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

26.8.2020 klo. 17:30
Jakun koulu
Hannu Kaisto pj, Maarit Sippola siht, Anne Matikainen, Matti Räty, Juha Aalto,
Pentti Räihä, Erkki Niskala

Esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
a. puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kokouksen toimihenkilöt
a. Maarit Sippola sihteerinä, Pentti ja Matti pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
a. Hyväksyttiin laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
a. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja, tarkistus ja allekirjoittaminen
a. Katselmoitiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja allekirjoitettiin se
6. Purusaari
a. laitetaan opastekyltit Jakun tien alkuun ja muutenkin korjataan opastusta. Maarit kysyy
Kettuselta, voisiko kunta alkaa tekemään sen.
b. tavoitteena saada projekti päätökseen vuoden loppuun mennessä
7. Siltarahojen tilitys
a. Tilitys tehty poliisille eikä siihen ole tullut mitään kysymyksiä tai palautetta.
8. Perinneilta
a. laitettiin alustavasti perinneillan ajankohdaksi 21.10. klo 18:30
b. Jarmo tekee perinneillan mainoksen, Maarit tekee jouluruokailumainoksen. Mainos jaetaan
postilaatikoihin. Mirja Päkkilä ja Satu Sakko ovat seuraavat jakajat. Mainos pitää olla
valmiina 14.10. mennessä Pentillä. Pentti tulostaa ja toimittaa jakajille. Hannu tekee
perinneillasta tiedotteen Iisanomiin ja Rantapohjaan, joiden ilmestymispäivä 15.10.
c. Mainokseen pitää laittaa koronavaraus, sekä ilmoitus syyskokouksesta!
d. Erkki selvittää leivonnaisvaihtoehdon Elinan kotileipomosta. Anne tuo teen, kupit, maidon,
mehun, käsidesiä, maskeja ja hanskoja. Pentti ja Juha tuovat pöntölliset kahvia.
e. Huomioidaan tilaisuudessa koronavaatimukset
f. Erkki ja Hannu tuovat iZettlet ja kassat
9. Jouluruokailu 7.11.2020 klo 17 Jakkukylän ry:llä
a. Jenni ja Timo Räihä tekee jouluaterian
b. Sitova ilmoittautuminen 30.10. mennessä. Ilmoittautumiset Matikaisen Annelle
anneliina.matikainen@gmail.com, puh. 0400586003.
c. Mainos kyläläisten wa -ryhmään ja facebookiin.
10. Seuraava kokous
11. Muut asiat
a. Sillan avajaiset siirtyvät ensi vuodelle.
b. Latujen hoito talvikaudella
i. Erkki kysynyt Lohen Kaukolta ojituksista ja siltarummuista Impivaaran latupohjalle.
Kyläyhdistys kustantaa tarvikkeet.

ii. Eteläpuolen kuntoradan rooppien ja huonokuntoisten paikkojen kunnostaminen.
Kysytään kunnalta, alkavatko he korjaamaan. Ellei, niin kyläyhdistys avustaa
rahallisesti korjaamisesta. Huovisen Reijo hoitaa tätä tehtävää.
c. Marraskuun syyskokouksen aikataulu ja valmistelu
i. pidetään syyskokous 25.11. klo 19 Jakun koululla
ii. kokouksessa käsitellään mm. talousarvio ja toimintasuunnitelma. Erkki valmistelee
talousarvion, Maarit valmistelee toimintasuunnitelman.
iii. Anne laittaa syyskokouksen ilmoituksen tiistain 17.11. Rantapohjaan
d. ELY -keskus on avannut rahoituksen hakua vesistöjen kunnostukseen. Pentti selvittää
rahoituksen saamista Alaputaan kunnostukseen.
12. Seuraava hallituksen kokous
a. pidetään 18.11. klo 17:30 Jakun koululla
13. Kokouksen päättäminen
a. kokous päätettiin klo 19:30

Iissä, ____.____._______

Maarit Sippola, sihteeri

Hannu Kaisto, puheenjohtaja

_______________________________________

_______________________________________

Pentti Räihä, pöytäkirjan tarkastaja

Matti Räty, pöytäkirjantarkastaja

_______________________________________

_______________________________________

