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KUTSI.'
POHJOI5.IIN NTUÄYHDISTYS RY:N TEVÄTTOTOUK5EEN

Aiko: Tiistaino 26.4.2O22 klo 18.OO

Paikko : Pohjois-Iin koulu,Virkkulontie 27, 9110O Ii
Kohvitorjoilu 17.3O olkoen

1. KOKOUKSEN AVAUS

KOKOUK5EN JÄRJESTÄYTYAAINEN
2.1 Kokouksen puheenjohtojon volinto
2.? Kokouksen sihteerin volinto
2. 3 Kohden pöytäkirjontorkastojon volinta
2.4 Kohden öäntenloskijon volinto

KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LÄILIJ5UUDEN JA
PÅÅTÖSVALTAISUUDEN ToTEA,IIIINEN
Säännöt § 10 yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on

kutsuttava yhd istyksen kokoukset kool le vahi ntaan seitsemiin vuo rokautta
ennen kokousta pai kkakunnal la yl ei sest i i I mestyvcissö sanomal ehdessa
j ul kai stul la koko us kuts ul la.

3-1 Kokouksen osonofiojien toteominen
3.2 Kutsu yhdistyksen kokoukseen

KOKOUK5EN ryÖJÄR.TESWK5EN HYVÄKSY,IAINEN

VUODEN 2O?,T VUO5IKERTOAAUKSEN HYVÄK5YAAINEN

VUODEN ?O?t Tf;IJ;EN JA TIIINPÄÄTÖK5EN sEKÄ
TOTMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULE,IAINEN

TIITEN HYVÄKSYAAINEN, TIUTNPÄÄTÖTSCN VAHVISTÅ'IAINEN JA
VÄ5TUUVAPAU DEN,lAYÖ NTÄATIINEN TIITVELVOLU5ILLE

HAIITTUKSEN E5ITTäTTEN fiUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
Junnilon uusi lommoslaidunolue 4,8 ho jo sootu Järjestö-Helmi
erityistukiqvustus, oloituskokous ke 27.4.2O?2 klo 18 Pohjois-fin koululla
Lquqntoino 18.6.2O?2 vietömme kqnsollistq luonnonloidunpäivöä Hiqstinhoaron
luonnonsuojeluolueel la

Viercs lcj ien ja pienpetoj en torjuntaa Pohjois-f in clueel lc

Pohjois-f in kyläturvol I isuussuunnitelma

Iin kunnan stroteginen yleiskoovo 2O40-volmisteluvoiheen
nöhtövi I löo lolkylökortit ja tuu I ivoima, miel ip iteet 26.5.2A22 mennessö
kirlaomo@ii.fi
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9. KOKOUKSEIT| pÄÄrrÄl^rNEN

?.



HYÖDYNFIÄ HYvÄ TILAISUUS SIVOTA NURKKIA JA PIHAPIIRIÄ
poHJors-rrN rvrÄvnDrsryKsnN HvvÄxsrt

Metalli- ja rautaromun ja akkujen keräys

Pohjois-Iin alueelta ja myös kauempaakin otetaan vastaan pihojenne nurkissa lojuvia
metalli- ja rautaromuja sekä vanhoja akkuja lauantaina ja sunnuntaina

21.-22.5.2022 klo 10.00-15.00 Pohjois-Iin koululla.
Sininen Kuusakoski-kontti on metalliromuille ja akuille on erillinen keriiysastia.

Metallikeräyslavalle voi tuoda pienet metalliesineet kuten tyhjät ja puhtaat säilyke- ja

.iuornatölkit (paperisia etikettejä ei tarvitse poistaa), rnetallipurkitia -astiat, myös
emaloidut puhdistetut alumiinivuoat ja -foliot, metallikannet. l«'uunu-.ja kierrekorkit,

pantittomat j uomatöl ki t.

Jääkaapit, pakastimet, tietokoneet ja muu elektroniikkaromu kelpaavat lavalle
muun metalliromun sekaan! ! ! ! ! !

Myös isommat metalliesineet kuten vanhat mopot ja polkupyörät. sahat, hellat. kiukaat,
ruohonleikkurit. tiskipöydän kannet. pesukoneet, metalliset koneet ja laitteet, rnetalliset

huonekalut esim. hetekat, perärnootttorit. autojen rzaraosat. renkaat vanteelliset että
vanteettomat, kattopellit, huonekaluien metalliosat ja sähköjohdot voi tuoda Kuusakoski-

konttiin.

EI SAATUODA:
Oljyt, maalit, pesuaineeet

Muuta ongelmajätettä
Lasia

Sekaj ätettä TAI rakennusj ätettä

Paikalla on kyläyhdisfyksen väkeä vastaanottamassa romua lauantaina ja
SUNNUNTAiNA KIO 10.15. MUINAAIKOINA JA KERJiYKSEN JIiLKEEN EI SAA

TUODA ENIiÅ ROMUA KOULUN PIHA-ALUEELLE!!!!

Yhteyshenkilöt: Anita Sievänen puh. 0400 461880
Lluom. Isommat erät noin 1000 kg Iin yrnpäristöstä voidaan hakea asiakkaalta suoraan.

Ota silloin yhteys hyvissä ajoin yhteyshenkilöön.

P-li
Pohiois-Iin §liiyhdistys ry


