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KUTSU JOULURAUHANJULISTUKSEEN 18.12.2018  

Tervetuloa kuulemaan Pohjois-Iin joulurauhan julistusta Pohjois-Iin koululle tiistaina 18.12. klo 17 alkaen. 
 
Klo 17.00 alkaen Pohjois-Iin kyläyhdistys ry tarjoaa kaikille joulutortut ja jouluglögit 
 
Klo 17.00 Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistyksen jouluaiheinen kilpailu, jossa palkintona pohjoisiiläi-
nen joulukuusi sekä tavarapalkintoja. Kilpailu on maksuton ja osallistumiseen tarvitaan vain älypuhelin. 
Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita kilpailemaan. Kenellä on Pohjois-Iin paras joulutietämys ja nopeimmat 
hoksottimet? 
 
Illan aikana myös arpajaiset, jossa palkintoina jouluinen herkkukassi, potkumopo vaikkapa pukinkonttiin, 
sählymaila, ym.  
 
Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistyksen joulumyyjäispöydässä voi tehdä ostoksia klo 17.00-17.45 sekä 
koulun joulujuhlan jälkeen. Myynnissä on iltakoulussa valmistettuja tuotteita ja leivonnaisia. 
 
Klo 17.45 Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin   -Anita Sievänen 
  
Yhteislaulu Sylvian joululaulu (Karl Collan, sanat Zacharias Topelius) 
  
Klo 18.00 Pohjois-Iin koulun joulujuhla Tanjan salissa 

Rauhaisaa  

Joulun  Aikaa  

&  

Onnea Vuodelle 2019 
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Tuikkukynttilät ovat käteviä, mutta alumiinikuo-
ret tekevät niistä melkoisia raaka-aineahmatteja. 
Siksi kuoret onkin syytä kiikuttaa 
metallinkeräykseen, jotta arvokas 
raaka-aine säilyy kierrossa. Tuikku-
jen muovikuoret eivät ole kierrätys-
muovia, joten ne kuuluvat sekajät-
teeseen. 

Palamatonta talia ei kummassakaan 
tapauksessa tarvitse erikseen pois-
taa. 

Metallin keräyspiste löytyy Kärk-
käisen parkkipaikalta. 

Samasta paikasta löytyy nykyisin 
myös muovinkeräyspiste muovipak-
kauksille. 

 

Led-lamput ja -tuikut ovat sähkölaiteromua, jon-
ka voi viedä veloituksetta Iin kunnan jäteasemalle 
Yrittäjäntie 2 b tai Ruskon Jätekeskuksen Oivapis-
teelle. 

Pieniä sähkölaitteita (ulkomitoista mikään ei ylitä 
25 cm) voi palauttaa myös vähintään 1 000 m2 ko-
koiseen sähkölaitteita myyvään päivittäistavara-
kauppaan ja vähintään 200 m2 kokoiseen sähkölait-
teita  myyvään erikoiskauppaan. 

Energia-Eikka vinkkaa jouluna 

Lasten liikuntakerhot sekä naisten ja miesten jum-
pat jatkuvat maanantaisin 7.1.2019 alkaen. 

 

Klo 16.00-17.00 1-3 luokkalaiset, klo 17.00- 
18.00 4-6 luokkalaiset, jonka jälkeen vuorossa 
naisten ja miesten jumpat. 

 

7.1.2019 klo 20.30-22.00 alkaa pyörimään kylä-
lentis, johon ovat kaikki tervetulleita ikään tai su-
kupuoleen tai kuntoon katsomatta pallottelemaan 
ja liikkumaan ja oppimaan yhdessä. 

 

Kyläkisälli hankkeen kanssa toteutetaan kiekko-
koulu, rusettiluistelua,  pipolätkää ja kesäkuussa 
melonta/suppailutapahtuma. 

 

Myös Leikkilauantait jatkuvat helmikuussa ja 
huhtikuussa ja kaikista näistä tiedotetaan vielä 
erikseen seuraavissa Pohjois-Iin Sanomissa. 

Ajankohtaista talvella 

Liiku maanantaina Pohjois-Iissä ja 
Kyläkisälli-hanke 2019 

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toi-
mituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa monistet-
tiin ja hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 450 
kappaletta.  Kannen kuva Jukka Sassi. 
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Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet 

kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokrat, palkkiot, toimistotarvikkeet, 

lehti-ilmoitukset, talkoot, erilaisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuuden jne.  

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.  

 

VUONNA 2019 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys 

 

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

Kiitos tuestanne! 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus vuonna 2019 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  

0400-461 880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Jukka Sassi, varapuheenjohtaja 

050-309 0005 

jucas80@gmail.com  

 

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja 

040-5442 127 

leena.tiiro@luukku.com 

 

Aune Olkoniemi, jäsen 

050-362 8451 

aune.olkoniemi@gmail.com 

 

Auvo Anisimaa, jäsen  

044-703 2545 

auvo.anisimaa@ouka.fi  

 

 

 

Markku Veijola, jäsen 

0400-182 340 

markku.veijola@pp.inet.fi 

 

Anu Käyrä, jäsen 

040-5148 366  

anu.kayra@gmail.com 

 

Mika Mähönen, jäsen 

040-751 5308   

mika_mahonen@hotmail.com  

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 
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