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Toimintakertomus 1.1.2016–31.12.2016
YLEISTÄ
Hirvaan kylätoiminnalla oli 34. toimintavuosi. Kyläyhdistys rekisteröityi 28.5.2002 eli rekisteröityä
yhdistystoimintaa on ollut 14 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.
Hallitus valittiin vuosikokouksessa 4.4.2016.
Puheenjohtajana toimi Sirkka Liisa Peteri.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Varapuheenjohtaja Heimo Tolonen
Sihteeri, rahastonhoitaja Heli Rapakko.
Tiedottaja Satu Söderlund.
Toiminnantarkastajana oli Sari Laitinen ja varahenkilönä Sakari Trög.
HALLITUKSEN KOKOONPANO ja osallistuminen vuonna 2016
Jäsenet:

henkilökohtainen varajäsen

Peteri Sirkka Liisa, puheenjohtaja
Tolonen Heimo, varapuheenjohtaja
Rapakko Heli, sihteeri-rahastonhoitaja
Söderlund Satu, tiedottaja
Lehmonen Anu
Viiri Sami
Hautajärvi Ville

8/8
7/8
Isometsä Aarne
8/8
Peteri Jenni
8/8
Soini Eeva-Maria
7/8 - 1/8 Koskenkorva Laura
7/8 - 1/8 Kehus Janne
8/8
Mäntylä Miia

Vuosikokoukseen asti:
Tarvainen Pasi
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JÄSENISTÖ
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli omakotiliiton rekisterin kautta 35 maksanutta sekä 4
kunniajäsentä, yhteensä 39.
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA PALAVERIT
Kokoukset
Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa: 17.2., 4.4., 16.5., 22.6., 8.9., 20.9., 11.11. ja 9.12., joista 4
sähköpostikokouksia.
4.11. hallituksen yhteinen virkistysilta.
Lisäksi hallitus keskusteli erilaisissa palavereissa ja talkoiden yhteydessä. Sähköpostin ja facebookin
käyttö oli vilkasta.
Sääntömääräinen vuosikokous oli Hirvaan koululla 4.4.2016.
Avoin kyläkokous kutsuttiin koolle 2 kertaa: 9.2. ja 14.3. sääntömuutoskokous.
Aluelautakunnan järjestämiin avoimiin tilaisuuksiin osallistuttiin vilkkaasti. Aluelautakunnan
virallisissa kokouksissa (5 kpl) Hirvaan edustajana oli Satu Söderlund.
Aluelautakuntatyöhön kuuluvia tilaisuuksia oli seuraavasti:
4.2. Alakemijoen aluelautakunnan avoin kokous Muurolassa
1.3. Alakemijoen alueen kylien yhteinen asukastilaisuus Muurolan lukion sali
18.5. Alakemijoen aluelautakunnan avoin kokous Rautiosaaren koululla
TOIMINTA
1.11. Valtioneuvoston kanslia hyväksyi Hirvaan ohjelman 2017 Suomi 100 valtakunnalliseen
ohjelmaan.
Leader -teemahanke
Hirvaan kyläyhdistys ry haki ja sai rahoitusta Peräpohjolan Leader ry:n Kylien investoinnit
hyvinvointiin ja terveyteen –hankkeen kautta yhteensä 8557,90 €, hankkeen kokonaiskustannuksen
ollessa 13166,00 €. Hankkeeseen käytettiin omarahoitusosuutena 1218,10 € ja vastikkeettoman työn
(talkootyö) osuus oli 3390 €.
Lappset Oy:n parkour-telineen lisäksi hankimme jumppamattoja ja kahvakuulia.
- hankkeen toteutusaika 31.5. – 31.8.2016
- pystytyksessä 134 talkootuntia, 12 henkilöä
- hankkeessa yhteensä 226 talkootyötuntia.
Jaoston toiminta – SB Hirvas
- salivuoroja ollut keskiviikkoisin ja perjantaisin (naiset) Hirvaan koululla sekä Muurolan Totto-hallilla
kevät- ja syyskaudella sunnuntaisin. Vuoroihin on osallistunut noin 20 pelaajaa/vuoro.
- turnauksiin osallistuttu seuraavasti – Rovaniemellä, Sodankylässä, ja Ylitorniolla kussakin kerran.
Pelaajia ollut keskimäärin 15/turnaus.
- osallistuttu Santas United kesä- ja talvipuulaakin.
- harjoituspelejä ollut seitsemän, joissa ollut noin 15 pelaajaa/peli.
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- pelipaidat ja –shortsit on hankittu Intersport Rovaniemeltä ja Kaiverruskalliolta. Hankintoja on
sponsoroinut Kuljetus J.Koskela, K-Market Muurola ja A.J.A.N. Kuljetus, joiden mainokset on
painatettu peliasuihin. Hankittu myös SB Hirvas –pipot.
- toiminnan kulut on katettu sponsorituloilla, lumitöillä, pelaajien maksamilla osallistumismaksuilla ja
peliasujen omavastuuosuuksilla.
- rakennettu talkootöillä koulun leikkipaikan ympärille aita.
Omat tapahtumat ja tilaisuudet vuonna 2016
26.2. Kylän seniorit vierailivat päiväkodilla.
31.3. Poroajelupäivä päiväkodilla ja koululla
9.4. Ulkoilutapahtuma Hirvasojalla klo 13 - 15
12.4. suunnittelupalaveri – Avoimet kylät -tapahtuma, Suomi100
sekä Koulu ja päiväkoti -työryhmän tilanne
22.4. Suomi 100 suunnittelua koululla
31.5. Leader -infotilaisuus koululla
7.6. Tuomiojan siivous- ja raivaustalkoot
11.6. Avoimet kylät -tapahtuma Hirvaan koululla
18.6. Hirvasojan siivous- ja raivaustalkoot klo 13 - 15
5.-7.8. parkour -telineen pystytys koulun pihalle
14.9. Kuitua pohjoiseen -hanke - valokuituilta Hirvaan koululla
27.10. koulutustilaisuus jäsenasioista Pirjo Riskilä Lappilaiset Kylät ry:stä
26.9. – 1.10. valokuituhaastattelun järjestelyitä
3.10. valokuitupalaveri koululla
12.10. valokuitupalaveri Stella Nissen-Ollin luona
15.11. valokuitupalaveri Stella Nissen-Ollin luona
12.12. valokuitupalaveri Stella Nissen-Ollin luona
20.12. valokuitupalaveri Heli Rapakon luona
Osallistumiset 2016
6.4. Suomen 100 Lapin kierroksen infotilaisuus Hotel Santa Claus Rovaniemi
6.6. Lapin Suomi100 -työpaja
Hirvaan Liikkuva koulu -hanke yhteistyökumppanina
3.10. SPR:n tilaisuus turvallisuudesta ja toisensa välittämisestä
8.-9.10. Kylätoimintapäivät Pyhätunturilla
27.10. Kylä lähtee -liikuntahankkeen esittelyä koululla
21.11. Suomi100 – Avoimet kylät kylätalolla, Kansankatu 8, Lappilaiset Kylät ry
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Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kursseina järjestettiin itämainen tanssi ja naisten lavisliikuntaa. 60+ ikäisiä kyläläisiä osallistui kaupungin järjestämään terveysliikuntaan Muurolassa.
Yhdistys oli Suomen Omakotiliiton jäsen joulukuuhun 2016. Yhdistys erosi jäsenyydestä ja perustettiin
Hirvaan kyläyhdistyksen oma jäsenrekisteri. Hyväksytyn jäsenrekisteriselosteen mukaan rekisteriä
hoitaa hallituksen päätöksellä sihteeri. Jäsenmaksu oli 7,50 €.
Yhdistys on Lappilaiset Kylät ry:n ja Peräpohjolan kehitys ry:n jäsen.
MUU TOIMINTA
Hallitus haki latuavustusta 400 €, saatiin 400 €.
Koulun kellarissa on telttojen ja arkistokansioiden säilytystilat. Kahvakuulien ja jumppamattojen
sijoituspaikan järjestelyt ovat kesken. Yhdistyksen peräkärry on ulkotiloissa Peterinniemessä.
Ruohonleikkuri on myyty. Raivaussaha on Peterinniemessä sisätiloissa.
TALOUS
Toimintaa on vuonna 2016 rahoitettu aluelautakunnan kylien toimintatuella ja omalla rahoituksella
sekä Leader-hanketta varten saadulla Rovaniemen kylien kehittämissäätiön maksuvalmiuslainalla
(6800 €). Tilikauden päättyessä 31.12.2016 tase oli 16.339,15 € ja tilillä rahaa 6383,40 €. Negatiivinen
tulos 3936,54 € johtui seuraavista asioista: Leader-hankkeen omarahoitusosuus, talkoovakuutuksen
ylläpitäminen sekä kalustosta tehdyt poistot.
Yhdistykseltä ei peritty veroa. Veroilmoitus tehtiin 22.3.2016.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottajana toimi Satu Söderlund. Sihteeri hoiti www-sivut.
Yhdistyksellä on omat nettisivut www.hirvas.com ja käytössä sähköpostiosoitteet
puheenjohtaja@hirvas.com , sihteeri@hirvas.com ja tiedottaja@hirvas.com -sähköpostiosoite.
Yhdistyksen hallitus viesti pääasiassa sähköpostitse. Nopeissa sisäisissä tiedusteluissa osa hallituksen
jäsenistä kuului WhatsApp-ryhmään.
Tiedottaja osallistui MLL Lapin piirin järjestämään Vaikuttavaa viestintää järjestöviestinnästä koulutukseen.
Yhdistys käytti tiedottamiskanavana seuraavia:
– www.hirvas.com ja Hirvaan Facebook-ryhmä
– Hirvari-tiedotuslehti joka kotiin Hirvaalla viikoilla 7 ja 40
‒ kylän ilmoitustaulut, päiväkodin ja koulun ovet
‒ seurapalstailmoitukset Lapin Kansassa, menovinkit tapahtumista ilmaisjakelulehdissä (Uusi
Rovaniemi, Lappilainen), Lappi.menoinfo.fi: tapahtumamainokset tapahtumista ja tilaisuuksista
– Rovaniemen kaupungin tapahtumakalenteri, Lapin Radio, Alakemijoen Airut
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LOPUKSI
Toimintakausi 1.1.2016 – 31.12.2016 keskittyi alueiden ja säilytystilojen kunnostamiseen sekä
erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Toteutettiin Leader –hanke. Siirrettiin kehittämisraha –
hankkeet seuraavalle vuodelle. Tehtiin Hirvaan Suomi 100 –ohjelma ”Pieni kylä – iso sydän”. Luotiin
oma jäsenrekisteri. Osallistuttiin valokuituhankkeen käynnistämiseen ja eteenpäin viemiseen. Kylän
suunnitelmien päivittäminen eri toimijoiden yhteisiksi toimintasuunnitelmiksi on edelleen työn alla.
Rovaniemellä 14.2.2017
Hallitus
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