
KYLÄTIEDOTE 02/2021

Ohjelma
Pe 11.6.2021 klo 12-18 Kakku + kahvit Kaupalla

Kierinki ennen ja jälkeen - esitys
La 12.6.2021 klo 10 - Avoimet kylät ja valtakunnallinen kyläkauppa -päivä

klo 14 Jouni Pirttijoki esiintyy
Yllätys ohjelma 

Su 13.6.2021 klo 10-14 Kauppa auki
klo 10 alkaen Melontaretken testaus Raatelammelta Kierinkiin

” Kauniita ja iloisia tapahtumia jo kymmenen vuotta”

Arvoisa lukija tiedote luettavissa kotisivulta, http://kierinki.com/fi/Linkit

http://kierinki.com/fi/Linkit


Kieringin Lomakylä 10 v

Kieringin Lomakylä Oy:

Hotellitasoinen Majatalo 12 kpl 2 hh

Huoneistomajoitus 9 kpl 2- 6 hh

Hietalan ravintolat 100 hengen tilaisuuksiin

Kyläkauppa, kahvila ja aurinkoterassi

Bensiini ja diesel Automaattiasema 24/7

Karavaanialue 20 sähköpaikkaa, WC- ja suihkutilat

Opastetut kalastus- ja luontoretket

Moottorikelkkasafarit, porotilavierailut,

koiravaljakkoretket, moottorikelkkojen vuokraus

Lentokenttäkuljetukset

Lentoasema: Rovaniemi 120 km, 

Kittilä 110 km

Historia lyhyesti:

Perustettu 8.3.2011

Ylämaankarja tuli kylään maaliskuu 2011

2011 Peltoalueiden kunnostukset ja aitaukset

Kauppa & kahvilan avajaiset ja sarvipääjuhla 11.6.2011

2011 – 2012 Hietalan perinnepihapiirin peruskorjaus

2011 – 2013 Kehittämishanke Perinnekylästä 

matkailualueeksi

2011 Ensimmäiset lomahuoneistot matkailukäyttöön

2012 Caravan alueen rakentaminen

2013 Polttoaineaseman rakentaminen

2013 Kierinki Vuoden kylä Lapissa

2013 – 2014 Investointihanke Mummonmökit ja Hietalan 

pikkupuoli

2016 Kauppa & kahvilan laajennus

2016 Aurinkovoimalaitokset Hietala ja kauppa

2016 Hotelli Kieringin Majatalo

2017 Kylä kuvaa projekti

2017 Moottorikelkkareittimuutokset

2017 – 2018 Tarinakylä hankkeen kuvaukset

2018 Kulttuuri ympäristöteko palkinto

2018 kahdeksan lomahuoneistoa matkailukäytössä

2019 Vuoden Kelkkailukohde Suomessa

2020 – 2021 Kymmenen lomahuoneistoa matkailukäytössä 

Muuta: Rukoushuoneen peltikaton investointi v. 2007  

Paavo Holopainen ja Reini Kangas



ELONKORJUU FESTARIT
Kaikille avoin, yhteisöllinen, irtiotto arjesta, uusi elokuun 
viikonloppu tapahtuma.   
Pyrimme tekemään tästä kaikenikäisten, vuosittain 
toistuvan tapahtuman, jossa yhdistyy monia kulttuurisia ja 
sosiaalisia puolia, joihin ihmisten on helppo samaistua. 
Ohjelma on suunnitteluvaiheessa, tarkentuu lähiaikoina. 
Ohjelmaa tulee olemaan laidasta laitaan. 
Tapahtumapaikat: Hietalan vanha pihapiiri, kyläkaupan 
alue, jokirannan laavu ja ent. rukoushuoneen alue. 
Tapahtuman järjestäjä Kieringin Kehitys ry.

KIERINGISSÄ 13. - 15.8.2021

Haluamme korostaa uuden tapahtuman markkina-arvoa Kieringin kylälle ja kunnalle. Kieringin 
Kehitys ry haluaa Kylän aktiivisen toiminnan ja kehityksen jatkuvan, esimerkkinä kunnan muillekin 
kylille. Yhdistyksemme järjestää ympärivuotisesti erilaisia tapahtumia,  jopa Korona-aikanakin, 
rajoituksien puitteissa.  Seuraa www.kierinki.com

Kieringin Kehitys ry

Verkkotapahtuma / kylävideo
http://kierinki.com/fi/linkit

http://www.kierinki.com/


Kieringin kyläläisille ja Kieringin ystäville! Sompio lehti 28.5.2015

Tämä on henkilökohtainen kirjeeni teille kaikille. Olen sen myötä halunnut selvittää nykyistä suhdettani 

Kieringin kylään ja sen asukkaisiin, moniin hyviin ystäviin, vastavirtaan kulkijoille ja kaikille tulevaisuuteen 

vaikuttajille. 

Kierinki-projektin alku.

Ihastuin kylään ja sen perinteeseen. Sodan hävitykseltä säästynyt, kylärakenteeltaan tiivis ja elinkeino-

historialtaan vahva kylä. Maatalous, saha- ja myllytoiminta, metsätalous, uitto, kalastus: metsästys. Olin 

katsonut ja harmitellut käynneilläni Kieringissä yhä ränsistyneimpiä taloja, navettoja ja latoja Hietalan ja 

Kustulan alueella. Kaupparakennus oli, mutta ei toimivaa kauppaa. Moskuvaarassa olin kesällä 2OO8 nähnyt 

vihreän ja elinvoimaisen kylän, ihmetellyt syytä siihen. Marraskuussa 2O1O uudella käynnillä ja tapaamisella 

Raimo Oikarisen ja eläinlääkärivaimonsa kanssa syy selvisi: Ylämaan naudat. Siitä toimeen ja ohjenuorana oli: 

"Kierinki eläväksi ja toimivaksi, palveluja tarjoavaksi kyläksi ".

Projektin kulku.

Selvitin mahdollisuuksia Kieringin maanomistukseen, kaupan käynnistämiseen, karjanpitoon, Teija selvitti 

sisältökysymyksiä olemassa oleviin maaseutuyrittämisen kehitysorganisaatioihin, kulttuuriin liittyviin asioihin, 

jne. Avoimia kysymyksiä oli vaikka, kuinka paljon. Päätimme pitää helmikuun alussa tiedotustilaisuuden 

Kieringin kaupalla. Ja siitä sitten lähdettiin etenemään ripeästi, koska kevät ja kesä oli painamassa päälle

Mitä on saavutettu?

Liiketoiminnat ja samalla Kieringin palvelutoiminnat ovat toiminnassa. Ne muodostavat toisiaan tukevan 

kokonaisuuden. Kukin tarvitsee toistaan. Ylämaan naudat, Kieringin Kauppa ja Kahvila, polttoainemyynti, 

Kieringin lomakylä, Hietalan perinne, ravintola, kulttuuritapahtumat, Maalaismarkkinat jne. jne. Saavutettu on 

myös työpaikkoja karjanhoidon, kaupan, rakentamisen, nurmiviljelyn ja oheistapahtumien puitteissa. 

Kieringin kylän kokonaiskuva on, muuttunut, oman toimintamme lisäksi kiitos myös talonomistajien 

toimintojen (lukuisat kattoremontit, maalaustyöt, uudisrakentaminen). Ei enää hävetä olla kylän ulkonäön 

perusteella kierinkiläinen tai Kierinkiin sitoutunut. Kierinki on huomiota herättävän elinvoimainen, arvostettu 

ja laajasti tunnettu jopa koko valtakunnassa.

Missä nyt ollaan.

Ongelmia on olemassa. Joidenkin kyläläisten harrastuksena näyttää olevan valitusten, ilmiantojen ja 

kantelujen tekeminen, ehkä ymmärtämättä sitä, kuinka vahingollisia ne ovat.

Ne vaikeuttavat toimintaamme jatkuvasti, vaatii työaikaa selvityksiä laadittaessa ja luo epävarmuutta.

Yritystemme valvontaa viranomaisten toimesta on ollut todella paljon. Johtuen osaltaan runsaista 

yhteydenotoista

viranomaisiin. Olemme myös "uusi toimija" näillä maaseutuelinkeinojen alueella.

Kohdallemme on kohdistunut mm. eläinlääkärin tarkastus keväällä 2O14 ilmoitus eläinten huonosta hoidosta, 

kaikkia elintarvikehuoneistoja koskeva Oiva-tarkastus kaupalla. Joku kyläläisistä lähetti kuolleita jäniksiä 

tutkittavaksi, josko niiden kuolema olisi johtunut ylämaan naudoista. No ei ollut johtunut.

Loppukeväästä lumeen haudatun kuolleen vasikan pää oli tullut hangesta esiin hankien laskiessa, siitä siis 

valitus. Kyläläisten kutsusta eläinlääkäri ja terveystarkastaja kävivät laskemassa kärpäsiä keskikylältä, mutta 

harvoja löytyi.

Syksyllä pinta-alatarkastus, eläinten korvamerkkitarkastus, lannoitetarkastus.

Viljelysuunnitelmat on laatinut ProAgrian asiantuntijat, joten niistäkään ei ole mitään huomauttamista.

Talvella 2015 Eviran tarkastaja tarkasti eläinten hyvinvointia ilmiannon perusteella, mutta ei löytänyt

mitään huomautettavaa.

Syksyllä lomakylän Lapin ELY:n investointitarkastus koskien vuotta 2014. ELY:n investointitarkastuksen 

tarkastaja Helsingistä tarkasti Lapin ELY:n tarkastuksen oikeellisuuden, lisäksi normaalit rakennusvalvonnan 

tarkastajat, eläinlääkärin tarkastus päättyneellä viikolla 21/2O15.

Viranomaiset ovat kuvanneet Kieringin jatkuvissa yhteydenotoissa olevanhaitanteon makua, koska

kaikkien tarkastuksien perusteella asioiden on todettuolleen kunnossa eikä tarkastukset ole johtaneet

toimenpiteisiin. Monet ja tiheään tapahtuneet tarkastukset ovat myös toimineet positiivisena tekijänä, koska 

niiden perusteella tiedämme itse olevamme oikealla tiellä, koska tarkastuksien lopputulosten mukaan asiat 

ovat olleet kunnossa.  Jatkuu seuraavalla sivulla=>



Mihin ollaan menossa? 

Olen asunut elämäni aikana monilla paikkakunnilla. Helsingissä, Kemijärvellä, taasen Helsingissä, 
Hyvinkäällä, Ivalossa, ja taasen Hyvinkäällä, Auggenissa Saksassa, Rovaniemellä... 
En Ole aiemmin nähnyt sellaista yhteisöä kuin Kierinki. Joka haittavaikutuksiltaan vähäisten tai 
olemattomien vaikutusten perusteella on omalla toiminnallaan vaikuttamassa kylän elinkeinotoiminnan 
ja esimerkiksi kyläkauppa ja polttoainemyynti saattavat olla alasajon eli lopettamisen kohteena, mikäli 
koen sen liian Vaikeaksi ja vaativan jatkuvasti puhdasta riihikuivaa rahaa kokonaisuuden ylläpitämiseksi. 
Olemme kokonaisuudella hyvällä tiellä jatkuvaan toimintaan ja kehittämiseen, mutta tie ei kaipaa 
esteekseen isoja kiviä eikä routavaurioita. Olen ollut neljän viime vuoden aikana kertyneen kokemuksen 
perusteella 
melkoisen pettynyt kyläntapaan toimia. Vanhat kaunat ja hankalat henkilösuhteet ovat hankaloittaneet 

toimintaa ja tulosten saavuttamista. Kylällä liikkuvat "tiedot ja huhut" ovat faktoja tärkeämpiä.

Jotkut tuntuvat pelkäävään, että myötäsukaisella toiminnalla edesautettaisiin minun taloudellista 

pärjäämistäni. Siitä ei ole pelkoa pitkään aikaan. Kerroin jo helmikuussa 2O11, että kyse ei ole 

businesstoiminnasta, ne ajat ovat menneet. Nyt oli edessä Kieringin kehittäminen ja taloudellisen 

toiminnan mahdollistaminen. Oletin koko kylän olevan yhteisiin

tavoitteisiin pyrkivän yhteisön kylän kehittämistoimiin alkaessani, mutta näin ei ollutkaan kaikkien 

osalta.

Olisikohan viimeistään nyt syytä muuttaa asennoitumista yhteisiin tavoitteisiin.

Lopuksi tiivistys tilanteesta, johon ei pidä pyrkiä enkä ainakaan toistaiseksi itse pyri: Palveluiden 

merkityksen ymmärtää ja havaitsee parhaiten silloin, kun ne ovat loppuneet.

24.5.2015 PAAVO HOLOPAINEN.

Oheisena on keväällä 2015 Sompiossa julkaistu juttu ”Kaikuja kairoilta” osastolla. Siis lähes tasan 6 

vuotta sitten.

Paljon on tapahtunut näiden vuosien aikana. Kovin ajankohtaisia nuo silloin esille tuomani seikat 

kuitenkin ovat.

Tuon kymmenvuotisen keskustelun ja toiminnan tuloksena yli 300 vuotinen perinne, karjanhoito, on 

Kieringin kylästä ainakin toistaiseksi hävinnyt.

Uutta Kierinkiin on tullut matkailusektorille eli 12 huoneen hotelli, Kieringin majatalo. Ja 

odotettavissa on yhä kasvava joukko ulkolaisia vierailijoita kylän raitille ja kylän ympäristöön.

Toivottavasti seuraava 10 vuotta on positiivisempi ja kevyempi Kieringin kylälle ja sen asukkaille. Siis 

kevyempi elää ja kehittyä ilman ilmiantoihin perustuvia poliisikuulusteluja, ilman hallinto-

oikeuskäsittelyjä ja ilman kunnan virkamiehen asettamia aivan kohtuuttomia ja perusteettomia 

uhkasakkoja.

Toivokaamme yhdessä menestystä Kieringin Lomakylä Oy:lle ja viihtyvyyttä sen asiakkaille.
3.6.2021 PAAVO HOLOPAINEN.



Kuva-arvaus, kuka on kuvassa?

Jäi ruoho, rakkaus, rock`n  roll´kin  muuttui,
Elämä jatkoi vain kulkuaan.
Jotkut vanhaan aaltoon juuttui.
Nuo koulupäivät mua vielä hymyilyttää..........
….......................................................................
Sä maailmaa parannat mut muista ett’  ihmiselämässä 
vaikeinta on  nyt ja tässä.
Sanoit, hymypoika, ystäväin.
Ootko lauseet nuo voinut itse säilyttää.
Vapaa, mut´ et ilman ystävää! Ethän sä yksin jää...
Lauluntekijät Mikko Alatalo / Sami Hurmerinta
Airin TAIDEPAJALLE (ent. rukoushuone), voit jättää 
arvontalipukkeen
Oikein arvanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto, 
la 12.6.2021 klo 15:00.

ONNITELUMME

Valmistuneelle! 
Kieringin Kehitys ry

Hymypoika

Myöhästyneet 
onnittelumme 

Arille, Jarmolle 
Heikille

Kieringin 
Kehitys ry



MAASEUDUN PALVELUIDEN TULEVAISUUS ON KYLÄKAUPOISSA

Yhteiskunnassa ja maamme kunnissa on käynnissä jatkuva muutos, minkä vuoksi myös pienet
palvelutarpeet lisääntyvät. Muutoksessa pienet lähi- ja kyläkaupat ovat avain-asemassa maamme haja-
asutusalueiden asuttavuuden säilyttämiseksi. Ne ovat enemmän kuin pelkkiä ruokakauppoja ylläpitäessään
paikallista palvelutasoa ja yhteisöllisyyttä.

Kyläkauppoja on tällä hetkellä noin 300, ja niiden määrä vähenee noin 30 myymälän verran vuosittain.
Nykyisellä vähenemisvauhdilla kyläkauppoja ei enää kymmenen vuoden kuluttua ole olemassa. Kyläkaupat
pitävät maaseudun elinvoimaisena siksi niitä ei ole varaa menettää. Määritelmän mukaan kyläkauppa on
haja-asutusalueella tai pienessä taajamassa sijaitseva päivittäistavarakauppa, jonka pinta-ala on alle 400
neliömetriä ja vuosimyynti alle kaksi miljoonaa euroa.

Haja-asutusalueiden ja maaseudun taajamien asukkaat ja kesäasukkaat tietävät, että kyläkauppa on
enemmän ”kuin vain ruokakauppa”. Elinvoimaiset kyläkaupat turvaavat alueensa asuttavuutta. Niillä on
paljon annettavaa myös tulevaisuudessa, kun etsitään uusia ratkaisuja tärkeiden lähipalveluiden
säilyttämiseksi koko Suomessa. Myös paikalliset poliittiset päättäjät voivat päätöksillään vaikuttaa haja-
asutusalueiden ja taajamien asuttavuuden ja elinvoimaisuuden säilymiseen. Tulevaisuudessa juuri
kyläkauppa voi toimia kyläläisten väylänä laajaan palveluverkostoon. Lähipalveluita tarvitaan edelleen myös
väestö- ja ikärakenteen muutosten koettelemissa kylissä.

Lähipalvelut ovat elinvoimaisen maaseutukunnan kannalta ratkaisevia. Maaseudunpalveluiden tulevaisuus
on kyläkaupoissa. Esimerkiksi asiointikäynnit tukevat yksin elävien vanhuksien sosiaalisuutta pärjäämistä ja
omatoimista asiointia. Sijaintinsa ja keskeisen roolinsa vuoksi kyläkaupoilla on hyvät mahdollisuudet tarjota
erilaisia palveluita. Kyläkauppojen merkitys ja mahdollisuudet pitää tunnistaa. Kyläkaupat pitävät
maaseutua elävänä – siksi on tärkeä pitää myös kaupat elinvoimaisena. Tulevaisuudessa juuri kyläkauppa
voi toimia kyläläisten väylänä laajaan palveluverkostoon. Se tarjoaa hyvät elämisen mahdollisuudet niin
kyläkaupalle kuin koko kyläyhteisölle.

Väestön väheneminen ja vanheneminen ovat haaste, mutta samanaikaisesti ne lisäävät lähipalveluiden
tarvetta haja-asutusalueilla. Merkittävän lisän asiakaskuntaan ja palvelutarpeisiin tuovat kesäasukkaat.
Palveluiden tuottaminen kunnan asukkaille entistä tehokkaimmin. Yhdeksi kuntien luontevaksi
yhteistyökumppaniksi on nousemassa kylien, taajamien pienet kyläkaupat. Kyläkauppa voi muodostaa
kunnan siltä ostamista palveluista palvelukokonaisuuksia, joita se voi tarjota asiakkailleen kaupassa tai jopa
kotiin saakka kuljetettuna. Monipuolisesti yksityisiä ja julkisia palveluita tarjoava kauppa luo lisäarvoa
kuntalaiselle ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Vaihtoehtona on ”hajakeskitetty” helposti saatavilla oleva
palvelu. Esimerkiksi kyläkauppaan sijoitettava palvelupiste tai palvelukokonaisuus voi olla resurssitehokas
tapa sopeutua yhteiskunnassa meneillään oleviin muutoksiin. Lähipalvelukokonaisuuden lähtökohtana
pitäisi olla paikallinen palvelutarve.

Kyläkaupan roolia kunnan lähipalveluiden tarjoajana voisi tarkastella myös niin sanottuna SGEI-palveluna.
(SGEI= services of general economic interest). Näillä tarkoitetaan yleishyödyllisiä palveluja, joiden
saatavuuden turvaaminen katsotaan yhteiskunnallisesti niin tärkeäksi, että viranomainen voi asettaa
palveluntuottajalle julkisen palvelun velvoitteen. Jolloin kunta säästää ja kyläkauppa taas saa uusia asiakas-
ja ansaintamahdollisuuksia.
Toivon koosteen herättävän ajatuksia ja toimivan ”jonkinasteisena” innoittajana uusien yhteistyömallien ja
verkostoitumisen syntymisessä! Kooste lähteistä PTY / Uma

Kieringin Lomakylä täyttää 10 vuotta! Onnittelemme yrittäjiä ansiokkaasta monialayritystoiminnasta,
sekä toivotamme onnea ja menestystä tuleville vuosille!

Kieringin Kehitys ry



Kieringin kansakoululaisia, onnittelumme 2021, 60 vuotta täyttäville!



PAIKALLISTA VAIKUTTAMISTA...

Liity jäseneksi, SODANKYLÄN OMAKOTI 

- MÖKKILÄISYHDISTYKSEEN!
Pj. Maritta Välijeesiö 040 415 6098 tai

Heino Keinotie 040 413 7520

Neljän pojan linturetkestä tuli painajainen, jonka muisto ei ole haalistunut. Lapin Kansa 2.4.2010 

Vaikka tapahtuneesta On puoli vuosisataa, Kauko Kumpula ei ole unohtanut poikaporukan metsäretken 

päämotiivia. Se oli variksenpesä. vaikka lehdessä kerrottiinkin myöhemmin. että olimme lähteneet 

etsimään harakan pesää. Varis se oli, emmekä me etsineet sitä. Pesä oli tietopaikassa, hän huomauttaa. 

Todellakin, Lapin Kansan jutun otsikossa mainitaan lintulaji. HARAKANPESÄN ETSIJÄT LÖYDETTIIN 

YÖMYÖHÄLLÄ SURKEASSA KUNNOSSA, siinä sanotaan. Muuten tuo pitää kyllä paikkansa Hengenlähtö oli 

tosi lähellä. Kun meidät löydettiin, olimme jo kohmeessa, en jaksanut kävellä. Minut jouduttiin 

kantamaan pois metsästä, Kumpula kertoo. 

Pesäreissulta etusivulle Harakanpesäjuttu ilmestyi Lapin Kansan etusivulla tiistaina, kesäkuun 14. päivänä 

1960. 

Sunnuntai-iltana ja eilisen vastaisena yönä oli Sodankylässä Kieringin kyläkunta järkytyksen vallassa. 

Kylästä oli kadonnut neljä poikaa, 11- vuotiaat Jouko Kangas ja Martti Kumpula. 8- vuotias Heikki 

Kumpula ja 6-vuotias Kauko Kumpula. Kun poikia ei kuulunut illalla koteihinsa, alettiin epäillä heille jotain 

sattuneen, jutussa kerrotaan. Se oli sitä aikaa, kun lapset saivat mennä ja tulla mielensä mukaan. Ei 

meidän perään kukaan ehtinyt katsoa, Kauko Kumpula muistuttaa. Eikä silloin ollut tietokonepelejä, piti 

keksiä tekeminen itse, Heikki Kumpula lisää. 

Saatiin tietää, että klo 15 ajoissa olivat pojat lähteneet metsään harakanpesää katsomaan. Illalla oli 

myrskysää, ilma oli kylmä ja vettä satoi kovasti. KyIän miehet hälytettiin kadonneita etsimään, yön 

selkään lähti 5O miestä levittäytyen laajaksi ketjuksi, juttu jatkuu.

Annetaanpa sankareiden kertoa, miten tähän tilanteeseen jouduttiin. 

Pesältä kalakämpälle 

Kierinki Oli vielä 1960 vireä kylä, jonka koulussa oli yli sata lasta. Serkukset Martti, Heikki ja Kauko sekä 

naapuritalon Jouko muodostivat poikatokan, jolta ei puuttunut aloitekykyä, rohkeutta, eikä varsinkaan 

mielikuvitusta.

Meillä oli takataskussa aina ritsa, jolla ammuimme kaikki eteen osuneet pikkulinnut. Kerran tulitimme 

rikki äidin Ilves-lasitölkit ulkovaraston hyllyltä. Tölkeissä oli hilloa, joka valui pitkin hyllyjä, Kauko Kumpula 

muistelee. 

Yksi parhaista leikeistä oli kivisota pimeässä, Heikki Kumpula mainitsee. Sunnuntaina, kesäkuun 12. 

päivänä nelikko lähti tutkimaan variksenpesää, joka oli koivussa Soasjärven Koivuniemessä kilometrin 

päässä kotoa. Poikia ei kiinnostanut niinkään pesä, vaan sen munat ja poikaset. Jos munien keskelle laittoi 

tikun pystyyn, lintu muni lisää. Poikasista oli taas tapana kasvattaa aljulintuja, lemmikkejä pihaleikkeihin. 

Ei sitä pidetty silloin kovinkaan rikollisena puuhana, Kauko Kumpula huomauttaa. Kun variksenpesä oli 

tutkittu ja tyhjäksi todettu, Heikki ehdotti, että porukka lähtee seuraavaksi Päälammen kalakämpälle, 

missä hän oli käynyt aikaisemminkin, tosin isän kanssa. Matkaa oli 5–6 kilometriä tiettömän metsän halki. 

Vaikka keli oli kolea, poikatokan kamppeet olivat kesäiset, olihan kesäloma. Pojilla ei ollut edes 

kumisaappaita. Osa käveli tennareissa, Heikki remmikengissä. Martti kantoi selässään jousipyssyä. Koska 

Heikki tiesi reitin, hän ryhtyi oppaaksi.

Kova tinka ojavarressa 

Pian alkoi sataa. Kohta vesi muuttui rännäksi ja ilta yöksi. Pojat huomasivat eksyneensä. Eteen osui vanha 

lehmänlantakasa. Tuohon aikaan erämaakylien kotieläimet laidunsivat metsässä. Hetken ajan pojat 

etsivät lehmiä. Tiesimme, että ne palasivat aina ilIaksi kylälle. Olisimme seuranneet lehmiä, Heikki 

Kumpula selittää Mansikkijahtia, joka vei porukan pienen puron partaalle. 

Pojat olivat yhtä mieltä siitä, että puro oli Soasoja, mutta erimielisiä siitä, lähtikö oja järvestä vai laskiko 

se sinne. Tiukan tinkaamisen jälkeen Jouko päätti, että oja lähti järvestä. Useita kilometrejä myöhemmin 

oja katosi maan alle. Siinä vaiheessa poikiin iski paniikki. Jatkuu seuraavalla sivulla



Heitä palelsi, heillä oli nälkä, eivätkä he tienneet sitä, missä olivat. Siinä vaiheessa pojat muistivat 

aikuisilta kuulemansa neuvon: jos eksyt, älä hätäänny, vaan istu kannon nokkaan ja mieti rauhassa 

oikeaa suuntaa. Neljän kannon löytäminen ojarisukosta oli vaikeaa, mutta lopulta nelikko onnistui. 

Tosin kylmä ajoi mietiskelijät pian taas liikkeelle. Kauko alkoi jäädä porukasta jälkeen. Martti hylkäsi 

jousipyssyn, mutta otti siitä ensin kumit talteen. Sieltä se pyssy löytyisi vieläkin pounun nokasta, jos 

osaisi etsiä oikeasta paikasta, Heikki Kumpula uskoo. Jossakin välissä pojat tyhjensivät rastaanpesän 

munista, mikä herätti joidenkin omatunnon. Nelikko palasi palauttamaan munat pesään.

Martti sanoi, että jos me päästään joskus takaisin Soasjärven rantaan, niin me kiitämme Jumalaa, 

Kauko Kumpula muistaa.

#Parhaassa tapauksessa joku olisi löytänyt luumme joskus vuosien kuluttua. #

Kuusen alle suojaan 

Lopulta pojat eivät jaksaneet enää kävellä. Eteen osui tuuhea kuusi, jonka alle he työntyivät Suojaan 

sateelta. Horkka ajoi joukon läjään, missä alin paikka kuului eniten palelevalle. Jostakin kuului laukaus. 

Ihmettelin sitä, koska tiesin, että jahtiaika oli vasta syksyllä, Heikki Kumpula muistelee.                                  

- Taju alkoi kadota. Olin kuin humalassa, enkä lopulta tuntenut enää kylmää. Kauko Kumpula kuvailee.  

- Näin etsijät ja muistan miettineeni, että mitähän nuokin täällä tekevät, Heikki Kumpula kertoo. Pojat 

löydettiin erittäin heikossa kunnossa ja epätoivon masentamina kuusen alta Jäkäläkuusikosta 8,5 

kilometrin päästä Kieringinkylästä. Etsijät Eino Niemi ja Jonne Uutela sattuivat kello 4 aikaan aamulla 

menemään sitä tiheää kuusta kohti, jonka juurella pojat läpimärkinä ja kohmettuneina makasivat, 

Lapin Kansa kertoo. 

Pelastuminen oli lopulta pienestä kiinni, Jonne Uutela oli palannut yöllä kotiinsa elokuvista Kieringin 

urheiluseurantalolta Hän oli aitassa nukkumassa, kun Pentti Vierelä pyöräili pihaan, herätti miehen ja 

pyysi tätä apuun. Uutela tunsi Kittilän puoleisen kairan parhaiten. Jäkäläkuusikossa Uutela Oli 

näkevinään jotakin punaista kuusen alla. Hän käveli jo ohi, mutta palasi jostakin syystä takaisin ja näki 

punaisen uudelleen. Se oli pusero. - Siellä he makasivat liikkumattomina. Olivat niin huonossa 

kunnossa, etteivät pystyneet edes puhumaan, Jonne Uutela kertoo. - He olivat hädin tuskin hengissä, 

Eino Niemi vahvistaa. - Parhaassa tapauksessa joku Olisi löytänyt luumme joskus vuosien kuluttua, 

Kauko Kumpula siunailee. 

Tämäkö Se on se opas?

Löytäjät kantoivat ja taluttivat pojat reilun kahden kilometrin päähän Uutelan taloon, missä Kaisa 

Uutela juotti heille lämmintä sokerivettä saunassa. Kerrotaan, että talon vanha isäntä, noita- Sampaksi 

kutsuttu Samuel Uutela oli nähnyt ennalta sen, missä kadonneet olivat. Hän oli neuvonut poikaansa 

etsimään heitä Jäkäläkuusikosta ja kertonut lähettäneensä sinne pikkulinnun edeltä.                                  

- Muistan linnun, joka räpisteli edellämme, kun tulimme Jäkäläkuusikkoon, Heikki Kumpula väittää.       

- Voi se olla kyllä noinkin, Jonne Uutela sanoi ja kertoo omaavansa näkijän lahjoja itsekin.

Kyläläisten ripeä yhteistoiminta pelasti myrskyisenä ja sateisena yönä neljä ihmistä melkein varmasta 

kuolemasta, Lapin Kansan juttu päättyy.

Tuohon aikaan kylä oli tiivis yhteisö, missä ihmiset pitivät huolta toisistaan. Jos kierinkiläisen hevonen 

putosi hetteeseen, koko kylä lähti nostamaan eläintä jängästä.

Sellaiseen yhteisöllisyyteen kuului myös huumorilla höystetty jälkipeIi, mikä jatkuu yhä siellä, missä 

Heikki kohtaa Kaukon. "Tämäkö se on se opas", tyypillisin avausrepliikki kuuluu. 

Mainiona juttumiehenä tunnettu Heikki Kumpula on aina valmis leikkiin, olen eksynyt senkin jälkeen 

monesti ja välillä niin pahasti, ettei siinä ole auttanut muu kuin mennä kotiin. Eksymisgeenini olen 

perinyt isän äidiltä. Kun Olga-mummi meni marjametsään, hänen peräänsä piti lähettää aina etsijät, 

sillä mummi saattoi ylittää leveän joenkin huomaamattaan.





Yksityisteiden tukieuroja hyvin tarjolla!
Yksityisteiden perusparannusten tukemiseen sekä siltojen korjaamiseen ja uusimiseen on tänä vuonna hyvin 

yhteiskunnan tukia tarjolla. ELY-keskusten myöntämä tukipotti on 30 miljoonaa euroa ja se on tarkoitettu lähinnä 

asutuille yksityisteille. Metsätieluonteisille yksityisteille tukea on käytettävissä vajaa 10 miljoonaa euroa. Tämän 

tuen jakaa Suomen metsäkeskus. Kunnossa oleva yksityistieverkko on elinehto maaseudulla asumiselle ja siellä 

toimivalle elinkeinoelämälle. Varsinkin metsätalous on täysin riippuvainen yksityisteiden kunnosta. Karkean arvion 

mukaan yli 90 prosenttia korjattavasta puumäärästä lähtee jalostuslaitoksiin yksityisteiden varsista. 

Tällä hetkellä tuki yksityistien perusparannuksessa on 50 prosentin tasoa. Siltahankkeissa tuki nousee 

jopa 75 prosenttiin. Ely-rahoitteisissa hankkeissa on mahdollista käyttää myös kunnan tai kaupungin 

tukea. Näin ollen tukitaso saattaa esimerkiksi siltahankkeessa nousta yli 90 prosenttiin.
Yksityistien perusparannuspäätös tehdään pääsääntöisesti tiekunnan kokouksessa. Korona-aikana fyysisten 

tiekokousten pito on ollut vaikeaa ja ajoittain mahdotonta. Yksityistielaki mahdollistaa tätä nykyä sähköisten 

kokousmenettelyjen käyttöönoton. Tätä tiekuntien kannattaa hyödyntää nyt korona-aikana ja sen jälkeen. Mika 

Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Jäänlähtöveikkaus Kierinki, jäät lähtivät 

9.5.2021 klo 19.30. 

Kuksalla palkittiin:

1. Kaarina Uutela, 2. Heimo Niemi ja 

3. Anssi Yletyinen.

Onnittelut palkituille. Kieringin Kehitys ry:n 

puolesta palkinnot jakoivat

pj. Esko Kangas ja Heino Keinotie. 

Kiitos kaikille osallistujille ja hyvää kesää!



EU:n metsäpolitiikka

Kauno Pietilä 10.5.2021 15:54, muokattu 10.5.2021 15:54

EU:n esittämiä metsäasioita on ollut lehdistössä niin paljon, että käytännön ihminen on 

pudonnut kärryiltä. Vaikuttaa siltä, että EU ottaa Suomen metsät komentoonsa.

Suomessa on hyvät metsävarat johtuen pitkäaikaisesta maanviljelijöiden suorittamasta 

hoitotyöstä. Nyt tämä hoitotyö on pysähtynyt taloudellisista syistä ja maatalouden 

kuristamisen takia. Mutta tätä asiaa poliitikot eivät näytä surevan.

Vähän metsätalouden historiaa. Taloushistoriassa Suomi on nojannut ”puujalkoihin". SODAN aikana 

Suomella oli rajaton puutavaran menekki Saksaan, erityisesti sahatavaran. Mutta Suomessa oli 

työvoimapula, koska miehet olivat sodassa eikä puutavaraa saatu sahoille riittävästi. Metsätyössä 

olivat vain alaikäiset pojat maataloustyön lomassa ja sotaikäluokkia vanhemmat miehet. Saksa tarjosi 

Suomelle metsätyövoimaa lähettämällä noin viidensadan miehen ryhmän. Tästä ei ollut apua, koska 

nämä olivat pakkosiirrettyjä, eivät metsätyömiehiä. Tämä ryhmäkin oli kovin pieni.

Suomen sotakorvaukset maksettiin sodan jälkeen Suomen metsillä, amerikkalaisella lainalla ja 

laivanrakentajien työllä.

Suomen metsävarat hupenivat silloin kolmasosaan pakkohakkuiden takia. Silloin metsätyössä oli 

yli 250 000 miestä ja yli 100 000 hevosta. Presidentti Paasikivi hermostui Suomen metsien 

loppumisesta ja hän määräsi järjestelmällisen metsänhoidon käyttöönoton.

METSÄNHOITAJAT ovat tehneet arvokasta ohjaustyötä ja Suomessa silloin vallinnut 

perheviljelmäpohjainen maatalousväki teki metsien hoitotyön. Silloin oli pinta-

alaperusteinen metsäverotus ja koska metsästä ei ollut tuloa, vero oli maksettava 

maatalouden tulolla. Maatalous oli silloinkin ahtaalla. Mutta tämän metsänhoitotyön 

ansiosta Suomella on nyt hyvät metsävarat.

Mikä on Suomen metsien kohtalo EU:n sekavan politiikan seurauksena? Onko Suomen 

metsien kohtalo vihreä museoiminen tai ideologinen sosialisoiminen, jossa suuri raha 

tuhoaa kansallisvarallisuuden?

Norjan öljyvaroihin EU ei pääse. Suomen metsäasiassa tilanne on huonompi.



Onko rantalaidunnus sallittua? Näin ympäristöministeriö vastaa Maatalous 20.07.2017 Eeva 
Linnainmaa Järveen asti ulottuva laidun herätti keskustelua sen laillisuudesta.
Eläinten laiduntaminen rantalaitumilla on sallittua.

"Eläinten rantalaidunnus on sallittua, mutta siitä ei saa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä terveyshaittaa tai 

sen vaaraa", sanoo biotalousyksikön päällikkö Tarja Haaranen ympäristöministeriöstä. Tiistaina verkossa julkaisu 

Lounatuuli -sonnista kirvoitti keskustelua siitä, ovatko vesistöön asti ulottuvat laitumet laillisia. Haaranen 

toteaa, että jokaista laidunta pohditaan tapauskohtaisesti, sillä yhtä lainsäädäntöä ei ole.

"Laiduntamista voidaan rajoittaa ympäristönsuojelulain nojalla hygienia- ja terveyssyistä esimerkiksi 

uimarantojen ja mökkien läheisyydessä. Laidun voidaan tarvittaessa rajata vesirajan yläpuolelta", Haaranen 

kertoo.

Useat laitumet, joilla eläimet pääsevät veteen, ovat luonnonlaitumia. Haarasen mukaan luonnonlaidunnus 

on eduksi luonnon monimuotoisuudelle.

"Eläimet pitävät rantamaiseman avoimena syödessään vesikasvillisuutta. Lisäksi eläimet korjaavat talteen 

kasveihin sitoutuneet ravinteet."

Laidunnuksen suunnittelussa on kuitenkin tärkeä muistaa eroosion riski. "Liian voimakkaan laidunnuksen 

seurauksena kasvillisuus häviää ja ravinteita pääsee huuhtoutumaan vesistöön paljastuneesta maaperästä", 

Haaranen selventää. Myös suojakaistoilla ja suojavyöhykkeillä voi laiduntaa eläimiä, jos se tehdään luonnon 

monimuotoisuutta vaarantamatta, eikä sille ole vesiensuojelullista estettä.

Rantalaiduntaminen estää rantojen pulikoitumista ja parantaa eläinten hyvinvointia.

Merenrannoilla laiduntavat eläimet tekevät tärkeää luonnonhoitotyötä, mutta laidunnuksen vesistövaikutukset 

herättävät monen mielessä huolta. Pilaako eläinten lanta rantaveden?

Tätä tutkitaan nyt vuoden alussa käynnistyneessä Rantalaidun-hankkeessa.

Rantalaidunten ja laiduntamattomien vertailualueiden edustojen vesistöistä tutkitaan suolisto- ja 

taudinaiheuttajamikrobien esiintymistä. Taudinaiheuttajia selvitetään myös laidunten lantanäytteistä.

”Tulosten perusteella päivitämme arviota rantalaidunnuksen aiheuttamista hygieniariskeistä vesien 

virkistyskäytölle ja suosituksia riskien minimoimiseen”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava 

asiantuntija Tarja Pitkänen, joka työskentelee myös apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.

Hygieniariskien lisäksi tutkitaan myös veden rehevöitymisriskiä. Laidunrannalle ei kerry yhtä paljon 

kasvibiomassaa kuin laiduntamattomalle rannalle, ja osa laidunnetun kasvillisuuden ravinteista sitoutuu eläinten 

kasvuun. Eläinten kautta niityltä poistuvien ravinteiden määrää voidaan arvioida laskennallisesti. Typen ja 

fosforin kulkeutumista laitumelta meriveteen arvioidaan vertaamalla laidunnettujen ja laiduntamattomien 

alueiden vierestä kerättyjen vesinäytteiden ravinnepitoisuuksia.

Hankkeessa rantalaiduntamista tarkastellaan myös elinkeinon, eläinten hyvinvoinnin ja luonnon 

monimuotoisuuden näkökulmista. Merenrantaniityt ovat tärkeä elinympäristö monille harvinaistuneille kasvi- ja 

eläinlajeille. Avoimen rantaniittymaiseman ylläpito vaatii säännöllistä hoitoa.

Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain 

hoitomuoto. ”Laiduneläimet tekevät tärkeää luonnonhoitotyötä, jota ilman rannat kasvavat herkästi umpeen ja 

matalakasvuisten niittyjen lajit häviävät”, toteaa tutkija ja hankkeen  projektivetäjä Marika Laurila 

Luonnonvarakeskuksesta.

”Rantalaiduntaminen parantaa eläinten hyvinvointia, sillä se mahdollistaa luontaisten käyttäytymistarpeiden 

toteutumisen ja edistää terveyttä”, toteaa Satu Raussi, johtava asiantuntija Eläinten hyvinvointikeskuksesta.

Ennen kuin eläimet pääsevät rantalaitumelle, viljelijällä on takana monta työvaihetta alkaen tilalla tehtävästä eläinten 

valinnasta ja valmistelusta, päätyen aitojen kunnostamiseen maastossa. Laidunten valvonta teettää paljon töitä pitkin kesää. 

Eläinten hyvinvointia on seurattava säännöllisesti ja huolehdittava, että niin eläimet kuin aidat pysyvät kunnossa ja eläimillä 

riittää ruokaa. Rantalaidunten käytöllä on vaikutuksia myös tilan muihin resursseihin. Peltopinta-alaa vapautuu esimerkiksi 

säilörehun tuotantoon ja tilan rehuomavaraisuus kasvaa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous

