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HALLITUKSEN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 4 /2019 

 

AIKA  4.9.2019, klo 17:30, Iin Micropolis 

 

HALLITUKSEN JÄSENET 

Hannu Kaisto (puheenjohtaja) 

Erkki Niskala 

Maarit Sippola (sihteeri) 

Juha Aalto 

Pentti Räihä 

Henna Jurvakainen  

Anne Matikainen  

 

1 § Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi.  

2 § Kokouksen toimihenkilöt 

 

Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi 

valittiin Pentti Räihä ja Anne Matikainen. 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi. 

5 §  Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Käytiin läpi, tarkistettiin ja allekirjoitettiin. 

6 § Siltakylttien hankinta 

 

Tarjouksia pyydetty usealta toimittajalta. Parhaimmiksi valikoitui Paasikivi n. 

1600 eur ja Finnmareka n. 2500 eur. Tarkistettavaksi jäi seuraavat asiat: 

 Paasikivi: onko grafitinkestokäsittelyä ja jos töhritään niin voiko graffitia 

poistaa. Mikäli valitaan Paasikivi, valitaan pohja kirkas, kaiverrus tumma 

patina. 

 Finnmareka: millainen on kestävyys ulkona. 

7 §  Purusaarihanke 

 

Käsitellään jatkoajan tarve seuraavassa kokouksessa. 

Seuraava talousraportointi vuodenvaihteessa, jolloin saadaan tukea maksettuja 

laskuja vastaan. 

8 §  Käräjäoikeuden laskun maksu siltahankkeen keräystililtä 

 

Eteläpuolella jokea, sillan kohdalla rannassa on yhteismaa-alue, jonka osakkaat 

kunta kutsui koolle maan vuokraamiseksi sillan rakentamiseen Jakun koululle 

19.12.2018. Kokous valitsi puheenjohtajaksi Hannu Kaiston. Kokous päätti 

vuokrata rajatun maa-alueen Iin kunnalle sillan rakentamista varten ja hakea 
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päätökselle tuomioistuimen vahvistuksen. Hannu Kaisto on hakenut päätökselle 

tuomioistuimen vahvistuksen ja maksanut käräjäoikeuden laskun 260 eur. Hannu 

pyytää, että ko. laskun summa maksetaan hänelle siltahankkeen keräystilin 

varoista.  

 

Päätettiin maksaa Hannulle käräjäoikeuden lasku 260 eur. Mikäli sitä ei voi tilittää 

siltarahoitustililtä, niin maksetaan kyläyhdistyksen tililtä. 

 

9 § Liikuntapaikkaselvitys, kannanotto 

 

Seurataan tilannetta. Kun kunta on tekemässä liikuntapaikkaselvitystä, niin ollaan 

aktiivisia ja pyritään vaikuttaa asiaan. 

 

10 § Seuraava perinneilta 

 

Päätettiin järjestää seuraava perinneilta 16.10.2019 klo 18:30. Puolessa välissä 

kahvitauko. Aiheena syksyn 1944 tapahtumat ja saksalaisten toimet Jakkukylässä 

ja Iissä.  

 Pentti, Henna ja Maarit tuo kahvit.  

 Anne tuo vettä ja teetä, kupit, lautaset, lusikat, servetit, 2 pullapitkoa, 

kahvimaidon, mehua. 

 Erkki hommaa 80 leivosta Elinan kotileipomosta. 

 Hannu on varannut koulun ja ilmoittaa Simo Silanderille, että laittaa 4 

pidempää pöytää saliin perinneillan käyttöön. 

 Pidetään arpajaiset. Erkki hommaa arpaliput. 

 Erkki tuo iZettlen. Hannu tuo kyläyhdistyksen iZettlen. 

 Päävoittona Jarmon kirja. Hannu hommaa arpajaisvoittoja Kärkkäiseltä, 

Henna S-kaupasta. 

 Ilmoitetaan mediassa, tiedote Rantapohjaan ja Iisanomiin. Jaetaan mainos 

postilaatikoihin 12-13.10.2019. Jakajana eteläpuolella jokea Sakko 

Iida/Aapo, Sakko Satu pohjoispuoli. Samassa ilmoituksessa jouluruokailun 

mainos.  

11 § Muut asiat 

 

Kuntokampanjan päättäminen.  

 Maarit tekee yhteenvedon, hommaa lahjakortin ja yllätyspalkinnot. 

 Erkki selvittää hyvinvointitapahtuman jatkon, johon voisi yhdistää inbody –

mittauksen. Kyläkisälli tekee mittauksen, Erkki pyytää. 

 Kampanjan arvonta inbody –mittauksen yhteydessä. 

 

Kyläkisällitoiminta 

 Erkki kysyy, onko mahdollista jatkaa Jakkukylässä 

 Jos saadaan jatko, niin tehdään suunnitelma seuraavassa kokouksessa 

 

PP-kylät 20 v. muistaminen 

 Lähetystö on onnittelemassa tilaisuudessa. 

 

Rahankeräyskampanjan jatkaminen 

 Tehdään lopputilitys toukokuun 2020 loppuun mennessä. 

 

Jouluruokailun 9.11.2019 järjestäminen 

 Maarit tekee mainoksen ja toimittaa Erkille viimeistään 9.10.2019. 

Jouluruokailuun ilmoittautumiset 27.10. mennessä. Sen jälkeen 

ilmoittautuville 5 euroa lisää hintaan. Viimeinen ilmoittautuminen 

3.11.2019. Henna ottaa ilmoittautumiset vastaan. Alle 4-vuotiaat 

ilmaiseksi, 4-12 vuotiaat 10 euroa (puoleen hintaan) 
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 Erkki tekee rahoitushakemuksen Iin kuntaan 

 Kysellään tarjouksia jouluruokailusta muiltakin toimijoita. Erkki kysyy 

Räihän Timolta, Henna kysyy ”Mutulta”. Tarjoukset seuraavaan 

kokoukseen. 

 

12 § Seuraava kokous 

 

 6.11.2019 klo 17:30 Iin Micropoliksessa. 

 

13 § Kokouksen päättäminen  

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50 
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VAKUUDEKSI 

 

Jakkukylässä, ____.____.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Hannu Kaisto 

Hallituksen puheenjohtaja 

 

____________________________________ 

Anen Matikainen 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Pentti Räihä 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

  

  


