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  HHIIRRVVAARRII  
   TIEDOTUSLEHTI HIRVAAN KYLÄN JOKA TALOUTEEN  1/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOULUN JOHTOKUNTA 

 Sakari Trög 

 

Tällä hetkellä johtokuntaan kuuluvat Sanna Niska-

Grönroos pj, Jukka Paakki varapj, Sakari Trög sih-

teeri, Minna Numminen sekä henkilöstön edustajat  

Kari Pallari ja Kirsti Ojutkangas. 

 

Hirvaan koulun johtokunta valitaan uudelleen kun-

tavaalien jälkeen. Tammikuussa on vanhempainko-

kous. Kutsu kokoukseen tulee lasten mukana kotei-

hin. Kokouksessa valitaan jäsenet uuteen johtokun-

taan. Koulutuslautakunta vahvistaa esityksen. 

 

 

TOIVOTTU MATONPESUPAIKKAA 

Matonpesupaikkaa suunnitellaan Hirvasojalle. Kyläyh-

distys selvittää luvat. Paikka määritetään yhdessä kau-

pungin viranhaltijoiden kanssa. 

 

 

            www.hirvas.com 

 
 

PULLARI 

 

Koulun yhteydessä toimii kirjastokahvila Pullari, 

joka on auki tiistaisin. Toiminnalla kerätään varoja 

retkiin. Viimeksi haaveena on ollut päästä Linnan-

mäelle. 

 

 
Pullarin tytöt Elisa Kehus ja Jenna Tapio. 

(Kuva Sirkka-Liisa Peteri) 

TTÄÄSSSSÄÄ  LLEEHHDDEESSSSÄÄ::  
 

o Koulun johtokunta. 
Toivottu matonpesupaikkaa.  
Pullari.  

o Kyläyhdistyksen hankkeet. 
Kyläyhdistyksen hallitus yhteystietoineen  

o Vanhempainyhdistys 
o Martat 
o Galluppi.  
o Tapahtumat kylällä menneet ja tulevat. 
o Kirjaston uutuuksia. 
o Muurolan hammashoitolan terveiset.  

Muurolan lukiosta asiaa.  
Alakemijoen seurakunta.  

o Hirvaan koulun salivuorot. 
o Luonto-ohjaajaopiskelijat Hirvasojalla.  
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HIRVAAN KYLÄYHDISTYS 
 

 

KYLÄYHDISTYKSEN HANKKEET 

 Sirkka Liisa Peteri   

             

 

Kylien kehittämisavustusta käytetään Tuomiojan ja 

Hirvasojan kunnostukseen. Tuomiojalla pidettävät 

kesäjuhlat siirrettiin kesälle 2013. Juhlia varten on  

myös saatu avustusta. Kehittämisrahalla päivitetään 

Hirvaan kotisivuja eli kootaan kaikki kehittämis-

suunnitelmat ja historiikki yhteen. 

 

Hirvasojan luontopolkua on raivattu kesä - elokuus-

sa. Kyläyhdistys on tehnyt työssäoppimissopimuk-

sen Lapin ammattiopiston tuotantoalojen kanssa. 

Työssäoppijat antoivat ammattiosaamisensa näytön 

kestävällä tavalla toimimisesta. Näytön ottivat vas-

taan opettaja Kai Komulainen ja hankkeen edusta-

jana Sirkka Liisa Peteri. Polku merkattiiin maastoon 

ja reitti raivattiin.  

 

Luonto-ohjaajaopiskelijat esittelivät polun ideaa 

alakoululaisille. Opettajat ja oppilaat kävivät tutus-

tumassa Hirvasojan luontopolkuun. Hirvaan alakou-

lulaiset ideoivat erilaisia tauluja polun varrelle. Tau-

lut tehdään Lapin ammattiopistolla. Taulujen ide-

ointia varten otettiin kuvia ja taulut piirretään syys-

kuun aikana. Oppilaat piirtävät tauluja myös koulu-

talon läheisyyteen. Hanke alkoi vasta juhannusvii-

kolla, joten eipä valmiimpaa ole voinut olla. Olen 

erittäin kiitollinen Kaitsulle ja pojille sekä kylän 

talkoolaisille. Hanke jatkuu taulujen tekemisellä. 

Polulla voi jo kulkea, mutta omalla vastuulla. Reitti 

lähtee lentopallokentän oikealta reunalta. 

 

 

 

www.hirvas.com 
 

Kyläyhdistys ylläpitää Hirvaan sivuja. Sivut päivit-

tyvät koko ajan. Sihteerin sähköpostiin voi lähettää 

materiaalia ja vinkkejä sisällöstä. 

 

 

HALLITUS YHTEYSTIETOINEEN 

 

Hallituksen nykyiset jäsenet: 
Peteri Sirkka-Liisa, pj 

0400-650 429 

puheenjohtaja@hirvas.com 

 

Heikkilä Matti, varapj 

0400-891 908 

 

Rapakko Heli, sihteeri 

040-5935 337 

sihteeri@hirvas.com 

 

Niemi Esko rahastonhoitaja 

rahastonhoitaja@hirvas.com 

 

Engström Tarja 

Klemetti Raili, Hirvaan Martat 

Söderlund Satu, Hirvaan Vanhemmat ry 

 

Varajäsenet: 

Nissen-Olli Stella  

Peteri Esko 

Paakki Pekka 

Järvelä Jukka 

Paakki Jukka 

Soini Eeva-Maria, Hirvaan Vanhemmat ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläyhdistykseen voi rekisteröityä sivustolla www.hirvas.com tai 

 ilmoittamalla yhteystietonsa sähköpostilla sihteeri@hirvas.com  

tai puhelimella 040-5935337 

 

Toimintaa voi tukea maksamalla 5 € / talous tilille 5640 6440 012112 .  

Merkitse yhteystietosi. 

  

Koko kylän yhteinen Hirvaan kyläyhdistys ry on Suomen Omakotiliitto ry:n ja  

Lappilaiset Kylät ry:n jäsen 

 

Uusia asioita tulossa. Ollaan yhteydessä. Nähdään. 

 



 3 



 4 

HIRVAAN MARTAT  

 Ritva Ramlin /  

pesunkestävä Martta  

 

Hirvaan Martat ry täytti tänä vuonna 75 vuotta. 

Sen kunniaksi yhdistys muisti ainoaa vielä jou-

kossamme olevaa perustajajäsentä Marjatta Tam-

milehtoa 75-vuotismerkillä. Kuluva vuosi on 

myös Marjatan juhlavuosi, sillä hän täytti alku-

vuodesta 90 vuotta. Toinen vuosimerkin saaja oli 

Ritva Korkeaniemi. Hänen jäsenyysvuotensa oi-

keuttivat 50-vuotismerkkiin.  Kiitos näistä martta-

vuosista! 

 

 
Kuvassa marttojen juhlatilaisuuteen osallistuneita, 

juhlakalut istumassa kuvassa oikealla. 

(kuvan lähettänyt Ritva Ramlin) 

 

Martat pyrkivät kokoontumaan marttailtoihin 

kahden viikon välein joko koteihin tai Hirvaan 

päiväkodille. Marttailloissa käsitellään marttatoi-

minnan ajankohtaisia asioita tai illalla on oma 

teemansa esim. kirjallisuus, käsityöt, liikunta jne. 

Myös ulkopuolisia luennoitsijoita kutsutaan mu-

kaan tapaamisiin. 

 

Muuta toimintaa ovat erilaiset kulttuuri- ja luonto-

retket, juhlat, yhteistoiminta muiden kylän toimi-

joiden kanssa sekä pienimuotoinen talkootoimin-

ta. Lisäksi osallistutaan Lapin Marttojen järjestä-

mille retkille ja kursseille.  

 

Marttaliiton jäsenmaksu on 35 euroa vuodessa ja 

jäsenmaksuun sisältyy kahdeksan kertaa vuodessa 

ilmestyvä Martat-lehti. Jäseneksi voi liittyä mart-

tailloissa, ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai 

sihteeriin tai nettiosoitteessa www.martat.fi. 

 

Marttajärjestöllä on omat internetsivut, joilta löy-

tyy valtavasti tietoa osoitteessa www.martat.fi 

 

Järjestön lyhyt historia 
• Lucina Hagman perusti marttajärjestön 

keväällä 1899 Sivistystä kodeille -

nimisenä. Yhdistyksen tavoitteena oli si-

vistää kansaa naisten avulla. 

• Luokkaeroja pyrittiin häivyttämään mm. 

yhtenäisellä järjestöasulla. 

• Liiton omaa Emäntälehteä – nykyisin 

Martat – alettiin toimittaa 1902.  

• Järjestö oli aluksi kaksikielinen, mutta ja-

kautui 1924. Ruotsinkielinen järjestö on 

nimeltään Marthaförbundet. 

• Martat ovat vaikuttaneet toiminnallaan 

vahvasti Suomen historiaan, ja parhaim-

millaan jäseniä on ollut 1960-luvulla pe-

räti 96 000. 

• Puolueettomuudestaan huolimatta Mart-

tayhdistys otti kantaa myös ajankohtaisiin 

asioihin, kuten suurlakkoon ja äänioikeu-

den toteutumiseen 

• 1920- ja 30-luvuilla marttajärjestö kasvoi 

Suomen suurimmaksi kotitalousneuvonta-

järjestöksi.  

• 1930-luvulla Marttaliitto siirtyi syste-

maattiseen neuvontaan, mikä merkitsi 

neuvonnan keskittämistä valittuihin tee-

moihin.  

• 1960-luvulla yritettiin pysyä kotitalouden 

nopean koneistumisen vauhdissa. 

• 1980-luvulla alettiin kouluttaa puutarha-, 

tiedotus- ja terveysmarttoja. Kansainväli-

nen toiminta laajeni, ja ensimmäiset kehi-

tysyhteistyöprojektit käynnistyivät.  

• Lama-aikana 1990-luvulla marttojen neu-

vonnassa panostettiin talous- ja velkaneu-

vontaan.  

• Viime vuosina marttatoiminta on kehitty-

nyt nykypäivän vaatimusten mukaiseksi.  

 
Toiminnasta ilmoitetaan Lapin Kansan lauantain 

seurapalstalla.  

 

Tule mukaan tutustumaan marttailuun.  

 

Yhteystiedot:  

Puheenjohtaja Raili Klemetti,  

puh. 040 748 4555 

Varapuheenjohtaja Maija-Liisa Joke-

la,  

puh. 050 540 6006 

Sihteeri Ritva Ramlin,  

puh. 040 717 6815 

http://www.martat.fi/
http://www.martat.fi/
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 Katja Rieppo / 

 Hirvaan Vanhemmat ry 

 

1. Kauan olet asunut Hirvaalla? 

2. Mikä on parasta Hirvaalla asumisessa? 

3. Mikä on huonoa Hirvaalla asumisessa ja 

mitä pitäisi parantaa/kehittää? 

 

 

 
Eepu Soini, asuu omakotitalossa 

1. Muutettiin vuoden 2008 alussa eli noin 

vajaa neljä vuotta on asuttu täällä 

2. Parasta ovat ihmiset, maaseutumainen 

ympäristö ja väljyys. Kun on pieni kylä, 

tunnetaan aika hyvin toisemme ja 

esimerkiksi vanhempainyhdistystoiminta 

on täten mahdollista. 

3. Nelostielle olisi hyvä saada kuudenkympin 

rajoitus tai alikulkusilta tuomirinteentien 

risteykseen. Lapsille pitäisi saada 

liikuntaharrastuksia lisää. 

 

Annikki Miettunen, asuu omakotitalossa 

1. 11 vuotta 

2. Parasta on kun luonto ja joki ovat lähellä. 

Myös keskusta on lähellä, mutta silti saa 

asua maalla. 

3. Pieni kauppa tai kioski olisi kiva. Lisäksi 

toivoisin postilaatikkoa vaikkapa koululle, 

minne voisi jättää postia. 

 

 
Sari Laitinen, asuu omakotitalossa 

1. Muutettiin Hirvaalle jo vuonna -95 

rivitaloon ensin ja vuonna 2000 

rakennettiin omakotitalo. 

2. Hirvas on rauhallinen, viihtyisä 

maalaisidylli, mutta kuitenkin lähellä 

kaupunkia. Lisäksi täällä on 

lapsiystävällinen ympäristö ja ihanat 

naapurit. 

3. Saisi olla kioski, kauppa tai kauppa-auto. 

Huonoa on myös rekkaliikenne nelostiellä. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄHÄN 

 

 

KOPIPLUS- 

MAINOS  
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SYKKIVÄ SYDÄN LÖYTYY  

HIRVAALTA 
 Sirkka Liisa Peteri /  

     Hirvaan kyläyhdistys  
 

Sydänviikon viimeinen päivä 22.4. oli sateinen 

sunnuntai. Tervetulleessa ja odotetussa kevätsa-

teessa naurettiin, laulettiin, kuunneltiin ja viihdyt-

tiin. Hirvaan Martat tarjoilivat kahvia ja lämmintä 

mehua. Jenni Peteri paistoi makkaroita Valajas-

kosken metsästys- ja kalastusseuran grillillä. Män-

tyvaaran ravinuoriin kuuluva shetlanninponi Bes-

tiina 11 v. kulki rauhallisesti yläkentällä. Selkään 

pääsi makkarapaikalta saadulla lipukkeella, näin 

saivat kaikki halukkaat nauttia talutusratsastukses-

ta. Napapiirin Residuumin ja Molokin lajittelukil-

pailusta jokainen sai palkinnon. 

 

Kaikenikäisille haluttiin hyvä mieli, kun Hirvaan 

kyläyhdistys kutsui tapahtuman suunnittelutyö-

ryhmään Hirvaan Vanhemmat ja Sydänlapset ja -

aikuiset. Mukaan kutsuttiin myös Hirvaan Martat 

ja Valajaisen metsästys- ja kalastusseura. Pitkästä 

aikaa seudun eri yhdistykset, seurat, alakoulu ja 

päiväkoti järjestivät yhdessä hyvän mielen tapah-

tumaa. 

 

Sydänlapset ja -aikuiset Lapin alueosaston pu-

heenjohtaja Nina Viiri antoi kiitoksen koulun suh-

tautumiselle sydänlapsiin. Ninan alakoululaisella 

tyttärellä on yksikammioinen sydän. Sydänlapsi 

elää täysillä, omien voimiensa rajoissa päivän ker-

rallaan.  

 

 
Satu Söderlund Hirvaan Vanhemmista huolehti 

lasten temppuradasta. Lapset nauttivat ja olivat 

taitavia. Kasvomaalauspisteellä tehtiin herttaisia, 

hauskoja ja pelottavia hahmoja. Luokkaretkirahaa 

kertyi 5.-6.luokkalaisille.  

(kuvaajana Jukka Järvelä) 

 

”Täytynee tehdä omantunnon ohitusleikkaus, jos 

alle kouluikäinen nassikka tulee sinappia suu-

pielessä hakemaan kolmatta makkaraa”, toteaa 

järjestyksenvalvojana toiminut Jukka Järvelä. Oli 

näet sovittu yhdestä lähikaupan makkarasta osal-

listujaa kohti. 

 

 

 
”Pieni paikkakunta on kiva. Täällä oppii tunte-

maan toisensa. Todella yllätyksellistä, että tarjoilu 

on ilmaista – nykypäivänä. Kiitos järjestäjille ja 

lahjoittajille”, totesivat Sanna Kotimäki ja Ossi 

Siivola.   

(kuvaajana Sirkka-Liisa Peteri) 

 

 

 
”Hienosti lyöt naulaan. Oletko katsonut, miten isä 

tekee?” kysyi Lapin ammattiopistossa luonto-

ohjaajaksi opiskeleva aikuisopiskelija Mari Lahti-

nen. Hyvin meni ja valmistui linnunpönttö.  

(kuvaajana Sirkka-Liisa Peteri) 

 

Hirvaalla meillä on kaikki mahdollisuudet nauttia 

yhdessä luonnosta ja kauniista asuinympäristöstä 

kestävällä tavalla niin, että lapsemmekin vielä 

voivat niistä nauttia. 
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MMUUUURROOLLAASSTTAA  

SSYYKKSSYYNN  HHEERRKKUUTT  
 

 

 
 

 

RETKITUNNELMIA LUMILINNASTA 
 Eepu Soini / 

Hirvaan Vanhemmat ry 

 

Keväisen auringon helottaessa astui Hirvaan päi-

väkodin pihaan parkkeeratusta linja-autosta ulos 

reilut kuusikymmentä tyytyväistä, mutta väsynyttä 

matkustajaa. Linja-auto oli juuri palannut Hirvaan 

Vanhemmat ry:n järjestämältä retkeltä Kemin 

Lumilinnaan. 

 

Päivä alkoi samaiselta parkkipaikalta lauantai-

aamuna klo 9. Määränpäässä jännittyneitä retke-

läisiä odottelikin itse Muumimamma, Muumipap-

pa ja sisukas Pikku-Myy. Lumilinnan jykevät sei-

nät eivät olleet antaneet periksi kevätauringon 

hohtaville säteille vaan sulkivat sisäänsä Linnaa 

ihailemaan tulleet seikkailijat. 

 

Keväinen sää meren rannalla oli kuin morsian, sa-

noivat miespuoliset matkaajat; ikinä ei kuulema 

voinut olla varma, tuleeko helliä säteitä vai mär-

kää räntää. Aurinko painui pilviharson taa, mutta 

sadetta neiti kevät ei kuitenkaan viskonut. 

 

Retkeläiset pääsivät testaamaan Linnan hotelli-

huoneiden porontaljapäällysteisiä vuoteita sekä 

ihailemaan sviitin upeaa lumiveistosta. Linna kät-

ki uumeniinsa useita toinen toistaan kauniimpia 

jää- ja lumiveistoksia. 

 

Tasatunnein yleisö kiiruhti päälavan eteen näh-

däkseen iki-ihanat Muumihahmot. Muumit leikit-

tivät ja laulattivat lapsia, mutta nähtiinpä muuta-

man isän ja äidinkin koukistavan polviaan musii-

kin tahtiin ja tapailevan menevän laulun sanoja 

myös yleisön joukossa.  

 

 
(kuvaajana Petri Saijets) 

 

Eräs pieni mies oli huolissaan Pikku-Myyn selviy-

tymisestä moisen hulinan keskellä. – Jäisi vielä 

piskuinen pippuri ihmisvilinässä jalkoihin! Tuu-

masta toimeen pieni mies marssi Pikku-Myyn luo 

ja kertoi pyytäneensä Muumipappaa huolehtimaan 

tästä. Tämän kuullessaan Pikku-Myy repesi rä-

väkkään nauruun ja totesi, että hänen jos kenen 

olisi syytä huolehtia Muumipapasta, tuosta van-

hasta lahopäästä. Keskustelun päätteeksi Pikku-

Myy halasi pientä sanantuojaa ja supatti korvaan 

jotain sellaista, mistä pienimies ei suostunut äidil-

leen hiiskumaankaan. 

 

 
(kuvaajana Eepu Soini) 

 

Mäenlaskun ja tutkimuskierrosten jälkeen seurue 

suuntasi Tupasvillaan lounaalle ja kömysi tutulle 

paikalleen linja-auton pehmeille penkeille. Pa-

luumatkalla saattoi kuulla vain hiljaista puheen 

sorinaa ja tyytyväisen unista tuhinaa. Retki oli 

kaikin puolin onnistunut! Kiitos kaikille seikkai-

luun osallistuneille! 
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TAIDE-ELÄMYKSIÄ HIRVAALLA 

 Krista Saijets/ 

Hirvaan Vanhemmat ry 
 

Suomen Kulttuurirahaston Hirvaan Vanhemmat ry:lle 

myöntämä apuraha mahdollisti kaksi ainutlaatuista ja 

ikimuistoista tapahtumaa Hirvaalle: joulukuisen Talvi-

fantasian sekä maaliskuisen Lunta ja jäätä -tempauksen.  

 

 
Lunta ja jäätä – tempaus 

(kuvaajina Krista Saijets, Anne Ollila ja Eepu Soini) 

 

Tapahtumien järjestämisen tavoitteena oli muun muassa 

aktivoida pienimmätkin taaperot mukaan taiteen tekemi-

seen ja luoda yhdessä tilataidetta niin lasten kuin kylä-

läisten ihailtavaksi. Lisäksi useampi perhe tarttui mah-

dollisuuteen tutustua omakohtaisesti myös sirkustaitee-

seen Talvifantasia-tapahtuman yhteydessä järjestetyn 

sirkuskoulun myötä.  

 

 
Talvifantasian tunnelmia 

(kuvaajana Petri Saijets) 

 

Ihanien muistojen ja elämysten lisäksi tapahtumista jäi 

konkreettinen hyöty pitkäksi aikaa hirvaslaisten lasten 

iloksi. Tapahtumia varten hankitut lyhdyt, lasten lapiot, 

peite- ja vesivärit sekä toiveiden mukaisesti teetetyt upe-

at eläinpuvut nimittäin annettiin tapahtumien jälkeen 

Hirvaan päiväkodille käytettäväksi.  

 

 

2002–2007 syntyneille 

Hirvaan 
Monitoimi-

kerho 
5.10.2012–31.5.2013 Hirvaan koululla/pihalla 

perjantaisin klo 17–18 
 

KOKKAUSTA     HUOVUTUSTA      SATUPAJA       MAALAUSTA 

SÄHLYÄ     LUISTELUA   TANSSIA   SIRKUSTELUA 

 
Jokaisella lapsella tulee olla oma vakuutus. 

 
Hinta 20€ 

Ilmoittautumiset 1.10. mennessä Sari Laitiselle 
sähköpostilla (sari.laitinen@napapiirinbetoni.fi) 

mailto:sari.laitinen@napapiirinbetoni.fi
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HIRVAAN KIRJASTON UUTUUKSIA 

 Osmo Virtain 

 
Tilaan materiaalin yhteiskäyttöön Hirvaan, Kivitaipa-

leen, Nivankylän ja Vikajärven Kyläkirjastojen sekä 

Muurolan sairaalan laitoskirjaston kesken. Kuinkas olla-

kaan, kun vien kirjan Kivitaipaleeseen, niin seuravana 

päivänä joku kysyy sitä Hirvaalla. 

 

 
Osmo kuljettaa autossaan vuoden aikana n. 600 -  

800 laatikollista kirjoja eri kirjastojen välillä Olemme 

saaneet nauttia yksilöllisestä palvelusta. Osmo jopa suo-

sii Hirvaan vakioasiakkaita kierrättämällä ns. omia kirjo-

jaan. 

(Kuva Sirkka-Liisa Peteri) 

Alakoulu on ottanut kirjaston omakseen. Keskiviikko on 

kirjastopäivä ja yhteistyö pelaa hyvin.  
 
Hirvaslaisten iloksi ja hyödyksi on tilattu 284 uutuusni-

dettä kirjastoon. Tässä muutamia tänä vuonna tilattuja 

uutuuksia: 

Ahern Cecelia: Tyttö peilissä 

Ahti Risto: Metsän mies 

Alvtegen Karin: Todennäköinen tarina 

Aumasto Marjaana: Kuin isä poikaansa 

Beever Antony: Toinen maailmansota (tietokirja) 

Christie Agatha: Akhinaton näytelmä 

Coleman Rowan: Saman katon alle 

Cookie A: Sukkia rakkaudella (käsityöt) 

Falk Lee: Taika-Jim Viidakkonoita (sarjakuva) 

Hayden Torey: Viattomat 

Hexberg Sofie: Vähähiilarikeittokirja 

Hietamies Eve: Tarhapäivä 

Hovden Magne: Saamelandia 

Huovinen Veikko: Luonnonkierto 

Ilmola Ilkka: Kenraali kairassa 

Juba: Kuinka kasvissyöjä kesytetään 

Järvinen Tuomo: Lapset liikkumaan 

Kivelä Anneli: Köydenvetoa Katajamäellä 

Kyrö Tuomas: Mielensäpahoittaja ja ruskea kastike 

Matintupa Tuula: Syntymään tuomittu 

Mazzarella Meret: Ainoat todelliset asiat 

Mäkelä Hannu: Venäjää aikuisille lyhyt oppimäärä 

Nesser Håkan: Kokonaan toinen juttu 

Olsson Linda: Kaikki hyvä sinussa 

Riekkinen Wille: Erävesien lumo 

Rinne Tiina: Risupupu ja sammalsydän (askartelu) 

Shields Carol: Ruohonvihreää 

Steel Danielle: Päivä kerrallaan 

Wennström Annika: Lapinkylä 

Verranen Maarit: Vanhat kuviot 

 

 

 

 

HIRVAAN KYLÄKIRJASTO 

Kemintie 1504 

puh. 040 7672 286 

 

AVOINNA 

tiistaisin klo16-19 

keskiviikkoisin klo8.30–13.30 
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HAMMASHOITOLAN TERVEISET 

 Hammaslääkäri Riitta Rautio-Autere ja 

Suuhygienisti Anne Marjeta /  

Muurolan hammashoitola 

 

Lapsen hampaiden harjaus aloitetaan, kun hampaita 

alkaa puhjeta suuhun. Puhkeamisvaiheessa hampai-

den reikiintymisen riski on suurimmillaan, joten 

niiden tarkka puhdistaminen on erittäin tärkeää.  

 
 

Suun bakteerit eivät pysty käyttämään ksylitolia 

reikiintymistä aiheuttavan hapon tuottamiseen, joten 

ksylitolilla makeutetut makeiset ovat hyvä vaihtoeh-

to karkkihetkiin. Jo viiden minuutin puristeen imes-

kely tai purkan pureskelu katkaisee bakteerien aihe-

uttaman happohyökkäyksen. Ksylitolin käytöllä ei 

kuitenkaan voi korvata hampaiden harjausta.  

 

 
 

 

MUUROLAN LUKIO JA AMMATTILUKIO 

YHTEISTYÖSSÄ 

  Sami Määttä / 

   Muurolan lukion opiskelija 
 

Lukio sai kuin saikin jatkaa. Tietenkään varsinaisia 

opiskelijamääriä ei tiedetä kuin vasta elokuun lopulla. 

Tähän väliin mahtuu vielä puntarointia, täydennyshaku 

ja ylipäänsä oppilaitosten kiintiöiden täytöt sopivimmilla 

oppilailla. Lopullinen opiskelijamäärä on siis hyvin elä-

vä luku. 

 

Tulihan viimekin vuonna lukioon yli 20 aloittajaa, vaik-

ka kuusi oli ensisijaisesti valinnut. Tätä nykyä aloittajia 

on 16, yli puolet siis päätti jatkaa opintojaan täällä. Ke-

vätlukukauden aikana on tullut esille varteenotettavia 

kehittämisideoita (esim. käsityö- ja mediadiplomin suo-

rittaminen). Valitettavasti nämä ideat eivät kuitenkaan 

sinänsä riitä, vaan toimenpiteiden pitää olla järeämpiä. 

Uskon, että sopiva kehittämisidea on löytynyt. 

 

Rovaniemellä ammattilukion suosio on suurta. Kuule-

man mukaan Jokiväylän lukiotilat alkavat käydä ahtaik-

si. Miksi osa ammattilukiolaisista ei voisi suorittaa lu-

kio-opintojaan Muurolassa? Ei ole mikään hehkutettu to-

siasia, mutta ammattilukio taitaa olla raskasta puuhaa: 

ammattia ja lukiota sekaisin. Pitää varmasti stressata 

muistaakohan Fermat’n lausetta, muistikaavoja ja mitä-

hän se biodiversiteetti tarkoitti?  

 

Jos opiskelijoita ohjattaisiin Muurolan lukioon, saataisiin 

painetta purettua ahtaista luokkahuoneista. Myös muiden 

ammattilukioiden opiskelijoille voisi ehdottaa lukio-

osuuden suorittamista Muurolan lukiossa, mikäli opiske-

lijan koti on lähellä Muurolaa. Tällä tavoin selviäisi mo-

ni ongelma, joka on nostettu esille useaan otteeseen: 

opettajien käyttö ei ole tehokasta pienien ryhmäkokojen 

vuoksi, opiskelijamäärät ovat pienet, ei ole valinnanva-

pautta. Kertaus on varmasti aina paikallaan lukio-

osuuden alussa, ja mistä muusta kuin vankasta perusope-

tuksesta Muurolan lukio onkaan kuuluisa? Edellä mainit-

tu lisäisi yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kesken, 

valinnanvapautta, tarjoaisi apua sitä tarvitseville ja pitäi-

si lukion pystyssä. Ennen kaikkea tätä pitää ajatella lisä-

nä ammattilukiolle, mahdollisuutena opiskelijoille. 

 

Tätä asiaa pitää selvittää. Uskallan väittää, että jos idea 

saadaan suunnitelman tasolle, niin Muurolan lukion koh-

talosta tuskin tarvitsee äänestää enää kertaakaan. 

 

LUOJAN YLISTYS 

  Ilari Kinnunen / 

   Alakemijoen pappi 
 

Pienen takatalven jälkeen tuli viimein kesä tänäkin 

vuonna. Elokuinen intiaanikesä lämmittää ja muistuttaa 

siitä, että kaiken Luoja pitää yllä ja uudistaa elämääm-

me. Vuoden kierto kuvaa jollakin tavalla ihmisen elämää 

ja sen erilaisia vaiheita. Luoja ei päästä meitä aina hel-

polla. Vaikeampina aikoina ei ole niin helppoa luottaa 

siihen, että Jumala johdattaa elämäämme parhain päin. 

Auringon voima on kuitenkin meille muistutus siitä, että 

myös ihmisen elämässä voi kylmyyden ja roudan alta 

nousta uusi elämän voima. Elämän vaiheissa ihmisen 

tarpeet ja odotukset ovat suuret. Jumala kuulee rukouk-

semme, ja vastaa tahtonsa mukaan. 

 

”Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat 

ruokaansa ajallaan. Sinä annat, ja jokainen saa osansa, 

avaat kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi.” Ps. 104 

 

Ehkäpä sinäkin, joka koet elämässäsi tällä hetkellä puu-

tetta ja vaikeutta, jaksat tämän sanan alla luottaa siihen, 

että Jumalalla voi olla sinulle parempia aikoja varattuna. 

Usko rohkeasti evankeliumin voimaan ja luota Luojaasi! 
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      HIRVAAN KOULUN SALIVUOROT 
 

 
Salivuorot ovat nähtävillä Hirvaan koulun 
salin ovessa ja kirjaston ilmoitustaululla. 

 
Jos jollakin henkilöllä tai ryhmällä on tarvetta 

vuoron saamiseen voi asiaa kysellä sähköpostilla 
koulun johtaja Sakari Trögiltä  

sakari.trog@rovaniemi.fi. 
 

Vuoroja löytyy vielä.   
Lasten liikuntavuorot ovat etusijalla. 

 

 
 

 

 
Painokulut: Hirvaan kyläyhdistys ry 

 

Painopaikka: Kopiplus Oy 

 

 
Tämän tiedotuslehden toimittivat: 

Sirkka-Liisa Peteri ja 

Krista Saijets 

 

 

KKIIIITTOOKKSSEETT 

Juttujen kirjoittajille ja mainostajille  

Ilman Teitä ei olisi Hirvaria 

 
Kylälehti HHIIRRVVAARRIIN seuraava numero jaetaan Hirvaalla jokaiseen talouteen keväällä 2013. 

 

Lehti tarjoaa yrittäjille edullisen mainoskanavan Hirvaan alueella.  

Ota yhteyttä puheenjohtaja@hirvas.com ja kysy lisää! 

 
Juttuja ja jutun ideoita vastaanotetaan. 

 

TULE MUKAAN  

TOTEUTTAMAAN KOKO KYLÄN YHTEINEN LEHTI 
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LUONTO-OHJAAJAOPISKELIJAT  

HIRVASOJALLA 

 Kai Komulainen / 

Lapin ammattiopisto, tuotantoalat 

 

Lapin ammattiopiston aikuiset luonto-ohjaaja-

opiskelijat aloittivat yhteistyön Hirvaan kyläyhdis-

tyksen kanssa osallistuessaan huhtikuussa kevätta-

pahtuman järjestelyihin. Opiskelijat harjoittelivat 

opastamista mm. linnunpöntön teossa ja retkeilyva-

rusteiden valinnassa. Onnistunut harjoitus innosti 

jatkamaan yhteistyötä. Hirvasojan luontopolkuhan-

ke kaipasi tekijöitä ja luonto-ohjaajaryhmästä kave-

rukset Juha ja Jani innostuivat ottamaan kesäpestin 

vastaan. 

 

 
(Kuvaajana Jukka Järvelä) 

 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon luonto-ohjaajan 

koulutusohjelma antaa monipuolisesti tietoja ja taito-

ja liikkua ja toimia luonnossa ja rakennetussa ympä-

ristössä. Perusopintoihin kuuluvat mm. varustautu-

minen, työturvallisuus, koneiden ja laitteiden käyt-

tö, kasvillisuuden tuntemus sekä kartan ja gps:n 

käyttö. Näiden taitojen käytännön harjoitteluun Hir-

vasojan luontopolun linjaus, raivaus ja rakenteiden 

pystytys sopivat mainiosti. 

 

Ensitöiksi laadittiin kirjalliset sopimukset ja suunni-

telmat työssäoppimisen toteutuksesta. Opiskelijoi-

den työpaikkaohjaajana toimi Sirkka-Liisa Peteri ja 

Kai Komulainen ohjaavana opettajana.  Käytännön 

työt Hirvasojalla aloitettiin kesäkuun lopulla tutus-

tumalla kohteeseen ja aiemmin tehtyihin suunnitel-

miin ja maanomistajuusasioihin. Luontopolun reittiä 

päätettiin linjata kuivalla maalla, jotta suurilta rai-

vaus- ja pitkospuiden rakennustöiltä vältyttäisiin. 

Kevään tulva muistutti rantareittien rakentamisen 

haasteista. Kesän aikana työssäoppijoille tulivat tu-

tuiksi niin raivaussaha kuin vaihteleva sää ja sääs-

ket. 

 

Ammatillisiin koulutuksiin kuuluu keskeisesti 

osaamisen osoittaminen tutkintotilaisuuksissa käy-

tännön työtehtävissä. Työssäoppijat antoivat näyt-

teen osaamisestaan mm. raivaamalla luontopolun 

varrella olevan pajukon peittämän vanhan ladon 

esille ja kuljettamalla raivuujätteen mönkijällä ka-

soihin myöhemmin poltettavaksi. 

 

 

 
Opiskelijat raivaamassa luontopolkua. 

(Kuva Sirkka-Liisa Peteri) 

 

 

Elokuussa käynnistettiin yhteistyö Hirvaan koulun 

kanssa luontopolun opasteiden teemojen ja kuvituk-

sen toteuttamiseksi. Syksyn aikana työssäoppijat tu-

levat tekemään reittipaalut sekä opastekyltit, joihin 

hyödyntävät Hirvaan koululaisten tuotoksia. Luon-

topolun rakennustyöt pyritään tekemään mahdolli-

simman pitkälle valmiiksi kuluvan vuoden aikana, 

jotta kyläyhdistykselle kaupungin myöntämä avus-

tus saataisiin hyödynnettyä syntyviin tarvike- ja 

polttoainekuluihin. 


