JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Y-tunnus: 25711351

HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA

PÖYTÄKIRJA 1 /2019
30.1.2019, klo 17:30, Iin Micropolis

HALLITUKSEN JÄSENET
Hannu Kaisto (puheenjohtaja)
Erkki Niskala
Maarit Sippola (sihteeri)
Juha Aalto
Pentti Räihä
Henna Jurvakainen (poissa)
Anne Matikainen (poissa)
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§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi. Uutena
jäsenenä Pentti Räihä, joka tuli Juha Kosolan tilalle.
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§ Kokouksen toimihenkilöt
Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Juha Aalto ja Pentti Räihä.

3

§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.
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§ Yhdistyksen toimihenkilöt toimikaudelle
Valittiin Erkki Niskala varapuheenjohtajaksi, Maarit Sippola sihteeriksi, Erkki
Niskala rahastonhoitajaksi
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§ Edellisten kokousten pöytäkirjat
Käytiin läpi ja allekirjoitettiin.
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§ Purusaaren lossitarjousten käsittely ja päätös tilauksesta (lossi + ponttoonit)
a. tarjoukset saatu Annanpalon konepajalta ja Betametiltä (Jurvakainen ei jouda
tekemään)
b. Erkki pyytää Betametiltä vielä tarjouksen vaneerilevyllä, Maarit pyytää tarjouksen
Annanpalolta alumiinisena.
c. Kimmo Toppi hommaa ponttoonit
d. Päätetään wa:ssa lopullisen tarjouksen hyväksyntä
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§ Tonttimarkkinointi ja asukashankinta vuoden 2019 kärkihanke, suunnitelma
toimenpiteistä
a. Present –rakenne tehnyt suunnitelman Tornatorin tontille avaimet käteen –talosta
ennakkomarkkinointiin. JT taloilla tekeillä suunnitelma.
b. jokainen jäsen yrittää hommata ”avaimet käteen” ennakkomarkkinointiin
1
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i. Elegia, JT talot, Jopera, Present, Mammutti on kysytty jo
ii. Maarit kysyy: Sikla, Kontio
iii. Pentti kysyy: Puroila, Kastelli, Rakennusinssi, Sampo-rakennus, Sievi –talot,
Jaaran pojat, Rakennuspalvelu Kokko, Rakennusliike Vänttilä
c. laitetaan nettisivuille sitä mukaa, kun saadaan ennakkomarkkinoitavia
d. lehdistötiedote Rantapohjaan jossain vaiheessa, päätetään myöhemmin
9

§ Energiailtama ja perinneilta 20.2.2019 klo 18
a.
b.
c.
d.

18-18:30 Energianeuvontaosio, Johanna Jakku-Hiivala ja Kari Manninen Iin kunta
18:30-19:00 Kahvit + leivonnainen
19:00 – 20:30 Perinneilta, aiheena Marion
Ostetaan kyläyhdistykselle pumpputermareita Iin Kärkkäiseltä hallituksen jäsenille.
Jokainen keittää kahvit termariin, Maarit keittää vettä. Anne tuo kertakäyttöastiat,
sokerit, maidot, mehut yms. tykötarpeet. Erkki hommaa kahvileivät.
e. jäsenhankinta perinneillan yhteydessä. Lista kiertään, jokainen osallistuja laittaa
nimen listaan (numeroitu), ruksivalinta ”haluan jäseneksi” tai ”olen jo jäsen”,
liittymislomake mukana, joka palautetaan kassalle. Numeroarvonta nettiohjelmalla
www.melondia.fi
f. Hannu toimittaa Iisanomiin ja Rantapohjaan ilmoituksen, sähköpostiin tiedote
jäsenille
g. Hannu hakee arvontapalkinnot Kärkkäiseltä
h. Maarit tekee ”arpalomakkeen”
10 § Muut asiat
a. Jakun koulu 120 v. juhla. Kyläyhdistys ehdottaa seuraavaa:
o Jakun koulu ottaa päävastuun järjestelyistä, leirikoulutoimikunta ja
kyläyhdistys avustavat. Oma juhlava juhla syksyllä. Henna kommunikoi
koulun kanssa.
b. Kyläyhdistyksen kuntokampanja 1.3.-30.9.2019 (pyöräily, hiihto, kävely, juoksu,
sauvakävely)
 postilootat 4 kpl, Maarit hommaa ja vie ne paikoilleen, tekee
mainostuksen (Rantsikka ja Iisanomat, nettisivut ym.)
 in body mittaus aluksi ja lopuksi (Kurttila Ilkka, Erkki kysyy
päivämäärät)
 pääpalkinto 100 euron lahjakortti, joka arvotaan lopuksi kaikkien
osallistujien kesken. Muita arvottavia palkintoja.
 yllätyspalkinto eniten liikkuneelle
c. Kyläläisten wa-ryhmä. Muutetaan ”liikutaan Jakussa” –ryhmä kyläläisten omaksi
tiedotusryhmäksi. Jäsenille sähköposti, että ilmoittavat, mikäli haluavat liittyä
jäseneksi. Juha Kosola jatkaa ylläpitäjänä keksii ryhmälle nimen.
d. Kevättapahtuma Onkilahdessa. Kärkkäisellä paljon muita tapahtumia, joten he eivät
osallistu muihin järjestelyihin. Järjestetään kyläyhdistyksen oma tapahtuma, jos
riittää fiiliksiä!
e. Latuhöylä. Tehdään leader –hakemus. Erkki delegoi hakemuksen tekemisen Annelle.
f. Latujen ajajille talkootyönä maksetaan polttoaineestaa korvaukset kuittia vastaan
11 § Seuraava kokous
-

Hallituksen kokous 11.3.2019 klo 17:30 Micropoliksessa
Kevätkokous 27.3.2019, Jakun koulu, klo 18:00

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:13
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VAKUUDEKSI
Jakkukylässä, ____.____.2019

____________________________________
Hannu Kaisto
Hallituksen puheenjohtaja

____________________________________
Pentti Räihä
Pöytäkirjantarkastaja

____________________________________
Juha Aalto
Pöytäkirjantarkastaja
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