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YLEISTÄ 
Hirvaan kylätoiminnalla on meneillään 36. toimintavuosi. Rekisteröitynä yhdistyksenä 
toimintakausi on 17.  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kyläläisten yhteistyötä, omatoimisuutta sekä kylän 
elinkelpoisuutta ja toimia alueen edunvalvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
toimii kylän erikoisyhdistysten kokoajana mm. osallistumalla suunnitteluihin ja eri 
organisaatioiden päätöksentekoon, laatimalla tiedotteita, tekemällä esityksiä viranomaisille ja 
esim. parantamalla virkistysalueita.   

 

HALLITUS  

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä ja heidän varajäsenensä. Erovuorossa on 
aina kolme hallituksen jäsentä. Kaikki jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen 
ulkopuolelta.  

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on huhtikuun loppuun mennessä.    

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus voi järjestää myös sähköpostikokouksia.  

Yhdistyksen jäsenet 

Hirvaan kyläyhdistys ry:n oma jäsenrekisteri on perustettu 1.1.2017. 

 

TALOUS 

Yhdistys hakee latujen kunnostusavustusta kaupungilta. Aluelautakunnalta haetaan 
toimintatukea. Aiempia myönnettyjä kehittämistukia käytetään suunnitelmien mukaisesti 
Hirvaan kehittämissuunnitelman nykyaikaistamiseen (edellinen vuodelta 1998) ja uusien 
suunnitelmien kirjaamiseen seuraavalle 5 –vuotisjaksolle sekä FrisbeeGolf –radan rakentamiseen 
yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.  

Yhdistys tukee budjetin puitteissa erilaisia kylän hyvinvointia ja yhteistyötä parantavia 
tapahtumia, hankkeita ja hankintoja ja käyttää myös omarahoitusta budjetin puitteissa. 
Varainhankintaa kehitetään.   
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Tapahtumat järjestetään yhdessä kylän eri yhdistysten ja koulun kanssa. Päivämäärät 
tarkentuvat yhteisneuvotteluissa.  

Tehdään tiivistä yhteistyötä koulun ja päiväkodin kanssa. 

Jatketaan talkootoimintaa - Tuomiojan uimarannan raivaus ja Hirvasojan satupolun kunnostus, 
sekä valitaan talkoille vastuuhenkilöt.  

Kehittämissuunnitelma päivitetään, tehdään uusien suunnitelmien kirjaus seuraavalle 5 –
vuotisjaksolle. 

Osallistutaan Lappilainen kylä 2019 –kilpailuun. 

Järjestetään kevättapahtuma maalis-huhtikuussa. 

Osallistutaan Avoimet kylät –päivään 8.6.2019. 

Suunnitellaan Tuomiojan myllyn kunnostushanketta. 

Jatketaan neuvotteluja kaupungin kanssa ulkoilualueiden hoidosta, laajuudesta ja vastuista. 

 

Jäsenyydet ja osallistumiset 

Yhdistys on Lappilaiset Kylät ry:n jäsen ja osallistuu kylätoimintapäiville. 

Yhdistys on PPK Leader-ryhmän jäsen.   

Yhdistys on aktiivisesti mukana aluelautakuntatyössä.  

 

TIEDOTTAMINEN  

Yhdistyksellä on omat nettisivut www.hirvas.com, josta myös tehty mobiiliversio sekä käytössä 
sähköpostiosoitteet puheenjohtaja@hirvas.com, tiedottaja@hirvas.com ja sihteeri@hirvas.com.  

Yhdistyksen hallitus viestii pääasiassa sähköpostitse ja lisäksi hallitus viestii myös oman 
WhatsApp-ryhmän kautta. 

Yhdistys käyttää tiedottamiskanavana seuraavia:  

– www.hirvas.com ja Hirvaan Facebook-ryhmä  

‒ Hirvari-tiedotuslehti sähköisessä muodossa ja jäsenille sähkö- tai kirjepostilla, kylän 
ilmoitustaulut, päiväkodin ja koulun ovet 

‒ seurapalstailmoitukset Lapin Kansassa, menovinkit tapahtumista ilmaisjakelulehdissä (Uusi 
Rovaniemi, Lappilainen), tapahtumamainokset tapahtumista ja tilaisuuksista 

– Lapin Radio, Rovaniemen kylien tiedotuslehti 

 

 

28.2.2019   Hallitus  


