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

Hallituksen kokous  

Aika:  18.5.2021 klo. 18 
Paikka:   Jakun koulu 
Hallituksen jäsenet:  Matti Räty pj, Maarit Sippola siht, Anne Matikainen, Aki Lohi, Juha Aalto (ei 

paikalla), Pentti Räihä, Erkki Niskala 

Esityslista: 

1. Kokouksen avaaminen  
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:27 

 
2. Kokouksen toimihenkilöt  

a. Maarit valittiin sihteeriksi, Pentti ja Aki valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen  
a. Kokous todettiin laillisiksi ja päätösvaltaisiksi 

 
4. Esityslistan hyväksyminen  

a. Esityslistan hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja, tarkistus ja allekirjoittaminen 
a. Pöytäkirja tarkistettu ja allekirjoitettu 

 
6. Vuosikokous 2021 

a. Päätettiin pitää vuosikokous 16.6. klo 18 Jakun koululla 
b. Matti varaa tilat Jakun koululta kokousta varten 
c. Tullaan paikalle klo 17.30 
d. Anne laittaa ilmoituksen Rantapohjaan 
e. Matti laittaa tiedotuksen wa, sähköpostilla ym. 
f. Erkki keittää kahvit ja pullat, Anne tuo kupit, teet jne. 

 

 
7. Purunsaaren yhdysreitin viimeistely 

a. Reitti on vielä jonkin verran märkä, koska maasto on paikoin soisevaa. TurtiSet antaa 
siltarummun veden ohjausta varten 

b. Tehdään reitistä sellainen, että siitä on hyvä kulkea myös kesällä. Ajetaan pintaan sora ja 
sen päälle kuorikate 

c. Pyydetään tarjous sorapinnan tekemiseen (Maarit) 
Kontiotuote lahjoittaa kuorikatteet  

8. Teiden varsien siivous 
a. Iin kunnassa järjestettiin viime vuonna siivoustalkoot koko kunnan alueella. Tänä vuonna 

kunnasta ei ole kuulunut mitään. Päätettiin, että ei järjestetä siivousta tänä keväänä.  
 

9. Romunkeräys 



a. Matti selvittää prosessin Hannun kanssa 
b. Matti kysyy Oulun järjestöyhdistykseltä tönön pihaa ja Erkki kysyy Jaaran Sampalta lanssia 

romulavoja varten 
c. ”toisen romu on toisen aarre”, luvan romun ottamiseen voi kysyä kyläyhdistykseltä 
d. Pidetään romulavat elokuun loppuun saakka, mikäli tulee tavaraa 
e. Matti on yhteyshenkilö 

 
10. Vuoden kylä –hakemus 

a. Matti tekee vuoden kylä -hakemuksen 31.5.2021 klo 15 mennessä 
 

11. Jakkukyläläinen- tiedote 
a. Pentti/Aki tekee pääkirjoituksen 
b. Maarit kokoaa tiedotteen 
c. Erkki toimittaa tilinpäätösasiat 
d. Aineisto toimitettava Maaritille 31.5. mennessä 
e. Maarit toimittaa valmiin tiedotteen Penalle tulostettavaksi 
f. Jaetaan postilaatikoihin 11.6. mennessä 
g. Satu jakaa pohjoispuolen, Mirja jakaa eteläpuolen (Maarit ilmoittaa jakajille) 

 
12. Nuorisojäsenten sitouttaminen 

a. Koronarajoitusten salliessa pyydetään nuorisojäsenet mukaan ideointikokoukseen (syksyllä) 
b. Rekrytään nuoria mukaan tekemiseen 

 
13. Suunnistuskartta ja –rastit 

a. Iisulta on pyydetty suunnistuskartan tekemistä ja iltarastien järjestämistä eteläpuolelle 
jokea. Maarit selvittää tilanteen. 
 

14. Siltakyltit ja sillan ympäristö 
a. Iin kunnan kanssa on käyty keskusteluja nelostien varteen ja Kuusamontien varteen 

tulevista kylteistä. Kunta neuvottelee kylteistä ELY:n kanssa ja hoitaa asian kuntoon. 
b. Iin kunta tekee arkkitehtisuunnitelman siltaympäristöön. Sillan läheisyyteen tehdään 

molemmin puolin jokea infotaulut. Kontiotuote lahjoittaa hirsikehikot infotauluja varten. 
 

15. Kuntalaisaloite Iin kirkkorannan rakennusten ja perinnemaiseman säilyttämiseksi avattu. 
a. Tämä tullut tiedoksi puheenjohtajalle.  

 

16. Seuraava kokous 
a. Ideariihi 24.8.2021 klo 18 Jakun koululla, nuorisojäsenet mukaan 
b. Hallituksen kokous 7.9.2021 klo 18 Jakun koululla 

 

17. Muut asiat 
a. Pusikoiden raivaus erityisesti Jakkukylän pohjoispuolelta Karjalantien varresta. Pentti tekee 

konkreettisen ehdotuksen seuraavaan kokoukseen tai wa-viestinä. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
a. Kokous päätettiin klo 20:24 

 



Jakkukylässä 18.5.2021 

 

 

Matti Räty, puheenjohtaja   Maarit Sippola, sihteeri 

 

 

Aki Lohi, pöytäkirjantarkastaja  Pentti Räihä, pöytäkirjantarkastaja 


