Kyläkirje kevät 2021
Vuosi 2021 on lähtenyt kylän yhteiselämässä liikkeelle hiljaisesti, yhteistä touhua on korona haitannut, vaan
ei kokonaan estänyt. Pinsiö-Seura on talven taituttua jatkanut Oksmökin kunnostusta ja tiedotuksen
kehitysprojektiaan sekä käynnistänyt Pro Pinsiö -ryhmän kaivoshankeen ympärille. Tervetuloa mukaan
toimintaan, oman mielenkiinnon ja mahdollisuuksien mukaan! Tässä kirjeessä kerromme, mitä tapahtuu ja
miten voit tulla halutessasi mukaan toimintaan.

Talkoot jatkuvat Oksmökillä
Pinsiö-Seura hankki Väinö Alaselta saadun perinnön turvin mökin Okslammin rannalta 2019 kylän
yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Koko viime vuosi talkoiltiin ahkerasti ja saatiin mm. sauna rakennetuksi
sekä mökki maalatuksi ja sen katto uusituksi – valtava kiitos mukana olleille! Talkoot jatkuvat tänäkin
vuonna: ranta-alue on jo katettu suodatinkankaalla ja hiekoitettu, polttopuita tehty ja nyt jatketaan mökin
remonttia: ikkunat, keittiö, lattiat, sisustus. Myös sauna odottaa edelleen viemäröintiä, jotta se saadaan
lopputarkastetuksi ja käyttöön.
Tervetuloa uudetkin talkoilijat mukaan, vaikkapa vain muutamaksi tunniksi silloin tällöin, kaikille löytyy
voimiin ja kykyihin sopivia hommia. Ilmoittautuminen WhatsApp-ryhmään Maija Vuoriselle, 050 305 7756.
WA–ryhmään tulee aina kutsu, kun talkoot ovat tulossa. Rakennustarvikkeita yms. otetaan edelleen
lahjoituksena vastaan, ilmoita esim. Maijalle, jos löytyy.
Oksmökillä voi jo uida vapaasti ja käyttää ranta-aluetta terveysturvallisesti, omalla vastuulla. Oks-mökki on
yksityisaluetta, Pinsiö-Seura ry:n omistama ja sitä voivat käyttää kaikki kyläläiset sekä jäsenmaksun
maksaneet. Mökillä järjestettävistä tapahtumista ilmoitetaan nettisivuilla.

Pro Pinsiö perustettiin, kuntalaisaloite kaivosasiaan liittyen
nopeasti liikkeelle
Pinsiö-Seuran kevätkokouksessa päätettiin perustaa Pro Pinsiö-ryhmä seuraamaan malminetsintäluvan
etenemistä. Tukes on myöntänyt Sotkamo Silverille malminetsintäluvan Pinsiöön, ja lupa on sittemmin
siirretty eteenpäin australialaisyhtiölle. Näistä molemmista on huomautukset tehty.
Pro Pinsiö tekee kuntalaisaloitteen, jolla halutaan Nokian kaupunki ottamaan kantaa kaivosasiaan. Vaikka
kunta ei suoranaisesti pystykään vaikuttamaan, olisi sen kielteisellä kannalla kuitenkin merkitystä asian
etenemisessä. Vaikka koeporauksia on alueella ennenkin suoritettu ilman että ne ovat johtaneet sen
suurempiin toimenpiteisiin, tekee tällä hetkellä uudistuksen alla oleva kaivoslain muutos sekä korkea kullan
hinta asiasta konkreettisemman uhan, ja toteutuessaan kaivos vaikuttaisi kaikkien pinsiöläisten elämään
pöly-ja meluhaittoina, jäteasiana, kiinteistöjen arvonlaskuna ja puhtaan luonnon ja veden pilaantumisena
vuosikymmeniksi eteenpäin. Mitä aiemmin teemme selväksi, että emme kaivostoimintaa tänne halua, sitä
paremmat mahdollisuudet meillä on vaikuttaa kylämme hyvään tulevaisuuteen!

Kuntalaisaloite etenee käsittelyyn mikäli 2 % kuntalaisista allekirjoittaa sen, ja sen vuoksi toivomme, että
mahdollisimman moni kyläläinen käy allekirjoittamassa aloitteen sen tultua vireille. Osanoton voi tehdä
myös Pro Pinsiö-nimen alla liittymällä ryhmään Jonna Lahden kautta, s-posti propinsio@gmail.com
Tiedotusta voi seurata facebookissa ”Ei kaivoksia Nokialle”-ryhmässä sekä Pinsiö-seuran kotisivuilla.
Lisätietoa kaivosasioihin
https://kaivosvaltuuskunta.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110621
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Pinsiö-Seuran tiedotusta kehitetään
Pinsiö-Seura on tiedottanut toiminnastaan nettisivuillaan, facebookissa, kyläkirjeillä sekä monissa
WhatsApp-ryhmissä. Tiedotus on ollut osin sekavaa eikä se ole tavoittanut kaikkia, jotka toiminnasta olisivat
halunneet tietää. Keväällä 2021 perustettiin työryhmä kehittämään tiedotusta selkeämmäksi ja
tavoitettavammaksi. Työ on valmis viimeistään syksyllä 2021. Ryhmää vetää Anssi Rajakallio. Kunnes tämä
työ on tehty, parhaiten saat tietoa tapahtumista seuran nettisivuilta www.pinsioseura.fi tai niiden kautta
(linkki ensimmäisellä sivulla) kautta sähköpostijakelusta. Nettisivuilla olevan viestikentän kautta voit myös
lähettää toiveitasi viestintään.

JÄSENMAKSU 2021
Jäsenmaksuja käytetään suoraan, lyhentämättä, seuran toimintaan, niillä järjestetään kyläläisille
tapahtumia ja ylläpidetään ja kehitetään Oks-mökkiä. Jäsenmaksut kerätään kerran vuodessa. Jäsenmaksu
on pidetty niin kohtuullisena, että kaikilla olisi se mahdollisuus maksaa. Jäsenmaksujen lisäksi joudumme
keräämään rahaa muutoinkin, koska jäsenmaksukertymä ei yksin riitä toiminnan järjestämiseen. Suurkiitos
2020 erillislahjoitusten tekijöille, rahaa kertyi 2300 euroa ja sillä hankittiin uudet ikkunat mökkiin sekä isolle
ranta-alueelle suodatinkankaat ja hiekoitus.
Jäsenmaksu: Jäsenmaksuja käytämme Oks-lammin mökin remonttiin ja käyttökuluihin sekä järjestämiimme
tapahtumiin, joita taas koronan hiipuessa on tarjolla kyläläisille. Jos et vielä ole jäsenmaksua maksanut ja
haluat sen tehdä, niin Pinsiö-Seuran tili on
FI12 5293 0940 0397 17 ja jäsenmaksu 10 euroa/henki tai 30euroa/perhe, laita viitteeseen
nimesi/nimenne.

