poHJors-rrN rcnÄvHDrsTYS RY TIEDOTTAA

llmatarWindpowerOysuunnitteleePohjois-hn jaOlhavankyläaluellle
erimmllläiin63tuulivoimalansuuruistatuulipuistoa.Yownaloiden
pyyhkiisykorkeus on max 3OO meffiäja yksilftöteho 5-9 MW jahankkeen
prnta-ala on noin I44fun2.
HALUAMMEKO TODELIÅ TÄTÄ
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NYT ON AIKA VAIKUTTAA EIKÄ SITTEN KUN

I

Tule hanlrkee n yleisl<aavaa ja ympiNistövaikutusten aruiointia koskevaan

yleisötilaisuuteen Pohjois-Iin koululle, Akolan liikuntas alfuakennukseen

ja

T

anjan saliin tiistaina 13.8.2019 Ho 18 * 20

Kafwitarjoilu kello'1,7,3O liihtien.
Ja l«AY AU.EKI&IOffTAIvI^&SSA NETTIADA§SSI adressit.com,
EI ET.{ÄÄ IISÄTTJUTIVOUVIAA IIHIN1

Nettiadressi luornrtetaan Iin kunnanraltuustolle ja allekirjoitusaikaa on

30.9.2019 asti
Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiska,ava*osallistumis- ja anriointisuunnitelmaa
sekä siihen

hiffi aa yrnpäristövaikutusten

anriointisuu nnitelmaa https,/lwww.ii.fi/

koskevat mielipiteet jalausuwtot tulee tciitr:rtttaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL24,

9I lOI Ii tai siihköpostitse l«rXaamo@1i.{r viimeisäiin

2O.O8.20 19 mennessä.

Tuulivoimahankfteen asukas§sely on kiiynnissä. Asukas§selyyn voi v astata

2O.O

8.2O
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I

mennessä internet-sivuilla osoitteessa https,llapp.mapttonnwre.comlfrläfiOZl tznpapensr;en

§selyyn lin päältrlastossaaukioloje, puitteissa.
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Tervetrrloa Pohjois-Pohjannlaan Kylät ry,n maakunnallisccn

7.9.2019 klo

11

.00

§läjuhlaan Iin MeriheltneenTauantaina

15.00. Kyläjrihla on sarnalla myos Poldois-Pohjanmaan Kylät ry,n Zo-vLtotisjuhla.

Ä,luistelemrne kunniapuheenjohtaja Å,1atti Kannllan kirjoittaman 2O-vuotishistoriikin muodossa

ylrdistyksen taivalta.Juhlaan on yapaa

piLåsy

ja tarjoilusta vastaavat Pohjois-Pohj antrraan Kylät ry ja lin

kunta. Ruokana on pcrintcinen iiläinen lohisoppa ja loptrksi nautitaan kakl«rkahvit.
Pyydänllmalttzrntumiset 28.8. mennessä Anitalle alita.rr-8'imen@gmatl.comtil,
flruolttakaa

samalTa myös

O4OO

mahdolliset ruoka- arneallergjat.

klo 1 1.0O-1 1.30 onnittelujen vastaanotto
klo

1

1.OO- 72.00

ruokailu

Ho 12.75-15.00 §laytula
Musiikkiesitys
Kuivanicntcn ja Siruott Pcliruannit
Tervetuloa

Ari Alatossava, kunnatyohtaja Ifu kunta
I tt i

,4 a

He i kki trcn, p u h e e nj oh taj a Po hj o i s - Po

lj a n m aa n Kylä t ty

Tervehdyssanat
Ka tj a

H än t i n e n, pu h ee n i o h ta1 a Ed u s ku t t n an kyl ä toi nt i t t ta ve rko s to

Laulua
Tou ko Han h isalo, Pohj oi s - Ii tt

ko ulu t t oppi las

Juhlapuhe
puheenjolttafa
Petri Rirurc,
Suoruett Kylät

ty

Rautav aar aa j a Hehsmaata

Kalevi llkka. Olhavan truhaduuri
ry,n 2o-vuotishistoriikki
N1atti Karnula, knnn iapuheenjohtaj a

Pohjois-Polqanmaan

§lät

Palkitsemiset

Poltjois-Pohjatlnlaail l.uodcn kylä 2OI

I

Ansionerkkiert jako
Kyläluudan luovutus

Maakunlalaulu
Kuivanienten ja Simon Pelimannit

Juhlakahvlt
Kyläjuhlan juontaaKeiiof,iluäs,maaseataasiamies

467880.

