
  TOIMINTAKERTOMUS 

Hirvaan kyläyhdistys ry     LIITE 1 

97130 Hirvas 

Toimintakertomus 1.1.2014–31.12.2014 
 
YLEISTÄ 

Hirvaan kylätoiminnalla oli 32. toimintavuosi. Kyläyhdistys rekisteröityi 28.5.2002 eli rekisteröityä 
yhdistystoimintaa on ollut 12 vuotta.  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kyläläisten yhteistyötä ja omatoimisuutta, vahvistaa kylän 
elinkelpoisuutta ja toimia alueen edunvalvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii 
kylän erikoisyhdistysten kokoajana mm. osallistumalla suunnitteluihin ja eri organisaatioiden 
päätöksentekoon, laatimalla tiedotteita, tekemällä esityksiä viranomaisille ja esim. parantamalla 
virkistysalueita.   

HALLITUKSEN KOKOONPANO  

Jäsenet:     henkilökohtainen varajäsen 

Peteri Sirkka Liisa, puheenjohtaja   
Tolonen Heimo, varapuheenjohtaja   Komulainen Kai       
Rapakko Heli, sihteeri-rahastonhoitaja   Klemetti Raili 
Söderlund Satu tiedottaja     Kupulisoja Jaana 
Isometsä Aarne   Paakki Pekka 
Lehmonen Anu   Kurvinen Janne 
Viiri Sami      Peteri Jenni 
 
Hallitus perusti tiedotustyöryhmän.  
 
JÄSENISTÖ 

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli omakotiliiton rekisterin kautta 45 maksanutta.  

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA PALAVERIT  

Kokoukset 

Hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa ja piti kaksi sähköpostikokousta: 17.2., 25.2., 25.3., 1.4., 29.4., 
5.6., 7.8., 16.9., 5.11., 4.12.. Lisäksi hallitus keskusteli erilaisissa palavereissa ja talkoiden yhteydessä. 
Sähköpostin ja facebookin käyttö oli vilkasta. 

25.3.2014 sääntömääräinen vuosikokous Hirvaan koululla. 

 

Palaverit 

11.2. Pajuporon rakentamisen suunnittelupalaveri  

12.3. Palaveri yhteistyöstä alakoulun kanssa 

28.4. Pajuporon rakentamispalaveri 

16.6. Pajuporon palautetilaisuus 

18.6. Satupolun avajaispalaveri 

 

 
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2

30.7. Satupolun avajaispalaveri 

6.8.   Satupolun avajaispalaveri 

8.8.   Palaveri yhteistyöstä alakoulun kanssa 

22.8. Suunnittelupalaveri alakoululla 

30.11. Kuvia itsenäisyysjuhlaan 

2.12.   Kahvitusjärjestelyt itsenäisyysjuhlaan 

 

Aluelautakunnan järjestämiin avoimiin tilaisuuksiin osallistuttiin vilkkaasti. Aluelautakunnan 
virallisissa kokouksissa (8 kpl) Hirvaan edustajana oli Satu Söderlund.  

Aluelautakuntatyöhön kuuluvia tilaisuuksia oli seuraavasti: 

23.1. Kehittämishankepalaveri 

13.3. Alakemijoen kylien yhteistyöpalaveri Ruikan Erällä 

19.3. Kyläpalvelutyöpaja 

 

TOIMINTA 

Tapahtumat 

15. – 16.3. ja 22. – 23.3. järjestyksenvalvojakoulutus alakoululla 

5.4.   Ulkoilutapahtuma ja kevätkirppis alakoululla 

9.-10.5. Perustanssikurssi alakoululla 

17. – 18.5. Pajuporon rakentaminen valtatie 4:n varteen. 

7.6.   Hirvasojan siivoustalkoot ja taimien vaihtopäivä, MARU-hanke 

14.6. Pajuporon siirto ja Tuomiojan siivoustalkoot 

9.8.  Satupolun avajaistalkoot 

12.8. Satupolun avajaistalkoot 

15.8. Satupolun avajaistalkoot 

16.8. Satupolun avajaiset 

30.8. Pihatalkoot alakoululla, talkoot, työnjohto ja neuvonta. Yhteistyötarjous Hirvaan Vanhemmilta 

6.12.   Itsenäisyysjuhla alakoululla, ulkovalojen sytytys 

7.12. Fuskun alkeet – kurssi alakoululla 

19.12. Rehtori Sakari Trögin läksiäiset 

 

Jäsenyydet ja osallistumiset 

19.2. Kinkerit Peterinniemi 88 

10.3. Maaseutufoorumi Torniossa 

12.4. Lappilaiset kylät ry vuosikokous 

14.4. Marttojen ravitsemusilta alakoululla 
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8.5.  Kylien bisnekeissit - kurssi 

21. – 22.5. Maakuntakaavan esittelytilaisuus 

10.8. Laavukirkko 

8.9.  Hirvaan lapset tutustuivat Peterinniemeen 

22.10. Hirvaan Vanhempien vuosikokous, pj puheenjohtajana 

25. – 26.10. Kylätoimintapäivät Luostolla (kaksi edustajaa) 

3.11. Osuuskuntatilaisuus 

4.11.   Maaseutuseminaari Lapin ammattikorkeakoululla 

19.11. Hankkeiden rahoituspalaveri Leader 

Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kursseina järjestettiin paju- ja koivunoksakurssi, pajuporon 
rakentaminen, jumppa, perhojen tekeminen ja itämainen tanssi. 

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton jäsen ja puheenjohtaja oli Lapin piirijärjestön hallituksen 
varajäsen. 

Yhdistys on Lappilaiset Kylät ry:n ja Peräpohjolan kehitys ry:n jäsen.   

Alakoulun liikuntasali oli vilkkaassa käytössä.  

Omakotiliiton Lapin piirijärjestön kautta saattoi käyttää Rovaniemen omakotiyhdistyksen 
kylätalkkaria myös Hirvaalla.  

 

KANNANOTOT JA LAUSUNNOT 

Valtatie 4:n turvallisuudesta lähetettiin aloite 29.4.. Vastaus ei tyydyttänyt hallitusta. Asia jäi kesken. 

Hiihtolatujen kulkureiteistä tehtiin myös aloite 29.4.. Samoin vastaus ei ollut tyydyttävä. Hallitus haki 
latuavustusta 600 €. 

Maakuntakaavasuunnittelussa esitettiin Hirvaan kuulumista matkailualueeseen. 

Alueelle haettiin matonpesupaikkaa. Asia kesken. 

Valajaisen alueen viemäröinnistä ja kaavoituksesta kyseltiin kaupungilta. Vastaus oli epämääräinen. 

Jäälle heitetyistä roskista tehtiin ilmoitus ympäristötarkastajalle. 

Selvitettiin tekstiviestipalvelun käyttöönottoa ja www-sivuista tehtiin mobiiliversio. 

 

MUU TOIMINTA 

Vakuutukset siirrettiin OP-Pohjolaan. 

Välineistön vuokrat ja toimintaohjeet hyväksyttiin. 

Hallitus vuokrasi tilat välineiden säilytykselle. 

 

TALOUS 

Toimintaa on vuonna 2014 rahoitettu aluelautakunnan kylien toimintatuella ja kehittämisavustuksella 
sekä omalla rahoituksella (latujen hoito omakustanteena, kulukorvauksia ja tilavuokria tuli lisää, 
Hirvarin julkaiseminen, talkoovakuutuksen ottaminen ja tapahtumien lisäkustannukset).  

Yhdistykseltä ei peritty veroa. Ilmoitus tehtiin 30.4.2014.  
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TIEDOTTAMINEN  

Ulkoinen tiedottaminen 

Yhdistyksen tiedottajana toimi Satu Söderlund. Sihteeri hoiti www-sivut. Yhdistyksen 
sähköpostiosoite on puheenjohtaja@hirvas.com tai sihteeri@hirvas.com  ja www – sivuston osoite 
on www.hirvas.com. Yhdistys käytti tiedottamiskanavana myös sanomalehti Lapin Kansaa, 
kaupunkilehteä Uusi Rovaniemi ja www.facebook.com Hirvas-ryhmää. Työryhmä keskusteli www-
sivujen päivittämisestä. Hirvas oli hyvin esillä Alakemijoen Airut – lehdessä.  

Sisäinen tiedottaminen 

Tiedotteet joka talouteen jaettiin Itellan kautta ja omana jakeluna. Tiedotteet koskivat tapahtumia ja 
aluelautakuntatyötä. Mietittiin tekstiviestiryhmän perustamista. 

Toimitettiin Hirvari-tiedotuslehti jälleen jakoon joka talouteen viikolla 48. 

 

LOPUKSI 

Toimintakausi 1.1.2014–31.12.2014 keskittyi alueiden kunnostamiseen ja erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen. Tiedottamisen parantaminen ja kylän erilaisten suunnitelmien päivittäminen eri 
toimijoiden yhteisiksi toimintasuunnitelmiksi ovat edelleen työn alla. Edistetttiin kyläyhdistyksen 
tunnetuksi tekemistä. 

 

Rovaniemellä 23.2.2015 

Hallitus 
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