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Läsnäolijat : Anita, Markku, Jukka, Auvo, Juhani, Raimo, Jouni, Tarmo, Samuli, 
Leena, Tiina ja Aune

1. TALKOOPÄIVÄ/TALKOOPÄIVÄT
- Ensimmäiseksi talkoopäiväksi sovittiin 

Sunnuntai 18.5.2014 klo 09.00 -16.00, kokoontuminen 
Navettarantaan klo 08.45. 

Seuraava talkoopäivä sovitaan yhteisesti ensimmäisen talkoopäivän jälkeen, 
mahdollisesti helatorstai 29.5.

2. TALKOOTIEDOTE
- Jaetaan viikon 19 alussa, monistetaan kunnassa
- Leena ja Anita tekevät ja hallitus jakaa postilaatikoihin
- Tieto talkoista laitetaan myös nettisivuille ja fb-sivuille
- Mitä asioita: 

- Vakuutus eli jokaisella oma vapaa-ajantapaturmavakuutus
- Vaatetus - Punkit ! Työhanskat, kumisaappaat ( säänmukaiset 
   ulkoiluvaatteet ) + vettä mukaan !
- Rautakanki ja/tai vasara ja/tai leka
- Kyläyhdistyksen tarjoilut: klo 11.00 kahveet, klo 14.00 makkarat ja 
jauhelihakeittoa
- Luonnonsuojelualuetta - ei roskia luontoon !

- Anita ilmoittaa talkoopäivästä PPLY :lle (Jouko Tuominen) ja Iin 
Ympäristöyhdistys ry:lle ja Kalle Hellströmille VYYHTI-hanke
- Laitetaan myös ilmoitustaululle koululla ja Navettarannan ilmoitustaululle

3. TEHTÄVÄT ENNEN TALKOOPÄIVÄÄ 
- Ensimmäiseksi sähkövaijerin vienti linjalle - Tarmo ja Jouni vievät !
- Porttien valu maastossa- kuivabetonisäkit 2 kpl laavulle ja 2 kpl 
Navettarantaan - Samuli, Raimo ja Tarmo tekevät valun ennen talkoita, 
ilmoittavat, kun betonia tarvitaan 
- Aitapylväiden + verkot ym. vienti aitalinjalle valmiiksi  - Jouni
- Auvo tuo mukanaan mönkkärin ja rankakärryt, jolla jakaa tolpat linjalle ja 
verkkorullat talkoopäivänä
- Miettusen Mikalta saadaan maakiilakone talkoopäiväksi - Markku hoitaa
- Risukasat Navettarannassa poltetaan sadepäivänä ennen "avajaisia", muut 
maastossa jätetään syksyyn
- Polttiainekulut Anitalle !
- Ensiapuvälineet mukaan !
- LAAVULLE WC-PÖNTTÖ !!!!!



2.
*OSTETTAVA STARKILTA:
    1 nippu hehkutettua, kalvanoitua surrilankaa

600 kpl aspeja - Tarmo ilmoittaa aspin koon ( vaijerin kiinnitys)
- Lampaat ovat laitumella niin kauan kuin syötävää riittää >Sorsajahti 
alkaa 20.8. > Rauhoitusalue Juha Miilumäki - Anita selvittää
- Muita mahdollisesti tarvittavia työvälineitä: rautakanki, vasara, leka, 
sivuleikkurit 

4. TALKOOPÄIVÄN TYÖNJAKO
- Keittiövuorolaiset ( Anita, Tiina, Aune, Leena ) laavulla, kahveet ja ruokailu 
laavulla - tavaroiden vienti veneellä laavulle + hankitaan tarvittavat kerta-astiat 
ja muut tarveaineet, jauhelihakeitto keitetään valmiiksi kylätuvalla,makkarat 
paistetaan valmiiksi, kahveella nokipannukahveet ja nisua
- Roskapussit !  
- Anita toivottaa talkoolaiset tervetulleiksi, kertoo tarvittavat ohjeet ja työnjaon
- Auvo toimii maastossa yleistyönjohtajana mönkijällään, puh. no tietoon 
talkoolaisille !
- Aitatolpat 3 metrin välein, sähkövaijeri kiinnitetään surrilangalla verkon ylä- 
ja alapuolelle, verkko ja vaijeri kiinnitetään tolppiin aspeilla

5. LAMPAIDEN VIENTI LAITUMELLE ja AVAJAISET
- Lampaat viedään laitumelle, kun aita-alue on valmis
- Koululaiset voivat tehdä retken luontopolulle ja laavulle katsomaan lampaita 
elokuussa, kun koulut ovat alkaneet.
- Avajaisiin eli kun lampaat lasketaan laitumelle kutsutaan kyläläiset, 
tiedotusvälineet ja muita yhteistyökumppaneita mm. Iin kunnan edustajia, 
Ely:n edustaja, VYYHTI-hankkeen toimijat jne. Mahdollinen ohjelma ja 
tarjoilu päätetään myöhemmin.
- Ounasjoen Koivusaarella Rovaniemellä on myös luontopolku, jossa voi 
käydä katsomassa lampaita kesäisin ja Rovanimen 4H-nuoret toimivat kesäisin 
lampaiden valvojina. 
- Navettarannassa on myös valmis ilmoitustaulu, johon laitamme tiedot  
Hiastinhaaran lammaslaidunhankkeen rahoittajista sekä tietoa tulevasta 
Hiastinhaaran luontopolun kunnostuksesta, nykyisen luontopolun pituus, arvio 
reitin kulkemiseen kuluvasta ajasta, reitin olosuhteet, koirien tuonti alueelle 
kielletty ( luonnonsuojelualue ?), ohjeety porttien sulkemisesta, 
vastuukysymykset, alueella valvonta ja tarvittavat yhteystiedot jne.

Muistion kirjoitti 29.4.2014 
Anita


