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Toimintakertomus 1.1.2017–31.12.2017
YLEISTÄ
Hirvaan kylätoiminnalla oli 34. toimintavuosi. Kyläyhdistys rekisteröityi 28.5.2002 eli rekisteröityä
yhdistystoimintaa on ollut 15 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 26.4.2017.
Puheenjohtajana toimi Sirkka Liisa Peteri.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Varapuheenjohtaja Anu Lehmonen
Sihteeri, rahastonhoitaja Heli Rapakko.
Tiedottaja Satu Söderlund.
Toiminnantarkastajana oli Sari Laitinen ja varahenkilönä Sakari Trög.
HALLITUKSEN KOKOONPANO ja osallistuminen vuonna 2017
Jäsenet:

henkilökohtainen varajäsen

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

8/8
8/8
Koskenkorva Laura
8/8
Peteri Jenni
8/8
Soini Eeva-Maria
3/8
Isometsä Aarne
6/8 - 1/8 Kehus Janne
7/8
Mäntylä Miia

Vuosikokoukseen asti:
Tolonen Heimo, varapuheenjohtaja
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JÄSENISTÖ
Toimikauden lopussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 39 maksanutta sekä 4 kunniajäsentä, yhteensä
43.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA PALAVERIT
Kokoukset
Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa: 16.1., 17.2., 20.3., 26.4., 24.5., 7.9., 14.11. ja 9.12., joista 1
sähköpostikokous.
Lisäksi hallitus keskusteli erilaisissa palavereissa ja talkoiden yhteydessä. Sähköpostin ja facebookin
käyttö oli vilkasta.
Sääntömääräinen vuosikokous oli Hirvaan koululla 26.4.2017.
Avoin kyläkokous kutsuttiin koolle kerran: 26.4. aluelautakuntavaali.
TOIMINTA
1.11. Valtioneuvoston kanslia hyväksyi Hirvaan ohjelman 2017 Suomi 100 valtakunnalliseen
ohjelmaan.
Suomi100 –ohjelma: Pieni kylä – iso sydän:
Ohjelman toteuttamiseen haettiin avustusta Rovaniemen kaupungin alueellisilta palveluilta.
Järjestettiin ohjelman mukaisesti:
- ulkoilupäivä Hirvasojalla 8.4.2017
- Avoimet kylät –tapahtuman 10.6.2017 perinneliikuntaa, perinneruokaa soppatykistä,
perinnekäsityöneuvontaa. Jousiammuntaa, kahvakuulailua sekä metsäjoogaa. Kirpputori ja myyjäiset.
Lankaklinikka ja käsihemmotteluita.
- Hyvää Suomesta 25. -26.5. tapahtumassa yhdessä koulun kanssa löytyi 113 syötävää tai
hyvinvoinnissa käytettävää kasvia.
- Kylän olohuone Hikkari otettiin käyttöön.
- Suomi100 –itsenäisyyspäivän juhla Hirvaan koululla 6.12.2017 – alueen kylien yhteinen suunnittelu
ja toteutus. Sali oli täynnä juhlijoita. Vanhojen valokuvien esittely. Oppilaiden kuorolaulua, oppilaiden
tekemä video ja juhlapuhujana koulun entinen oppilas.
Jaoston toiminta – SB Hirvas
- SB-hirvas osallistui vuonna 2017 Santas Unitedin järjestämään kevätpuulaakiin, sekä kahteen
turnaukseen: Santas Floorball Cuppiin ja sodankylän turnaukseen. Pelaajia turnauksissa ja puulaakissa
on ollut vaihtelevasti, keskimäärin 15-20kpl / turnaus.
- Harjoituspelejä on ollut joitakin vuoden aikana osallistujien määrä vaihdellut 10-20 välillä.
- Joukkueeseen hankittiin maalivahdin varusteet.
- Salivuoroja on ollut keväällä 2017 tottohallilla sunnuntaisin. Hirvaan ala-asteen vuorosta luovuttiin.
Syksyllä 2017 Tottohallilla on ollut vuoroja keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Syksykauden salivuoroilla
on välillä ollut pelaajista pula ja vuoroja on jäänyt jonkin verran käyttämättä
- Joukkueeseen on otettu uusia pelaajia myös kaupungista, jotta on saatu pidettyä pelaaminen
mielekkäänä
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- Toiminnan kulut on katettu sekä pelaajien omalla rahoituksella että Sponsori tuloilla. Joukkuetta on
vuonna 2017 sponsoroinut A.J.A.N. kuljetus, K-market Muurola, Kuljetus J.Koskela sekä Tmi: Maarit
Sarajärvi ja Pohjois-Suomen laatukatto.
Omat tapahtumat ja tilaisuudet vuonna 2017
28.2. Kylän seniorit vierailivat päiväkodilla.
27.3. valokuituilta – Kuitua pohjoiseen –hanke, teemana kyläverkon rakentaminen
8.4. Ulkoilutapahtuma Hirvasojalla klo 13 - 15
10.6. Avoimet kylät -tapahtuma Hirvaan koululla
25.-26.8. Hyvää Suomesta, 100 syötävää, alakoulu ja Peterinniementie 88
26.10. Kylän olohuoneen avoimet ovet ja Elävät kylät –hankkeen infotilaisuus
18.11. Punaisen Ristin turvallisuustapahtuma Hirvaan koululla
21.11. ja 12.12. Ikäihmisten ja lapsiperheiden yhteinen kohtaamispaikka, Hikkari
Osallistumiset 2017
19.4. aluelautakuntainfo kaupungintalolla
6.-7.5. Kylätoimintapäivät Harriniva
12.6. Leader-info Hirvaan koululla
13.10. palveluverkkosuunnitelma
21.10. kunniajäsen Lauri Junkkaran hautajaiset
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kursseina järjestettiin itämainen tanssi ja naisten lavisliikuntaa. 60+ ikäisiä kyläläisiä osallistui kaupungin järjestämään terveysliikuntaan Muurolassa.
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 500 €, saatiin 500 €.
Koulun kellarissa on telttojen ja arkistokansioiden säilytystilat. Kahvakuulien sijoituspaikan järjestelyt
ovat kesken. Jumppamattotelineet on asennettu liikuntasalin yhteydessä olevaan
liikuntavälinevarastoon. Yhdistyksen peräkärry on ulkotiloissa Sami Viirillä. Toinen riistakamera on
myyty. Raivaussaha on Peterinniemessä sisätiloissa.
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TALOUS
Toimintaa on vuonna 2017 rahoitettu aluelautakunnan kylien toimintatuella ja omalla rahoituksella.
Tilikauden päättyessä 31.12.2017 tase oli 7.797,32 € ja tilillä rahaa 6717,32 €. Negatiivinen tulos
749,79 € johtui seuraavista asioista: Suomi100 –tapahtumiin hankitut tarjoilut, toimintavakuutuksen
ylläpitäminen sekä kalustosta tehdyt poistot.
Yhdistykseltä ei peritty veroa. Veroilmoitus tehtiin 4.4.2017.
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.
Yhdistys käytti tiedottamiskanavana seuraavia:
– www.hirvas.com ja Hirvaan Facebook-ryhmä
– Hirvari-tiedotuslehti joka kotiin Hirvaalla viikolla 14
‒ 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
LOPUKSI
Toimintakausi 1.1.2017 – 31.12.2017 keskittyi alueiden ja säilytystilojen kunnostamiseen sekä
erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 kehittämisraha –hankkeet
loppuun (mm. ilmoitustaulujen uusiminen/korjaaminen), sekä osan vuoden 2017 kehittämisraha hankkeesta. Työllistettiin kylän yrityksen kautta kaksi paikkakunnan ammattikoulutuksen opiskelijaa
heinäkuuksi. Ohjattiin yhdyskuntapalvelua suorittavaa henkilöä 180 tunnin ajan. Toteutettiin Hirvaan
Suomi 100 –ohjelma ”Pieni kylä – iso sydän”. Ylläpidettiin omaa jäsenrekisteriä. Kylän suunnitelmien
päivittäminen eri toimijoiden yhteisiksi toimintasuunnitelmiksi on edelleen työn alla.
Rovaniemellä 26.2.2018
Hallitus
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