JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Y-tunnus: 25711351
HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA

PÖYTÄKIRJA 2 /2020
6.5.2020, klo 17:30, Teams

HALLITUKSEN JÄSENET
Hannu Kaisto (puheenjohtaja)
Erkki Niskala
Maarit Sippola (sihteeri)
Juha Aalto
Pentti Räihä
Matti Räty
Anne Matikainen (poissa)

1

§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi.

2

§ Kokouksen toimihenkilöt
Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Juha Aalto ja Erkki Niskala.

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

§ Kevätkokouksen uusi ajankohta
Päätettiin pitää kevätkokous Jakun koululla 10.6.2020 klo 18.
Hannu varaa liikuntasalin.
Anne laittaa Rantapohjaan ilmoituksen 2.6. ilmestyvään lehteen.

7

§ Vuoden kylä hakemus 2020
Päätettiin hakea vuoden kylä –titteliä 2020. Valittiin Matti Räty hakemuksen tekijäksi.
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” Tänä vuonna valinnassa painotetaan kylän elinvoimaisuutta, uusia palveluita, ympäristöä
ja ilmastoa, nuorten toimintaa ja verkostojen hyötykäyttöä. Hakemukset on lähetettävä
perjantaihin 19.6.2020 mennessä osoitteeseen esa.aunola@ppkylat.fi .”
https://www.ppkylat.fi/vuoden-kyla-2020/

8

§ Rahankeräysluvan loppuraportti ja rahojen käyttö (kyltit, kunta, markkinointi)
Rahankeräystilille kertyi rahaa noin 58500 Eur. Iin kunnalle tilitetty 50000 eur. Loppuraha
käytetään kyltteihin, keräyksen yhteydessä luvattuihin diplomeihin, sillan ympäristön
palveluihin ja markkinointiin.

9

§ Sillan yhteyteen tulevat, kylää ja palveluja esittelevät kyltit (Maarit)
Kylttien ensimmäinen luonnos tehty. Kunta pyytää tarjoukset kyltteihin. Maarit kysyy
hirsikehikot Kontiolta. Kun saadaan kunnan tarjoukset, niin sitten tehdään
kylttiluonnokset valmiiksi.

10 § Purusaari
Haetaan loppumaksatus siinä vaiheessa, kun projekti valmis.
Antti ja Juhani rakentavat puuvajan kesän aikana.
Tuulenkaadot sahattu pölkyiksi.
Yhteisiä talkoita järjestetään alku- ja loppukesästä, jossa viedään pölkyt vajaan ja
kaivetaan huussin pohja.
Huussi siirretään eteläpuolen kuntoladun varresta saareen.
Ostettavat (Maarit):
-

kirves puuvajaan

-

kaivurityötä saaressa tekemään oikoreitti laavun itäpuolelta. Saaren länsipää on aina
vähäluminen.

-

Tilataan historiakyltit.

-

Käytetään loppurahat reittien kunnostukseen.

11 § Latujen hoito 2019/2020
Latuja pidetty hyvässä kunnossa kunnan ja talkoolaisten voimin. Hiihtäjiä on käynyt paljon
muualtakin, erityisesti Iistä.
Tavoitteena olisi saada kunnan kunnostus myös viikonlopuille.
Palautteena voisi antaa kuntaan ns. turhat ajot. Joskus latua käydään ajamassa kunnan
toimesta just ennen lumisadetta tai vesisateella, mikä on ihan turhaa työtä.
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Impivaaran reittiä pitäisi kunnostaa. Erkki kysyy Lohen Kaukolta ojituksista ja
siltarummuista. Sovitaan seuraavassa kokouksessa toimenpiteet.

12 § Muut asiat
1. Siivoustalkoot 20.5.2020 klo 17.
a. Roskapussit Kärkkäiseltä → roskasäkit kerätään metallinkeräysastian viereen molemmin
puolin jokea.
b. Pullakahvit keräyksessä jaettavalla kahvilipulla Autokeitaalta.
c.

Vastuuhenkilö jakaa kahviliput ja roskapussit. Eteläpuolen vastuuhenkilö Hannu Kaisto
ja Erkki Niskala, pohjoispuolen vastuuhenkilö Pentti Räihä. Vastuuhenkilöt huolehtivat
roskat pois Iin jäteasemalle.

d. Maarit tekee mainoksen WA:n ja faceen.
2. Kevätiedote. Päätettiin siirtää tiedotteen tekeminen myöhemmäksi, kun esim. kaikkien
kestätapahtumien toteutuminen on epävarmaa koronarajoitusten vuoksi.

13 § Seuraava kokous
12.8.2020 klo 17:30 Iin Micropoliksessa.

14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:52
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VAKUUDEKSI

Jakkukylässä, ____.____.2020
____________________________________
Hannu Kaisto
Hallituksen puheenjohtaja

____________________________________

____________________________________

Juha Aalto

Erkki Niskala

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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