JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Y-tunnus: 25711351

HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA

PÖYTÄKIRJA 4 /2017
29.5.2017, klo 18:00, Jakun koulu

HALLITUKSEN JÄSENET
Hannu Kaisto (puheenjohtaja)
Erkki Niskala
Maarit Sippola (sihteeri)
Juha Aalto
Juha Kosola
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 Juha Aalto ja Juha Kosola.
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.
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§ Edellisten kokousten pöytäkirjat
-

6

§ Osayleiskaavan päivittäminen
-

7

Edellisen kokouksen päätös: Suomi meloo 17.6.2017 –tapahtumaan
banderolli. Maarit ottaa vastuulle ja hommaa tekijän. Tapahtumassa
Jakkukylän kohdalla todennäköisesti vain noin 20 melojaa.
Päätettiin olla tekemättä banderolleja, koska melojia niin vähän.

Aloite on tehty, allekirjoitettu ja toimitetaan Iin kuntaan tämän viikon aikana
(vk22)

§ Palaveri Iin kunnan kanssa liittyen osakuntaliitoksen aihettamiin muutoksiin
-

-

Jakkukylän siirtyminen Iin kuntaan aiheuttaa muutoksia kuntapalveluissa.
Jakkukylän kyläyhdistys kertoo Iin kunnalle tämän hetken Oulun kaupungin
tarjoamista palveluista ja antaa samalla palautetta ja toiveita niiden
toimivuudesta
Keskusteltiin mm. seuraavista kuntapalveluista
o Auraus
 miten toimitaan vuoden vaihteessa, kun Oulun kaupungin
toimesta järjestetyt aurauspalvelut loppuvat
o Päivähoito
 Päivähoito Jakun koululla on laadukasta, hyvää ja turvallista.
Tällä hetkellä lapsia on päivähoidossa noin 16. Toiveena olisi,
että päivähoito toimisi myös lomien aikaan, ja jos ei toimi, niin
lapset saataisiin viedä Iin kunnan päivähoitoon. Jakun koulun
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päivähoitotilat ovat käymässä ahtaaksi, joten lisätilat olisivat
tervetulleita.
o

o

o

o

o

o
o
o

Ladut
 Päkkilän Juha ajaa Oulun kaupungin toimesta Jakun koulun
ladun, eteläpuolen joen kuntoladun sekä Impivaaran retkiladun
 Päkkilän Juhalla resursseja hoitaa latujen ajo jatkossakin ja on
kertonut, että hoitaa niitä mielellään jatkossakin
 Oulun kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Puolitaival Mika antanut
arvion, että voisivat myydä palvelua 50€/tunti
Kentät
 Jakun koulun luistelukentällä ja jääkiekkokaukalossa on todella
aktiivinen käyttö
 Oulun kaupunki on hoitanut kentän huollot ja jäädytykset
 Kesäisin kentillä pelataan jalkapalloa ja tennistä
 Ehdotuksena Iin kunnalle rakentaa Jakun koulun yhteyteen
monitoimikaukalo
Jumppa/liikuntakerho
 Oulun kaupunki on järjestänyt liikuntakerhon lapsille ja nuorille
kerran viikossa, sekä jumpan. Vetäjänä on toiminut
liikunnanohjaaja Markus Fabritius.
 Liikuntakerho ja jumppa ovat olleet erittäin suosittuja ja niiden
toivottaisiin jatkuvan
Koululaisten venekuljetus
 venekuljetus antaa oman positiivisen leiman ja persoonallisen
säväyksen Jakkukylälle. Sen toivotaan jatkuvan siihen asti, kun
mahdollinen riippusiltahanke toteutuu. Riippusilta luo
vastaavasti omaa positiivista leimaa ja tunnettavuutta kylälle.
Yläasteelle siirtyminen
 Miten hoidetaan yläasteikäisten lasten siirtymävaihe Yli-Iin
yläasteelta Iin yläasteelle
Iikka
 Miten Iikan kuljetuspalvelut järjestetään jakkukyläläisille
Tiedottaminen palveluista, muutoksista ja siirtymäajasta
Oulunkaaren hoitopalvelut, vanhusten/eläkeläisten kerhot,
jätehuolto, kansalaisopiston kurssit jne.

Tehtävät:
 Maarit Sippola tekee esitysmateriaalin yllä olevista, joka keskustellaan Iin
kunnan edustajiena kanssa yhteiskokouksessa.
 Hannu Kaisto sopii Alatossavan kanssa kokousajankohdan elokuun puolen
välin paikkeille.
 Hannu Kaisto lisää nettisivuille tiedotten, jossa kyläläisiä pyydetään
kertomaan kylätoimikunnalle osakuntaliitoksen aiheuttamista mieltä
askarruttavista kysymyksistä.
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§ Muut asiat
-

-

Uusien sääntöjen rekisteröinti kaupparekisteriin. Hannu Kaisto tekee
rekisteröinnin.
”Jakkusport” –whatsapp ilmoituskanava. Ilmoituskanavan tarkoituksena on
jakaa tietoa erityisesti nuorille, milloin on toimintaa missäkin, esim.
jalkapalloa Jakun koululla, vesiurheilua, kalastusta, jääkiekkoa tms. Juha
Kosola perustaa kanavan ja kirjoittaa Jakkukylän nettisivuille ilmoituksen
tästä.
Metsästysseura järjestää nuorille ja kiinnostuneille esim. telkänpöntön tekoa,
ammuntaa jne. Erkki Niskala selvittelee asiaa.
Uistelu ja ongintakisat. Juha Aalto valmistelee.
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-

-
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Seuraavaan kokoukseen siirretyt asiat:
o Seuraavan perinneillan 18.10.2017 järjestelyt.
o Jouluruokailun järjestelyt.
o Kyläjuhla tammikuussa 2018 järjestelyt. Hannu Kaisto kysyy
pääministeri Juha Sipilää tai kuntaministeri Anu Vehviläistä
juhlapuhujaksi.
Ideatasolle jätetyt asiat
o Venesatama
o Jäsenten ja uusien asukkaiden muistaminen
o Joulupukkipalvelu
o Jakkukylän tervetuloa –kyltit. Odotetaan päätös vuoden kylä –
kilpailusta (marraskuu 2017).
o Tiedotus- ja varainkeruulehti. Jätetään hautumaan.
o Frisbeegolf –rata Purusaareen. Jatkohanke Leaderiin.
o Pilkkikilpailut

§ Ilmoitusasiat
Anne Matikainen tiedotti TyöTakomosta ja VuokraWerstaasta. Ajankohtainen Iin
kuntaan liittymisen jälkeen.

10 § Seuraava kokous
Päätettiin alustavasti pitää seuraava hallituksen kokous 23.8.2017 klo 18 Jakun
koululla.
11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:45
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VAKUUDEKSI
Jakkukylässä, 19.4.2017

____________________________________
Hannu Kaisto
Hallituksen puheenjohtaja

____________________________________
Juha Aalto
Pöytäkirjantarkastaja

____________________________________
Juha Kosola
Pöytäkirjantarkastaja
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