KUTSI.'
POHJOIS-III{ PTJYHUTSWS RY:N IGVTTKOKOUTSEEN
*Äikg: Keskiviikko 17.4-20tg klo 18.00
*Poikko: nniinfpå Pohjois-fin kanlullo,Virkl«rlontie 27, 9LIOO
*Kahvitarjoilu klo f7.30 slkoen

1.

KOKqJK,SEN åVAUS

Z.

KOKCIJI(5EN.IÅRJESTÄYTYMINEN
2-l Kokouksen pdleeqiohtojon volinto
2-2 Kokouksen sihteerin nolinta
2-3 Kchden pöytäkirlmtorkastqian vclintc
2-4 Kohdan ääntenlaskijan volinto

3.

TOKOTJKSEN OSÅNOTTÅJIEN,
TOTEATT^INEN

Ii

LÅIILI§UUDEN JÅ PÅÄTöSVNLTåT5UUDEN

Hallituksen on kutsuttova yhdistyksen kokoukset koalle vöhintöiin
seitsemän vuorol<astta ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti
ilmestyviissii sanomalehdessö julkaistulla kokouskutsulla ( 10. § )
3. 1 Kekouksen osanottejien toteominen
3-2 Kutsn yhdisfyksen kokoukseen

4.

KOTOI,,KSENTITÖJÄRJEST}«SENI4',YÄKSYIiINEN

5.

VUODEN 2018 VUOSIKERTOåÅUKsEN HTVÅKSY,I,IINEN

6.

.Iå TIL${FÅÅTÖTSEru §EKÄ TOTiffiNNåNTARKÅ§TÄJÅN
LåUSUNNON KUULEÅÅINEN

7

"

VUODEN 2018 TII.IEhI

TTEEN HYYÄKSYi,1INEN, TTI-Ii#ÄÅTÖK§EN VAI.IYI§Tå't,ITNEN JA
VASTUUYAPÅUDEN,IAYATTÅiÄINEN TIIJVELVOLLTSILLE

E.

HAIIJTUK§EN EstTT/ifiIEN,UIUIDEN ÅSIoIDEN KÄSITTELy

.
.
.
'
.
.
.
.

.
.

Akolan polkusillon rokentaminen olksc kevätkesö 2019
Pohjois-Iin Sononat ilmestyminen jotkosso muu kylatiedottominen
"
Pohjois-fin §kilehti ilmesfyy 9.5.2019 fisanomien välissä- jufut ja mainostenmyynti
Kyla§selyn tulckset - Kyläsuunnitelna 2O20-2Oa5 ja kunnan hyvinvointikertomus
Hyötykawipuutorha koululle kevätkesä ?A§ - koivatoan nm. morjapensoito
Kevätretki Luulojan Suurkirpputorille lotmntaina 11.5.2019
Vanhojen akkujen ja metolliromun kertiys Pohjois-Iin koululla lauantai-sunnuntai
18.-19.5.2019 klo 8-16
Avoimet Kylat-topohtuma koko Suohessa lauantaina 8.6.?OL9 - fiÅelonta- ja
suppoilutaphtumc Hiostinhaoralla Nsvei?orannossa yhteistyössö POPLin Kylökisällihankkeen ksnssa

Kyläyhdis§ksan jäsemroksu wonno Z0tg oa 12-OO 6/tolor.ls, ltqnnclr.smoksu 25,OO
€/henkilä jo 1OO.@ €l yrfis ja tilinumero EI26 53S OZ/[O A$4 67

KOKOIJKSEN PÄÄTTÄilIINEN

KUTSU
KY LÄYH D'S TYKSEA' KEVÄT RET KE LLE
LU U LAJ A A N P O H.J C LA I,I S U U R I T,1 I,II A L L E KI RP P U T O RI L LE
Arcushallen Luleå, Argusvägen 31, Luleå
h ttps : //www.fa ce b o o k. c o m/ a rc usfy n d m a rkn ad/

iauantaina ii.5.2019 kto

A7i5 Pohjois-lin

SEO

Matka toteutetåän yhteisffössä l-ivon kyläyltdistyksen Livokas Ry:n kanssa. tlevakivi
Oy:n bussi ( 55 paikkaa) ja opas lähtevät Pudasjärveltä ja pysähtyvät Pohjois-lin
SEO:lla 11.5. klo 7.15. Linja-autossa tarjotaan mennen tullen kahveet ja ensimmäinen
lyhyt pysähdys menomatkalla Torniossa.

Matkan hinta = 35 €lhlö, mikäli lähtijöitii vähintään 35 hlöä
40 €/hlö, mikäli lähtijöitii vähintään 30 hlöä
Kirpputorille pääsymaksu on erikseen 50 kr.
PERILLÄ Luulajassa kirpputori avautuu klo 11.00 Suomen aikaa ( Ruotsin aikaa klo
10.00). Ostosaikaa on 6 tuntia ja ostoksia voi viedä autolle klo 13.00 (12.00)
sekä klo 15.00 (14.00).
PALUU kirpputorilta takaisin klo 17.00 (16.00).
Lisäksi paluumatkalla 45 min. pysähdys Haaparannan lca Maxissa, Hästskovägen 2,
953 36 Haparanda, Sverige
Vaihda mukaasi Ruotsin kruunuja, sillä paikanpäällä kirpputorilla eivälttämättä kelpaa
kortti eikä eurot. Kysy omalta pankiltasi valuutanvaihdosta.

§itovat ilmoittautumisetÅnitalle puh. 0400 46i880 ki anik.piqVgnen@smail.com
25.4.2019 mennessä ja maksu Pohjois-lin kyläyhdis§ksen tilille
Ft26 5350 0244 010467

Livon ja Pohjois-lin kyläyhdistykset toivottavat kaikille
mukavia ostoshetkiä!

rQ)

POHJOI S.IIN KYLÄKYSELY 2020.2025
Hei pohjoisiiläiset!

Oheisella kyldkyselyllåimme on tarkoitus kartoiuaa kyläläisten arjen toiveita jataryeita
kyläsuunnitelmaamme 2020-2025 ja hyvinvointikortia varten. Saatuja ideoita pyritririn jalostamaan
edelleen konkreettiseen toteutukseen asti, ja siten lisåiiimä?in hyvriä eliimåiä kyläIlåimme. Kaikkien
§läläisten, nuorten ja vanhempien, vastaukset ovat arvokkaita: aktiivista osellietumista
§se§yn toivotaan! Palauta kyselylomake Pohjois-Iin koulun postilaatikkoon Virkkulantiellä tai
oppilaan mukana koululle. Kyselylomake löytyy myös www.pohjoisiinkylayhdistvs.fi ja
yastaaminen §selyyn kestiiii noin 5 minuuttia. Kyselyssä annetut tiedot käsitelliilin
luottamukscllisesti. Kyselyn vastausaika päättyy I 0,4.?0 I 9 !

TAUSTATIEDOT

1.
2.
3.

u mies n
Asuinalue Hiivalar Koni n
Olen nainen

n

Virkkula

r

Taloudessani asuvien henkilöiden lukumäiirä ( sinä mukaanlukien)

vuotiaat
25-44 vuotiaat
0-6

4.

Piikkilåinkangas-Kantola

vuotiaat
45-64 vuotiaat

7-15

16-24 r,uotiaat

Onko perheenne alkuperäinen pohjoisiiläinen
vapaa-ajanasukas

n

vuotiaat

65-75

n

yli76 wotiaat

paluumuuttaja n

muualta muuttanut n

Mistäjamiksi?

5.

Mistä olet saanut tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta, numeroi kolme tåirkeintä.
Pohjois-Iin Sanomat

r

u'ww.pohjoisiinhylayhdistys.fi

IiSanomat

n

n

6.
7.

r

wunv'.facebook.com/Pohioisli n

Haluan jatkossa Piin Sanomat sähköpostiini

Siihköpostiosoitteeni

Rantapoh-la

r

tai postilaatikkoon

!

:

Onko kyläyhdistyksellä mielestänne

toimintaa

sopivasti

r

liikaa

n

liian vähän n

Haluaisin toimia kylällämme yhteisen tekemisen parissa samassa elämänvaiheessa olevien
kanssa

Kyllä

8.

n

Ei n

Oloni on turvallinen asuinympäristössäni

Kyllä

r

Ei n

Jos ei, miksi?

9.

Saan tarvittaessa riittävästi apua sukulaisilta, ystäviltä tai naapureilta

Kyllä

10.

n

Ei n

Haluaisin saada enemmåin kodin ulkopuolista apua

Kyllän

Ein

Käännä

I

Asioista, joissa haluaisin saada apua:

11.

Haluaisin kehittiiii kykiiimme ja sen hyvåiä eliimiä ( esim. turvallisuus, yhteinen tekeminen,
harrastukset, ympiiristö) seuraavanlaisesti

12.

Haluaisin, että kylällämme jiirjestettäisiin seuraavanlaisia tapahtumia tai toimintaa:

13.

Mitä toimintaa haluaisitte Kylätuvalle?

14.

Olen valmis auttamaan tapahtumajärjestelyissä ja ltat osallistumaan hallitustyöskentellryn
jaltu talkootoimintaan. Minuun saa ottaa yhteyuä, jätåin yhteystietoni kohtaan Muu n

Kyllä

15.

n

Ei

n

Muu

r

Taloudessanneonkäytössä

Iisiverkko

n

Miten on toiminut?

16.

Kerro mielipiteesi kyliimme alueella olevien teiden nykyilasta - valaistus, turvallisuus,
kesä- ja talvikunnossapito, nopeusrajoitukset, melu, kävely/pyörätiet, liikenteen
häiriökäyttäytyminen- autot, mopot, moottorikelkat. Entä mielipiteesi suunniteltavasta
Ollinkorven tuulipuistosta Pohjois-Iin alueelle?

17.

Ehdotuksiasi, miten toteutamme arjen hiiliviisaita tekoja omassa arjessamme jaltai
kylätasolla

