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Hallituksen kokous
Aika:
Paikka:
Hallituksen jäsenet:

12.1.2021 klo. 18
Jakun koulu
Matti Räty pj, Maarit Sippola siht, Anne Matikainen, Aki Lohi, Juha Aalto,
Pentti Räihä, Erkki Niskala

Esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
a. Ensin juotiin kahvit, jonka jälkeen puheenjohtaja Matti Räty avasi kokouksen
2. Kokouksen toimihenkilöt
a. Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Aki Lohi ja Pentti Räihä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi
ja ääntenlaskijoiksi.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
a. todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslistan hyväksyminen
a. hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja, tarkistus ja allekirjoittaminen
a. tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja allekirjoitettiin se
b. Pentti Räihä kertoi Alaputaan vesistön kunnostamishankkeen tilanteesta. Elyn ja PVO:n
näkemys on se, että rahoitusta hankkeeseen ei saada ainakaan tällä rahoituskaudella. Pentti
on mukana hankkeessa ja tilannetta seurataan.
6. Uuden hallituksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
a. valittiin Erkki Niskala varapuheenjohtajaksi ja Maarit Sippola sihteeriksi
7. Tilinpäätös vuodelle 2020
a. Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
8. Tilinkäyttöoikeudet
a. Päätettiin poistaa kaikki tilinkäyttöoikeudet Hannu Kaistolta
b. Päätettiin antaa laajat tilinkäyttöoikeudet Matti Rädylle
9. Muutokset kaupparekisteriin
a. Erkki tekee puheenjohtajamuutoksen sähköisesti kaupparekisteriin
10. Toimintakertomuksen tekeminen
a. Anne päivittää toimintakertomuksen
11. Latujen hoito talvikaudella 2020-2021
a. Maksetaan kulukorvausta edelliseen tapaan. Latujen hoitajat keräävät bensakuitit kuluja
vastaan.
b. Iin kunta avustaa Jakun koulun ladun hoidossa kertamaksulla. Maksua käytetään
ostopalveluun sekä talkoilla ajettaviin kulukorvauksiin. Maarit otti vastuulleen tilata
ostopalvelut ja organisoida latujen hoito.
c. latujen kunnossapidon päivitys
i. päivitetään nettisivuille sekä ajoittain Face/Instagramiin

ii. Erkki kysyy Iin kunnalta Fluentin käyttöönotosta
12. Hannulta jääneiden tehtävien jako
a. some tilien päivitys
i. Matti otti vastuun nettisivujen päivittämisestä
ii. Matti ja Aki tekevät Instagram -päivitykset
13. Muut asiat
a. Sillan tilanne
i. ei uutta kerrottavaa
b. Jäätien tilanne
i. Iin kunta huolehtii jäätien ylläpidon
c. Ystävänpäiväyllätys kyläläisille
i. Aki ja Matti ottavat yhteyttä Jakun kouluun ja tekevät yhdessä
ystävänpäivätempauksen
d. Järjestetään nuorisolle tilaisuus/kysely, jossa kuunnellaan nuorten toiveita. Pyritään saamaan
pari nuorisojäsentä mukaan toimintaan. Otetaan asialistalle seuraavassa kokouksessa.
e. Kuntokampanja
i. Maarit polkaisee kuntokampanjan käyntiin samaan tyyliin kuin vuonna 2019
f. Iin kylien neuvottelukunnan kokouksen edustaja
i. Seuraava kokous 13.1. Erkki osallistuu kokoukseen. Anne jatkaa toisena edustajana
neuvottelukunnassa.
g. Jakkukylä-liite Iisanomiin
i. Turusen Heimo ehdottanut, että tehdään liite Iisanomiin, kuten tehty parina vuonna
aiemmin. Päätettiin jättää tänä vuonna väliin, ja tehdä mahdollisesti ensi vuonna.
14. Seuraava kokous
a. päätettiin pitää seuraava kokous ”ideariihenä” 2.3.2021 klo 18 Jakun koululla
15. Kokouksen päättäminen
a. päätettiin kokous klo 20:15
Myöhemmin käsiteltävät asiat:
Jakkukylän markkinointi asuinpaikkana – silta tuo säpinää ja vetovoimaa
•

Ideoita ja toimenpiteitä, miten hyödynnämme siltajulkisuuden ja vetovoiman
asukashankinnassa?
•

Kyltit: ”Asumaan Jakkukylään? Tutustu mahdollisuuksiin: jakkukyla.fi”

•

Diplomi ja valokuvaus sillalla halukkaille, järjestäminen

•

Kirja osakuntaliitosprosessista, tehdäänkö, milloin, resurssit?
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