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Jakkukylän kyläyhdistys ry:n tavoitteena on  

o valvoa Jakkukylän asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja 

o edistää ja kehittää Jakkukylän asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta 

o ottaa kantaa Jakkukylää koskevissa kysymyksissä 

o edistää Jakkukylän elinkelpoisuutta ja toimeentulomahdollisuuksien yleisiä 

edellytyksiä 

o edistää ja kehittää asukkaiden viihtyvyyttä, palveluita sekä harrastus- ja 

kulttuuritoimintaa 

Historiaa 

Jakkukylässä on ollut kyläyhdistystoimintaa jo 1980 –luvulta lähtien. Vuosikausien 

hiljaiselon jälkeen nykyinen kyläyhdistyksen hallitus valittiin ylimääräisessä 

kokouksessa kesäkuussa 2016. Käytännössä kyläyhdistys aloitti toimitansa tuolloin 

puhtaalta pöydältä. Siitä lähtien kyläyhdistyksen toiminta on ollut todella aktiivista ja 

jatkuvaa. 

 

 

Yleistä 

Edellisen toimintakauden tavoin kyläyhdistyksen aktiivinen toiminta on jatkunut. 

Aloitettuja hankkeita on viety eteenpäin ja työ niiden parissa jatkuu yhä. Kylällä on 

järjestetty useita tapahtumia pitkin vuotta. Kaksi tapahtumaa on järjestetty 

ulkoilmassa kauniista jokivarresta nauttien. Toinen tapahtumista oli pilkkikilpailu 

talvella ja toinen pyöräilytapahtuma kesällä.  

Kyläyhdistys on luomassa perinteitä. Säännöllisesti järjestetyt perinneillat ovat 

odotettuja ja suosittuja tapahtumia kylällä. Niihin tullaan kuulemaan 

paikallishistoriaa etäämpääkin. Jouluruokailu kokosi kyläläisiä yhteen lokakuussa jo 

toista vuotta peräkkäin. 



Kyläyhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Valtaosa varoista tuli jäsenmaksuista ja 

mainosprovisioista. Jäsenmäärä laski noin kahdellakymmenellä jäsenellä edelliseen 

toiminta kauteen verrattua ollen 196, joista yritysjäseniä oli 14. 

 

Hallitus 

 Hannu Kaisto, puheenjohtaja 

 Maarit Sippola, sihteeri 

 Erkki Niskala, rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja 

 Juha Aalto 

 Henna Jurvakainen  

Juha Kosola, 28.11.2018 saakka 

Anne Matikainen 

Pentti Räihä, 28.11.2018 lähtien 

 

  

Hallitus on kokoontunut vuoden 2018 aikana 5 kertaa. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin toimintakautena kaksi. 

Ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Jakun koululla maaliskuun 

lopussa. Paikalla oli 9 osallistujaa. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös 

ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus tilikaudelta 2017. Vuosikertomus 2017 

hyväksyttiin. 

Toinen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Jakun koululla marraskuun lopussa, 

jossa osallistujia oli 8. Hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2018 jäsenmaksut 

päätettiin pitää samoina, kuin toimintakaudella 2017. kokouksessa esiteltiin ja 

hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.  

Erovuorossa olleen Juha Kosolan tilalle hallitukseen valittiin Pentti Räihä. Näin ollen 

hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutos ensimmäisen kerran sitten vuoden 2016 

aktivoitumisen. 

 

Talous 



Jäsenmaksut ovat yksi kyläyhdistyksen vakituinen tulonlähde. Jäsenmaksujen tuotot 

vuonna 2018 olivat 2742 eur. Laskua edellisestä toimintakaudesta tuli noin 300eur. 

Toiseksi eniten varoja on tällä toimikaudella tullut mainosprovisioiden kautta. 

Olemme myyneet yrityksille mainoksia Iisanomat lehteen ja saaneet tätä kautta 

myyntiprovisiota 2250eur.  

Avustusta olemme saaneet 1250eur. 

Tilikauden 2018 ylijäämä on 447,14 eur. 

Kyläyhdisty avasi keräystilin, jonne on kerätty varoja siltahankkeen 

omavastuuosuutta varten. Varoja tilillä on 38903,73eur. 

 

Tiedotus ja markkinointi 

Jakkukylän oma tiedote, Jakkukyläläinen, on jaettu postilaatikkoihin kaksi kertaa 

vuoden 2018 aikana. Lisäksi erilaisia tiedotteita on jaettu noin viisi kappaletta. 

Sähköpostin kautta kyläläisiä on tiedotettu ajankohtaisista asioista noin kerran 

kuukaudessa. 

Kylän omilla nettisivuilla osoitteessa www.jakkukyla.fi olemme tiedottaneet 

säännöllisesti ajankohtaista osiossa kylän tapahtumista. Etusivulla on kalenteri, josta 

löytyy kaikki lähiajan tapahtumat. Nettisivuille olemme koonneet kattavasti tietoa 

Jakkukylästä. Kyläyhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat esillä nettisivuillamme. 

Riippusiltahankkeelle on tehty oma tiedotussivu kylän omien nettisivujen yhteyteen 

sekä linkki sillan rahankeräyssivuille. 

Vuoden 2018 aikana Jakkukylästä on tehty yhteensä 45 erillistä lehtijuttua. Juttuja on 

julkaistu Iisanomissa, Rantapohjassa, Kalevassa, Oululehdessä ja Forumissa. Olemme 

tehneet lehtitiedotteet kaikista ajankohtaisista tapahtumista ja uutisoitavista asioista 

paikallis lehdille. Ajankotaiset asiat ja tapahtumat on tiedotettu myös Jakkukylän 

Facebook sivuilla.  

Kylän oma Whatsapp –ryhmä on jalostunut kyläläisten keskuudessa suosituksi 

tiedotus kanavaksi. Ryhmän nimeksi on vaihdettu Tiedotetaan Jakussa. Ryhmään 

liittymistä on markkinoitu kyläläisille Whatsapp –viesteillä, eri tilaisuuksissa ja 

sähköpostilla. 

Kyläyhdistyksen tavoite on, että Jakkukylä on kasvava kylä, haluttu paikka asua. 

yrittää ja harrastaa. Tämän tavoitteen vuoksi olemme käynnistäneet aktiivisen 

tonttimarkkinoinnin nettisivujemme kautta. Halukkaat kyläläiset saavat tonttinsa 

ilmaiseksi esille www.jakkukyla.fi/tontteja sivulle , jonka kautta kysyntää tonteista on 

virinnyt mukavasti. 

Toiminta 

http://www.jakkukyla.fi/
http://www.jakkukyla.fi/tontteja


Olemme saaneet kylän nuoret aktivoitumaan. Kyläyhdistyksen tukemana nuoret 

hakivat Leader –avustusta, jolla toteutettiin Jakun koulun kuntoradan läheisyyteen 

Frisbeegolf –rata. 

 Kyläyhdistys on ollut aktiivisesti mukana Iin kylien neuvottelukunnassa.  

Olemme olleet yhteydessä Ely –keskukseen eteläpuolelta jokea puuttuvista 

kyläkylteistä. Ely toimitti kyltit palautteemme vuoksi paikalleen keväällä 2018. 

 Jakkukylän kyläyhdistys antoi palautteen ja omat ideansa Iin kuntastrategia työhön. 

Järjestimme kuntaliitosjuhlan 3.2.2018 yhdessä Iin kunnan kanssa. Juhlapuhujana oli 

pääministeri Juha Sipilä. Lisäksi puheen pitivät sosiaali- ja terveysministeri Pirkko 

Mattila, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja Iin 

kirkkoherra Tapani Ruotsalainen. Paikalla oli 300 kyläläistä sekä Iin kunnan päättäjiä. 

Purusaaren virkistysaluehanke sai Leader –rahoituksen kesäkuussa 2017. Olemme 

vuoden 2018 aikana jatkaneet saaren rantojen raivaamista, tasoittaneet kaivurityönä 

kuntoratareitin sekä kaataneet ja parkanneet puut laavun sekä liiterin rakentamista 

varten. Laavun rakentaminen on saatu vuoden 2018 tasakertaan ja sitä on tarkoitus 

jatkaa keväällä 2019 ilmojen lämmettyä. Saareen tulee lossiyhteys, joka on tarkoitus 

hankkia kesäksi 2019, jolloin myös hanke valmistuu. Saareen tulee yhdysreitin kanssa 

noin 2,5km kuntorata, lossi, laavu, liiteri ja tulisija sekä reitin varteen alueen 

historiasta kertovia infotauluja. 

Jakkukylä pyöräily järjestettiin 6.7.2018, jonka tavoitteena oli vauhdittaa 

Kyläyhdistyksen käynnistämää Skandinavian pisimmän riippusillan rakennushanketta 

Jakun koulun kohdalle. Pyöräilyn vetivät pääministeri Juha Sipilä ja sosiaali- ja 

terveysministeri Pirkko Mattila. Pyöräilyyn osallistui noin 150 pyöräilijää, jotka 

kuljetettiin veneellä joen yli, havainnollistaen joen tuomaa haastetta jakkukyläläisten 

arkeen. Pyöräilijöiden pyörät kuljetettiin joen yli tarkoitusta varten rakennetulla 

kuljetuslautalla. Mukana oli runsaasti kyläläisiä pyöräilyn lisäksi talkootehtävissä. 

Riippusiltahankkeen toteutumisen edellytyksenä oli rahoituksen hankkiminen. 

Saimme 6.7.2018 pääministeriltä lupauksen, jos kunta laittaa 50% ja kyläyhdistys 

kerää 10% hankkii pääministeri hankkeeseen 40%:n rahoituksen. Käynnistimme 

Jakkukylän kyläyhdistyksen toimesta riippusillan rahankeräyksen Jakkukylä –

pyöräilyn yhteydessä osoitteessa www.jakkukyla.fi/riippusilta. Tätä kautta 

ohjeistimme halukkaat lahjoittamaan rahaa riippusiltahankkeelle joko maksamalla 

tilille suoraan tai ostamalla lahjoitustuotteen nettikaupan kautta. Myös nettikauppa 

perustettiin kyläyhdistyksen toimesta. Lisäksi lähestyimme yrityksiä ja pyysimme 

heiltä lahjoituksia. Lahjoituksen vastineeksi yksityiset ja yritykset saavat nimensä 

siltaan, kun lahjoitus on riittävän suuri. Saimme kerättyä vaadittavan 50 000 euron 

suuruisen kyläyhdistyksen omarahoitusosuuden ennätyksellisen nopeasti reilussa 

neljässä kuukaudessa. Tiedotimme 16.11.2018, että omarahoitusosuutemme on 

kasassa. Iin kunnan valtuusto päätti kokouksessaan 17.12.2018 myöntää 50% 

rahoituksen sillalle kunnan vuoden 2019 budjettiin. Saimme 21.12.2018 

http://www.jakkukyla.fi/riippusilta


liikennevirastolta tiedon, että Jakkukylän riippusiltahankkeelle on myönnetty valtion 

rahoitus. Näin hankkeemme lähti etenemää niin, että paraikaa Iin kunta kilpailuttaa 

sillan suunnittelua. 

Siltahankkeen rahoituksen hankkimiseksi kyläyhdistyksen puheenjohtaja vieraili Iin 

kunnanjohtajan kanssa syyskuussa 2018 eduskunnassa tapaamassa ministerien 

erityisavustajia sekä marraskuussa liikenneministeri Bernerin luona. Lisäksi 

kyläyhdistyksen puheenjohtaja tapasi pääministeri Juha Sipilän lokakuussa 2018 

riippusiltahankkeeseen liittyen. 

Edellisellä toimintakaudella pääsimme mukaan Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n 

Kyläkisälli-hankkeeseen. Yhteistyössä Kyläkisälli –hankkeen kanssa järjestimme pitkin 

vuotta runsaasti liikuntatapahtumia. Alkuvuodesta helmikuun 13. ja 20. päivä oli 

Leijona –jääkiekkokoulu lapsille ja nuorille. Maaliskuussa järjestettiin kolmipäiväinen 

hiihtokoulu kaikenikäisille. Hiihtokoulussa opeteltiin perinteisen ja vapaan tyylin 

hiihtoa. Touko- ja kesäkuun aikana kyläyhdistyksen jäsen veti juoksukoulua ja 

lihaskuntotreenejä. Samoihin aikoihin 1.5-15.6 oli Mestari-liikkuja –kampanja, jossa 

eniten liikkuneet palkittiin. Eri puolilla kylää oli neljä postilaatikkoa ja vähintään 

puolen tunnin liikunta suorituksesta sai laatikossa olevaan seurantavihkoon laittaa 

rastin. Kampanja oli todella suosittu. Lisäksi järjestettiin 20.6 melontakurssi. 

Järjestimme vuoden 2018 aikana kaksi perinneiltaa. Iijoen lauttaus oli aiheena 21.3 ja 

vanhat valokuvat 17.10. Lokakuun perinneillan yhteydessä Iin kunnan edustajia oli 

kertomassa kyläläisille riippusiltahankkeen etenemisestä. 

Järjestimme 24.3.2018 Onkilahdessa pilkkikilpailun. Pyysimme leirikoulua 

tarjoilemaan kahvia ja makkaraa sekä J Kärkkäinen Oy:n esittelemään 

moottorikelkkoja, mönkijöitä ja läskipyöriä kyläläisille. Tapahtuma veti paikalle väkeä 

lähes 100 henkeä, vaikka ilma oli sateinen. 

Perinteeksi muotoutuva jouluruokailu järjestettiin kaikille kyläläisille 10.11.2018 

Jakkukylän ry:llä. Mukana oli 100 kyläläistä. Ruokailun ohjelma toteutettiin talkoilla, 

mutta tarjoilu ostettiin pitopalvelusta. Ruokailu oli maksullinen. 

 

Lopuksi 

Kyläyhdistyksen toiminta on jatkunut edellisvuoden tapaan erittäin vilkkaana. 

Aikaisemmalla toimintakaudella käynnistyneitä hankkeita on viety menestyksekkäästi 

eteenpäin ja työ niiden parissa jatkuu vielä. Kyläläisille ja kuntalaisille on järjestetty 

useita isojakin tapahtumia ja Jakkukylän asiat ovat olleet isosti esillä mediassa. 

Kyläyhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Kyläyhdistys etenee innolla kohti 

seuraavaa toimintakautta, jolloin on odotettavissa maali ainakin Purusaarihankkeen 

kohdalla sekä mahdollisesti myös riippusiltahankkeen kohdalla. 

 


