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Hirvaalla on paljon aktiivista toimintaa lapsille ja aikuisille, tervetuloa mukaan! 

Ystävänpäivänä järjestetyillä Alakemijoen Harrastemessuilla teimme aluetta tunnetuksi 
rovaniemeläisten seurojen ja yhdistysten silmissä, jotta saamme turvattua erityisesti lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuudet kylillä myös tulevaisuudessa. 

 

Hirvaan viikoittaiset kerhot/urheilut 2015 kevät 

 

Maanantai 
17.30–18.30  Monitoimikerho Hirvaan Vanhemmat ry (ryhmä on täynnä) 
18.00            Kehonhallinta Unifit Oy   Punttisali Hirmu 
 
Tiistai 
18.30–21.00 Miesten lentopallo (ryhmä on täynnä) Hirvaan koulu 
 
Keskiviikko 
15.30–16.30  Hirvaan toimintakerho Roi srk (1.-6. lk) Hirvaan koulu  
17.30–18.30 Naisten liikunta (kansalaisopiston kurssi) Hirvaan koulu 
18.00            HirmuFIT    Punttisali Hirmu 
18.30–19.30  Vauhdikkaampaa sählyä lapsille ja nuorille Hirvaan koulu 
19.30–21.00   Aikuisten sählyä SB Hirvas  Hirvaan koulu 
 
Torstai 
15.30–16.30  WAU!-kerho (3.-6. lk)   Hirvaan koulu 
18.00–19.00  Rauhallisempaa sählyä (1.-4. lk)  Hirvaan koulu 
19.00            Kahvakuulailu Unifit Oy  Punttisali Hirmu  
 
Perjantai 
18.00–19.30 Naisten sählyä   Hirvaan koulu 
 
Lauantai 
 
Sunnuntai 
17.30           Kahvakuulailu Unifit Oy   Punttisali Hirmu 
19.00–20.30 Itämainen tanssi (kansalaisopiston kurssi) Hirvaan koulu 
19.00–21.00 Aikuisten sählyä SB Hirvas   Muurolan Totto-halli 
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Hirvaan kyläkirjasto ja kirjastoauto 

Hirvaan kyläkirjasto (Kemintie 1504) 
Ti klo 16.00–19.00 Makeiset ja saunalimut Pullarista kirjaston auki ollessa tiistaisin 18.00–19.00 
Ke klo 8.30–13.00 

Kirjastoauton aikataulut kevät 2015 (linja 9B Hirvas-Niskanperä) 
Hirvas Toukolantie   0:15  klo 16:45 - 17:00  
Hirvas Pitkäkoskentie 69  0:15  klo 17:10 - 17:25  
Hirvas Petäjävedentie 29  0:25  klo 17:40 - 18:05  
Hirvas Tuomiojanpolku   0:15  klo 18:15 - 18:30  
AJOPÄIVÄT 2015 joka kolmas torstai: 26.3., 16.4., 7.5., 28.5., 18.6. 

Kirjat kotiin kirjastosta - palvelu heille, jotka eivät pääse itse kirjastoon 

 

Kirjat kotiin -lainauspalvelu on tarkoitettu kaikille rovaniemeläisille, jotka eivät esimerkiksi sairauden, vamman 

tai korkean iän takia voi itse asioida kirjastossa. Käytettävissä on koko kirjaston kokoelma: kirjat, äänikirjat, dvd-

levyt, videot, cd-levyt, aikakauslehdet jne. Kirjastossa on myös isotekstisiä kirjoja ja selkokirjoja. Kirjaston 

henkilökunta valitsee asiakkaalle sopivaa aineistoa toiveiden mukaan.  

 

Kirjat kotiin -palvelu on maksutonta. Laina-ajat ovat joustavat ja ne sovitetaan käyntikertojen mukaan. 

Myöhästymismaksuja ei peritä.  Ennen Kirjat kotiin -palvelun aloittamista asiakkaalle kerrotaan uuden palvelun 

toiminnasta, kysellään asiakkaan lainamieltymyksiä ja tehdään sopimus palvelun aloittamisesta. Palvelusta 

pyritään saamaan yksilöllistä ja jokaiselle asiakkaalle sopivaa. 

 

Lisätietoja Kirjat kotiin -palvelusta ja asiakkaaksi ilmoittautuminen:  

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto  

Kaija Pernu, kirjastoamanuenssi  

kaija.pernu@rovaniemi.fi  

puh. 016 322 2144 / 050 370 4496  

 

Postin erityispalvelut haja-asutusalueilla 

Kun matkaa omaan asiointipostiin on haja-asutusalueella yli viisi kilometriä, kuluttaja voi tilata sellaisten 

postipakettien ja muiden kuitattavien lähetysten maksuttoman jakelun kotiin, jotka on alun alkaen osoitettu 

postiin noudettaviksi. Palvelu tilataan lähetyskohtaisesti Postin asiakaspalvelusta. 

Postin lähettäminen omasta postilaatikosta 

Tietyillä alueilla haja-asutusalueilla kuluttajat voivat postittaa pieniä määriä valmiiksi maksettuja tavallisia 

kirjeitä jättämällä ne omaan postilaatikkoon noutomerkkiä käyttäen. Valmiiksi maksetut tavalliset kirjeet 

otetaan kuljetettavaksi silloin, kun postilaatikkoon jaetaan saapuvaa postia. 

Oikeuden palveluun voi tarkistaa Postin asiakaspalvelusta. 

Postin asiakaspalvelu: Puhelin 0200 71 000 (pvm/mpm) maanantaista perjantaihin kello 8–18. 
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Muuta ajankohtaista 

Jätteiden vieminen jäälle on kiellettyä 

Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta haluaa muistuttaa, että roskien vieminen jäälle on kiellettyä. Jätelaki 
kieltää yksiselitteisesti roskaamisen, jota mm. puutarhajätteen kasaaminen jäälle on. Jätelain 72 §:ssä todetaan, 
että ’ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä 
päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, 
ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa 
(roskaamiskielto).’ 
  
Lisäksi Rovaniemen kaupungin jätehuoltomääräyksissä kielletään jätteiden vienti jääalueelle. 
Jätehuoltomääräysten 25 §:ssä todetaan, että ’jätteiden hylkääminen luontoon on kielletty. Puutarhajätteiden 
tai muiden maatuvien jätteiden (esimerkiksi koirahäkkien siivousjätteiden) vienti yleisille metsä-, puisto- ja 
viheralueille sekä toiselle kiinteistölle ilman kiinteistön omistajan lupaa on kielletty. Vientikielto koskee myös 
vesialueita ja jääpeitteisiä vesialueita.’ Kaupungin jätehuoltomääräykset kokonaisuudessaan löytyvät kaupungin 
www-sivuilta: www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Ymparisto-ja-luonto/Jatehuoltomaaraykset. 
  
Jäälle viedyt jätteet kulkeutuvat jäiden sulettua jokea pitkin alavirtaan, aiheuttaen harmia rannanomistajille, 
virkistyskäytölle ja voimalaitoksillekin. Kasviperäiset jätteet voivat paikallisesti aiheuttaa hajuhaittoja ja 
epäsiisteyttä sekä lisätä osaltaan vesistön rehevöitymistä ja rantojen liettymistä. 
  
Puutarhajätettä voi veloituksetta viedä Alakorkalon jäteasemalle. Puutarhajätettä sekä risu- ja oksajätekuormat 
voi viedä suoraan Betonitien päässä olevalle vastaanottopaikalle ilmoittamatta siitä erikseen jäteaseman 
vastaanottorakennukseen.  Lisäksi kotitaloudet voivat maksutta viedä Alakorkalon jäteaseman uudelle 
Ekokiepille mm. kierrätyspuuta, käytettyjä ajoneuvojen renkaita, kestopuuta, sähkö- ja elektroniikkaromua, 
metalliromua ja pienmetallia sekä pahvia, kartonkia, paperia ja keräyslasia. Ilmainen jäteneuvonta palvelee 
arkisin klo 9–15 numerossa 0800 120 230. Lisätietoa www-sivuilla: www.residuum.fi. 
  
Meillä jokaisella on vastuu ympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä. 
  
Sannamari Pehkonen, ympäristötarkastaja 
Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta 
p. 050 430 3082 

menovinkit 

Rovaniemen kaupunki 
Ke 18.3. klo 18–20 asukastilaisuus: Tulevaisuuden terveyskeskusverkosto Rovaniemellä, 
Kaupungintalolla, Hallituskatu 7, valtuustosali. Kahvitarjoilu. 

Rovaniemen seurakunta 
To 19.3. klo 18.30 Iltamusiikkia yhteisvastuukeräyksen hyväksi Muurolan kappelissa, kahvit klo 18 
Pe 20.3., 24.4., 22.5. klo 18–20 Donkkis-ilta 7-13 -vuotiaille Muurolan kappelissa 
Su 22.3. klo 14 Perhepyhäkoulu ja Tähdenlento-kuoro Muurolan kappelissa, kahvi ja tee 

Muurola-päivien ohjelmaa 
La 21.3 Teatteri Eurooppa Neljä lukion salissa: klo 13 Yökirja (yli 3 v), 5€, mehua myynnissä ja klo 16 
Kankkulan kaivolla, 2h, 5€, väliajalla kahvio 
Su 29.3. klo 13 Hippohiihdot Muurolan Kisakeskuksessa 
Su 29.3. klo 14 Pelimanniseurat Ruikan Erällä 
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toimintaa hirvaalla 

Ma 23.3. klo 18 Hirvaan kyläyhdistyksen vuosikokous ja Avoimet kylät -tapahtuman 
suunnittelupalaveri Hirvaan koululla 
Lämpimästi tervetuloa kaikki kyläläiset ideoimaan tulevaa vuotta! 

La 11.4. Koko perheen ulkoilutapahtuma Hirvasojan laavulla 

Ke 22.4. Lasten konsertti Hirvaan koululla 
Kaikille Hirvaan koulun lapsille sekä päiväkodin 5 vuotta täyttäneille lapsille. Esiintyjänä Seminaarimäen 
Mieslaulajista sekä Pikku Kakkosesta tuttu Tuomo Rannankari. 

Ti 5.-19.5. Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston Paju- ja koivunoksakurssi Hirvaan koululla 
Tiistaisin klo 17.30–20.30 (kurssitunnus 110451). Opettaja Tuula Kalliomäki. Oppitunteja 12, 
kurssimaksu 35,00 €. Ilmoittautuminen käynnissä. 

La 6.6. Avoimet kylät Valtakunnallinen tapahtuma, kutsutaan kaikki tutustumaan elämään kylissä!  

Hirvaan kyläyhdistys ry 

Hirvas oli tammi-helmikuussa mukana Hyvä elämä kylissä -designkilpailussa, jossa Lapin yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun opiskelijat suunnittelivat Hirvaalle koko kylän yhteistä olohuonetta koululle. 
Kutsumme opiskelijatiimin ulkoilutapahtumaan kiittääksemme heitä tehdystä työstä ja valtavasta 
määrästä ideoita, joita voimme kehittää eteenpäin. Kaikki kilpailussa mukana olleet kylät tullaan 
palkitsemaan Kemijoki Oy:n toimesta. 
Kylän aktiivinen salibandyjoukkue, SB Hirvas, on esittänyt toiveen toimia kyläyhdistykseen 
perustettavassa vapaa-ajanjaostossa. Tarkoitus on tulevaisuudessa järjestää vapaa-ajantoimintaa myös 
senioreille ja nuorille.  
Kevään aikana järjestämme koko perheen ulkoilutapahtuman ja kesäkuussa osallistumme Avoimet kylät 
-tapahtumaan, johon on esitetty ideoita muun muassa Hirvaan hölkästä. Otamme ilolla vastaan uusia 
ideoita ja toimijoita, tervetuloa mukaan! 
puheenjohtaja@hirvas.com / www.hirvas.com 

Hirvaan Vanhemmat ry 

Huhtikuussa kylän lapset pääsevät nauttimaan sponsoroimastamme lastenkonsertista. Kehitteillä on 
myös koulutustilaisuuden järjestäminen vanhemmille. Monitoimikerholle toivottavasti saamme jatkoa 
myös jälleen ensi syksynä.  Tästä ja muistakin ajankohtaisista asioista päivitämme tietoa 
kotisivuillemme. Tervetuloa tutustumaan toimintaan! 
hirvaan.vanhemmat@gmail.com / http://hirvaanvanhemmat.blogspot.fi 

Hirvaan Martat ry 

Hirvaan Martojen toiminnasta ilmoitellaan Lapin Kansan lauantain seuratoimintapalstalla.  
Marttojen tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita. Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.  

Iloista kevättä! 
 


