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klo {5.(X}{7.OO LIIKUNTAKERHO {-3 lk' maksuton
klo {7.O(}{8.OO LIIKUNTAKERHO 4-6 lk, maksuton
ohiaaiina Juho ja Joonas Veiiola
klo {8.{!i-{9.3O NATSTEN JUMPPA
kts. jumppalukkari
ohjaajana EILA FÄLDT
KIO {9.3G2O.3O MIESTEN KUNTOJUMPPA

ohjaaiana Paavo Halonen
klo 2O.3GZ2.OO omatoiminen pallopeli-ilta, ota yhteys Anitaan!
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24.1
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3,2
1O.2
17.2
24.2

2.3

9.3
16.3
23.3
3O.3
6.4

13'4
2O.4
27.4
4.5
11.5

KUNTOPIIRI
KUMINAUHAJUMPPA
VENYTTELYJUMPPA
TAVALLINEN JUMPPA
KEPPIJUMPPA
KAHVAKUULAJUMPPA
KUNTOPilRI
HilHTOLOmA
KUMINAUHAJUMPPA
VENYTTELYJUMPPA
TAVALLINEN JUMPPA
KEPPIJUMPPA
ANITAN JOOGA
*klo {8 aloitus Pukeudu lämpimästi, ota huopa

mukaan loppurentoutusta varten!

piiÄSlÄtilE]t
KAHVAKUULAJUMPPA
KUNTOPIIRI
KUMINAUHAJUMPPA
VENYTTELYJUMPPA

Liikuntrasalista löytyy §läyhdis§ksen kuminauhoja, keppejä, kahvakuulia ym.
Omia välineitä voit oftaa myös mukaan.
Jumppamaksut syyskausi 2019 ja kevätkausi 2020 ovat yht. 25,00 € / talous ja maksu
suoritetaan kyläyhdis§ksen tilille
Fl26 5350 024A 0104 67.

.IIN KYLÄYNOISTYS RY:N HALLITUS
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ANrrA sIEVÄNEN, phj.
Puh. 0400 461880
anita. sieva nen@gmail. com
LEENA Tll RO, sihteeri/rahaston hoitaja

Puh.040 5442127
lgena,Iiiro@luukku.com

ANU KAYRA, jäsen
Puh. 040 5148 366
anu.kayra@gmail.com
AUNE OLKONIEMI, jäsen

Puh.050 3628451
aune.olkoniemi@gmail.com

2O2O

JUKKA SASSI, varaphj.
Puh. 050 3090005
iqcas8Q@ omail.com
AUVO ANISIMAA, jäsen
Puh.044 7032545
auvo an isimaa(@ouka.fi
MIKA uÄuöneN, jäsen
Puh. 040 751 5308
mika_mahonen@hotmail. com
MARKKU VEIJOLA, jäsen
Puh.0400 182344
rna i-kku. ve iiola65@q ma l. com
i

JÄSENMAKSU

2O2O
Yhdistyksemme yksi tulonlähteistä on tilillemme maksetut jäsenmaksut. Vuoden aikana
saaduilla tuloilla- jäsenmaksut, kahvitukset, erilaiset tapahtumatuotot, yhteistyö- ja
ympäristösopimukset - maksamme yhdistyksen vuosittaiset kiinteät kustannukset kuten
nettisivut, kesäkukat risteyksiin, hyötykasvipuutarha koululla, stipendit, salivuokrat,
ohjauspalkkiot, toimistotarvikkeet, kylälehden /tiedotteiden monistaminen, lehtiilmoitukset, talkoot ja investointi- ja kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet jne. Tänä
vuonna isoin investointi on keväällä rakennettava Akolan polkusilta, kustannusarvio noin
20 000,00 €, johon haemme Oulun Seudun Leader ry:ltä 50 % investointirahoituksen.
Voit osallistua toimintaamme maksamalla jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous
4.12.2019 päätti seuraavasti:
Vuonna 2020jäsenmaksu on 12,00 €/talous, kannatusjäsenmaksu 25,00 €/hlö ja
100,00 € /yritys.
Tilinumeromme on Oulun Osuuspankki lin konttori Fl26 5350 0240 0104 67.
KIITOS TUESTANNE!!!!

MUUTA TU LEVAA TOIMI NTAA:
*

Aurinkolatu lijokisuulta Hiastinhaaran laavulle ja takaisin jäätilanteen niin
sal iessa. https ://ku nto.fl ue ntp rog ress.fi/LATU I I
* Lauantaina 9.5.2020 klo 5-13 Birdlife Suomen lintutornitapahtuma - Tornien
taisto Patakarin lintutornilla. Pohjois-lin kyläyhdistyksen 5 henkinen joukkue
osallistuu Taistoon.
* Stipendit2x2S € saajlna 6.luokan
§rttö ja poika.
* Toteutetaan yhteinen yhden päivän keväUkesäretki EHDOTUKSIA
KOHTEESTA ANITALLE! ! !!
* Lauantaina 13.6.2020 Avoimet Kylättapahtuma koko Suomessa ja Pohjois-lissä
Melonta- ja suppail utapahtuma H iastinh aaralla
* Hiastinhaaran lintutorni- ja luontopolkualueen hoitoa jatketaan lin kunnan
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
* Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet- yhteistyö jatkuu edelleen
lampurimme Olli Häyrysen kanssa.
. Hyötykasvipuutarha Pohjois-lin koululla, hyötykasvipuutarhuri/tarhurit
* "Haaveesta todeksi Pohjois-lissä" - projekti, jossa toteutetaan vuosittain yksi
kylä läisen unelnra hallitukselle tu lleiden esitysten rnuka isesti.
wutw. pohioisiinkylayhd istys.fi ia wvwv.facebook.com/Pohjoisl i
I

