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YLEISTÄ 
Hirvaan kylätoiminnalla on meneillään 35. toimintavuosi. Rekisteröitynä yhdistyksenä 
toimintakausi on 15.  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kyläläisten yhteistyötä, omatoimisuutta sekä 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  

Hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä ja heille varajäsenet. Erovuorossa on kolme hallituksen 
jäsentä. Heidät kaikki voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.  

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on huhtikuun loppuun mennessä.    

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus voi järjestää myös sähköpostikokouksia.  

Yhdistyksen jäsenet 

Perustettu 1.1.2017 alkaen Hirvaan kyläyhdistys ry:n oma jäsenrekisteri. 

 

TALOUS 

Yhdistys hakee latujen kunnostusavustusta. Haetaan aluelautakunnalta kehittämis- ja 
toimintatukea  kotikylän olohuoneen sisustamiseen Hirvaan alakoululla sekä maiseman- ja 
ympäristön hoitotöihin (Hirvasojan Satupolku – teemana luonnontuntemus), Satupolun kasviston 
inventointiin ja taltiointiin. Lisäksi tiedottamiseen (tietoliikenteen toimivuus, Hirvarin 
toimittaminen). Kehittämistukea haetaan myös Hirvaan yhteisen toimintasuunnitelman 
nykyaikaistamiseen (edellinen vuodelta 1998) ja uusien suunnitelmien kirjaamiseen seuraavalle 5 
–vuotisjaksolle.  

Lisäksi haetaan Suomi100 –tapahtumatukea järjestettäviin tapahtumiin, mm. satujen ja 
tarinoiden keräys sekä taltiointi, Avoimet kylät – ja Satoa Suomesta –tapahtumiin sekä 
Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestelyihin. 

Yhdistys tukee budjetin puitteissa erilaisia kylän hyvinvointia ja yhteistyötä parantavia 
tapahtumia, hankkeita ja hankintoja ja käyttää myös omarahoitusta budjetin puitteissa. 
Varainhankintaa kehitetään.   
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TOIMINTA 

Tapahtumat järjestetään yhdessä kylän eri yhdistysten ja koulun sekä mahdollisuuksien 
mukaan Lapin ammattiopiston kanssa. Päivämäärät tarkentuvat yhteisneuvotteluissa. 
Toteutetaan Valtioneuvoston kanslian hyväksymää Hirvaan Suomi100 –ohjelmaa – ”Pieni kylä, 
iso sydän”. 

· Koko perheen ulkoilutapahtuma lauantaina 8.4. klo 13 – 15 Hirvasojalla.  

· Avoimet kylät -tapahtuma 10.6. 

· Satoa Suomesta –tapahtuma 26.8. 

· Itsenäisyysjuhla 6.12. 

Tehdään tiivistä yhteistyötä koulun ja päiväkodin kanssa. Kylän olohuoneen sisustaminen. 

Jatketaan talkootoimintaa ja valitaan talkoille vastuuhenkilöt. Kunnostetaan ilmoitustauluja. 
Tehdään maiseman- ja ympäristön hoitotöitä (Hirvasojan Satupolku ja Tuomiojan alue sekä 
Pajuporon ympäristö). Satupolun kasvisto inventoidaan ja tallennetaan. 

Kehittämissuunnitelma päivitetään, tehdään uusien suunnitelmien kirjaus seuraavalle 5 –
vuotisjaksolle. 

Suunnitellaan monitoimikenttähanketta ja Tuomiojan myllyn kunnostushanketta. 

Jatketaan neuvotteluja kaupungin kanssa ulkoilualueiden ja latuverkoston hoidosta, laajuudesta 
ja vastuista. 

SB Hirvas osallistuu noin kymmeneen harrasteturnaukseen, kesä- ja talvipuulaakiin sekä 
harjoitusvuorojen ylläpitämiseen. 

Järjestetään lähikylien yhteinen Suomi100 –Itsenäisyyspäiväjuhla Hirvaan koululla. 

Jäsenyydet ja osallistumiset 

Yhdistys on Lappilaiset Kylät ry:n jäsen ja osallistuu kylätoimintapäiville. 

Yhdistys on PPK Leader-ryhmän jäsen.   

Yhdistys on aktiivisesti mukana aluelautakuntatyössä.  

 

TIEDOTTAMINEN  

Yhdistyksen tiedottajana toimii Satu Söderlund. Sihteeri hoitaa www-sivut.  

Yhdistyksellä on omat nettisivut www.hirvas.com, josta myös tehty mobiiliversio sekä käytössä 
sähköpostiosoitteet puheenjohtaja@hirvas.com, tiedottaja@hirvas.com ja sihteeri@hirvas.com.  

Yhdistyksen hallitus viestii pääasiassa sähköpostitse ja lisäksi hallitus viestii myös oman 
WhatsUpp-ryhmän kautta. 

Yhdistys käyttää tiedottamiskanavana seuraavia:  

– www.hirvas.com ja Hirvaan Facebook-ryhmä  

‒ Hirvari-tiedotuslehti, 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 

13.3.2017   Hallitus  
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