*Kylävaakuna julkistettu
Pohjois-Iin koulun oppilaille järjestetyn kylävaakunan suunnittelukilpailun voitti Saara Alamäki. Voittajatyön mukaan vaakunan piirsi Guy
Yifrach. Vaakuna julkistettiin 25vuotisjuhlissa. "Idea lähti Iin luonnosta. Ensimmäisenä mieleeni tulivat
puut, joki ja kalat. Siltä pohjalta lähdin työstämään vaakunaa." kertoo
Saara. Vaakuna lehden kannessa.

Kokouksessa esitellään myös uudistunut kylätupa. Kylätupa toimii entisellä paikallaan, mutta se on saanut
uudet pinnat. Päivisin tilassa toimii
esikoulu.

*Naisten jumppa alkaa taas!
Pohjois-Iin koululla
maanantaisin 3.9. alkaen klo 19.00–
20.00. Vetäjänä Eila
Fäldt.

*Kyläyhdistyksen ilmoitustaulu
toiminnassa kylätuvan vieressä
Kaikki kyläläiset voivat jättää ilmoitustaululle omia ilmoituksiaan; annetaan, vuokrataan, myydään, tapahtuma jne. Ilmoituksen koko saa olla A3
ja ne tulee huolehtia pois, kun asia ei
ole enää ajankohtainen

*Kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 17.10.2012 klo 18.00 Pohjois-Iin koululla. Tervetuloa!
Kunnallisvaalit ovat tulossa lokakuussa ja kokoukseen kutsutaan
kaikki Pohjois-Iin kunnallisvaaliehdokkaat.

*Ylimaakunnalliset Kyläpäivät
Kuusamossa 22.–23.9.2012
Kyläpäivien osallistujat pääsevät tutustumaan luonnonkauniiseen Kuusamoon tarkemmin Kyläkierroksilla.
Teemoitetuilla reiteillä esitellään paikallisten kylien vahvuudet ja erikoisuudet. Jokaisella reitillä järjestetään
ruokailu paikalliseen tapaan.
Kyläpäivien hinta 30 €, joka sisältää
yhteiskuljetuksen Kuusamoon (reitit
ilmoitetaan myöhemmin), majoituksen Kuusamon Tropiikissa (2 hh),
ruokailut (2 kpl) sekä valitun kyläkierroksen. Sitovat ilmoittautumiset
5.9. mennessä Anita Sieväselle. Maksu kyläyhdistyksen tilille. Lisätietoja
yhdistyksen nettisivuilta ja Anitalta.

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi

*Kyläsuunnitelma
Kyläsuunnitelman teko aloitetaan
syyskokouksessa idea- ja toivekartalla. Kylän karttaan kaikki voivat merkitä, mitä asioita toivovat kylällä kehitettävän. Myös koululaiset voivat
merkitä karttaan toiveitaan.
Karttaan päätyneet ideat käydään läpi
yhteisessä purkutilaisuudessa. Ideaja toivekartta toimii samalla PohjoisIin kyläsuunnitelman 2013–2018
pohjana kyläkyselyn lisäksi. Kyläkysely järjestetään myöhemmin tänä
syksynä ja se jaetaan kaikkien postilaatikoihin. Siihen voi vastata myös
verkossa yhdistyksen sivuilla.

*Kylätuvalla aloittaa tiistaina
18.9.2012 klo 18.30–20.00 Iin kansalaisopiston perinnepiiri.
Kurssilla perehdytään perinnetiedon
keruumenetelmiin ja -tapoihin. Kurssin tavoitteena on panna alulle Pohjois-Iin kyläkirjan toimittaminen ja
julkaiseminen. Kurssi kokoontuu joka

toinen viikko ja vetäjänä toimii Pertti
Huovinen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Iin kansalaisopisto. Kaikki ovat
tervetulleita mukaan, vaikka vain
käypäläiseksi yhdelle kerralle.

*Miesten porinapiiri
Kyläyhdistyksen hallitukselle on tullut toive, että kylätuvalla kokoontuisi
syksystä alkaen miesten porinapiiri.
Kylätuvalla toimii päivisin esikoulu,
joten kokoontuminen on mahdollista
arkisin klo 15 jälkeen tai viikonloppuisin. Nyt kaikki porinapiiriläiset kokoonnutaan kylätuvalle maanantaina 10.9.2012 klo 17 katsomaan, saadaanko porinapiiri aikaiseksi.
Tiedotamme toiminnastamme ja
tapahtumista Pohjois-Iin Sanomissa,
ilmoitustaululla, nettisivuilla
(www.pohjoisiinkylayhdistys.fi) sekä
Rantapohjassa. Seuraa myös Seuratoiminta-palstaa.

Mukavaa syksyä kaikille!

Tämän lehden kokoamisesta vastasivat Leena Tiiro ja Anita Sievänen, kunnassa monistettiin ja
hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin.

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 2012 ja yhteystiedot
Anita Sievänen, puheenjohtaja………………..0400-461 880
anita.sievanen@gmail.com
Raimo Välikangas, varapuheenjohtaja………..040-5645 877
Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja…………040-5442 127
leena.tiiro@luukku.com
Hilkka Kynkäänniemi, jäsen…………………050 3436 625
hilkka.kynkaanniemi@ouka.fi
Juhani Miettunen, jäsen………………………0400 966 475
miettunenjuhani@gmail.com
Markku Veijola, jäsen………………………...0400 182 340
markku.veijola@pp.inet.fi
Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet kiinteät kulut kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.

VUONNA 2012 JÄSENMAKSUMME ON 10 €/TALOUS
Kannatusmaksu yrityksiltä 50 €.

Oulun Osuuspankki Iin konttori
FI26 5350 0240 0104 67

Kiitos kannatuksestanne!

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi

