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Talkoilla ja kaupungin työnä on mm.
raivattu Tuomiojalle uimapaikkaa, koirien uimapaikkaa ja osoitettu veneiden
rantautumispaikka. Hirvasojalla on korjattu laavua monta kertaa ja tehty luontopolulle reittisuunnitelmaa. Lisäksi on
yhdessä kaivettu ojia ja autettu apua tarvitsevia. Talkoot jatkuvat ensi kesänä.

YHTEISIÄ TALKOITA VIRKISTYSALUEILLA
■ PETERI JENNI
Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma
on toteutunut hyvin. Hallituksen jäsenet
ovat osallistuneet kaupungin ja Lapin
liiton sekä Lappilaiset kylät ry:n järjestämiin yhteistyö- ja kehittämistilaisuuksiin. Olemme oppineet tuntemaan toisiamme ja tarpeitamme on kuunneltu.
Kyläläiset ovat viime suven aikana tehneet noin 200 talkootyötuntia. Näistä
126 tunnin ajan on parannettu Tuomiojaa ja Hirvasojaa.

Tuomiojalla talkoilua.
(kuva Jenni Peteri)

Pekka Turpeennniemi ohjaa Tarja Engströ(kuva Jenni Peteri)
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HELI RAPAKKO – IHMISTEN
JA TALOJEN RAKENTAJA JA
KUNNOSSAPITÄJÄ HÄKINVAARASTA
■ PETERI SIRKKA-LIISA

paninsa kanssa ja asuu nyt isänsä ja poikiensa kanssa rakennetussa talossa.
Elämänmeno on muuttunut, mutta Hirvas on edelleen turvallinen ja mukava
paikka asua. Entisiä kavereita löytyy
Häkinvaarantien ja nelostien varresta
kymmenkunta. On kyläpaikkoja, joihin
voi vapaasti mennä praataamaan tai vain
nauttimaan yhdessäolosta.
On turhaa stressata itseään, että kaiken
pitäisi olla niin kuin ennenkin, mutta
Heli haluaa kuitenkin arvioida nykytilannetta. Heli toivoo enemmän yhteistyötä ja avoimuutta kylän eri yhdistysten
ja kylän alueiden asukkaiden välille.
Ymmärrettävää on, että kaikilla on kiireensä, lapsilla harrastuksensa ja arkena
vapaa-aikaa vähän.

Hirvaan kyläyhdistyksen uusi sihteeri Heli
Rapakko on palannut kotikylälleen.
(kuva Sirkka-Liisa Peteri)

Hirvaalle oli mukavaa ja helppoa tulla,
vaikka maisemat olivat muuttuneet ja
asutusalueita oli tullut hurjasti lisää. Entinen suuri leikkikivi oli kuitenkin paikallaan.

Hirvaan kehittämiskohteiksi Heli vielä
tarkentaa virkistysalueet, liikunnan, ympäristönhoidon, nuoret ja lapset, partiolaistoiminnan ja 4H-toiminnan sekä
ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin.
Yhdessä sopimalla ja toisen toimintaan
luottamalla asiat etenevät ja Hirvaalla on
entistä mukavampi asua.

Heli on rakennusmestari, joka vuonna
2006 valmistui itämaisen lääketieteen
yrittäjäksi. Nuoremman poikansa tapaturmaisen menettämisen jälkeen Heli
muutti Hirvaalle syksyllä 2009 yhdessä
vanhimman poikansa ja elämänkump-
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HIRVAAN KYLÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
■ PETERI SIRKKA-LIISA
Hirvaan kylän kehittämissuunnitelmaan
liittyvän viisivuotissuunnitelman tarkoituksena on turvata omalta osaltaan erilaisten toimintojen ja palveluiden jatkuvuus kylällä.
Kokonaisvaltainen suunnitelma viidelle
vuodelle sisältää:
 Hirvasojan

ulkoilureitin

toteutus-

suunnitelman,
 käyttösuunnitelman Tuomiojan entiselle leirintäalueelle,

Tervetuloa kaikki yhdessä
ideoimaan elämyspolun
toteutusta!
Kokoonnumme
helmi - maaliskuussa.
Viisivuotis-suunnitelmaa tarkastelemme
myös yhdessä
helmi - maaliskuussa.
Tätä ennen Hirvaan koulun lapset piirtävät
polun varteen satuaiheisia taulujen luonnoksia. Polkua on jo kutsuttu Nardiaksi.
Tervetuloa mukaan ja nauttimaan tuloksista. Maanomistajat ovat pyytäneet polun
avajaisjuhlia.

 Saviniityn veneenlaskupaikan toteutussuunnitelman,
 Hirvaan koulun pihan hoitosuunnitelman laatimisen aloittamisen,
 historiikin päivittämissuunnitelman,
 kylän eri toimijoiden yhteistyösuunnittelun aloittamisen,
 kylän yhteisen tapahtumakalenterin
laatimisen aloittamisen,
 palvelutarvekuvauksen,
 harrastusmahdollisuuksien ja vapaaajanvieton tilojen ja reittien kunnon
ja käytön sekä hoitovelvoitteiden tarkistamisen.

(piirros Jenni Peteri)
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HALUATKO
 saada tietoa Hirvaan tapahtumista omaan sähköpostiisi?
 välittää ruusuja ja risuja?
 esittää kehittämisideoita?

LIITY HIRVAAN
KYLÄYHDISTYKSEN
YLLÄPITÄMÄLLE
SÄHKÖPOSTILISTALLE!
Laita viesti osoitteeseen:
hirvaankylayhdistys@netti.fi

PALA HIRVAAN HISTORIAA
■ PETERI SIRKKA-LIISA
Tässä osiossa julkaistaan Hirvaan kylään liittyviä vanhoja kuvia.
Mikäli haluat julkaista oman kuvasi lehdessä, ota yhteyttä lehden toimitukseen!
Vanhan Peterin eli Ylipeterin päärakennuksessa on asuttu jo 1850 - luvulla.
Alueella on ollut perinteistä monipuolista maataloutta, lehmiä, hevosia, lampaita, sikoja ja kanoja. Rukiista ja vehnästäkin on saatu satoa. Pelloilla oli 1980 2005 monivuotisia kestäviä kasveja eli
taimisto, parsakaalta ja mansikkaa sekä
lampaita. Nyt pelloilla on Risto Yrjänheikin Ylämaan sarvipäistä karjaa.
Ohessa kuva 1930-luvulta sekä sama
kohta tänä päivänä. Kuvat Peterin perikunnan albumista.
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HISTORIIKIN
PÄIVITTÄMINEN ALKAA
■ PETERI JENNI
Hirvaan kyläyhdistys ry:n historiikin
tarkoituksena on kertoa, mikä on Hirvaan kyläyhdistys ry, miksi sellainen on,
mitä se merkitsee, mikä on sen tehtävä,
ketä se palvelee, mitä tavoitteita sillä on
ollut, miten tavoitteisiin on päästy, mitä
tavoitteita on tulevaisuudelle ja miten
niihin päästään. Historiikin tarkoituksena on myös valottaa nauhamaisen kylän
luonnetta ja kokonaisuutta sekä alueen
historiaa ja historian merkitystä tulevaan.
Julkaisu on tarkoitettu kyläläisten, maakuntamuseon ja kaupungin kirjaston
käyttöön.
Julkaisun pohjana ovat Hirvaan kylätoimikunnan ja kyläyhdistys ry:n pöytäkirjat ja muistiot, Hirvaan kylän historiikki, Hirvaan ympäristökatselmus
1997, Kylänkehittämissuunnitelma 1998
ja Ympäristöohjelma 1998 sekä muut
kylälle tehdyt tutkimukset ja suunnitelmat.
Aikaisempien suunnitelmien yhteydessä
on tehty kattavia kyselyitä kyläläisille.
Vastaukset tulee koota yhteen Hirvaan
kyläyhdistys ry:n historiikkiin, vertailla
niitä keskenään, analysoida niitä ja heijastaa niiden merkitys nykypäivään. Yhdistyksen puheenjohtaja käy läpi edellä
mainitut dokumentit ja selvitykset ja tekee historiikkityöryhmälle koosteen esille nousseista kylän kehittämistä tukevista asioista. Näin ollen historiikki on sa-

malla kooste Hirvaan kylän kehittämisja toimintasuunnitelmasta.

KYLÄKOULUN VAIKUTUKSESTA TUTKIMUS
■ HARTIKAINEN JENNI
Hei! Olen kasvatustieteiden opiskelija
Lapin Yliopistosta. Teen kandidaatin
tutkielmaani aiheesta Kyläkoulun merkitys yhteisön voimaantumisessa. Tarkoitukseni on tutkia, millainen vaikutus kyläkoululla on kyläyhteisöön ja miten se
vaikuttaa mahdollisesti yhteisöä voimaannuttavana tekijänä. Kerään aineiston vapaamuotoisina kirjoituksina. Tulen käsittelemään kirjoitukset anonyymisti, eikä kenenkään kirjoittajan henkilöllisyys tule esille tutkimuksessani.
Kirjoitelma saa olla niin pitkä/lyhyt kuin
haluatte. Lisäksi toivoisin, että merkitsette kirjoituksenne alkuun seuraavat
taustatiedot: ikä, kauan olette asuneet
kylällä, oletteko itse ollut kyläkoulussa
sekä asema kylällä (asukas, opettaja,
oppilaan vanhempi tms.)
Kysymyksiä kirjoituksen tueksi:
Millainen asema koululla on kylällä?
Millaisena näkisi kylän toiminnan, jos
kyläkoulua ei olisi?
Luoko koulu yhteisöllisyyttä kylään?
Mitä plussia ja miinuksia kyläkoulussa
näet koko kylän toimintaa ajatellen?
Kirjoitukset voi lähettää minulle postitse: Jenni Hartikainen, Ylikorvantie 26 as
52, 96300 Rovaniemi tai sähköpostitse
osoitteeseen: jehartik@ulapland.fi
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TAVOITTEENA TASAPAINOINEN KYLÄ – MOTORIIKKAA
LAPIN URHEILUOPISTOLLA
■ PETERI SIRKKA-LIISA

mukavia harjoituksia. Naurua riitti ja ohjaus oli kaikin puolin onnistunutta.
Kiitokset Ollille ja Sarille. Toivomme,
että saamme jatkossakin tasapainoilla

Hirvaan kyläyhdistys sai haasteen osallistua ikääntyvien (60+) motoriikkapajaan.
Alakemijoelta on mukana yhteensä 30
tasapainoilijaa. Asukasasiamies Sari
Laakkonen järjesti meille bussikuljetuksen kylien kehittämissäätiö rahoittamana.

Katri opastaa Raili Klemettiä koordinointi- ja
lihaskuntoharjoituksessa
(kuva Sirkka-Liisa Peteri)

Testit sitten paljastavat, mikä kylä on tasapainoisin eli missä kylässä tasapaino
parani eniten harjoittelun aikana.
Ritva Ramlin tasapainoilemassa,
tukena Soile Keränen.
(kuva Sirkka-Liisa Peteri)

Aluksi olivat treenit liikunnanohjaaja
Olli Cajanin johdolla ja henkilökohtainen testi. Saimme hyödyllisiä kotitehtäviä. Kuukauden kuluttua taas harjoitteluun ja lopuksi marraskuun lopulla testi,
kuinka olemme edistyneet. Vaativia ja

MYYJÄISET HIRVAALLA
KALLIOKUMMUSSA
■ HELI JÄRVENPÄÄ
Kalliokummun alueella on tällä hetkellä
120 asukasta. Erilaisia yrittäjiä on alueella myös. Hallintorakennusta on vuokrattu syntymäpäiviin ja pikkujouluihin.
Näin entinen metsäkonekoulu on saanut
uutta elämää.
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Nyt ystävykset Heli, Jaana ja Riitta keräsivät pari ystävää mukaan ja päättivät
kokeilla, miten myyjäiset elävöittävät
aluetta. Idea sai alkunsa Riitalta joka on
emännöinyt entisen metsäkonekoulun
hallintorakennusta ja asunut itse siinä.

Myyjäistunnelmaa (kuva Heli Järvenpää)

Kiitos talkooväelle sekä piipahtaneille
asiakkaille! Ihanaa joulun odotusta!
HIRVAAN PÄIVÄKODIN
JOHTAJA ESITTÄYTYY
■ VETRI HARRI

UUSI

Rantavitikan päiväkodista lastentarhanopettajan ja varajohtajan tehtävistä uuteen perustettuun päiväkodin johtajan
virkaan, jonka alaisuuteen kuuluvat Hirvaan päiväkodin lisäksi myös Rautiosaaren sekä Muurolan päiväkodit. Ensimmäiset kuukaudet uudessa tehtävässäni
olenkin opetellut jakamaan aikani kaikkien kolmen yksikön kesken.
Hirvaan kylä on yllättänyt minut vireydellään ja aktiivisilla asukkaillaan.
Ympäristö on viihtyisä ja turvallinen,
luonto on lähellä ja ympäristö on siistiä.
Se on siis kerrassaan mainio paikka lapsiperheille asua ja viihtyä! Odotan mielenkiinnolla myös yhteistyötä Hirvaan
vanhempainyhdistyksen kanssa. Päiväkodin ja yhdistyksen seuraava yhteinen
ponnistus on Talvifantasia-tapahtuma
15.12. Toivotaan että saamme luotua siitä niin lapsille kuin aikuisillekin mieliinpainuvan tapahtuman.
Kylällä asuu paljon lapsiperheitä ja päiväkodin ryhmät ovatkin nyt aivan täynnä. Onneksi esimerkiksi Rautiosaaren
päiväkodissa on vapaita paikkoja, joten
tällä hetkellä voimme tarjota päivähoitoa
Hirvaan perheille kuitenkin suhteellisen
läheltä.
Päivähoitoon (ja muihinkin) asioihin liittyen minut saa parhaiten kiinni sähköpostitse (harri.vetri@rovaniemi.fi) tai
puhelimitse 016-322 8500.

Harri Vetri (kuva Krista Saijets)

Tervehdys Hirvarin lukijoille! Olen
aloittanut Hirvaan päiväkodin johtajana
tänä syksynä. Siirryin elokuun alussa

Omasta ja päiväkodin henkilökunnan
puolesta toivotan kyläläisille mukavaa
joulun odotusta ja toivottavasti tapaamme Talvifantasian merkeissä joulukuussa!
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MOBIILILAAJAKAISTA-ASIAA
■ MOLKOSELKÄ PASI

todella hidas ja toimintavarmuus on
huono.

Matkapuhelinoperaattorit täydentävät
tällä hetkellä 3G-verkkojaan niin, että
parhaiten ajantasaisen kuuluvuuden voi
selvittää operaattorien kuuluvuuskartoista. Kirjoitushetkellä näyttää siltä, että
Hirvaan alueella toimii paikasta riippuen
1-3 operaattorin 3G-verkko.

Mutta, mikäli tällaista laajakaistaa harkitsee, kannattaa sellainen ottaa kokeiluun. Näitä myydään yleensä määräaikaisilla sopimuksilla, mutta niissä on ainakin aiemmin ollut 14vrk:n "koeaika",
jonka aikana liittymän ja laitteiston saa
palauttaa ilman kustannuksia, mikäli yhteys ei miellytä. Tämän koeajan olemassaolo kannattaa tarkistaa ennen sopimuksen tekemistä.

Yleisesti mobiililaajakaistaa hankkiessa
täytyy ottaa huomioon muutama seikka.
Esim. vaikka alueella onkin 3G-verkko
ja operaattori lupaavat maksiminopeudeksi esimerkiksi 2Mbit/s, voi todellinen
nopeus olla huomattavasti tätä hitaampi.
Nopeuteen vaikuttaa mm sijainti, käytettävä päätelaite ja verkon kuormitus.
Sijainti vaikuttaa siten, että esimerkiksi
maastoeste tms. katveen aiheuttaja voi
aiheuttaa suuria eroja laajakaistan nopeuteen pienelläkin alueella.
Laitteiston puolella suurimmat ongelmat
aiheuttaa se, että osa varsinkin vanhemmista matkapuhelimista ja mokkuloista
toimii 2100 MHz:n taajuudella toimivassa 3G-verkossa, muttei ollenkaan
900MHz:n taajuudella. Sivukylillä olevat 3G-verkot taas ovat pääasiassa
900MHz:n taajuudella toimivia.
Lisäksi on huomioitava, että mikäli verkossa on yhtä aikaa paljon käyttäjiä, hidastuu yhteys huomattavasti. Itse huomaan tämän parhaiten keväisin, kun tunturikeskusten meno-paluuliikenne on
viikonloppuisin nelostiellä vilkkaimmillaan. Tällöin mobiililaajakaistayhteys on

Lisää tietoa aiheesta saa mm matkapuhelinliikkeistä ja operaattoreiden nettisivuilta ja asiakaspalvelusta.
Dna:n kuuluvuusaluekartta:
http://www.dna.fi/yksityisille/puhe/Kuul
uvuus/kuuluvuuskartta/Sivut/Default.asp
x
Elisan kuuluvuusaluekartta:
www.elisa.fi/kuuluvuus/
Soneran kuuluvuusaluekartta:
http://www.sonera.fi/asiakastuki+ja+edu
t/puhelin+ja+liittymat/kuuluvuus+ja+no
peuskartta/kuuluvuuskartta

(kuva clip art)
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 rahoituksen saaminen/ kerääminen
esim. hankkeisiin on yhdessä helpompaa.

VALAJASKOSKEN METSÄSTYS- JA KALASTUSSEURA RY
NISSEN-OLLI STELLA
Valajaskosken metsästys- ja kalastusseuran on toiminut Alakorkalon, Hirvaan, Pahtajan ja Rautiosaaren alueella
jo 50 vuotta.

KEHITTYVÄ ALAKEMIJOKISELVITYKSESSÄ ESILLE
TULLEITA ASIOITA
■ PETERI SIRKKA-LIISA
Oheinen teksti on suoraan selvityksestä.
Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa Rovaniemen kaupungin sivustolla.
Alakemijoella todettiin, että
 isommalla joukolla on tehokkaampaa
vaikuttaa mm. kaupungin päätöksiin,
 isosta joukosta löytyy enemmän ja
monipuolisempaa asiantuntijuutta,
 hankinnoissa tulee edullisemmaksi tilata suurempia määriä kerrallaan,
 yhteistyöllä voi tehdä alueesta uusille
asukkaille sekä turisteille houkuttelevan, ehkä uusia työpaikkojakin syntyy,
 normaaliolojen yhteistyö luo paremmat mahdollisuudet toimia kriisitilanteissa,
 yhdessä on paremmat mahdollisuudet
saada yhteistyökumppaneita mm. yritysmaailmasta,

Seuran toimintaan liittyy hyvin kiinteästi
nuorisotyö, riistanhoito sekä kalaistutukset. Kalastuslupia saa ostaa Esko
Peteriltä, Sakari Rautiolta, Timo Rautiolta ja Jaakko Heikkilältä.
Seuran toimitalo eli Valajastalo sijaitsee
Rautiosaaren pohjoisen sillan kupeessa.
Se on hankittu vuonna 1992. Toimitalossa on kaksi salia (130 ja 70m²), keittiö, sauna, teurastamo sekä n.50 m² suuruinen asunto. Taloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, häät, hautajaiset, syntymäpäiväjuhlat jne. sekä kyläläisten ja
muiden yhdistysten ja seurojen kokoontumistilaksi.
Seuran
kotisivut
löytyvät
osoitteesta
http://www.
valajas.net
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TALKOISSA TULEE HYVÄ
MIELI KAIKILLE
OSAPUOLILLE
■ PETERI SIRKKA-LIISA
Kiireisen ajan keskellä on hyvä joskus
pysähtyä. Hidastaa ja muistaa yksinäisiä,
ikääntyviä, yksinhuoltajia, sairaita. Luetteloa voisi jatkaa. Sitä kutsutaan naapuriavuksi. Kuka sitten on naapuri? Uutta
persoonaa on usein vaikea lähestyä. Se
saattaa tuntua tunkeilulta. Mitä minun
asiani naapurille kuuluvat? Lähestyminen onkin taitolaji.

Pekka talkoilemassa, taustalla Hilde.
(kuva Sirkka-Liisa Peteri)

HIRVAAN PÄIVÄKODILLE
TEHTY LAHJOITUS
■ SAIJETS KRISTA
Hirvaan Vanhemmat ry on talkootyöllä
kerätyillä varoilla lahjoittanut Hirvaan
päiväkodille lisää leluja sekä päiväkodin
kanssa yhteistyössä suunnitellut paloturvalliset verhot.

Markku Siivola, Pekka Turpeenniemi ja
Esko Peteri talkoilemassa
(kuva Sirkka-Liisa Peteri)

Elämäntilanteen ja voinnin mukaan joskus pääsemme toisia ja yhteisiä asioita
hoitamaan ja viemään eteenpäin, joskus
emme pääse. Meidän arvomme ihmisenä
ja kyläläisenä ei ole määrästä kiinni.
Pienikin teko lämmittää mieltä ja auttaa
jaksamaan seuraavaan ja tuleviin päiviin.

Nea, Mia ja Teemu testaavat innolla
uusia kuorma-autoja. (kuva Eepu Soini)
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HIRVAALLA ARVOSTETAAN
VANHAA KUNNON TALKOOPERINNETTÄ
■ EEPU SOINI (HIRVAAN
VANHEMMAT RY PJ.)
Nuori sukupolvi on yhdistänyt voimansa
yhteisen hyvän puolesta. Hirvaan Vanhemmat ry perustettiin toukokuussa
2010 edistämään vanhempien, päiväkodin ja perhepäivähoidon välistä toimintaa. Ajatuksena on tukea eri toimijoita
arjessa lasten hyväksi.
Käytännössä nämä kultaiset ajatukset
ovat toteutuneet tähän mennessä mm.
uusien paloturvallisten verhojen ja lelujen hankkimisena päiväkodille sekä eri
aktiviteettien mahdollistamisena.
Olemme saaneet kylällemme mm. muskarin lapsille ja zumban aikuisille. Yhteistyöllä on myös kaunistettu päiväkodin pihaa istuttamalla erilaisia kukkia
yhdessä lasten ja perheiden kanssa.

Tällä hetkellä Hirvaan Vanhemmat talkoilevat joulumyyjäisten ja kylän yhteisen Talvifantasian parissa. Talvifantasia
on suunnattu lapsille ja heidän perheilleen, mutta odotamme tapahtumaan
myös muita kyläläisiä. Talvifantasia toteutetaan yhteistyössä päiväkodin, eskarin, Vanhan Niskalan Issikat-hevostallin,
sekä sirkustaiteen ohjaajan Mette Ylikorvan kanssa.
Yhteistyössä on voimaa ja talkootyöllä
on voimauttava vaikutus arkeemme!
Suosittelemme lämpimästi.
TUTUSTUTHAN MYÖS
INTERNET-SIVUILLEMME
http://hirvaanvanhemmat.blogspot.com/
Sivustolta löytyy muun muassa ohjeet
jäseneksi liittymiseksi sekä
ajankohtaisia tapahtumia

Otamme myös mielellämme vastaan
ideoita ja palautetta. Voit lähestyä
meitä esimerkiksi
sähköpostitse:
hirvaan.vanhemmat@gmail.com

Kukkaloistoa Hirvaan päiväkodilla
(kuva Krista Saijets)
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NAPAPIIRIN RESIDUUMIN PIPARIKIERTUE PYÖRÄHTÄÄ
KÄYNTIIN MARRASKUUSSA:
RIKKINÄISET LOISTEPUTKIJA ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT KIERTOON!
■ NAPAPIIRIN RESIDUUM
Pimenikö lamppu? Rikkinäiset energiansäästölamput ja loisteputkilamput voi
taas toimittaa Piparikiertueen keräykseen! Napapiirin Residuumin piparikiertue aloittaa matkansa Ranualta torstaina
24.11. jatkaen kierrosta Pellossa tiistaina
29.11. päättäen sen Rovaniemelle 7.9.12.2011. Hirvaan ekopisteeltä piparikiertueen löytää to 8.12.2011
klo 13.35–14.00

Kiertueella vastaanotetaan kotitalouksien energiansäästö- ja loisteputkilamppuja veloituksetta. Lamppuja ei saa toimittaa kiertuepaikoille etukäteen, eikä kiertueen jälkeen! Pysähdyspaikoilla tarjotaan jäteneuvontaa, glögiä ja pipareita.
Tunnistat meidät Residuumin logolla varustetusta pakettiautosta!

Lisätietoja
Jäteneuvonta 0800 120 230
arkisin klo 9-15
neuvonta@residuum.fi
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HIRVAAN KYLÄYHDISTYS
WWW-sivut
http://hirvas.blogspot.com/
Sähköposti
hirvaankylayhdistys@netti.fi

TULE MUKAAN TOTEUTTAMAAN KOKO KYLÄN
YHTEINEN LEHTI!
Kylälehti HIRVARI ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa.
Juttuja ja jutun ideoita vastaanotetaan.

Hallituksen nykyiset jäsenet:
Sirkka-Liisa Peteri, pj
0400-650 429
sipi.peteri@pp.inet.fi
Matti Heikkilä, varapj
0400-891 908
matti.heikkila@pp.inet.fi
Heli Rapakko, sihteeri
040-5935 337
heli.rapakko@gmail.com
Engström Tarja
Junkkara Lauri
Kupulisoja Jaana
Molkoselkä Pasi
Niemi Esko rahastonhoitaja
Paakki Jukka
Peteri Esko
Turpeenniemi Pekka

Lehti tarjoaa yrittäjille edullisen
mainoskanavan Hirvaan alueella,
ota yhteyttä ja kysy lisää!
Aineisto seuraavaan lehteen toimitettava
Sirkka-Liisa Peterille.
Painokulut: Hirvaan Kyläyhdistys ry
Painopaikka: Lapin Monistuspalvelu
Tämän hetkinen toimituskunta:
Sirkka-Liisa Peteri
Pasi Molkoselkä,
Katja Rieppo (Hirvaan Vanhemmat ry),
Krista Saijets (Hirvaan Vanhemmat ry)

KIITOKSET
juttujen kirjoittajille ja mainostajille.
Ilman Teitä ei olisi Hirvaria!

Varajäsenet:
Järvelä Jukka
Karjalainen Onni
Kesti Leo
Lehtinen Soili
Nissen - Olli Stella
Numminen Minna
Paakki Pekka
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Alakorkalon, Hirvaan ja Rautiosaaren
Itsenäisyyspäiväjuhla 2011

Ystävällisesti kutsumme Teidät
Alakorkalon, Hirvaan ja Rautiosaaren
kylien yhteiseen
Itsenäisyyspäiväjuhlaan
6.12.2011 klo 16.00
Hirvaan koulun juhlasaliin
Täytekakkukahvit
Tervetuloa!
Hirvaan kyläyhdistys ry
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