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Ajankohtaista alueelta
Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät alakemijokiset.
Tämä käsissänne oleva tiedotuslehti on varattu alueellamme toimivien yhdistysten toiminnan esittelyyn ja kertomuksiin siitä
mitä kaikkea hyvää voidaan saada aikaiseksi kyläläisten vapaa-ajan vieton, fyysisen- ja henkisen terveyden sekä yleisen
hyvinvoinnin edistämiseksi vapaaehtoisella toiminnalla.
Olemme varmaan kaikki lukijat samaa mieltä siitä, että hyvinvointimme yksi tukiranka on vapaaehtoistyö. Älkäämme antako
sen katketa talkooväen vanhetessa. Lähtekää toimintaan mukaan uudet sukupolvet. Jatkakaa ja jakakaa arvokasta työtä,
tietoja, taitoja sekä yhteenkuuluvuuden perinnettä.
Välitöntä taloudellista hyötyä siitä ei ehkä tekijöille synny mutta voisimmeko ajatella, että meille riittäisi palkinnoksi hyvä mieli
ja kiitos yhdessä aikaansaaduista tuloksista.
Tervehtien
Sirkka-Liisa Kemppainen
Alakemijoen aluelautakunnan pj.

Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta
Aluelautakunnan tehtäväalueeseen on kuulunut kuluneena vuonna perusopetus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä
jokivarren kehittämistoiminta. Vuoden 2015 alusta lukien lautakunnan tehtäväalue laajenee käsittämään myös osan sotepalveluista , mm. kotihoidon ja terveysneuvonnan palvelut.
Alakemijoen aluelautakunta on kokoontunut kuluneen vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksissa on seurattu palvelutilauksen
toteutumista : on siis seurattu, kuinka paljon lautakunnan toimialaan kuuluville palveluille on ollut tarvetta ja kuinka
palveluiden käyttö on kehittynyt. Tämä seuranta on tärkeää tulevien vuosien palvelutarpeiden määrittelyssä.
Alakemijoen alueelle on laadittu myös kehittämissuunnitelma vuosille 2013–2016, jota lautakunta on omalta osaltaan
sitoutunut toteuttamaan. Kehittämissuunnitelman keskeisiä painotusalueita ovat lasten ja nuorten kaikinpuolisen
hyvinvoinnin edistäminen, ikäihmisten arjen turvallisuuden lisääminen ja alueen liikenneturvallisuuden edistäminen.
Aluelautakunnan talouskehyksessä kehittämistoiminnan osuus on kuluneena vuonna ollut 61 938 euroa, josta Kylien
kehittämissäätiön myöntämän tuen osuus on 27 938 euroa. Tästä resurssista aluelautakunta on jakanut mm. kylien
kehittämis- ja toimintatukea, maksanut kylätilojen vuokria, ylläpitänyt Muurolan kirjastossa sijaitsevaa Virtu-palvelupistettä
sekä tukenut lasten ja nuorten liikuntaharrastusta (mm. frisbeegolf-välineistön hankinta, uimahallikuljetukset).
Aluelautakunta tukee myös jokivarren kulttuuritapahtumia.
Aluelautakunta on antanut lausuntoja seuraavista asioista:
- maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO), jolla ohjataan mm. kaavoitusta kaupungin eri alueilla
- maahanmuuttajien kotouttamisohjelma
- Rovaniemen elinkeino-ohjelma, jossa määritellään Rovaniemen elinkeinopoliittiset kehittämisen kärjet
- lausunto kaupungin kyläalueiden jätteenkuljetusjärjestelmästä
- lausunto Rovaniemen kaupungin toimitilaohjelmasta, jossa määritellään kaupungin omistamien kiinteistöjen
omistajapoliittiset linjaukset tuleville vuosille
- ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, jossa linjataan tulevien vuosien toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja
terveyden tukemiseksi ja heidän palveluidensa järjestämiseksi
Meeri Vaarala
vs. alueellisten palvelujen johtaja

Ajankohtaista

Kokeilevan kylätoiminnan edelläkävijä

Kylien Kirnu 2014
lauantaina 29.11.2014 Taipaleen koulu, Taipaleentie 65
Kylien Kirnu on kyläläisten ja kehittäjien tapahtuma. Tapahtumalla edistetään kylien elinvoimaa uuden
tiedon ja näkemyksen, paikallisen kokemuksen ja kyläkulttuurin yhdistämisellä sekä kokeiluilla.

OHJELMA
9.30

Kylien Kirnu tarjoaa tulokahvit

Klo 10

Tapahtuman avaus Ranuantien aluelautakunnan pj Taru Palokangas

Klo 10.15

Ratkaiseva käänne. Innostava kylätoiminta tulee
Kansalaisfoorumi, kehittämispäällikkö Timo Tervo

Klo 11.45

Jotain vanhaa, lainattua ja uutta. Uudella arjen kulttuurilla kylät maailmankartalle
Kulttuurivoimala ry, projektipäällikkö, FK Pirjo Roponen-Lunnas

13.00

Keittolounas - lapset alle 16v ilmaiseksi!

14-16

”Ei mittään raijjaa”. Kylien kokeilevan toiminnan teemoitetut työpajat. Mm. Kylämatkailun ja
kotimajoituksen kehittäminen. Välittävä omahoito, Village Care. Ikääntyvän väestön kotiturvallisuuden
parantaminen. Kylät maailmankartalle. Kylien kansainvälistymisen ajatushautomo.

Tapahtuman ajan klo 10- 18 Taipaleen koulun pihapiirissä lapsille ja lapsenmielisille: Esterata parkour Muurahaisteemalla, poroajelua, silittely-koiria, kioskikauppa ja askartelupiste, pelejä, lasten ja aikuisten pipariklubi…
Tapahtuma huipentuu Napapiiriltä saapuvan Joulupukin vierailuun!

Ilmoittaudu Osviittaan 016-322 6800 tai
sähköisesti: Rovaniemi.fi/Kylienkirnu2014 14.11.2014 mennessä

Ajankohtaista
Mitä sulla on Bussissa?
Hyvä kyläläinen, tämän kyläkellon pääviesti on: Osallistu ja Vaikuta.
Osallistu ja vaikuta itseäsi, naapuriasi ja kylääsi koskeviin asioihin. Osallistu ja vaikuta kylien yhteistä hyvää ja
tulevaisuutta koskeviin asioihin. Juuri nyt siihen on erityisen hyvä mahdollisuus.
Liikkuvan hyvinvointibussin valmistelu on edennyt ensimmäiseen hankevalmisteluun. Kaupunki rakentaa bussin
palvelukokonaisuutta yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.
Rovaniemen hyvinvointibussin avoimen valmistelun työpajat kiertävät kaikki aluelautakunta-alueet. Jokaisella alueella
järjestetään oma työpaja, jossa kyläläiset ja oman alueen aluelautakunta istahtavat yhteisen pöydän ääreen. Ja sitten
tuumataan mitkä konkreettiset palvelut ja miten, millä reitillä ja milloin bussin tulisi meille tuottaa. Ja annetaan myös
uuden idean iskeä kipinää. Tarkat ajankohdat löydät tästä kyläkellosta. Tule ja osallistu!

Kylien osuuskunnan seuraavat askeleet
Rovaniemen kylien yhteistä osuuskuntaa on valmisteltu kaupungin, Lapin liiton Kymmenen virran maa – hankkeen ja
Rovatokan yhteistyönä.
Ounasjokivarren, Sodankyläntien suunnan ja Yläkemijoen aluekohtaiset osuuskuntatilaisuudet on nyt pidetty. Pro Agrian
yritysasiantuntija Ari Saarela vei osuuskunnan palvelu- ja työmahdollisuuksista tietoa kylille 9.-21.10. Tilaisuuksiin
osallistui yli 30 uudesta ansaintamahdollisuudesta kiinnostunutta. Valmistelu jatkuu ja vielä ehtii hyvin mukaan
seuraavaan, osuuskunta – valmistelun kokoavaan tilaisuuteen. Ari Saarela jatkaa osuuskunnan perustamisesta
maanantaina 3.11. klo 18-20 Lähteentien Pirtillä. Tilaisuuden ilmoitus on tässä kyläkellossa. Tilaisuus on kaikille
kiinnostuneille avoin. Nyt kannattaa tulla!

Kirnutaan yhdessä!
Uutta luova, kokeileva ja kyliä kehittävä Kylien Kirnu järjestetään tänä vuonna ensimmäisen kerran. Upea kylätapahtuma
on avoin kaikille Rovaniemen kylien asukkaille – vauvasta vaariin. Toivotamme kaikkien aluelautakunta-alueiden
kyläläiset runsaslukuisesti tervetulleiksi Kylien Kirnuun 2014 29.11.2014 Taipaleen koululle. Tapahtuman järjestää
Ranuantien aluelautakunta ja se on osa aluelautakunnan kehittämissuunnitelman 2013–2016 toteuttamista.
Kylien Kirnu kokoaa tärkeät kylien kehittämiseen teemat yhteen. Tilaisuudessa kuullaan kiinnostavat
asiantuntijapuheenvuorot, jotka nostavat yhteiseen pohdintaan ja käytännön toimiin kylien vahvuuksia, jotka vain
odottavat Sammon käynnistämistä. Teemoihin syvennytään yhdessä Kirnun työpajoissa. Paluumatkalle syntyy
tuomisiakin.
Ranuantien aluelautakunta on rakentanut Kylien Kirnun lasten ja lapsenmielisten ohjelmakokonaisuuden yhdessä Lapin
ammattikorkeakoulun matkailun ja ravintola-alan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat loihtineet monipuolisen,
hauskan ja Joulun Ajan avaavan tapahtumapaketin, joka kannattaa kokea yhdessä. Ja mikä parasta, valmistelun ideat
ovat lähtöisin – kuinkas muuten – Taipaleen koulun lasten pajasta tämän vuoden toukokuulta!
Kylien Kirnun ohjelma ja ilmoittautuminen tässä kyläkellosta. Tervetuloa koko kylä!
Asukasasiamies
Maarit Alikoski
050 374 8495
maarit alikoski@rovaniemi.fi

Ajankohtaista
Rahoituksen hakeminen alkaa pian!
Tärkeää koulutusta kyläläisille, kyläyhdistyksille
sekä aluelautakunnille

KYLÄSUUNNITELMAT KÄYTÄNTÖÖN
Tietoa ja vinkkejä
onnistuneen kehittämishakemuksen valmisteluun
keskiviikkona 19.11.2014 klo 16.00–20.00
Isomus-Sali, Pienteollisuustalo, Pohjolankatu 2
Kouluttajana Peräpohjolan Kehitys ry:n
toiminnanjohtaja Laura Vilander
Ilmoittautumiset 12.11.2014 mennessä
marjo.hettula@rovaniemi.fi tai 050 349 6106

Tervetuloa!
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Asukastoiminta ja alueelliset palvelut

Aluetilaisuudet pidetty – nyt puheista tekoihin
Tehdään yhdessä

ROVANIEMEN KYLIEN YHTEINEN MONIPALVELUOSUUSKUNTA
maanantaina 3.11.2014 klo 18.00–20.00
Lähteentien Pirtti, Lähteentie 1

Osuuskuntapohjaisella yrittämisellä uusi ratkaisu kylien palvelutarpeeseen.
Rovaniemen kylien palveluosuuskunnan perustamisen ja käynnistämisen konkreettiset jatkotoimet.
Pro Agrian yritysasiantuntija Ari Saarela

Vielä ehtii mukaan!
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille
Kahvitarjoilu – Tervetuloa!
Yhteistyössä:
Rovaniemen kaupunki, Lapin liiton Kymmenen virran maa – hanke sekä Rovatokka ry.

Ajankohtaista
VIRTU-PALVELUPISTE, LUOTU TÄYDENTÄMÄÄN – EI KORVAAMAAN
Virtu-palvelupisteet ovat Rovaseudulla ja muualla Lapissa kuntalaisille tarkoitettuja sähköisen asioinnin paikkoja. Näissä
etäasiointi pisteissä kuntalainen voi käyttää kuvapuhelinpalveluita ja muita Internet- palveluita. Palvelut ovat ilmaisia
käyttäjälle. Esimerkkejä voivat olla mm. lomakkeiden tulostaminen, laskujen maksaminen, kopioida asiakirjoja ja skannata
dokumentteja. Reaaliaikaisella kuvapuhelulla hoituvat erilaiset asioiden hoitamiset erittäin helposti. Kuvapuhelin avulla yksi
tai useampi henkilö voivat keskustella ja osapuolet näkyvät helppokäyttöisen asiointipisteen ruudulla.
Mitä peruskäyttäminen vaatii kuntalaiselta? – Asiointipisteen varaamisen käytölle varaamalla asiointiajan Virtu – pisteen
yhdyshenkilöltä soittamalla tai sähköisen ajanvarauksen tekemisillä Internetissä www.virtu.fi palvelutarjottimen kautta.
Asiointipisteeseen mennään, istutaan alas ja asiantuntija hoitaa loput. Myös oman soiton aloittaminen onnistuu
kosketusnäyttöä painamalla.
Käytännön esimerkki etäpalveluista Lapin pitkillä etäisyyksillä:
Terve Lappi hanke ja Kolarin kunta yhteistyössä toteutti Kolarin kunnan terveyskeskuksen fysioterapeutin etäjumppasessiot
lyhyessä kokeilussa Kurtakon kyläkoululle. Tavoite oli uuden toimintamallin luominen ikäihmisten liikkumiseen ja
hyvinvointiin. Ryhmäjumppakokeilu toteutettiin syyskuu 2010 – helmikuu 2011 aikana.
Kurtakon kylän koululla kokoontui säännöllisesti aktiivinen 25 henkilön ikäihmisten ryhmä, jolle fysioterapeutti ohjasi
jumpan paikan päällä. Kyseisessä toimintamallissa haluttiin lisätä jumppakertoja, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että
ikäihmisten viikottainen ohjattu ryhmäjumppa vähentää kaatumistapaturmia. Kolarissa haluttiin ennakkoluulottomasti
kokeilla vastaavaa ryhmäjumpan toteuttamista etänä.
Kuvapuhelimen avulla ryhmäjumppa mahdollisti vuorovaikutteisen yhteyden jumppaajien ja fysioterapeutin välille.
Ryhmäläiset olivat kokeiluun tyytyväisiä. Kokeilu lisäsi ryhmäläisten liikunnan määrää ja motivoi liikkumaan myös vapaaajalla enemmän. Helpon ja toimivan teknologian vuoksi suhtautuminen itse teknologiaan oli myönteistä.
Kurtakon kyläkoulun näkökulmasta kokeilua haluttiin jatkaa, koska kokeilun myötä muodostui lisää yhteisöllisyyttä, joka tuki
hyvinvointia kaikille osallistujille. Lisäksi kokeilu laajeni kunnanjohtajan kyselytuntiin, jonka kautta kuvapuhelun avulla
kuntalaiset pystyivät keskustelemaan kunnanjohtajan kanssa Kolarin kunnantalolle. Kuvapuhelin mahdollistaa osallistumisen
jopa kunnanvaltuuston kokouksiin.
Kommentteja ja kokemuksia jumppalaisilta:
- ”Kuva on näkynyt ja hyvin on kuulunut”
- ” Mahottoman antoisaa hommaa”
”Oltiin vuorovaikutuksessa, kun tiedettiin, että ohjaaja näkee ja vois kommentoida”
- ”Jumppa on hyvä ko saa liikettä ja oppia – ja sakissa on mukavampi kuin yksin”
- ” Eka kertaa mieki kuulin, mitä kunnanjohtaja sano. Vaikka olen mie sitä ollu monesti kuuntelemassa paikan päälläki”
- ”Jatkoa toivomma ja laajenemista, että useammat pääsis mukhan eri puolilta”
Toni Kurvinen, Toimitusjohtaja / CEO
Arctic Connect Oy
Videoneuvotteluasiantuntijapalvelut

Virtu-palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa voi käyttää kuvapuhelinpalveluita,
internetissä olevia palveluita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja. Virtu-palvelupiste on kaupungin
tiloissa ja sen voi varata omaan käyttöönsä. Kirjaston aukioloaikoina nettipalvelut ovat normaalisti
käytössä
Palvelupisteestä löydät tietokoneen, web-kameran ja pöytämikrofonin, Arctic communicator –
kuvapuhelinohjelman, dokumenttikameran sekä monitoimitulostimen

Virtu-palvelupiste
Muurolan kirjasto
Koulukaari 10
97140 Muurola

Palvelupisteen varaaminen: Varaus tapahtuu sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta
Sähköisen kalenterin ajanvaraus:
– ma 12.00 - 18.00
– ti 10.00 – 15.00
– ke 10.00 – 15.00
– to 12.00 – 18.00
– pe 10.00 – 12.00
Lisätietoa: http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi

Yhdistyksiä alueelta
Muurolan Erämiehet 54 vuotta
Muurolan Erämiehet ry on Muurolan kylässä toimiva metsästysseura. Seura
perustettiin jo vuonna 1960 Aale Syöyrjön pirtissä. Erämiesten vuokramaat
sijaitsevat pääosin kylän länsipuolella, lisäksi vuokralla on Kemijoki Oy:n
maita/vesiä myös joen itäpuolella. Jäsenmäärä on nykyisellään vajaat 200.
Erämiesten toiminnan keskipiste on aikoinaan talkoilla rakennettu toimikämppä
ampumaratoineen Aavasaksantienvarressa. Erämiehet ylläpitävät lisäksi Purolan
kämppää, joka palvelee talvisin myös hiihtäjien taukopaikkana.
Seuran tavoitteena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja kalastusta,
riistanhoitotyötä,
luonnonsuojelua,
kenneltoimintaa
sekä
metsästysampumaurheilua. Riistaa hoidamme ylläpitämällä riistapeltoja, viemällä
maastoon nuolukiviä ja heiniä. Pienpetokantoja olemme saaneet rajoitettua,
kiitos innokkaiden jalkanaru- ja rautamiesten.
Muurolan Erämiehet ovat perustamisestaan lähtien vaalinut perinteisten metsästyskoirarotujen käyttöominaisuuksia
järjestämällä haukkukokeita hirvi- ja lintukoirille sekä ajokokeita ajaville koirille. Uutena aluevaltauksena on suuren
suosion saanut mäyräkoirien ajo- ja luolakokeet. Muurolan Erämiehet onkin noussut viimevuosina johtavaksi
mäyräkoiratoimijaksi Lapissa. Lisäksi muutaman vuoden välein järjestämme koiranäyttelyt tuovat mukavan piristyksen
kyläkuvaan.
Pilkki- ja vetouistelukilpailuilla ylläpidämme kalastusharrastusta vauvasta vaariin. Ampumataitoa kehitetään kesäkaudella
viikottaisilla savikiekkoammunnoilla seuran radalla. Rakkaan kilpakumppanimme Petäjäisen Pyytömiesten kanssa on
mitelty ”Nitistyskilpailuissa” tasaväkisesti pilkki- ja ampumataidoissa jo vuosikymmeniä. Tästä hienosta perinteestä emme
tule luopumaan.
Metsästyskauden kohokohta on perinteisesti hirvenpyynti. Oranssit pipot ja liivit ovatkin vilkkuneet metsissä tiheään.
Viimevuosina hirvikanta on kuitenkin taantunut emmekä ole valitettavasti pystyneet jakamaan ”maanomistajahirveä”.
Perinteiset peijaiset järjestimme 18.10 koululla. Toivottavasti käristys maistui jälleen erinomaiselle, samalla toivotamme
kaikki seuran jäsenet ja maanomistajat perheineen tervetulleeksi ensi syksyn peijaisaterialle.
Toivomme lisää metsästyksestä, kalastuksesta ja koiratoiminnasta kiinnostuneita kyläläisiä hyväntuuliseen joukkoomme.
Erityisesti some-sukupolvelle toimintamme tarjoaa hienoja elämyksiä luonnossa. Tervetuloa
Puheenjohtaja Jyrki Ronkainen, jyrki.ronkainen (at) gmail.com

Erämiesten osasto Muurolapäivillä

Hirvenpyynti onnistuu myös kauniimmalla
sukupuolella

Yhdistyksiä alueelta
Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura ry
Valajaskosken metsästys- ja kalastusseuran on toiminut Alakorkalon, Hirvaan,
Pahtajan ja Rautiosaaren alueella jo yli 50 vuotta. Seuran toimintaan liittyy hyvin
kiinteästi nuorisotyö, riistanhoito sekä kala-istutukset. Istukkaita lasketaan mm.
seuran käytössä olevaan Nakkilampeen ja Valajaskosken voimalaitoksen
yläpuolella olevaan ns. Illinaltaaseen. Kalastusalueena kuulumme MuurolaJaatila kalastuskuntaan.
Seuralla on maksavia jäseniä noin 200 ja maanomistajajäseniä noin 160.
Seuran toimitalo eli Valajastalo sijaitsee Rautiosaaren pohjoisen sillan kupeessa. Se on hankittu vuonna 1992.
Toimitalossa on kaksi salia (130 ja 70m²), keittiö, sauna, teurastamo sekä n. 50 m² suuruinen asunto. Taloa vuokrataan
erilaisiin tilaisuuksiin, häät, hautajaiset, syntymäpäiväjuhlat jne. sekä kyläläisten ja muiden yhdistysten ja seurojen
kokoontumistilaksi. Keittiö on remontoitu 2008 ja 2014 on Peräpohjolan kehitys ry:n ja tuella ja Rautiosaaren
kyläyhdistyksen ja seuran talkootyöllä korjattu wc-tilat, maalattu talo ulkoa, maalattu katto ja siistitty pihapiiriä. Myös
kalustusta on uusittu.
Seuran puheenjohtajana toimii Jarmo Heikkilä. Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.valajas.net
Seuran aktiivista toimintaa on myös koiranäyttelyn järjestäminen yhdessä Keski-Lapin Hirvikoirajärjestön kanssa. Viime
vuosina erittäin suosittu näyttely on järjestetty Ounaspaviljongilla.
Stella Nissen-Olli
sihteeri, Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura ry

HIRVAAN MARTAT
Hirvaan Martat ovat kuuluneet 115-vuotiaaseen Marttaliittoon jo 77 vuotta.
Perustajajäsenistä ainoana Marjatta Tammilehto on vielä mukana toiminnassa.
Jäseniä on tällä hetkellä hieman yli 40 henkilöä.
Hirvaan Martoille Kemijoki ei ole este eikä edes hidaste, vaan yhteistä monipuolista marttatoimintaa on molemmin puolin jokea. Esim. perinteisten
marttailtojen ohessa on kirjaesittelyjä, kuntoilua, kalevalaista jäsenkorjausta,
teatterikäyntejä, vapaaehtoistoimintaa ym. Lisäksi voidaan osallistua Lapin
Marttojen järjestämille retkille ja kursseille. Yhdessä touhutessa saa hyvän mielen
ja oppii aina jotain uutta.
Hirvaan Marttojen toiminnasta ilmoitellaan Lapin Kansan lauantain seurapalstalla.
Martta-illat ja muut tapahtumat ovat kaikille avoimia.
Marttajärjestön jäsenmaksu on 35 €, johon sisältyy kahdeksan kertaa vuodessa
ilmestyvä Martat-lehti. Jäsen-kortilla saa myös paikallisia ja valtakunnallisia
jäsenetuja.
Martat.fi -nettisivuilla on runsaasti tietoa Martta-toiminnasta. Siellä voi tutustua
mm. Lapin Marttojen kurssitarjontaan ja siellä voi liittyä myös Marttoihin.
Marttaillaan yhdessä!
Ritva Ramlin

Yhdistyksiä alueelta
Hirvas – maalla ja kaupungissa
Kylän teemaksi on kiteytymässä ”Yhteistyöllä enemmän”. Olemme huomanneet,
että energiaa kuluu hukkaan ja päällekkäiset toiminnot haittaavat tiedotusta ja
asioiden eteenpäin saamista. Hienointa on, että itse kukin on huomannut
yhteisen keskustelun tarpeellisuuden.
Yhteisiä kehittämishankkeita suunnitellaan esim. Hirvaan ainoalle viralliselle
uimarannalle, Tuomiojalle. Latuverkoston toimivuutta, valtatie 4:n turvallisuutta
ja tonttiasioita on viety eteenpäin.
Hirvasojan satupolku on avattu. Maanomistajien edustajat Jarmo Heikkilä ja Timo Rautio kertoivat avajaisissa paikan
historiasta ja käytöstä. Lapin ammattiopiston luontoalan opiskelijat tekivät perinteisellä tavalla heinää ja Pekka
Turpeenniemi ohjasi viikatteen oikeaan käyttöön. Lapset maalasivat Vanhempainyhdistyksen opastuksella kiviä. Muurolan
lukion tytöt tarjosivat kahvia. Tervetuloa tutustumaan lasten suunnittelemaan yllätyksien satupolkuun.
Hirvasojan laavulla on vuosittain myös seurakunnan laavukirkko.
Alakoulun pihatalkoot olivat hyvä osoitus yhteistyöstä kyläläisten ja koulun välillä. Kasviryhmiä hoidettiin, aitoja ja portaita
korjattiin, puhdistettiin hiekkapintoja ja syötiin Jukka Paakin keittämää hernerokkaa. Olimme niin lapset kuin aikuiset hyvällä
tavalla väsyneitä, mutta työn tuloksiin tyytyväisiä.
Hirvaalla kerätään vanhoja valokuvia itsenäisyyspäivän juhlaan. Niitä voi lähettää sähköpostilla puheenjohtajalle tai tuoda
osoitteeseen Peterinniementie 88.
Ja onhan meillä pajuporo. Se odottaa pulkkaa jouluksi.
Hirvaan kyläyhdistys on Omakotiliiton, Lappilaiset kylät ry:n ja Peräpohjolan Kehitys ry:n jäsen. Kehittämisideoita voi antaa
www.hirvas.com sivuston kautta tai suoraan puheenjohtaja@hirvas.com tai sihteeri@hirvas.com. Keskustelu on vilkasta
myös facebook-ryhmässä hirvas.com. Yhdessä todella olemme enemmän.
Sirkka-Liisa Peteri
puheenjohtaja, Hirvaan Kyläyhdistys ry

Tulevia Tapahtumia Hirvaalla:
Tanssikurssi Hirvaan koululla su 7.12. (järj. Nastat ry ja Hirvaan kyläyhdistys ry, www.hirvas.com, puheenjohtaja@hirvas.com )
Itsenäisyyspäivän juhla Hirvaan koululla la 6.12. klo 15.00 (järj. Hirvaan kyläyhdistys ry, www.hirvas.com, puheenjohtaja@hirvas.com)
Maalis-huhtikuussa perinteinen kevättapahtuma Hirvasojan laavulla (järj. Hirvaan kyläyhdistys ry, www.hirvas.com,
puheenjohtaja@hirvas.com)
Liikuntaa ja muuta toimintaa koululla ja uudessa Kuntosali Hirmussa. Katso lisätiedot www.hirvas.com tai liity Hirvaan Facebook-ryhmään!

Alakemijoen Kivat Kylät
Lapset, nuoret ja perheet!
Tule mukaan suunnittelemaan

KYLIEN HARRASTEMESSUJA
torstaina 30.10. klo 17.30–19.00,
Muurolan kirjasto.

Tervetuloa!
Tule. Kokeile. Innostu!

