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Toimintakertomus 1.1.2018–31.12.2018
YLEISTÄ
Hirvaan kylätoiminnalla oli 35. toimintavuosi. Kyläyhdistys rekisteröityi 28.5.2002 eli rekisteröityä
yhdistystoimintaa on ollut 16 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 4.4.2018.
Puheenjohtajana toimi Sirkka Liisa Peteri.
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Varapuheenjohtaja Sanna Nevanperä.
Sihteeri, rahastonhoitaja Heli Rapakko.
Tiedottaja Tanja Kilpiö.
Toiminnantarkastajana oli Sari Laitinen ja varahenkilönä Heidi Kotala-Paaluharju.
HALLITUKSEN KOKOONPANO ja osallistuminen vuonna 2018
Jäsenet:
Peteri Sirkka Liisa, puheenjohtaja
Nevanperä Sanna, varapuheenjohtaja
Rapakko Heli, sihteeri-rahastonhoitaja
Söderlund Satu
Kilpiö Tanja, tiedottaja
Viiri Sami
Hautajärvi Ville
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2/4 Keskikuru Johanna
Peteri Jenni
Soini Eeva-Maria
Jokiniemi Jenni
Kehus Janne
Mäntylä Miia

JÄSENISTÖ
Toimikauden lopussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 39 jäsentä sekä 4 kunniajäsentä, yhteensä 43.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA PALAVERIT
Kokoukset
Hallitus kokoontui yhteensä 4 kertaa: 26.2., 4.4., 31.5. ja 13.11.
Lisäksi hallitus keskusteli erilaisissa palavereissa ja talkoiden yhteydessä. Sähköpostin ja facebookin
käyttö oli vilkasta.
Sääntömääräinen vuosikokous oli Hirvaan koululla 4.4.2018.
TOIMINTA
Yhdistys sai valtioneuvoston kanslialta kunniakirjan järjestämistään Suomi 100 – tilaisuuksista.
Historiikin päivitys ja vanhojen valokuvien koonti yhteistyössä Rovaniemen neuvokkaan kanssa:
Kokoontumisia yhteensä 8 kevään 2018 aikana. Osallistujia yhteensä 49 hlö.
Yhdistyksen toimintasuunnitelman uusimiseen ja vanhojen suunnitelmien läpikäynti oli aiheena
neljässä (4) palaverissa puheenjohtajan ja selvityksen laatija Stella Nissen-Ollin kanssa.
Yhdistykselle hyväksyttiin tarkennettu uusi toimintaohje.
Yhdistys osallistui alueen www-sivujen suunnitteluun.
Leader-hankkeen kahvakuulat sijoitettiin uusiin kaappeihin alakoulun välinevarastoon.
Hirvasojan portin kiinnitystä uusittiin.
FrisBee Golf – tarvikkeet varastoitiin Peterinniemen konehalliin.
Osallistuttiin Lappilainen kylä – kilpailuun.
Vuoden aikana tehtiin yhteensä 1453 talkootuntia.
Jaoston toiminta – SB Hirvas
- SB-hirvas osallistui vuonna 2018 Santas Unitedin järjestämään kevätpuulaakiin, syyspuulaakiin sekä
Santas Floorball Cup salibandyturnaukseen. Mainittakoon että Joukkue voitti sekä kevätpuulaakin,
että Floorball cuppin.
- Pelaajia on ollut puulaakissa ja turnauksissa vaihtelevasti noin 10 - 20
- Harjoitusvuorot v.2018 ollut Tottohallilla kerran viikossa, sunnuntaisin.
- Vuonna 2018 pelaajamäärät on ollut laskussa.- Toiminnan kulut on katettu sekä pelaajien omalla
rahoituksella, että sponsori tuloilla. Joukkuetta sponsoroi vuonna 2018 yksi sponsori, Kuljetus J
Koskela.
Omat tapahtumat ja tilaisuudet vuonna 2018
1.6. Suomi 100 – kunniakirjan luovutus alakoululla
9.6. Avoimet kylät -tapahtuma Hirvasojan laavulla
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Osallistumiset 2018
3.1., 21.3., 7.5. ja 28.11. kylän valokuitutilaisuudet
27.3. vieraslajitilaisuus Ely-keskuksessa
28.-29.4. Rakentajamessut
8.5. ja 22.11. yhdistyskoulutus, kehittäminen
14.5. ja 12.9. Alakemijoen yhteisen palveluverkon suunnittelua
30.5. Leader-vuosikokous, Tervola
4.10., 24.10. ja 12.11. RoiKylät järjestämä Alakemijoen nettisivuston tekeminen, Muurolan koulu
20.11. Lapin liiton maakuntasuunnittelun tilaisuus Hirvaan koululla, kahvitus
22.11. Alakemijoen kehittämispaja
27.11. ELY-keskuksen tiedotustilaisuus VT4:n ohitustiestä, kahvitus
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 600 €, saatiin 600 €.
Talouden tasapainottamiseksi myytiin auton peräkärry, kaksi huvilatelttaa ja riistakamera.
Raivaussaha on Peterinniemessä sisätiloissa.
Latuja kunnostettiin noin 700 ajokilometrin verran.
TALOUS
Toimintaa on vuonna 2018 rahoitettu aluelautakunnan kylien toimintatuella ja omalla rahoituksella.
Tilikauden päättyessä 31.12.2018 tase oli 9079,79 € ja tilillä rahaa 9079,79 €. Negatiivinen tulos
211,74 € johtui seuraavista asioista: kaluston ikääntymisestä johtuneista myyntien jälkeisistä
kokonaispoistoista.
Yhdistykseltä ei peritty veroa. Veroilmoitusta vuodelta 2017 ei tarvinnut jättää.
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TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottajana toimi Tanja Kilpiö. 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
‒ kylän ilmoitustaulut, päiväkodin ja koulun ovet
‒ seurapalstailmoitukset Lapin Kansassa, menovinkit tapahtumista ilmaisjakelulehdissä (Uusi
Rovaniemi, Lappilainen), tapahtumamainokset tapahtumista ja tilaisuuksista
–Alakemijoen Airut
LOPUKSI
Toimintakausi 1.1.2018 – 31.12.2018 keskittyi alueiden ja säilytystilojen kunnostamiseen. Päivitimme
historiikkia, ja kokosimme vanhoja valokuvia. Kylällä keskityimme valokuituverkon rakentamiseen
Hirvaan kyläverkko -osuuskunnan voimin. Verkko saatiin valmiiksi vuoden 2018 lopussa. Ylläpidimme
omaa jäsenrekisteriä. Kylän suunnitelmien päivittäminen eri toimijoiden yhteisiksi
toimintasuunnitelmiksi on edelleen työn alla.
Rovaniemellä 28.2.2019
Hallitus
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