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Ti 11.4. klo 18 Aluelautakuntien tiedotustilaisuus 

Kaupungintalolla, valtuustosalissa, Hallituskatu 7. Rovaniemen kaupunki järjestää asukkaille, yhdistyksille, 
yrittäjille ja nykyisille aluelautakunnille tiedotustilaisuuden aluelautakuntien 2017–2021 toiminnan 
käynnistämisestä ja toimintakauden päämääristä. 

Ti 18.4. klo 18 Alakemijoen aluelautakunnan avoin kokous  

Muurolan peruskoulun auditoriossa. Alakemijoen palveluverkkosuunnittelu jatkuu. Toimialajohtaja Antti Lassila 
tulee selvittämään Alakemijoen alueen palveluverkkosuunnitelmaa (koulut ja päiväkodit). Tullaan paikalle ja 
osoitetaan, että koulu ja päiväkoti ovat Hirvaan kylälle erittäin tärkeitä! Jos tarvitset kyytiä, soita Satu 
Söderlund/0414383959. 

Ke 26.4. klo 18.30 Yleinen kyläkokous/Hirvaan kyläyhdistys ry:n vuosikokous  

Hirvaan koululla, sisäänkäynti entisen kirjaston ovesta. Kahvitarjoilu, lämpimästi tervetuloa vaikuttamaan ja 
tutustumaan toimintaan! 

Yleisessä kyläkokouksessa valitaan Hirvaan kylän esitys Alakemijoen aluelautakunnan jäsenestä ja varajäsenestä 
toimikaudelle 2017–2012. Valinta suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestysoikeus on Hirvaan kylän 
asukkailla. Ehdokkaat voivat ilmoittautua etukäteen sihteeri@hirvas.com tai esityksen voi tehdä myös 
kokouksessa.  

Hirvaan kyläyhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Uudet jäsenet ovat tervetulleita 
myös hallitukseen. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tiedottaja@hirvas.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULE MUKAAN HIRVAAN KYLÄYHDISTYKSEEN!  

Hirvaan kyläyhdistys ry edistää ja kehittää hankkeillaan ja hankinnoillaan kylän hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, 
vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. 

Olemme mm. saaneet uusia rakennuspaikkoja, kunnostaneet Tuomiojan uimarantaa, uudistaneet koulun 
pihaa, tehneet satupolkua, hiihtolatuja, aloitteita valtatie 4:n turvallisuudesta, auttaneet 
valokuitukartoituksessa, olleet mukana aluelautakuntatyössä ja hoitaneet Petteri Porosta sekä järjestäneet 
tapahtumia yhdessä koulun ja muiden yhdistysten kanssa. Salibandyjoukkue SB Hirvas on alajaostomme. 
Meidät on hyväksytty valtakunnalliseen Suomi100-ohjelmaan.  

Mitä enemmän meitä on ja mitä aktiivisemmin osallistumme toimintaan, sitä vaikuttavamman äänen 
saamme kuuluville! 

Jäsenenä voit tehdä aloitteita esim. jäseneduista ja päättää toiminnasta. Voit esittää asiasi vuosikokouksessa 
tai suoraan hallituksen jäsenille. Jäsenistön yksi tärkeimpiä tehtäviä on mm. valita yhdistyksen hallitus.       
Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla vuosijäsenmaksun alla olevilla tiedoilla. 

Tilinumero: FI14 5640 6440 0121 12 
Saaja: Hirvaan kyläyhdistys ry 
Viesti: Jäsenmaksu 2017. Nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. 
Summa: 7,50  
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HIRVAS – PIENI KYLÄ – ISO SYDÄN 
Hirvaan kylän hanke Pieni kylä – iso sydän  
on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. 
 
Koko Suomen juhlavuoden ajan Hirvaalla juhlitaan yhdessä tehden ja asukkaiden osaamista hyödyntäen.  
Tehemä kaikenikäiset yhessä! 
 
Petteri Poronen sai vuoden alussa ylleen Suomi100-tunnuksen. Toukokuussa hoidamme Petteri Porosen 
kesäkuntoon talven jäljiltä.  

Ulkoilutapahtuma Hirvasojalla tulevana lauantaina 8.4. klo 13–15 

Koko kylän ulkoilupäivä:  
lumikenkäilyä, mäenlaskua,  
rentoa yhdessäoloa, pelailua  
ja makkaranpaistoa.  
Hyvä tilaisuus tutustua kyläläisiin! 
Makkarat, kahvit ja mehut saa 
paikan päältä, vapaaehtoinen 
maksu.  
Tervetuloa!  
Tapahtumapaikka: Hirvasojan 
laavu ja satupolku, Kemintie 1659 
97130 Hirvas 

 

 

Avoimet kylät -päivä lauantaina 10.6. Hirvaan koululla 

Liikutaan yhdessä! Soppatykkitarjoilu, parkour-esitys ja opetusta. Hirvaan 
Marttojen lankaklinikka ja käsityöarpajaiset. Lisätietoa lähempänä 
tapahtumaa. Tapahtumapaikka: Hirvaan koulu, Kemintie 1504 97130 Hirvas. 

 

 

Tulossa myös: 

Petteri Porosen hoito 

Talkoohaaste 

La 26.8. Satoa Suomesta -sadonkorjuutapahtuma Hirvaan koululla 

Ke 6.12. Itsenäisyyspäiväjuhla Hirvaan koululla
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Hirvaan Martat 

 

Hirvaan Martoissa on marttailijoita molemmin puolin jokea eli Hirvaalta ja Rautiosaaresta. Toiminta alkoi vuonna 

1937, mutta yhdistys oli perustettu jo edellisenä vuonna. Kaksivuotiskauden 2017-18 puheenjohtajana toimii 

Minna Matilainen, varapuheenjohtajana Soile Keränen ja sihteerinä Ritva Ramlin. Puheenjohtajan yhteystiedot 

löytyvät alempana jutusta. 

Marttailtoja vietetään silloin tällöin, usein tiistaisin. Tervetuloa mukaan  Marttailloista ilmoitetaan Lapin 

Kansassa sekä facebookissa Hirvaan ja Rautiosaaren ryhmissä. 

100-vuotiaan Suomen kunniaksi Hirvaan Martat ovat kutoneet sinivalkoisia vauvasukkia vuoden 2017 Hirvaan ja 

Rautiosaaren vauvoille. Ensimmäiset sukat ovat jo lähteneet matkaan. Eikä siinä vielä kaikki. Koska 

toimintavuosia tulee tänä vuonna täyteen 80, Hirvaan Martat kutovat sukkia Hirvaan ja Rautiosaaren 

ikäihmisille, jotka ovat vähintään 80-vuotiaita eli 1937 tai aiemmin syntyneitä. Oulun Vanha apteekki on 

lahjoittanut langat ikäihmisten sukkiin. 

Sukkien saajista voi laittaa viestiä puheenjohtajalle: minna.matilainen(at)gmail.com tai p. 050 461 9290. Laita 

viestiin vauvan tai ikäihmisen syntymäaika ja sukupuoli, vauvan vanhemman tai ikäihmisen nimi sekä 

postiosoite.  

Hirvaan Martoilla on kesätapahtumassa 10.6. lankaklinikka, jossa saa neuvoja siihen kuuluisaan kantapäähän tai 

vaikka virkata isoäidin ruutuja. Perinteiset käsityöarpajaisetkin ovat luvassa. Tervetuloa! 

 

  

 

 

 

 

 

Vielä ehtii hiihtää! 

Pekka Saukon suunnittelema ja 
ylläpitämä hiihtolatu kulkee kartan 
mukaisesti koulun yläpuolella ja 
erkanee valaistusta ladusta.  

Reitti löytyy myös internetistä 
www.rastit.fi/3108, siellä voi 
vasemmassa yläreunassa olevalla 
liukusäätimellä siirtää pistettä "Ilmari 
Nose" ja seurata matkamittaria sekä 
korkeusprofiilia.  

Saat ajantasaisimmat latutiedot 

liittymällä Facebookissa ryhmään 

Hirvaan hiihtäjät. 

Värillinen kartta löytyy koulun 

ilmoitustaululta ja liikuntasalin 

ovesta. 
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Hirvaan Kyläverkko OSK 
 
Hirvaan kyläverkko osk on perustettu helmikuussa 2017. OSK:n tavoitteena on rakennuttaa huippunopea 
valokuituverkko Hirvaalle ja näin tuoda nykyajan palvelut mahdolliseksi alueen koteihin ja yrityksille. 
Osuuskunnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa, vaan tuottaa kyläläisille edullinen nopea nettiyhteys. 
Rakentaminen pyritään aloittamaan kesällä 2017. 
 
Miksi valokuitu, kun mokkula riittää minulle? 
4G-yhteyden nopeus putoaa koko ajan käyttäjämäärän lisääntyessä. Valokuidun nopeus voidaan nostaa 
tulevaisuudessa hyvin pienillä kustannuksilla moninkertaiseksi.  
 
Miksi nyt? 
Saamme vielä tänä vuonna ELY-keskukselta tukea 70 % kustannuksista sadan metrin päähän kiinteistöstä. Kuinka 
paljon liittymä tulisi meille maksamaan, jos kaupallinen yhtiö (joka tavoittelee voittoa) tuo liittymän kolmen tai 
viiden vuoden päästä? 
Valokuitu nostaa kiinteistön arvoa. Kuituverkko on tulevaisuutta ja se on pitkäaikainen investointi. Kuituverkon 
laskennallinen ikä on n. 40–50 vuotta, ja tulevaisuudessa sillä on sama merkitys kuin tänä päivänä vesi- ja 
viemäriliittymillä! 
 
Voinko liittyä myöhemmin? 
Periaatteessa voi. Osuuskunta päättää liittymismaksun tapauskohtaisesti, koska kuidun vetoon ei saa tukea 
myöhemmin, ja uusi kuitu täytyy tuoda mahdolliselta jakokaivolta tai jopa jakamolta asti. 
 
Jos en tarvitse nettiyhteyttä? 
Antenniverkon kanavat tulevat vähenemään ja uudet palvelut voi vaatia uuden antennin. Kuidun kautta saa 
näkyviin uusia TV-kanavia. Esimerkiksi teräväpiirto (HD), maksukanavia sekä kanavia, joita antenniverkossa ei 
näy. Sääolosuhteet eivät vaikuta kuvan laatuun.  
 
Mitä maksaa? 
Tavoitehinta liittymälle on noin 800–1700 euroa. Mitä enemmän liittyjiä, sitä alemmas saadaan hintaa. 
Talkootyöt alentavat hintaa. Osuuskunta pyrkii etsimään liittymän ottajalle edullisen rahoitusratkaisun, mikäli 
halukkuutta ilmenee. Liittymän kuukausihinnan päättää osuuskunnan hallitus. Tavoitteena on 20–50 euroa/kk. 
Operaattorista ja palveluista riippuen kuukausimaksu voi myös vaihdella haluttujen palvelujen mukaisesti. 
 
Liity osuuskuntaan 
Jäsenyys ei velvoita valokuituliittymän hankkimiseen. Osuuskunnan jäsenmaksu lasketaan osaksi 
liittymämaksua. Osuuskunnan jäsenenä pääset vaikuttamaan kyläverkkohankkeeseen ja olet askeleen 
lähempänä huippunopean valokuituliittymän omistusta. 
 
Mikäli haluat liittyä osuuskuntaan, lähetä sähköpostilla “Nimi, Osoite, Puhelinnumero” tai soita. Yhteystiedot 
alla. 
 
Lisätietoa: 
Sähköposti: hirvaskuitu@gmail.com 
Osuuskunnan puhelin: 040 124 1350 
Facebook: Hirvaan kyläverkko 
www.hirvas.com > Yritykset ja yhdistykset > Hirvaan Kyläverkko OSK 
 
Mikä on valokuitu? 
http://www.lappi.fi/laajakaista/valokuitu 


