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Metalli- ja rautaromun ia akkujen keräys

Pohjois-iin alueeita a kauempaakin otetaan vastaan pihojenne nurkissa iojuvia
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Sininen on metalliromuille ja akuille on erillinen keräysastia.

Metallikeräyslavaiie voi tuoda pienet metalliesineet kuten tyfujät ja puhtaat säilyke- ja
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emaloidut puhdistetut alumiinivuoat ja -foliot, metallikannet, kruunu- ja kierrekorkit,
pantittomat j uomatölkit.

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

Mvös isommat met-alliesineet ler-rten vanhat mooot ia oolla:ovörät- sahat. hellat. k-iu-kaat-"'J -" -'^-r-'J*r-*--rJ"-') -----*-,
ruohonleikkurit, tiskipöyd?in kannet, pesukoneet, metalliset koneet ja laitteet, metalliset

huonekalut esim. hetekat, perämootttorit, autojen varaosat, renkaat vanteelliset että
vanteettomat, kattopeilit, huonekalujen metalliosat ja sähköjohdot voi tuoda Kuusakoski-
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Laitteista on poistettava öljy ja bensa!

EI SAATUODA:
Öljyt, maalit, pesuaineeet

Muuta ongelmajätettä
Lasia

Sekajätettä TAI rakennusj ätettä

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

TUODA ENIIÄ ROMUA KOULUN PIHA-ALUEELLE!!!!
Toimimme mvös kerävsnäivien aikana vleisten koronaohieiden mukaisesti!!!!

Yhteyshenkilöt: Anita Sievänen puh. 0400 461880

Huom. isommat erät noin 1000 kg iin ympåiristöstä voidaan hakea asiakkaaita suoraan.
Ota silloin yhteys hyvissä ajoin yhteyshenkilöön.
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Pohlois-Iin kyläyhdistys ry
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Aika:,
Poikko : Poh.iois-Iin koulu,Virkkulontie 27 9110O Ii+

Kohvitorjoilu 17.3O olkoen

1. KOKOUK5EN AVAUS

KOKOUK5EN JÅRJE5TÄ'TTYTTTruEN
2.1 Kokouksen puheenjohtojan volinta
2.2 Kokouksen sihteerin volinto
2.3 Kohden pöytäkirjontorkostojon volinto
2.4 Yahden ääntenloskijan volinto

KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LÅILIJSUUDEN JÅ
PÄÄTOSVALTåIsUU DEN TOTE^iAINEN
Säännöf § tO yhdisflfisen kokousfen ltoollekutsuminen: i-ialiituksen on

kutsuttava yhd istyksen kokoukset kool I e viihintöön seitsemän vuarokoutto
eruen ko ko usta pi kkakunnal la ylei sesti i I mestyvössö sana mal ehdessti
j ulkai stul la kokouskuts ul la.

3. 1 Kokouksen osanottojien toteominen
3.2 Kuisu yhciistyksen kokoukseen

KOKOUKSEN TYÖJÄRTESTTKSEN HYVÄKSYNAINEN

VUODEN 2O2O VUO5IKERTO,IAUK5EN HYVÄKSYIAINEN

VUODEN ?O?O TITTEN JA TILTNPÄÄTOTSEN SEKÄ
TOIAAINNANTARKASTAJAN LAU5UNNON KUULE/IAINEN

TIUIEN HYVÄKSYAAINEN, TITINPÄÄTÖKsEN VAHVI5TA,IAINEN JA
VA5TU UVAPAU D EN iAY'ÖNTÄ,1AIN EN TI1JVELVOL LTSILLE

HÅLIJTUK5EN ESITTÄ,IAIEN,IAUIDEN A5IOIDEN KÅ TTTELY
Akolon polkusillcn rakentaminen aloitetosn kesallä 2A2J ja rahoitus
Ollinkorven tuulivoimopuisto -tilonne nyt jc miten efeenpäin
*.il*Ofl Kuntqvaqiit 2021

Meijcin Iin Awoimet §lät pöivönö 12.6. julkistetoon 11 iiläisen §lö Youtube-
video

flmqstoÅreena2O.-Zl.8.2A*/Pohjois-fin ympöristöystrivällinen viikkokello jo
voihtotori

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄ,IAINEN
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