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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 

 

Yleistä 

Kyläläisistä koostuva aloiteryhmä on toiminut aktiivisesti tavoitteenaan Jakkukylän 

liittäminen osaksi Iin kuntaa. Tämä on ollut yksi merkittävimmistä syistä 

kyläyhdistyksen toiminnan uudelleen aloittamiselle. Nykyinen Jakkukylän 

kyläyhdistyksen hallitus on valittu ylimääräisessä kokouksessa kesäkuussa 2016. 

Kyläyhdistyksen toiminta on ollut vuosikausia katkolla ja uusi hallitus aloitti 

toimintansa kaikelta osin puhtaalta pöydältä. 

Toimintansa aluksi uusi Jakkukylän kyläyhdistyksen hallitus loi Jakkukylälle vision: 

Kasvava kylä. Haluttu paikka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa Iijoki-varressa. Visio 

tiivistää kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksen erinomaisesti ja tämän pohjalta 

kyläyhdistyksen toimintaa on lähdetty rakentamaan. 

Toimikautena 2017 kyläyhdistyksen toiminta on ollut todella aktiivista. Kyläläisille on 

järjestetty monen tyyppistä toimintaa sekä virkistystilaisuuksia. Kylän ja kyläläisten 

viihtyvyyden eteen on tehty useita parannuksia sekä polkaistu käyntiin useita 

isompia hankkeita. 

Jäsenten keräys on aloitettu alusta ja ryhdytty ylläpitämään jäsenrekisteriä. 

Kyläyhdistyksen jäsenyys on avoinna kaikille kyläläisille sekä muille halukkaille. 

Jäsenhankintaa on tehty tapahtumien yhteydessä. Jäsenhankintaa on tehty myös 



ovelta ovelle kiertelemällä. Kyläyhdistyksessä on varsinaisten jäsenten lisäksi 

kannattajajäseniä ja yritysjäseniä. Jäseniä on toimikauden lopussa kaikkiaan 222. 

Taloudellinen tilanne oli niin ikään nollissa toimikauden alkaessa. Toimikauden 

kuluessa talouden tilanne on kohentunut kovasti ja on tällä hetkellä erittäin hyvä. 

Merkittävimmät varojen hankita tavat ovat olleet talkootuotto sekä kesällä 

järjestetty romuraudan keräys. Kyläyhdistykselle on myönnetty erilaiset avustuksia. 

Varoja on saatu useiden tapahtumien tuottona. Jäsenmaksujen osuus 

kokonaisuudessa on marginaalinen.  

 

Hallitus 

 Hannu Kaisto, puheenjohtaja 

 Maarit Sippola, sihteeri 

 Erkki Niskala, rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja 

 Juha Aalto 

 Juha Kosola 

 Henna Jurvakainen 

 Anne Matikainen 

Hallitus on kokoontunut vuoden 2017 aikana 6 kertaa. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin toimikautena kaksi. 

Ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Jakun koululla toukokuussa. 

Paikalla oli 38 osallistujaa. Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka oli kokouksen 

alussa kertomassa Iin kunnan tavoitteista kylien kehittämisestä ja vastaamassa 

kyläläisten kysymyksiin. Päätettiin, että hallitus tekee vuoden 2017 aikana Jakkukylän 

osayleiskaavan uudistamisesta aloitteen Iin kuntaan. Tämän aloitteen hallitus toimitti 

Iin kuntaan kesäkuussa. 

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruuksista. Lisäksi 

vuosikokouksella hyväksytettiin useita sääntömuutoksia. Kyseessä oli lähinnä tietojen 

päivityksiä, jotta säännöt saadaan ajantasaisiksi. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Jakun koululla marraskuussa, jossa osallistujia 

oli 12. 

 

 



 

Talous 

Kyläyhdistys on kartuttanut varojaan järjestämällä arpajaisia ja kahvituksia monissa 

toimintakauden aikana järjestämissään tilaisuuksissa. Rakentajamessuilla, Iin kunnan 

osastolla, järjestettiin karkkiarvaus Jakkukylän kyläyhdistyksen tueksi, jonka tuotto oli 

1025 eur. Rahastuksen hoitamista varten kyläyhdistys hankki käyttöönsä Izettle -

maksukorttipäätteen. Izettleä vuokrataan korvausta vastaan myös muille toimijoille. 

Varoja kyläyhdistys on saanut IiSanomat-lehteen tehdyn mainosmyynnin kautta.  

Kyläyhdistys on hakenut Yli-Iin suuralueen toimintarahaa Oulun kaupungilta, jota 

kyläyhdistykselle myönnettiin 350 euroa. Lisäksi Oulun kaupungilta on haettu 

Asukasyhteisön toiminta-avustusta, jota saimme 1200 euroa.  

Jäsenmaksut ovat yksi kyläyhdistyksen vakituinen tulonlähde. Jäsenmaksujen tuotot 

vuonna 2017 olivat 3010 eur. Kesällä 2017 kyläyhdistys järjesti romuraudan ja 

akkujen keräyksen molemmilla puolilla jokea. Kyläläiset saivat tuoda keräyspisteille 

joutilasta romurautaa ja akkuja, joiden myyntituotto tuli kyläyhdistykselle. 

Talkootuotto on ollut kuluvana toimikautena yksi kyläyhdistyksen merkittävimmistä 

tulonlähteistä. Oulujoen seurakunta osti Jakkukylä hautausmaan aitojen 

kunnostuksen rakennustyön kyläyhdistykseltä ja aitamateriaalit määrämittaan 

sahattuna ja pohjamaalattuna Luovilta. Hanke toteutettiin kyläläisten yhteisillä 

talkoilla ja talkootyöstä laskutettiin Oulujoen seurakunnan hautauspalveluilta 6800 

eur. 

Tilikauden 2017 ylijäämä on 14099,75 eur ja ylittää talousarviossa suunnitellun 

8042,51 eur ylijäämän merkittävästi. 

 

Tiedotus ja markkinointi 

Jakkukylälle on perustettu omat nettisivut, jotka löytyvät osoitteesta jakkukyla.fi. 

Nettisivut on pääsääntöinen kyläläisten tiedotuskanava ja niitä päivitetään jatkuvasti. 

Jäsenistön tiedottamista varten on perustettu sähköpostilista. Tärkeistä ja oleellisista 

asioista ilmoitetaan sähköpostilla. 

Hallitus on lanseerannut Jakkukyläläinen–tiedotteen, joka jaetaan kaksi kertaa 

vuodessa kaikkien kyläläisten postilaatikkoihin. Myös muita tiedotteita ja 

kokouskutsuja on jaettu kyläläisten postilaatikkoihin aina tarpeen mukaan. 

Kylän kuulumisia kerrotaan säännöllisesti IiSanomat-lehteen kirjoitettavien juttujen 

ja lehdistötiedotteiden kautta. Kyläyhdistykselle on hankittu kaksi Roll-Up – telinettä. 

Näiden avulla kylää ja kylän visiota on markkinoitu ja tuotu esille monissa 

tapahtumissa. Molemmat Rollup – mainokset ovat olleet esillä Iin Kärkkäisellä silloin, 

kun niitä ei ole tapahtumissa tarvittu. 



Kylän nuoria sekä muita kyläläisiä aktivoidaan liikkumaan yhdessä perustetun ”Mitä 

pelattais”–whatsapp viestiryhmän kautta.  

Rakentamisen halutaan lisääntyvän Jakkukylässä. Kyläyhdistys on kartoittanut 

rakennuskelpoisia tontteja Jakkukylässä. Niitä markkinoidaan yhdessä kunnan kanssa 

ja ne ovat näkyvillä Jakkukylän nettisivuilla. Kyläyhdistys oli mukana huhtikuussa 

Oulun rakentajamessuilla Iin kunnan osastolla tekemässä tonttimarkkinointia ja 

lisäämässä kylän tunnettuutta.  

 

Toiminta 

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan suunnitellut tehtävät on muutoin toteutettu tai 

työn alla, paitsi Jakkukylä-banderollien asentaminen Purusaaren laidalle kesäkuun 

Suomi-melonnan ajaksi. Tästä luovuttiin, koska melontatapahtuma kutistui 

muutamaan henkilöön, jotka meloivat kesäyönä Jakkukylän ohi.  

Kyläyhdistys on järjestänyt kyläläisten virkistäytymiseksi kaksi perinneiltaa, 

tammikuussa ja lokakuussa. Perinneilloissa Jarmo Alasiurua luennoi Iijoen ja kylien 

historiasta vaihtelevilla aiheilla. Nämä tapahtumat kokosivat yhteen kyläläiset ja 

vetivät väkeä paikalle laajemmaltakin alueelta. 

Perinneillan yhteydessä pidettiin kyläläisille info valokuituverkon rakentamisesta 

Jakkukylään. Valokuituverkolla varmistetaan kasvavan tietoliikenteen tarpeet ja 

mahdollistetaan etätyön tekemistä laadukkailla yhteyksillä. Valokuituverkkoja 

rakentava taho on kyselyllä kartoittanut kyläläisten halukkuutta ottaa 

valokuituliittymä. 

Jakun koulun liikuntakentän laidalla oleva luistelukoppi kunnostettiin talkoovoimin. 

Materiaalit kunnostukseen saatiin Oulun kaupungilta. Koppi pidetään lukittuna ja 

avaimen saa käyttöönsä panttia vastaan. Koulun valvontakamera on suunnattuna 

luistinkopille. Tavoitteena on, että jotta koppi säilyisi jatkossa ilkivallalta. Oulun 

kaupungilta on saatu lainaan latuhöylä, joka on kyläyhdistyksen jäsenten käytössä. 

Ely-keskus asennutti kyläyhdistyksen pyynnöstä Jakkukylä–kyltit Maalismaantien 

varteen, eteläpuolelle jokea.  

Maastossa polveilevien kävely- pyöräily- ja juoksureittien kartoitus on meneillään. 

Reitit merkitään luontoon sekä kartalle. Samalla reiteille tehdään kunnostus- ja 

rahoitustarpeiden arviointi sekä selvitetään maanomistajien lupien tarve. Reittejä on 

paljon ja tämä työ on vielä vaiheessa. 

Jakkukylän kyläyhdistys liittyi Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäseneksi. Teimme 

Vuoden kylä–hakemuksen. Emme tulleet valituiksi. 

Pääsimme mukaan Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n Kyläkisälli-hankkeeseen. 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida kaikenikäisiä kyläläisiä liikkumaan monipuolisesti 

ja kiinnostumaan omasta terveydestä. Hankkeen tiimoilta kyläläisille on järjestetty 



mm InBody–mittaus, keppihevoskurssi sekä taito-ja tasapaino-kurssi. Hanke jatkuu 

seuraavan toimikauden puolelle. 

Hallitus on kartoittanut mahdollisuuksia Jakkukylän alueella sijaitsevien vesistöjen ja 

Iijoen sivuhaarojen kunnostamiseksi. Haimme vesistöjä ProAgrian VYYHTI II–

hankkeen pilottialueeksi, mutta valinta ei kohdistunut tällä kertaa Jakkukylään. 

Selvittelyjä vesistöjen kunnostuksen toteuttamiseksi jatketaan.  

Kyläläisistä koostuva aloiteryhmä on toiminut aktiivisesti tavoitteenaan Jakkukylän 

liittäminen osaksi Iin kuntaa. Kyläyhdistys on ollut tukena aloiteryhmälle toimimalla 

linkkinä kuntien ja kyläläisten välillä muutoksessa. Kyläyhdistys on järjestänyt 

keskustelutilaisuuksia ja hoitanut tiedottamista. Toteutunutta kuntaliitosta juhlitaan 

kyläjuhlassa vuoden 2018 alussa. Kyläyhdistys on mukana kyläjuhlan valmistelussa. 

Hallitus on aloittanut hankkeen Purusaaren virkistysalueen rakentamiseksi. 

Hankkeeseen kuuluu yhdysreitin rakentaminen Jakun koulun kuntoradalta 

Purusaareen, Purusaaren kävely- ja hiihtoreitin, laavun, tulisijan ja liiterin 

rakentaminen. Kulku Purusaareen sulan veden aikana tapahtuu kapeimpaan kohtaan 

tulevalla lossilla. Hankkeeseen on saatu 11675,50 eur Leader-rahoitus, jolla katetaan 

konetyöt, lossin ja tarvikkeiden hankinnat. Hanke on lähtenyt käyntiin Purusaaren 

rantojen raivaustyöllä ja jatkuu reitin kunnostamisen sekä rakennelmien tekotalkoilla 

vuonna 2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on vajaat 26 000 eur, josta Leader-

tuki kattaa lähes puolet. Toinen puoli katetaan noin 1200 eur kyläyhdistyksen 

rahoituksella ja talkootyöllä. 

Jakun koulun latupohjan kunnostaminen laadukkaaksi kuntoradaksi neuvoteltiin 

Oulun kaupungin kanssa. Oulu toteutti reitin kunnostuksen kuntoradaksi ja asensi 

kyläyhdistyksen lahjoituksena Oulun energialta saadut valopylväät kesällä 2017. 

Hanke maksoi kaupungille noin 65000 eur. Kuntoradan valaistuksen asentamisesta 

neuvotellaan Iin kunnan kanssa. Samoin Oulun kaupunki teki kyläyhdistyksen 

pyynnöstä eteläpuolella jokea olevan kuntoradan ojituksen kunnostamisen, pinnan 

tasauksen ja palaneiden valojen vaihdon 2017 vuodenvaihteen tienoilla. 

Kyläläisten tahto on saada Iijoen ylittävä kevyen liikenteen riippusilta Jakun koulun 

kohdalle. Hanke on todella suuri ja vaativaa pohjatyötä suunnittelun 

käynnistämiseksi sekä rahoituksen järjestämiseksi on tehty hyvässä yhteistyössä Iin 

kunnan kanssa.  

Kyläyhdistys järjesti jäsenilleen ja kaikille kyläläisille yhteisen jouluruokailun Jakun 

rauhanyhdistyksellä. Ruoan valmisti pitopalvelu Aila Tuutijärvi. Jouluruokailuun 

osallistui noin 100 henkilöä.   

 

  

 

 



Lopuksi 

Kyläyhdistyksen toiminta on ollut erittäin aktiivista toimikaudella 2017. Kyläläisille on 

järjestetty monenlaisia tapahtumia ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Kylän 

elinvoimaisuutta ja kyläläisten etuja on edistetty useilla eri toimilla ja hankkeilla. Osa 

hankkeista ovat erittäin suuria ja vievät pitkän ajan, kunnes valmistuvat. Toiminta on 

ollut virkeää ja tarkoituksensa mukaista. Kyläyhdistyksen taloutta on hoidettu 

erinomaisesti. Näköpiirissä ei ole esteitä, etteikö toiminta voisi jatkua kuluneen 

toimintakautensa kaltaisena tulevaisuudessakin. 


