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JULKINEN TIEDOTE

Hirvari
ALAKEMIJOEN TURVALLISUUSILTA
KESKIVIIKKONA 9.9.2015 klo 17.30–20.30
Hirvaan koululla, Kemintie 1504
Kylien turvallisuuden parantaminen on tärkeä sisältö Alakemijoen aluelautakunnan
kehittämistoiminnassa. Arjen turvallisuutta halutaan parantaa monipuolisesti, myös asukkaiden
hyvinvoinnin näkökulmasta. Kaupungin turvallisuustyössä kylien turvallisuusriskit ovat jatkuvasti
ajankohtaisia ja ne myös lisääntyvät. Asiaan voidaan vaikuttaa paljon aktiivisuudella ja yhdessä
tekemisellä.
Liikenneturvallisuus (mm. 4-tie), paloturvallisuus, yleinen ja omatoiminen turvallisuuden
edistäminen ovat Alakemijoen turvallisuusillan teemoja. Teemoista asukkaiden kanssa
keskustelemassa ELY:n johtaja Jaakko Ylinampa, pelastuslaitoksen ja poliisin edustajat,
kaupungin turvallisuuspäällikkö Kari Tiermas sekä muita kaupungin edustajia.
Kylien turvallisuussuunnittelun ja käytännön turvallisuustyön edistämiseksi kaikilla
aluelautakunta-alueilla järjestetään turvallisuusiltoja, joissa asukkailla on mahdollisuus tuoda
esille turvallisuuteen liittyviä huolenaiheitaan ja parannusehdotuksiaan. Tavoitteena on
kiteyttää keskeiset toimenpiteet, joilla edistetään kylien turvallisuutta ja myös sitouttaa
asukkaita omaehtoiseen turvallisuustyöhön.
Työtä tehdään yhteistyössä kaupungin
turvallisuusviranomaisten, ELY:n, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.
Vastaava tilaisuus 12.8. kokosi Misin asukkaat ja viranomaiset runsaslukuisesti yhteen.
Jatkotoimiinkin on jo ryhdytty. Tavoitteena on, että kaikilla aluelautakunta-alueilla järjestetään
turvallisuusiltoja syksyn aikana. Tulokset kootaan yhteen ja asiaan palataan vielä syksyn aikana
aluelautakunnissa.
Lisätiedot: Maarit Alikoski, 050 374 8495

www.hirvas.com
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toimintaa hirvaalla

Hirvaan kyläyhdistys ry
Kevään ja kesän aikana olemme saaneet jo paljon aikaan: kylän
mummot ja vaarit kävivät helmikuussa ilahduttamassa päiväkodin
lapsia, sää suosi huhtikuista ulkoilutapahtumaa ja kesäkuun Avoimet
kylät -päivää. Tuomioja sai uuden biokäymälän ja alue talkoiltiin
kesäkuntoon. Kesäkuussa Rovaniemen 4H:n toiminnanohjaaja Mia
Setälä piti kyläläisille villiyrtti-illan. Hirvaan kylä otti kesäkuussa
haasteen vastaan ja ilmoittautui mukaan Luusuan luomukympille
kolmihenkisellä
kylän
edustus-joukkueella.
Joukkue
voitti
kylienvälisessä haastesarjassa pronssia: onnittelut ja kiitokset
edustajille! (Kuvassa vasemmalta oikealle Marika Huhtaniska, Anna
Isometsä ja Jonna Löf). SB Hirvas osallistui ensimmäistä kertaa
Rovaniemen uuden salibandyjoukkueen,
in, järjestämään kesäpuulaakiin, johon osallistui
tänä vuonna 10 joukkuetta. Turnaus oli kovin vuosikausiin. SB Hirvas selviytyi 19 ottelusta kunnialla läpi
tullen sijalle 7. ja voitti viimeisissä ottelussa jopa puulaakin voittajajoukkueen.
Yhdistyksen hallitus teki kevään aikana kunnallisaloitteen Valajaskoskentien varren asemakaavoituksen
käynnistämiseksi ja kunnallistekniikan rakentamiseksi Jukolanpolun päähän uusille rakennuspaikoille.
Yhdistykselle on laadittu viestintäsuunnitelma ja kylän turvallisuussuunnitelman tekoa jatketaan.
Kyläyhdistyksen edustaja antaa syksyn aikana ohjeita koulun ja päiväkodin pihan hoitoon.
Pajuporomme saa nimen, kunhan jaksamme vielä odottaa esityksiä. Tuomiojan myllyn kunnostamiseksi
haetaan Leader-rahoitusta. Joulun tienoilla järjestetään joulunavaustapahtuma.
Tervetuloa mukaan! puheenjohtaja@hirvas.com / www.hirvas.com

Hirvaan Vanhemmat ry
Viides toimintakautemme lähenee loppuaan. Hirvaan Vanhemmat ry ja SB Hirvas järjestävät syyskuussa
viikon mittaisen Sie&Mie -toimintakokeilun. Syksyn ohjelmassa on myös VIP eli viikko ilman pelejä viikon päiväkoti- ja kouluikäisten lasten perheille. Uuden toimintakauden hallitus valitaan seuraavassa
vuosikokouksessa. Toivottavasti myös sinä pääset osallistumaan seuraavaan kokoukseemme. Kutsu
vuosikokoukseen lähetetään yhteistyötahoille sekä jäsenistölle syksyn aikana.
hirvaan.vanhemmat@gmail.com / http://hirvaanvanhemmat.blogspot.fi

Hirvaan Martat ry
Marttailtoja tiistaisin teemalla tai ilman - seuraa ilmoittelua! Ilmoitamme Lapin Kansassa edellisenä
lauantaina sekä yleensä Hirvaan ja Rautiosaaren Facebook-ryhmissä.
Yön yli retki Ylläkselle Pieni kansani laulu -esitykseen 12.–13.9.2015. Lisätietoja antaa Marja Uppa p.
0400 818 337.
Teen kiehtova maailma -kurssi tiistaina 10.11.2015 klo 16 alkaen. Paikka Marttavalmuska Rovakatu 13.
Tällä kurssilla tutustumme erilaisiin teelaatuihin, maistelemme niitä ja valmistamme hieman niiden
kanssa nautittavia herkkuja. Mukaan mahtuu noin 12 osallistujaa. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle:
Minna Matilainen p. 050 461 9290 tai sähköposti minna.matilainen@gmail.com
Pikkujoulut tiedossa lähempänä joulua ja muutakin mukavaa saattaapi ilmaantua. Otamme ideoita
vastaan, mitä voidaan puuhata. Puheenjohtajan tiedot yllä. Marttailtoihin ovat kaikki tervetulleita rohkeasti vain mukaan. On muuten erinomainen tapa tutustua kahden kylän erinomaisiin ihmisiin!
www.hirvas.com
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menovinkit hirvaalla

To 24.9. klo 18.00 Hirvaan koulun siivoustalkoot.
Talkoillaan yhdessä kellari tyhjäksi!
Ma 28.9. klo 18.00 Hyvä elämä kylissä
-designkilpailun haastattelu
Punttisali Hirmussa
kilpailussa mukana
olleille kyläläisille.

Uusia kasvoja Hirvaalla!
Voit kohdata meidät Hirvaan ja Muurolan päiväkodissa sekä
Hirvaan koululla. Kati Kaakkurivaara (kuvassa vasemmalla)
aloitti varhaiskasvatusyksikön johtajana elokuun alussa ja
Anne Lassila koulunjohtajana koulun alkaessa. Olemme
molemmat toimineet Rovaniemen kaupungissa useita vuosia
ja olemme päässeet komeaan 43 vuoden yhteenlaskettuun
työuraan vuosina.
Hirvaan päiväkodin ja koulun ovet ovat avoinna auttaville
käsille! Jos olet kiinnostunut tulemaan vierailulle päiväkotiin
tai kouluun, ota yhteyttä kati.kaakkurivaara@rovaniemi.fi tai
anne.lassila@rovaniemi.fi.

rovaniemen kaupungin kansalaisopisto

Kurssit Alakemijoella, lukuvuosi 2015–2016:
Hirvas:

Olkihimmeli jouluksi 9.–12.12. ke 17.30–20.30, la 10.00–14.30
Jouluisia paju- ja koivunoksatöitä 26.–29.11. to 17.30–20.30, su 10.00–16.00
Naisten liikunta 2.9.–25.11.2015 ja 13.1.–27.4.2016 ke 17.30–18.30
Itämainen tanssi alkeisjatko/perustaso 13.9.–29.11.2015 ja 10.1.–10.4.2016 su 19.00–20.30

Alakorkalo: Soitinopetus, Kuvataide, Itämainen tanssi/keski- ja jatkotaso, Vapauttavan joogan kurssi
Muurola:

Hirven käsittely ja paloittelukurssi, Soitinopetus, Juliste ja kortti -kurssi, Posliininmaalaus,
Kudonta 1, Kudonta 2, Entisöinti, Puutyö, Käsityöpaja kaikenikäisille, Kehon huolto

Rautiosaari: Soitinopetus
Katso opinto-ohjelmasta tarkemmat tiedot. Ilmoittautuminen käynnissä osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/rovaniemi/index.asp.
Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto tarvitsee reippaan liikunnanohjaajan keskiviikkoiltaisin klo
17.30–18.30 Hirvaan koululla järjestettävälle naisten liikuntaryhmälle. Yhteydenotot ja tiedustelut
riitta.pietarila(at)rovaniemi.fi tai puhelimitse 0400 234 373.
www.hirvas.com
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Muuta ajankohtaista

Ma 7.- su 13.9.

Rovaniemi-viikko (www.rovaniemi.fi/rovaniemiviikko)

Ma 14.9. klo 8.30–15.15 Kehittämis- ja verkostoitumispäivä - Kulttuurista hyvinvointia kaupunkilaisille
(www.rovaniemi.fi/fi/Ajankohtaista/Kulttuurista-hyvinvointia-kaupunkilaisille-)
Ti 15.9. klo 17.30–19.45 Vikajärven koululla (ja Muurolan kirjaston Virtu-pisteessä)
Ti 29.9. klo 17.30–19.45 Taipaleen koululla (ja Muurolan kirjaston Virtu-pisteessä)
Kehitetään kyliä yhdessä/opastusta hankehakemuksen tekemiseen
(www.opistopalvelut.fi/rovaniemi/search.asp, kurssinumero 320250)
To 17.9. klo 10.00–18.00 Osuuskuntakoulutus (www.pohjoisinlappi.fi/osuuskuntakoulutus-17-9rovaniemella/)
La 26.9. klo 9-16

Meidän turvallinen kylä -koulutus Meltauksessa
(https://koulutus.spek.fi/Default.aspx?tabid=70&id=3486)

Torstaisin klo 13-14

Senioreiden kuntojumppa 17.9. alkaen Muurolan Totto-hallilla. Liikuntapassi
26€/ yy k u O v
.
Rovaniemen seurakunta

Su 13.9. klo 13
Ti 15.9. klo 13–14.30
Su 20.9. klo 14
To 24.9. klo 18
Pe 25.9. klo 18
La 26.9. klo 14
Ti 29.9. klo 13–14.30
Su 4.10. klo 11
Su 11.10. klo 10
Ti 13.10. klo 13–14.30
Su 18.10. klo 14
Pe 23.10. klo 18
Su 25.10. klo 10
Ti 27.10. klo 13–14.30
To 29.10. klo 18
La 31.10. klo 10

Muurolan kappeli, messu
Kaikenikäisten kerho, Muurolan palvelutalo
Muurolan kappeli, perhepyhäkoulu
Muurolan kappeli, virsi-ilta, kahvit klo 17.30 Hirvaan diakonian hyväksi
Muurolan kappeli, donkkis-ilta 7-13 -vuotiaille
Muurolan kappeli, motoristikirkko, ajokauden päätös, kirkkokahvit
Kaikenikäisten kerho, Muurolan palvelutalo
Muurolan kappeli, mikkelinpäivän perhekirkko, burmalainen lounas
Muurolan kappeli, messu
Kaikenikäisten kerho, Muurolan palvelutalo
Muurolan kappeli, perhepyhäkoulu
Muurolan kappeli, 10v synttärit ja donkkis-ilta 7-13 -vuotiaille
Muurolan kappeli, messu
Kaikenikäisten kerho, Muurolan palvelutalo
Muurolan kappeli, virsi-ilta, kahvit klo 17.30 Hirvaan diakonian hyväksi
Muurolan kappeli, pyhäinpäivän jumalanpalvelus, poisnukkuneiden
muistohetki

kirjastoauton aikataulu syksy 2015

Maanantaisin klo 18.30–19.30 Hirvaan koulu
Joka kolmas torstai klo 13.30–13.50 Hirvaan päiväkoti (ajopäivät 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.)
Joka kolmas torstai (ajopäivät 10.9., 1.10., 22.10., 12.11., 3.12.)
klo 16.20–16.35 Iisakinperäntie th
klo 16.45–17.00 Toukolantie
klo 17.00–17.25 Petäjävedentie 29
klo 17.35–17.50 Tuomiojanpolku
www.hirvas.com
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