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Aukioloajat

Perjantai:
Kauppa ja kahvila
klo 10.00 – 01.00
Hietala: 8.00 – 17.00
Lauantai:
Kauppa ja kahvila
Klo 10.00 – 18.00

Hietala: 8.00 – 01.00
Sunnuntai:
Kauppa ja kahvila
Klo 10.00 – 15.00
Hietala: 9.00 – 15.00

Perjantai:
Hietala aamiainen klo 8.00 alkaen
Kaupan terassi klo 10.00 Festareiden
avaus
Hietalan navetta klo 10.00 – 17.00
ammuntasimulaattori
Kauppa ja kahvila klo 21.00 – 01.00
Elonkorjuufestari tanssit
Lauantai:
Hietala aamiainen klo 8.00 alkaen
Kaupan terassi klo 10.00 päivänavaus
Hietala latobaari Kirjaesittely klo 10.00
alk.
Hietala navetta ammuntasimulaattori
Hietala piha-alue klo 13.00 – 13.30
livemusaa
Hietala köydenvetokilpailu klo 14.00
Kaupan terassi 15.00 – 16.30 livemusaa
Iltatapahtuma Hietalan latobaari klo 20.00
– 01.00
Sunnuntai:
Hietala aamiainen klo 9.00 alk.
Kaupan terassi klo 11.00 avaus
Hietala latobaari kirjaesittely klo 11.00
alk.
Kaupan terassi klo 14.30 Festareiden
päätöspuhe
Majoitus:
Hotellihuone 2 hh
Lomahuoneistot 2 – 6:lle
Caravan alue
Myyntipaikkavaraukset

Varaukset 040 809 1610

Tiedoksi:
Toistuvasti törmäämme kommentteihin kahden kylän virkistämiseen keskittyvän
yhdistyksen tarpeettomuudesta samassa kylässä.
Yhdistykset eivät kilpaile keskenään! Niillä on aivan eri toimintasuunnitelmat ja
tavoitteet! Osallistumalla yhdistysten yleisiin kokouksiin saat selville yhdistysten
tavoitteet.
Joskus voi sattua, että yhdistykset hakevat samaa tapahtuma-avustusta. Silloin on,
avustushakemuksen vastaanottanut taho päättäjänä kumpi yhdistys ansaitsee
avustuksen ja monta kertaa se on myös jaettu yhdistysten kesken. Avustusten tarkoitus
ei ole jäädä yhdistysten tilille vaan tietyn tempauksen, toiminnan tai tapahtuman
markkinointiin ja toteutukseen. Avustuksen myöntänyt taho vaatii kuitit nähdäkseen,
että avustus on käytetty haettuun toimenpiteeseen.
Kylätiedote
Myös Kylätiedotteen tarpeellisuudesta on eriäviä mielipiteitä. Kylätiedote on
nimenomaan tiedote, jonka tarkoituksena on huomioida niin vanheneva väestö kuin ne,
jotka ei surffaile netissä hakemassa tietoa tai pääse osallistumaan kokouksiin tai
toimintaan.
Tiedotteeseen halutaan kylässä toimivien tahojen kuten metsästysseurojen,
kalastuskunnan ja vesiosuuskunnan sekä muiden yhdistysten tiedottavan omista
tekemisistään. Tieto yhdistysten tapahtumista, kokouksista, päätöksistä ja tempauksista
tulee täten kirjallisena kylän talouksiin.
Kiitokset muistamisista merkkipäivänä ja poismenneiden muistamiset tulevat kaikkien
tietoisuuteen. Mukava on myös lukea tarinoita menneisyydestä ja nähdä vanhoja
valokuvia.
Tiedote jaetaan Kieringin talouksiin, ja on kaikkien luettavissa kotisivulta
www.kierinki.com ja lähtee myös sähköisenä sekä kirjekuoressa pitkin Suomea ja
Ruotsia. Kierinki-ystäviä löytyy erittäin paljon!

Tiedote ei ilmesty säännöllisesti vaan jonkin erityisen tapahtuman, tempauksen tai
tärkeän tiedon sitä vaatiessa.

Airi Kangas

Kieringin Kehityksen perustajajäsen
Lisäys: Kylätiedote toimii myös lähikylien tiedotuskanavana kuten järvikylien ja
Molkojärven. Tällä halutaan edistää kylien yhdistysten / yritysten yhteistoimintaa.
Kieringin kehitys haluaa edistää alueen tapahtumien yhteistoimintaa, ja yritysten
verkottumista, näin saatavat hyödyt ovat huomattavat, kasvava matkailijamäärä on siitä
hyvä osoitus! Tiedotteen julkaisut ilmoitetaan myös Facebookeissa, ja on kaikkien
luettavissa ympäri maailmaa www.kierinki.com sivuilta, josta löytyy aikaisemmat
julkaisut, linkit muihin julkaisuihin ja alueen artikkeleita, tapahtumia, historiaa. Kotisivua
päivitetään ajantasaisesti. Tiedote saatavilla myös kaupalta! Toimitus

Kirjaesittely la-su 14-15.8.21 Taisto Tammela
Kirjailija Taisto Tammela on syntynyt Kittilän Kelontekemässä, mutta
vanhempien sukujuuret ovat Sodankylän Syväjärveltä. Kesäajat hän
viettää Kieringin naapurikylässä Maunujärvellä. Oppikirjojen lisäksi Taisto
Tammela on julkaissut kolme kaunokirjallista teosta, joiden aihepiiri
käsittelee erityisesti yllämainittuja alueita ja Lappia vähän laajemminkin.
”Suon neljä vuodenaikaa ja muita kertomuksia” voitti Päätaloinstituutin järjestämän kirjailija
Kalle Päätalon 100-vuotisjuhlakilpailun 2019. Lapin Kansa arvioi kirjaa: ”Suomalainen mies ja
luonto. Tästä rakkaustarinasta on novellikokoelma tehty”.
”Juhannusjuhlaa” on runokokoelma, josta oululainen Rantapohja-lehti arvioi: ”Taisto
Tammelan runoissa lukija voi kokea tunnelman ja nähdä itsensä kävelevän pellonpientareella ja
suonsiimeksessä”.
”Säynäjäjärven mysteeri” sijoittuu keskiaikaan, 1500 luvulle, jolloin tulevat pitäjät, Sodankylä ja
Kittilä, alkoivat kehittyä. Alkuperäinen väestö elää rauhaisaa elämää. Vähitellen arkeen tulee
”vahvemman laki”. mikä muuttaa elintapoja. Sanomalehti Kaleva arvioi: ”Perimätietona
kulkeneen tarinan on kirjailija onnistuneesti muokannut romaanin muotoon”. Romaani on
valittu Botnia- kirjallisuuspalkintoehdokkaaksi.
Em. kirjoja on myynnissä Kieringin kesätapahtumassa. Kirjailija on paikalla lauantaina 14.8, ja
sunnuntaina 15.8.2021.

Kiitos ystävät ja kylänmiehet!
Pandemia ehkä lykkäsi mutta eipä kokonaan pystynyt
estämään kekkereitä, niin on kierkiläiset sitkaita sissejä.
Iso ja vilipitön kiitos kaikille mahdottoman mukavasta
juhlapäivästä!
Erityisesti haluan kiittää järjestelyistä vastanneita, mm.
Kangas-Toivon tyttäriä, Uutelan väkeä ja Hakoloita ynnä
kaikkia osallisia. Teitte valtavan työn!
Kiitos Kangas-Eskolle ja Uskolle kuntokuurista ja
pääjuhlasta; ohjelmaa järjestäneille hauskuutuksesta;
vieraille ja koko juhlaväelle osallistumisesta ja
muistamisesta. Päivä oli ikimuistoinen!

Heikki Kumpula

Rakkaustarinat tarina 1700 luvun Kieringistä. Love stories from the 18th century Kierinki
Kierinkiä on asutettu jo 1700-luvulla. Asukkaina tuolloin olivat ihmiset, jotka elivät maaäidin antimista,
kalastuksella ja metsästyksellä. Heidän asumuksensa olivat luonnon materiaaleista rakennettuja. Ei heitä
asukkaiksi laskettu, kun eivät maksaneet valtiolle veroa eivätkä rakentaneet pysyviä asumuksia. Myös
metsälappalaiset pitivät Riipijoen vartta porojensa kesälaidunalueena.
Ensimmäinen manttaalitila tiettävästi rakennettiin 1700 ja 1800-luvun vaihteessa. Tuolloin kylään asettui
seitsenhenkinen perhe. Perheeseen kuului kaksi poikaa ja kolme tytärtä. Muuton aikoihin oli vanhin poika
jo naimaikäinen, veli hiukan nuorempi ja tytöt vielä hupakoita. Tilan perustajaisäntä oli tunnetusti kova
työmies, rehti ja kunnianhimoinen. Hänen päämääränään oli rakentaa manttaalitilaan kuuluvat
rakennukset vaaditussa ajassa, joka tuolloin oli lakiin määrätty. Hän työllisti kylän torppareita peltojen
muokkaukseen ja kirvestä hyvin käsittelevät, rakennusten valmistumiseen.
Ainoa huolenaihe manttaalitilan isännällä ja emännällä oli löytää sopivat siipat pojilleen ja tyttöjen
hupakoille. He elivät toivossa, että muita yhtä kunnianhimoisia tilanperustajia muuttaisi kylään ennen kuin
jälkeläiset kasvaisivat liian vanhoiksi. Eihän ollut sopivaa naida tietämättömiä torpparin tyttäriä tai poikia,
puhumattakaan metsä lappaIaisten jälkeläisistä.
Eerik, pojista vanhin, pellavapää kuulaine sinisine silmineen, nauratti kylän tyttäriä kesän iltariennoissa. Ei
hän kuitenkaan kylän tytöistä pahemmin välittänyt, sekus muuten vain hauskaa piti. Lappalaisten joukossa
oli kuitenkin yksi perhe ja siinä sorea tyttönen, Aila, jonka notkeasta rupasta ja kiiltävistä, mustista hiuksista
Eerik ei silmiään irti saanut. Kesän aikana nuorten polut kohtasivat liian usein ja askeleet yhdessä etsivät
tien syrjäiselle Miskis-järven rannalle. Sinne nuoret rakensivat itselleen piilopaikan, laavun, jonka
turvallisessa sylissä rakkaus syveni ja täyttyi.
Syksyn värjätessä luontoa olivat nuoret syvällä rakkauden lumoissa, mutta pian oli Ailan lähdettävä
perheensä mukana talvilaitumille. Nuoret vannoivat rakkautensa kestävän talven yli ja niin se tekikin.
Talven selän taittuessa tiiraili Eerik pohjoista tuloväylää ja malttamattomana odotti Ailan kevyesti
askeltavan häntä kohti. Tuokin päivä vihdoin koitti, mutta ei ollut Ailan askel kevyt, kummasti pää
kumarassa ja raskain askelin tyttö isänsä vierellä kulki, välttäen Eerikin ja muiden katseita. Mikä oli Ailan
tullut? Oliko löytänyt toisen rakkaan talviasumusalueelta vai oliko rakkaus Eerikkiin kuollut? Ei, niin ei ollut
käynyt! Ailan vatsa oli kasvanut ja jo ennen joulua oli tytölle selvinnyt kantavansa Eerikin lasta. Pakko oli
Aila kertoa vanhemmilleen mikä häntä vaivasi. Tuoma-isä oli kironnut tyttären syvimpään helvettiin. Äiti oli
yrittänyt tivata lapsen siittäjän nimeä. Aila ei kertonut mitään, piti suunsa tiukasti supussa. Tiesihän tyttö
toki ettei manttaalitilan pojan ja lappalaisen yhteiseloa kukaan tulisi hyväksymään, ei hänen perheensä,
kuin ei manttaalitilan emäntäkään moista miniää huolisi.
Kevätkesän aikana istuivat kylän isännät poikiensa kanssa moneen otteeseen käräjäkivillä uhkaillen ja
maanitellen poikia paljastamaan lapsen siittäjän. Todellisuudessa vain nuoret itse tiesivät totuuden, he
olivat onnistuneet salamyhkäisillä reissuillaan pitämään muut kylän asukkaat tietämättöminä
rakkaudestaan. Toki kylän vanhimmat olivat aistineet ilmassa jotakin, mutta eivät pystyneet varmuudella
mitään asiasta sanomaan.
Kesäkuussa oli Ailan synnytyksen aika. Synnytyksen jälkeen pitivät lappalaiset tytön kodassaan. Häpeä
lapsen syntymästä isättömänä oli jo liikaa, puhumattakaan siitä, että syntynyt poika oli pellavapäinen,
sinisilmäinen ja pitkäraajainen. Viikkojen kuluessa isyys vahvistui vahvistumistaan. Vihdoin Tuoma koputti
manttaalitilan porstuan ovea ja vaati perheen pään ja Eerikin tilille. Jälleen kerran oli käräjäkivillä kuumat
oltavat. Ei Eerikillä ollut vaihtoehtoja, oli myönnettävä sekä isyys että tunnustettava syvä rakkaus Tuomaan
tytärtä kohtaan. Emäntä kutsuttiin paikalle myös. Emännän mielipiteelle ja päätökselle nuorten kohtalosta
annettiin suuri arvo. Ei ollut emännän helppo pettymystään niellä, vanhin pojista, tilan jatkaja, oli teollaan
sinetöinyt tilan tulevaksi emännäksi lappalaistyttären, joka ei ikikuuna päivänä ollut edes neljän suoran
seinän sisällä asunut, saati oppinut ruuanlaiton oikean hellan ääressä. Mitä se tiesi talvivarastojen
järjestelmistä, sadonkorjuun säilömisestä, osasiko lie edes avainta sepän tekemässä rautalukossa pyörittää.

Mitä oli poika nuoruuden huumassa mennyt tekemään? Emäntä pyysi harkinta-aikaa päätökselleen nuorten
kohtalosta.
Kovin oli emännän askel raskas seuraavan viikon miettiessään nuorten kohtaloa, mutta ratkaisuun hän
pääsi. Ei tulisi lappalaistytöstä hänen tilansa jatkajaa eikä poikansa puolisoa. Paras oli erottaa nuoret
tykkänään. Lähettää tyttö muille maille ja kieltää ikinä astumista Kieringin kylän raitille tahi Riipijoen
laidunalueille. Poikaa, tuota sorjaraajaista pellavapäätä, ei tyttö myöskään häpäisisi tummien lappalaisten
joukkoon viemällä. Hän, emäntä itse, ottaisi pojan hoiviinsa, kasvattaisi kunnon kansalaisen ja hyvän
suomalaisen siitä.
Aila, joka rakasti poikaansa yhtälailla kuin poikansa isää, tunsi luissaan ja ytimissään ilkeän emännän
päätöksen syntyvän, osasi aavistaa kohtalonsa. Tuoma-isän kerrottua emännän päätöksen tunsi Aila maan
pettävän jalkojensa alla. Pystyisikö hän elämään menettäen sekä Eerikin että pojan. Ei, siihen hän ei
pystyisi. Eivät edes päästäneet Eerikkiä tapaamaan koko kesänä. Ei Aila tiennyt mitä Eerikin päässä liikkui
kuin ei Eerik tiennyt Ailan tunteista. Liekö tyttö onnellinen päästessään hänestä eroon?
Koko loppukesän mietti Aila Miskijärven piilopaikkaansa. Sinne hänen oli päästävä keinolla millä hyvänsä.
Siellä selkiäisi hänen ajatuksensa, ehkä kohtaisi Eerikin? Vihdoin syksyn alkaessa vartiointi kesäasumuksen
ympärillä hellitti ja Aila pääsi livahtamaan. Toki hänen katoamisensa huomattiin, mutta kukaan ei tiennyt
minne tyttö oli kadonnut.
Laavulla itki Aila kuumimmat kyyneleensä koskaan. Mikä hänet perisi? Miten hän jaksaisi ilman rakkaitaan
tästä eteenpäin? Mikä oli hänen virkansa maan päällä? Ei saisi enää koskaan poikaansa nähdä, ei pojan
kasvua, ei kehitystä, ei rakasta Eerikkiäkään. Tuona yönä kuului hiljainen ja surullinen, mutta voimakas joiku
Miskis-järven rannalta. Hiljaa kaiku toisti joikun sanat Moskuvaaran rinteillä ja joku jopa väitti kuulleensa ne
kylän raitilla. Rauhallisena, surullisesti joikaten ja varmana omasta oikeasta päätöksestään käveli Aila hyisen
Miskijärven aaltoihin. Antoi veden ottaa valtaansa sekä kivun että surun sydämestä, uinui laineille ikuiseen
uneen lähettäen rakkailleen viimeiset suudelmat.

Tuona yönä Eerik tunsi huolen ja levottomuuden painavan, uni oli katkonaista ja jotkut mielikuvat
pyrkivät pintaa. Eerik ei vain saanut niistä kiinni. Väsyneenä ja levottomana hän aloitti seuraavan päivän.
Oli kuin musta pilvi olisi painanut päällä. Pikkupoika oli tuotu jo taloon, mutta mieluimmin olisi Eerik
nähnyt Ailan häntä ruokkivan. Ei jaksanut poika kiinnostaa Eerikkiä, ei päivän askareet, ei ruoka, ei
juoma. Ei tuntenut poika lystiä elämään. Kovin oli askel raskas ja suruinen.
Päivän mittaan kantautui tieto Ailan katoamisesta kylän tietoon. Eerikin sen kuullessa, ymmärsi hän oitis
yön kuvat, jotka olivat pyrkineet pintaan. Juosten henkensä edestä Miskijärven laavua kohti, tiesi Eerik jo
olevansa myöhässä. Hän tiesi pahimman jo tapahtuneen. Saavuttuaan laavulle olivat merkit selvät, Ailan
vaatteet kauniisti laavun penkillä pinossa ja vain huivi laineilla oli merkkinä Ailan kuolin kohdasta. Eerikin
suru oli niin syvä, ettei kyynelkään päässyt ulos. Hän katsoi veteen koko päivän. iltahämärissä saavuttuaan
kylään, hän kertoi tarinansa ja kohtalon, jonka Aila oli ottanut käsiinsä. Lappalaisasumukset vaipuivat
hiljaisuuteen, miettimään miten tähän oli päädytty. Olivatko tehdyt ratkaisut sittenkään olleet oikeat?
Kului viikko, Eerik kulki askareissaan olematta itse läsnä. Vihdoin hän otti veneensä, sousi yläjuoksulle ja
Miskisjärvelle. Ilta oli tyyni ja kuulas päästyään perille. Järven itäpuoli, laavun kohta, oli usvakiehkuroiden
vallassa. Hiljaa Eerik sousi veneensä tuota usvaa kohti. Mitä lähemmäs hän saapui sitä tyynemmäksi hän
tuli. Saavutettuaan kiehkurat, kuuli hän selkeästi Ailan suruisan joikun. Se valtasi hänet kuin Aila olisi ollut
läsnä. Kiehkurat kietoutuivat hänen ympärilleen ja jokin ihmeellinen lämpö niissä tuntui. Tuntui kuin Ailan
kädet olisivat kietoutuneet hänen ympärilleen. Hiljaa ja varmalla otteella ne nostivat Eerikin ylös veneessä
ja vetivät häntä laineita kohti. Varmana Ailan läsnäolosta Eerik astui yli laidan ja antoi Ailan viedä hänet
mennessään syvään syleilyyn, josta ei ollut paluuta.
Vielä tänäkin päivänä syksyn iltoina näet usvakiehkuroiden tanssivan tuon aikaisen laavun edustalla. Jos
oikein tarkkaan katsot, voit nähdä kahden kiehkuran kietoutuneen toisiinsa ja hiljaa tanssivan veden
pinnalla.

Airi Kangas

Lapin läänin ensimmäinen maatalousnäyttely 1936 Kieringissä
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Kieringin maamiesseura on perustettu 1914 Lapin Maatalousseuran arkiston mukaan. Ensimmäisten
vuosien toiminta on ollut mieskäsityökoulun järjestämistä kylään ja toiminta on tapahtunut
Maalaisyhdistyksen nimellä. Naisiakin koulutettiin kiertävässä naiskotiteollisuuskoulussa 1918 ja
seuraavana vuonna miehiä rautasepän koulutuksessa. Mainittakoon että oppilaana oli tuolloin tulevia kylän
seppiä: Aapo Kumpula, Benjamin Raaterova ja Janne Martin, joista Janne Martin perusti puukkotehtaan
myöhemmin Rovaniemelle.
1920 seuran nimi muutettiin Kieringin Maamiesseuraksi. Koulutusten lisäksi maamiesseura puuhasi kylään
mm. Osuuskauppaa, puhelinlinjaa Alakylästä Sodankylän järvikylien kautta Sodankylään, sähköosuuskuntaa.
Maamiesseuran kautta järjestettiin Soasjärven ja Kotijärven kuivatushankkeet, perustettiin
sonniosuuskunta ja palkattiin kylään "koulunkäynyt karjakko" koelypsyyn eli karjantarkkailuun. Kiertävä
maamieskoulu saatiin kylään 1932–1933. Kylään puuhattiin myös hautausmaata, maamiesseuran
pöytäkirjassa 4.9.1933 kerrotaan valitun kolmihenkinen toimikunta hankkimaan maa-alueen ja lausunnon
piirilääkäriltä " paikan terveydellisestä asemasta."
Maamiesseuran alaosastoksi perustettiin 1934 Naisosasto naisten koulutusta edistämään. Toiminta oli
tavoitteellista alusta alkaen, ensimmäisenä vuonna emäntäpäivät ja 1936 yhteistyössä Maamiesseura ja
naisosasto päättivät järjestää Maatalousnäyttelyn Kierinkiin syyskuun 19.–20. päivänä.
Maatalousnäyttely oli Lapissa ensimmäinen ja herätti suurta kiinnostusta. Näyttelystä mainitaan, että
näyttelyyn mentiin juhlaportista, joka oli kuusenhavuin ja vehnäntähkin koristeltu. Näyttelyalue oli Martinin
talon vieressä ja Kankaan vainioilla oli karja-aitaukset, jossa kylän parhaat lypsikit olivat esillä. Pekkalan
vainioilla oli urheilukilpailut, jossa mm. tikanheittoa ja muuta ajanvietettä. Vierelän pirtissä oli naisten ja
miesten käsitöiden näyttely ja maamiesseuran jäsenten ohrasiemen näytteitä. Pekkalan pirtissä toimi
yleisöravintola, arvovieraita ruokittiin kuitenkin Marttiinin Kallen talossa. Ohjelmassa mainitaan olleen
kirvesvarrentekokilpailu ja lypsykilpailu. Sunnuntaina pidettiin jumalanpalvelus kansakoululla kello 10
alkaen ja näyttely avattiin taas yleisölle klo 13. lltaohjelmana oli vielä juhlailtamat kansakoululla.
Vieraita oli maatalousnäytellyssä niin paljon "että maa nouseskeli". Emäntiä oli kielletty ruokkimasta
vieraita "että ostavat paremmin ravintolasta". Yövieraat majoitettiin aitat ja kuistinlakat pullolleen.
Tuloista 2/3 tuli ravintolatuloista, humpuukitulojakin kirjattiin 1,80 mk ja puhdas tulo 2400 markkaa jaettiin
maamiesseuran ja naisosaston kesken tasan. Naisosasto hankki rahoilla mankelin ja maamiesseura
siemenviljan lajittelijan.
Toiminta painottui alkuvuosina kurssitoimintaan ja kylän olojen parantamiseen. Sodan jälkeen 1945
toimintaan päästiin nopeasti, kiertävä maamieskoulu aloitti heti syksyllä -45. Koulu järjesti 1946 oppilaille
retken Etelä-Suomeen, jolloin vierailtiin Pyynikin harjulla Tampereella, Turun linnassa ja tuomiokirkossa.
Helsingissä käytiin Stadionilla ja Korkeasaaressa, jossa otettiin valokuva matkalaisista. Paluumatkalla
vierailtiin Kuopiossa Puijon tornissa. Matka oli rahoitettu oppilaiden järjestämillä iltamilla.
Samana vuonna 1946 Lapin Maatalousseura järjesti vuosikokouksen Kieringissä, Lapin sodan hävittämässä
maakunnassa ei tainnut olla tiloja muualla kokouksen järjestämiseen. Kokous pidettiin Kieringin
kansakoululla.
Maamiesseura ja naisosasto toimivat tiiviisti yhdessä, kokouksetkin pidettiin usein samanaikaisesti.
Perunannostokone hankittiin kylän yhteiskäyttöön 1965, myöhemmin myös istutuskone. Koneet olivat
kyläläisten ahkerassa käytössä vuosikymmenet. Unarin kappeliin lahjoitettiin Aira Niemen kutoma
vihkiraanu 1966. Pitoastiastot, kangaspuut, umpioimiskattilat, mehumaijat ja muut emäntien käyttöön
tarkoitetut tarpeelliset kotitalouskoneet hankittiin naisosaston toimesta. Naisosasto järjesti naisille
suunnattuja kotitalous-, kudon ja ompelukursseja, Maamiesseura puolestaan miesten töihin valmentavia
kursseja.
1950 Maamiesseuran muurauskurssin seurauksena kylään rakennettiin useita sementtitiilinavetoita, joiden
yhteyteen tulivat myös AIV-tornit. Koneita alkoi olla seuralla niin paljon että niiden säilytykseen tarvittiin
varasto. Se rakennettiin Jakokunnan maalle kylätien varteen lähelle Myllyä.
Seurat juhlivat täysiä vuosikymmeniä näyttävästi: 1964 juhlaa varten pidettiin näytelmäkurssi, johon
osallistui 11 kyläläistä. Ohjaajana oli Ville Lehosti Seuranäyttämötoiminnan Keskusliitosta.

Näytelmä Kosiomies esitettiin Maamiesseuran 50 -vuotisjuhlien juhlailtamissa 27. - 28.6.1964.
Juhlien ohjelmassa oli lisäksi kolmiosainen taitokilpailu miehille, naisilla samoin kolmiottelu,
jonka lajeina olivat kukkien
maljakkoon asettelu, rikkakasvien tuntemus ja sukan neulominen. Kaikille yhteisenä lajina oli
luudantekokilpailu. Sunnuntaina oli ohjelmassa Jumalanpalvelus ja päiväjuhla, jossa jaettiin
ansiomerkit ansioituneille jäsenille.
1984 Maamiesseuran 70 -vuotisjuhlat ja naisosaston 50-vuotisjuhlat jäivät viimeisiksi seurojen
historiassa.
Maamiesseuran toiminta alkoi hiipua 1980-luvun loppuvuosina maanviljelyksen vähenemisen
seurauksena, naisosasto sen sijaan jatkoi aktiivista koulutus- ja kurssitoimintaa,
perinneruokatilaisuuksia ja retkiä yhdistyksen loppuvuosiin saakka.
17.1.992 Päätettiin seurojen yhdistämisestä. Kieringin Maatalousnaiset lopetti toimintansa, sen
varat ja omaisuus siirrettiin maamiesseuran toiminnan jatkamiseksi perustetulle Kieringin
Kyläseura ry:lle.
Maamiesseuran ja naisosaston merkitys kylän kehityksessä lähes 80 vuoden ajan on ollut
huomattava, työtä on jatkanut perinteitä kunnioittaen Kieringin Kyläseura ry.
Lyhyen koosteen Kieringin historiasta on koonnut Teija Holopainen
LÄHTEET: Kertomuksia Kieringistä, Kaarina Kumpula, Tornion Kirjapaino Ky, 2000

Kaunis kiitos minua
muistaneille, täyttäessäni
keväällä pyöreitä.

Kaisu.
Kiitos muistamisesta
täyttäessäni liian paljon
Kari Raaterova

Terveisin Jarmo Niemelä.

Kiitos ystävät ja sukulaiset
merkkipäiväni muistamisesta!

Tapio Kangas

Sodankylän valtuutetut 2021-2025
http://www.sodankyla.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/Pages/Vaalit.aspx

Terveydenhuollon sähköinen asiointi
Tervetuloa kansalaisen sähköiseen terveyspalveluun!
Terveydenhuollon sähköinen asiointi on Sodankylän kunnan tarjoama sähköisen asioinnin
kokonaisuus,
joka sujuvoittaa asiointiasi ja yhteydenpitoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
Voit asioida joustavasti sinulle parhaiten sopivana aikana.
Sähköinen asiointi ei ole tarkoitettu kiireellisten asioiden hoitoon.

Sähköisiä terveydenhuollon palveluja otetaan vaiheittain käyttöön ja niitä kehitetään koko ajan.
Käytössä olevat palvelut
Tällä hetkellä sähköisen asioinnin avulla voit
•täyttää sähköisen asioinnin suostumuslomakkeen
•varata ajan koronanäytteenottoon (tee oirearvio Omaolo-palvelussa)
•varata ajan ensimmäiseen koronarokotukseen (ei käytössä 12-15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville)
•varata ajan sydänfilmiin (EKG) tai kuulontutkimukseen (audiogrammi)
•siirtää tai perua itse varaamasi ajan
•tilata matkapuhelimeen tekstiviestimuistutuksen koronarokotusajasta
Ajanvaraus onnistuu sähköisen asioinnin kautta, mikäli kyseisiä aikoja on varaushetkellä saatavilla.
Sähköiseen asiointipalveluun kirjautuminen
Kirjaudu terveydenhuollon sähköiseen asiointipalveluun tästä: Kirjautuminen sähköiseen asiointiin tai
alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

KIERINKI - Peloton pohjoinen kylä - uudisasukas
Peloton pohjoinen kylä -hanke hakee myönteistä huomiota lappilaisille kylille tällä
uudisasukaskokeilulla. Peloton pohjoinen kylä -hanke on Leader Pohjoisin Lappi ry:n koordinoima
hanke. Peloton pohjoinen kylä -hanke haluaa edistää paluumuuttoa ja uudisasukastoimintaa
Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella eli Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen,
Savukoski, Salla ja Kemijärven kuntien alueilla.
Etsinnässä oli neljä kylää, jotka olisivat halukkaita vastaanottamaan uudisasukkaan ja
tutustuttamaan hänet kotiseutuunsa, sekä niihin rohkeat uudisasukkaat asumaan lappilaiseen
kylään kuukaudeksi ja kertomaan somessa kuvin, sekä tarinoin elämästään siellä.
https://www.instagram.com/miekisinnuu/

Miksi Kierinki mukana? Koska haluamme ”ulkopuolisin silmin” kylällemme näkyvyyttä sosiaalisessa
mediassa uusia inspiraatioita, ideoita tapahtumiin, kylätoimintoihin, uutta intoa eli tekemisen
meininkiä, sekä ympäröivän luonnon monimuotoisuuden hyödyntämistä matkailussa,
verkostoitumista, uusia pienyrityksiä, markkinointia jne. Toiveena em. toiminnoista olisi saada
kylään uusia asukkaita, sekä nuoret palaamaan kotiseudulleen, työtä ja toimeentuloa kotikylässä,
sekä palvelujen säilyminen kylässä.
Sodankylän kylistä, hakemuksella, mukaan pääsivät Kierinki, sekä Riipi. Kieringin Kehitys ry:n
kylätoimijat saivat esittää toiveensa projektipäällikölle valita kolmesta neljään henkilöä Kieringin
uudisasukas haastatteluun. Kiitos, projektipäällikölle erittäin mielenkiintoisista uudisasukas
ehdokkaista, Teams- haastatteluumme. Ehdokkaat olivat: tosi mielenkiintoisia persoonia,
koulutettuja, monialaosaajia, Lapin ystäviä, uskalikkoja, aidosti innostuneita ja rohkeita
kokeilemaan kuukauden asumista pienessä Lapin kylässä, Kieringissä!
Valinta oli vaikea, mielellään olisimme valinneet heidät kaikki, mutta päätös oli tehtävä, joten
valitsimme Kieringin uudisasukkaaksi eka sijalle Mia Lehtisen Tampereelta. Mia, tervetuloa
Kierinkiin! Mielellämme autamme sinua sopeutumaan.
”Oma sielun maisema löytyi pohjoisesta, jonne matkustan aina uudelleen ja uudelleen. Siellä on
ihmisen hyvä olla. On ilo tulla pohjoiseen asumaan kuukaudeksi samalla tutustua ”pohjoisen”
ihmisiin ja heidän arkeensa. Mitä itse kuukaudelta odotan, on uusia kohtaamisia antoisia
keskusteluita, luonnon kauneutta ja rauhallisuutta. Muutan koko elokuuksi Kieringin kylälle
Sodankylään. Muutos lähtee aina itsestä ja tämän myötä jokainen päivä on uusi mahdollisuus”.
Lainaus Mia Lehtisen esittelystä.

Ulla-Maija Martin-Keinotie

AVOINNA PE - LA KLO 10.00–17.00 SU KLO 11.00–15.00

TERVETULOA!
PERJANTAI 13.8.2021

Muistathan NOUDATTAA Korona rajoituksia!

10.00
10.-17

Kaupan terassi
Hietala, navetta

FESTAREIDEN AVAUS
Ammuntasimulaattori hirvi, karhu

17.00
18.30

Laavuranta/
Pottuvoisaari
Kaupan terassi

20.30

Kaupan terassi

21-01

. Kaupalla

Kekripukin poltto
Kekri runo
Kilpaillaan tarinankertojan tittelistä
..... yllätyspalkinto...
Äänestetään "hauskin" perinnepuku
sarjat: miehet / naiset
Elonkorjuufestari tanssit

LAUANTAI 14.8.2021
10.00
Kaupan terassi
Hietala, navetta
10. alk
Hietala, latobaari
10.30

Taidetyöpaja
Lähtö - paluu

12. - 12.30

Kurtta Oy 0400 186 046/Ari

Kehitys ry
Kehitys ry
Kehitys ry
Kehitys ry
Lomakylä Oy
.

PÄIVÄNAVAUS
Ammuntasimulaattori hirvi, karhu
Kirjaesittely

Kurtta Oy 0400 186 046/Ari

Taisto Tammela

Taidetyöpaja

Juoksukilpailut 3,4 km
sarjat: naiset, miehet , lapset
palkinnonjakotilaisuusUlkoilmatapahtuma, livemusaa

Veli-Rekka & Rokut

13. - 13.30

Hietala

Ulkoilmatapahtuma livemusaa

Veli-Rekka & Rokut

14.00

Hietala piha-alue

Kehitys ry

15. - 16.30

Kaupan terassi

Köydenveto kilpailu, 4 hlöä joukkue
- me vastaan muut Livemusaa

20. - 20.20

Hietala, latobaari

Äänestetään "hauskin" perinnepuku
sarjat: naiset, miehet

Kehitys ry

20. - 01.00

Hietala, latobaari

Tanssimusaa

Mikko Hyyryläinen

SUNNUNTAINA 15.8.2021
11.00 Kaupan terassi
Hietala latobaari
12.00
Kaupan terassi

PÄIVÄNAVAUS
Kirjaesittely
Marttiini -puukko arvonta

14.30

PÄÄTÖSPUHE

Kaupan terassi

Kieringin Kehitys ry
0400 1971 80 Esko
040 724 0840 Uma

Kehitys ry

Veli-Rekka & Rokut

.
Taisto Tammela
Kehitys ry

KIITOS KÄYNNISTÄ JA HYVÄÄ KESÄÄ!
Kieringin Lomakylä Oy
Kurtta Oy
Taidetyöpaja Airi Kangas
040 742 1963 Teija

0400 186 046 Ari

Pidätetään oikeudet muutoksiin.

040 823 9291

