Ajankohtaista syksyllä

Syksyn Sävel 15.6. Navettarannassa

Tv-häiriöt antennilähetyksissä

Syksyn Sävel lauantaina 15.8.2015 klo
16.00-18.00 Navettarannassa. Tervetuloa
laulamaan yhdessä tai muuten vain nauttimaan elokuun lauantai-iltapäivästä ja yhdessäolosta navettarantaan Hiastinkujan
päähän. Laulattajina pohjoisiiläiset mieslaulajat ja säestäjinä pohjoisiiläiset hanuristit
Maria-Liisa Halonen ja Arvo Viinamäki.

Teleoperaattorit ja antenni-TV-verkosta
vastaava Digita ovat avanneet Taajuustalkoot.fi-verkkopalvelun, joka neuvoo ja auttaa mahdollisten TV-kuvan ongelmatilanteiden kanssa. Kaikki 4G-verkkojen rakentamisesta TV-katselulle aiheutuvat ongelmat korjataan veloituksetta, edellyttäen, että häiriötilanteen selvitys tapahtuu Taajuustalkoiden neuvontapalvelun kautta. Taajuustalkoiden neuvontapalvelun puhelinnumero on 020 411 7676

Laulut ovat tuttuja ja tunnettuja ja laulujen
sanat jaetaan paikan päällä. Kyläyhdistys
pitää tilaisuudessa maksullista buffeeta.

Suurin riski TV-häiriöihin on olemassa niillä, joilla seuraavat ehdot täyttyvät:

Säävaraus (kaksi tuntia ennen tilaisuutta).

*kotitaloudessa katsellaan televisiolähetyksiä antennin kautta.
*kotitalous sijaitsee TV-aseman näkyvyysalueen reunamilla ja antennin perässä käytetään vahvistinta television signaalin parantamiseksi.
Taloudet, jotka katsovat televisiota jonkin
muun kuin antenniliitännän kautta (esim.
kaapeli-TV-asiakkaat), eivät todennäköisesti tule lainkaan kohtaamaan 4G-verkon rakennustyöstä aiheutuvia häiriöitä.

Syksyn Sävel 2014 pidettiin aurinkoisessa säässä. Kuva Anita Sievänen.

Iin kunnanvaltuusto päätti
kokouksessaan 15.6.2015, että
Pohjois-Iin koulu saa uuden
liikuntasalin ja teknisen työn
tilat. Aikataulu ei ole vielä selvillä.

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro,
kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet
jakoivat postilaatikoihin 450 kappaletta.
Kannen kuva Anita Sievänen.
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Ajankohtaista syksyllä
Jokainen tie on koulutie – noudata
nopeusrajoituksia

Kyläyhdistyksen jumpat jatkuvat
Työväentalolla 7.9.

Koulut alkavat jälleen 11.8.2015 ja kylänraiteillamme on taas lapsia ja nuoria liikkumassa kävellen tai polkupyörällä. Muistutamme, että lasten liikenneturvallisuus on
meidän aikuisten yhteinen asia. Kaikki tielläliikkujat voivat tehdä lasten liikkumisesta
turvallisempaa.

Kyläyhdistyksen naisten jumppa ja miesten
jumppa/kuntopiiri jatkuvat jälleen maanantaina 7.9.2015 alkaen Iin Työväentalolla.
Naisten jumppa pidetään klo 18.30-19.30 ja
sitä ohjaaja Eila Fäldt. Miehet rehkivät
naisten jälkeen 19.30-20.30 ja heitä ohjaPaavo Halonen.

Liikennekasvatus alkaa kotona, mutta vanhemmat eivät ole yksin vastuussa lasten
liikkumisesta liikenteessä. Tärkeää on, että
kaikki liikenteessä olevat näyttävät hyvää
esimerkkiä turvallisesta ja oikeasta liikennekäyttäytymisestä.

Naisten ja miesten jumpat sisältyvät kyläyhdistyksen jäsenmaksuun, joka on 12 €/
talous. Rahat voit tuoda ohjaajille tai maksaa kyläyhdistyksen tilille. Talolta löytyy
välineitä, ota juotavaa mukaan.
Naisten jumppalukkari

Noudatetaan siis täällä kylämme taajamaalueillakin nopeusrajoituksia ja muistetaan
huomioida niin koululaiset kuin muutkin
tiellä liikkujat.
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7.9

Tavallinen jumppa

14.9

Keppijumppa

21.9

Kahvakuula

28.9

Kuminauhajumppa

5.10

Kuntopiiri

12.10

Kahvakuula

19.10

Tavallinen jumppa

26.10

Keppijumppa

2.11

Jooga/Anita Sievänen

9.11

Kahvakuula

16.11

Kuminauhajumppa

23.11

Kuntopiiri

30.11

Kahvakuula

7.12

Tavallinen jumppa

14.12

Keppijumppa

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus Auvo Anisimaa, jäsen
044-703 2545
vuonna 2015:
auvo.anisimaa@ouka.fi
Anita Sievänen, puheenjohtaja
0400-461 880

Antti Leinonen, jäsen

anita.sievanen@gmail.com

040-521 8811
leinan@kapsi.fi

Markku Veijola, varapuheenjohtaja
0400-182 340

Jukka Sassi, jäsen

markku.veijola@pp.inet.fi

050-309 0005
jucas80@gmail.com

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja
040-5442 127

Anu Käyrä, jäsen

leena.tiiro@luukku.com

040 5148 366
anu.kayra@gmail.com

Aune Olkoniemi, jäsen
050-362 8451

Kyläyhdistys netissä:

aune.olkoniemi@gmail.com

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
http://www.facebook.com/PohjoisIi

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.
Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun
suuruuden.

VUONNA 2015 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS
Oulun Osuuspankki Iin konttori FI26 5350 0240 0104 67
Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys
Kiitos tuestanne!
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