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Aluelautakunnan seniorijumpat  

(viikot 2–19)   

Rautiosaari Rautiosaaren koulu torstai klo 11.00–12.00  

Muurola Tottohalli torstai klo 14.15–15.15,  

 senioreiden kuntosalivuoro maanantai klo 16–17, sisältyy kausimaksuun.   

Jumppamaksu on 26€/kausi, maksetaan suoraan jumpan ohjaajalle. Ei ennakkoilmoittautumisia. 

Aluelautakunnan jumppien kyydityksistä yhteys puh. 050 349 6106.  

rovaniemen kaupungin kansalaisopisto  

JÄTKÄ JA ALVAR AALTO LAPISSA 1917–2017 (kurssinro 130102) 

To 30.3. klo 18.00–19.30, Muurolan peruskoulun auditorio, Koulukaari 2–4, 97140 Muurola 
Miten Alvar Aalto vaikutti Lapissa ja myös Muurolassa? Suomi 100 juhlavuoden ilmaisluento punoo 
yhteen lappilaisen maa-, metsä- ja luontaistalouteen perustuvan kulttuurin sekä Alvar Aallon Lapissa. 
Alvar Aalto toimi ja vaikutti arkkitehtinä elämänsä ajan itsenäisen Suomen rakentajana myös Lapin 
kylissä. YTM Eeva Snellman avaa Aallon merkitystä ja Kemijokivarren uittomuisteluita tekemänsä 
piendokumentin esityksellä.  

Ilmoittaudu viimeistään: 23.3.2017 osoitteessa www.opistopalvelut.fi/rovaniemi/ 
 

Rovaniemen seurakunta, alakemijoki 

Puuroaamut Muurolan kappelilla klo 10: 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4., 4.5. ja 18.5. 

Tarjolla aamupuuro leivän ja kahvin kera. Luvassa 1 euron arpajaiset, tuotolla katetaan 

ateriakustannuksia. Järjestää diakoniatyö ja Muurolan martat.  

Virsi-illat Muurolan kappelilla klo 18: 2.3., 6.4. ja 11.5. 

alkaen kahvilla 17.30 Hirvaan diakonia kylätoimikunnan hyväksi. 

Kaikenikäisten kerhot Muurolan palvelutalo, Totontie 7 tiistaisin klo 13–14.30:  

14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 25.4. ja 9.5.   

 

rovaniemen kaupungin kirjastoauto 

Maanantaisin klo 18.30–19.30 Hirvaan koulu 

Joka kolmas torstai klo 13.45–14.05 Hirvaan päiväkoti (ajopäivät 16.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5., 1.6., 

22.6.) 

Joka kolmas torstai (ajopäivät 2.2., 23.2., 16.3., 6.4., 27.4., 18.5., 8.6. ja 29.6.) 

klo 16.15–16.30 Kalliokummunkuja 
klo 16.35–16.50 Toukolantie  
klo 16.55–17.20 Petäjävedentie 29  
klo 17.30–17.45 Tuomiojanpolku  
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Valokuitukyselyn tulokset ja 

osuuskunnan perustaminen 

 

Valokuitukysely on saatu suoritettua ja esitämme kiitoksen Hirvaan kyläläisille kiinnostuksesta 

asiaan. 

 

Hirvaan talouksista käytiin läpi 312/382 eli 82 %. Pyrimme käymään läpi kaikki, mutta koska 

meitä kartoittajia oli vain kolme ja osa työelämässä, niin aikataulut asukkaiden kanssa eivät 

välttämättä kohdanneet. Siksi valitettavasti osa asukkaista jäi tavoittamatta. Valokuituverkkoon 

liittyminen otettiin vastaan positiivisella asenteella, joskin hinta hieman huoletti asukkaita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 % vastaajista valokuituverkkoon liittyminen kiinnosti paljon, 35 % jonkin verran ja  

22 % talouksista asia ei kiinnostanut lainkaan. Eli näiden 78 % voimalla lähdemme toteuttamaan 

hanketta eteenpäin. 

 

Ensimmäisenä perustamme osuuskunnan, joka Kylien kehittämissäätiön tuella ja riskillä teettää 

verkkosuunnitelman ja talousarvion. Samalla osuuskunta laatii hankesuunnitelman, jolla 

hankkeelle haetaan rahoitusta Ely-keskukselta. Sen jälkeen osuuskunnan hallitus, johon muuten 

haemme vaikutushaluisia jäseniä, kilpailuttaa rakennustyön ja mikäli rahoitushakemus 

hyväksytään, lähtee rakennuttamaan valokuituverkon ihanalle Hirvaan kylällemme. 

 

Osuuskunnan jäsenmaksua emme ole vielä lyöneet lukkoon, sen päättää ok:n hallitus. 

 

Tule mukaan vaikuttamaan. Ilmoita itsestäsi Toni Hämeenniemelle 044 5400 484 

 

psta Stella Nissen-Olli 
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HIRVAS - 

PIENI KYLÄ – ISO SYDÄN 

Hirvaan kylän hanke Pieni kylä – iso sydän on hyväksytty osaksi Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

Koko Suomen juhlavuoden ajan Hirvaalla juhlitaan yhdessä tehden ja asukkaiden osaamista 
hyödyntäen. Tehemä kaikenikäiset yhessä! 

Petteri Poronen saa heti vuoden alussa Suomi 100 -tunnukset, järjestetään yhteistä 
ulkoilupäivää ja ollaan mukana Avoimet kylät -tapahtumassa. Alakoulun uuteen 
kyläolohuoneeseen tavoitellaan 100 käyntiä vuonna 2017. 100 satua on bongattavissa satu-
luontopolun varrelta ja 100 km liikuntaa kertyy kullekin vapaalla tyylillä. Yhdessä kehitetään 
myös virtuaalista kyläkalenteria. Kaiken kruunaa lähikylien yhteinen itsenäisyysjuhla, jossa 
julkaistaan myös 100 kuvaa ennen ja nyt -näyttely sekä -kirjanen. 

Tarjolla on siis monenmoista tapahtumaa ja tapaa osallistua. Hanke pohjautuu Lapin yliopiston 
palvelumuotoiluopiskelijoiden laatimaan Hyvä elämä kylissä-konseptiin.   

 


