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MÖTEN 
Byarådet har hållit 11 möten under året. Mötesplats har varit både Måtarsstugan, banklokalen och privata

krypin. I styrelsen: Fjalar Fors, Thomas Julin, Pontus Back, Johan Sjölind, Emil Sandin, Tina Lassander och
Marina Saviaro (fram till sept. -15). På höstmötet i nov. invaldes Linda Sjö som ny styrelsemedlem från 2016.

EKONOMI 
Föreningen skaffar inte ekonomisk vinst, d.v.s. verksamheten skall inte vara av ekonomisk natur. Byarådet

verkar på basen av medlemsavgifter och enstaka bidrag för specifika utgifter. Nykarleby stad har i år bistått
med verksamhetsbidrag 100 euro och projektbidrag 400 euro. Byarådets konto är helt barskrapat vid årets slut.

TRÅDI
Vandringsleden Trådi har allt mer rotat sig som begrepp. Det syns i antalet utövare av motion, vilket kan veri-

fieras via namnteckningarna i utplacerade häften. Antalet signaturer är ordentligt över 2000 st. Också idrotts-
föreningar har funnit att stigen kan användas som träningsslinga. Jippot ”1:a Maj på Trådi” drabbades av något
otjänligt väder i år och krockade dessutom med andra begivenheter i regionen, vilket drog ner deltagarantalet
jämfört med fjolåret. Avverkning på ett par områden har gett nya vyer, men stigen är i gott, avkopplande skick. 

MUNSALA BYARÅD PÅ BESÖK
Vår bygranne begärde en guidad rundtur i Jeppo den 3.6. Denna sköna dag besåg det byn från olika håll och

kanter. Under 2½ timmes tid fick den 55-hövdade skaran av nyfikna en lämplig järnranson information om vår
del av tillvaron. Där ingick både självklara objekt och några överraskande platser innan slutpunkten Måtarsber-
get/-stugan. Där smakade kaffe med dopp ovanligt bra. Besöket blev uppskattat.

LOPPISRACE                               
Loppisrace ordnades redan den 6 juni som en del av landsomfattande ”Öppna byars dag”, en dag som trod-

des kunna frälsa evenemanget från överlappningar. Antalet försäljare var på samma nivå som året innan, men
trots marknadsföringen via flera olika kanaler förblev skaran av besökare lägre än tidigare. Det konstaterades
att också andra aktörer i trakten hade reagerat på fjolårets loppisansamling i juli och bytt till ett tidigare datum
detta år. Det har fått oss att fundera om det är lönt att försöka en femte gång?  

BYADAGARNA 
Sommarens  byadagar 17-19 juli avlöpte enligt traditionellt koncept. Knatte- och Grändenrundan har hittat sin

plats på fredag kväll,  vilket ett  rekordantal motionärer och tävlande gav bevis på. Lördagstorget med sam-
lingstält vid Uf utföll till belåtenhet och serveringen inomhus lyckades bra. Källan var öppen och hoppborgarna
från MaxiFun höll barnen sysselsatta. Vid Silvast kvarn kunde man beskåda historiska konstruktioner och teknik
i sällskap med andra och en kopp kaffe. Då Jeppo FF ger allt på fotbollsplanen och traditionerna med pubkväll,
Sång i sommarkvällen och Hembygdsfest vilar på stadig bas, får vi anta att byadagarna lever vidare ytterligare
ett år. - Vi hoppas att ännu fler föreningar och grupper visar upp sin verksamhet då tillfälle ges nästa gång.

PRODUKTER
Byarådet tillhandahåller tjärdalsprodukter: tjära, kol och tjärvatten. Se www.jeppo.fi och klicka på fliken 'Jeppo

byaråd r.f.'! Bl.a. via denna försäljning hoppas vi få in lite medel för vår löpande verksamhet.

ANSLAGSTAVLA
 Efter samtal med KPO/Sale har byarådet tillsammans med lionsklubben lyckats utverka tillstånd att placera

en ”föreningarnas infotavla” vid butiken. En låsbar modell finns nu på utsidan t.h. om ingången. Den ger rum för
12 plakat av A4:ans storlek. Andra storlekar tillåts inte. Byns föreningar får låna nyckel från kassan för att sätta
in/ta ut sin info. Användarna ansvarar för att tavlan brukas rätt och snyggt.

BYAPLAN
På basen av ”Byenkät om Jeppo 2014” sammanställde byarådet en ny byaplan för perioden 2015-2025.  För

att åstadkomma denna, trycka och distribuera till  alla hushåll, ansökte byarådet om 1000 euro i bidrag från
Svenska kulturfonden. Tyvärr beviljades inte bidraget. Jeppoborna får ändå den plan som utlovats. Vi beklagar
att vi p.g.a. resursbrist kan erbjuda enbart en svenskspråkig version i detta skede. 

VÅR- och HÖSTMÖTE
Vårmötet hölls 31.3 i Måtarsstugan. Höstmötet hölls 24.11 i Jeppo-Pensala skola. Styrelsen 2016 består av:

Pontus Back, Thomas Julin, Tina Lassander, Emil Sandin, Linda Sjö, Johan Sjölind och Fjalar Fors. 

www.jeppo.fi 

Vi önskar alla jeppobor God jul och gott nytt år! / Styrelsen

http://www.jeppo.fi/
http://Www.jeppo.fi/
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KOKOUKSET 
Hallitus on v. 2015 pitänyt 11 kokousta joko Måtarintuvassa, ent pankissa tai jonkun hallitusjäsenen kodissa. 

Hallitus: Fjalar Fors, Thomas Julin, Pontus Back, Johan Sjölind, Emil Sandin, Tina Lassander ja Marina Saviaro
(syysk -15 asti). Syyskokouksessa  Linda Sjö valittiin uutena jäsenenä hallitukseen, alkaen vuodesta 2016. 

TALOUS 
Yhdistyksen toiminta ei tähtää taloudellisseen voittoon. Tällä kertaa toiminta on vuoden loppupuolella jättänyt

isohkon aukon yhdistyksen tiliin, jonka saldo ennen uutta vuotta on miinusmerkkinen.  

TRÅDI - JUNTU
Vaellusreitti  on  pidetty  hyvässä  kunnossa  ja  sitä  on käytetty  suhteellisen  vilkkaasti.  Nimivihkoihin  on  jo

runsaat parituhatta nimeä kirjoitettu. Myös urheiluseurat ovat huomanneet reitin sopivan  harjoittelulenkiksi.

MUNSALA BYARÅD VIERAILI
Yhdistyksen kylänaapuri, Munsala byaråd, oli vieraamme 3.6, jolloin näytimme Jepuaa eri kantilta. Sää oli

puolellamme ja linja-autollinen munsalaisia sai  tietää miten Jepualla eletään. Vierailu päättyi kahvitarjoiluun
Måtarintuvalla.  

KIRPPISKIERTO                               
Kirppiskierto järjestettiin jo 6.6. Myyjiä oli n 20 kpl. Ajateltiin että aikainen pävämäärä houkuttaisi runsaast

kävijöitä, mutta ilmeisesti oli muita tapahtumia ihan tarpeeksi muualla, joten hyvä aikomus ei tuottanut toivottua
tulosta. Kannattako järjestää viidettä kertaa Jepualla? 

KYLÄPÄIVÄT 
Kesän kyläpäivät sujuivat vanhan kaavan mukaan 17-19 heinäkuuta. Juoksutapahtuma perjantai-illalla on

hyvässä  paikassa  -  se  houkutteli  ennätysmäärän  osallistujia.  Lauantain  järjestelyt  Ns:n  pihalla  onnistuivat
suhteellisen hyvin kuten myöskin esittely/kahvitarjoilu Silvastin myllyllä, iltapäivän jalkapallo-ottelu pallokentällä,
laulua kesäillassa rukoushuoneella sekä pubi-ilta nuorisoseuralla. Perinteikäs kotiseutujuhla sunnuntaina kerää
aina ison määrän vieraita. - Toivomme että yhdistykset ovat mukana runsain joukoin ensi kesällä! 

TUOTTEET
Kyläyhdistys myy tervahautatuotteita: terva, hiili ja tervavesi. Katso www.jeppo.fi ja valitse 'Jeppo byaråd r.f.'!

Myynti on tärkeä osa varainhankintaa.

ILMOITUSTAULU
 Yhdistyksille tarkoitettu infotaulu on pystytetty Sale-kaupan ulkopuolelle, sisäänkäynnin oikealle puolelle.

Siihen saa laitta ainoastaan A4-kokoiset ilmoitukset. Avaimen saa pyytää kaupan kassalta. Käyttäjät vastaavat
taulun hyvästä järjestyksestä.  

KYLÄSUUNNITELMA
Kyläkyselyn  2014  perusteella  on  koottu  ja  kirjoitettu  kyläsuunnitelma  2015-2025.  Resurssipulan  takia

suunnitelma on tällä hetkellä vain ruotsinkielisenä. Se ilmestyy jokaisen kotitalouden postilaatikkoon ennen
vuoden loppua.  

KEVÄT- ja SYYSKOKOUS
Kevätkokous pidettiin 31.3 i Måtarsintuvassa. Syyskokous pidettiin 24.11 i Jeppo-Pensala koulussa. Hallitus

2016: Pontus Back, Thomas Julin, Tina Lassander, Emil Sandin, Linda Sjö, Johan Sjölind ja Fjalar Fors. 

www.jeppo.fi 

Toivotamme jepualaisille Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta! / Hallitus
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