  
a. pj avasi kokouksen klo 17:10 

2. Kokouksen toimihenkilöt  
a. Sihteeriksi valittiin Juha Kosola,  
b. pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Aalto ja Anne Matikainen 

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

4. Esityslistan hyväksyminen  
a. Esityslistan hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja, tarkistus ja allekirjoittaminen 
a. Pöytäkirja tarkistettiin 

6. Syyskokous 28.11 klo.18, Jakun koululla 
a. kutsun sekä ilmoituksen teko ja jakelu 

i. Kutsu jaetaan postilaatikoihin 18.11. mennessä. Hannu tekee, Erkki tulostaa ja Satu 
Sakko sekä Sakon lapset jakavat kutsut. 

ii. Kutsu toimitetaan 20.11. ilmestyvään Rantapohjaan. Anne toimittaa ilmoituksen 
edellisellä viikolla. 

b. kahvitus + muut järjestelyt 
i. Henna keittää kahvit ja tuo pakasteesta pullapitkot. Erkki tuo kertakäyttömukit. 

c. hallituksen pj:n ja erovuoroisten hall. jäsenten (Juha K, Anne, Maarit) valinta. 
d. kyläyhdistyksen keräämien varojen käyttö riippusiltahankkeen omarahoitusosuuteen 

mainittava kutsussa 
i. Tämä kohta päätettiin jättää tarpeettomana pois kutsusta 

e. budj. ja toimintasuunnitelma valmisteltuna, Erkki/Maarit 
i. Erkki esitteli talousarvion vuodelle 2019 ja se hyväksyttiin. 

ii. Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja ideat koottiin taulukkoon. Maarit kokoaa 
toimintasuunnitelman ja lähettää sen sähköpostilla kommentoitavaksi muille. 

f. jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019 
i. Päätettiin esittää jäsenmaksun säilyttämistä 10 eurossa. Lisäksi kannatusjäsen 20€ 

ja yhteisö/yritys 65€ (sis. mainoksen verkkosivulla) 
7. Purusaari-projektin tilanne, Maarit 

i. laavu on kattokorkeudessa 
ii. talkoita pidetään tarpeen mukaan. 

iii. maa-aineksiin on varattu vielä 2000€. Tämä käytetään purusaaren latupohjan 
parantamiseen. Maa-ainekset viedään saareen talven aikana. 

b. lossin tarjouspyyntö / toimitusaika 
i. Tarjouspyyntö pyydetään seuraavilta marraskuun loppuun mennessä: Korjaustyö 

Jurvakainen, Annanpalon konepaja, Betamet oy, IKP 



ii. Huom. Oltava sinkitty, alumiini tai rosteri. Ponttooneja varten kiinnityspaikat 
pannoille. 

iii. Huom.: Toppi Kimmo on luvannut tehdä ponttoonit osin talkoilla. 
iv. toimitus pyydetään toukokuun 2019 loppuun 

c. Leader-avustuksen maksuaikataulu 
i. raportti talkoista ja menoista annettava vuoden lopussa. Erkki ja Maarit tekevät 

joulukuun 15. päivään mennessä maksatusraportin. 
ii. avustus tulee luultavasti tammikuussa Leaderilta. 

d. puskurilainan tarve 
i. tarvetta puskurilainalle ei tällä hetkellä ole. 

8. Seuraava kokous 
a. Seuraava kokous päätettiin pitää 30.1. klo 17.30 mikropoliksessa. 

9. Muut asiat  
a. Iisisti energinen – ilta, Juha K 

i. 20.2. pidetään perinneilta, jonka yhteydessä voidaan pitää esittely ja keskustelu 
energia-asioista. Juha K on yhteydessä hankkeen vetäjään. 

b. kylätiedote, syksy -18 
i. Jaetaan 18.11. kokouskutsun yhteydessä. Juha K tekee pääkirjoituksen 10.11. 

mennessä. 
c. Siltanimet/linjaus 

i. Pidetään kiinni siitä, mitä on sovittu, eli kylttiin yksityishenkilö tai pariskunta. Ei 
esim. lapsia tai perheineen merkintöjä. 

ii. Laitetaan nimet siinä muodossa, kuin ihmiset ovat ne viestiin laittaneet. 
d. ry:n pöydät paikalleen 9.11. illalla 

i. Pöydät laitetaan lauantaina 10.11. aamulla. 
ii. Kassalle tarvitaan yksi henkilö, Anne huolehtii kassan. 

iii. Maarit säestää ja huolehtii laulujen sanat valmiiksi.  
e. IiSanomat ehdottaa, että tekisimme Jakkukylä lehti alkuvuodesta, jonka mainostuotosta 

50% kyläyhdistykselle. 
i. Päätettiin olla nyt lähtemättä tähän mukaan. 

10. Kokouksen päättäminen 
a. pj. päätti kokouksen klo 19.45 

VAKUUDEKSI 

Iissä ____._____.2018 

___________________________ _______________________________ 

Hannu Kaisto (pj.)  Juha Aalto 

___________________________ 

Anne Matikainen 

 


