KYLÄTIEDOTE 01/2017

KIERINGIN PÄÄSIÄINEN 2017
Kiirastorstai 13.4.
11.00 - 20.00
Pääsiäisen korkkaus ja kevätkauden avaus Kaupan terassilla.
19.00 - 22.00
Illallinen Hietalan perinneravintolassa.
Pitkäperjantai 14.4.
14.00		
Ikuisten nuorten (noitien ja velhojen) mäenlaskua Kallun mäessä, josta Kieringin entisillä 		
		
nuorilla on haikeat muistot vilkkaasta ja runsaasta lapsijoukosta. Koko perheen mäenlaskutapah		
tuma.
Pekan pidot valmistaa herkullista särvintä mäenlaskun ohessa. 				
		
Paras velho- ja noita- asu palkitaan mahtavilla ”karkkipalkinnoilla”.
19.00		
KEVÄTHUMAUS, Komediallinen Musiikki Show!
		Maailman/Universiumin ensi-ilta Kieringin Kaupan ja Kahvilan tiloissa.
		
Tähtinä, Hannu Friman ja Janne Raappana. (Liput 10 €)
20.30 – 01.00 I

lta Kaupalla jatkuu musiikin, tanssin ja yhdessäolon merkeissä.

Lankalauantai 15.4.
11.00		
Moottorikelkkasafari Unarin järvelle. Lähtö Kaupan pihalta.
12.00		
Muikunnuottaus Unarin järvellä (mahd. ostaa tuoretta kalaa, käteisellä). Kalastaja Jari Annala
13.00		
Paluu kaupalle, jossa Pääsiäisnoidat lumoavat ja velhot viuhkaavat.
		
Paikallinen stand-up komiikka ja huuli lentää.
16.00-18.00
19.00 - 24.00

Helena Margit viettää 70 v. syntymäpäiväänsä Kyläseuran talolla.
Helena Margitin syntymäpäivillä karaokea.

Pääsiäissunnuntai 16.4.
Pääsiäsnoidat ja -velhot liikkeellä! Kaupalla mukavaa yhdessäoloa suunnitellen yhteistä tekemistä sää-, lumi-, tuuli- ja
terveysolosuhteet huomioon ottaen.
- Lumihangesta riippuen yhteinen pilkkiretki/kelkkasafari. Lähtö Kaupalta.
- Tuuliolosuhteista riippuen lentomäenlaskua alkuillasta Rutojärvellä.
- Kuukauden kohupari Heikki ja Eija viettävät yhteisen syntymäpäivän Tildan tuvalla koparakeiton kera 22.00 – 02.00
Maanantai 16.4.
Kaupalla kadonneitten tavaroiden ja mielipiteiden vaihtoa. Pääsiäisen loppukaneetit ja kevätkauden julistus Heikki
Kumpula (päivänsankarin elämänkerran allekirjoitustilaisuus, kylätiedote 1/2017)

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ JA TERVETULOA TAPAHTUMIIN!
Kieringin Kehitys ry
www.kierinki.com

Tervetuloa
Perinnekylään!
www.kierinki.com

Koti Kieringissä ja Balkanilla
Lähdin
Kieringistä
uhmakkaana
16-vuotiaana v. 1967 kyllästyneenä
ainaiseen heinäntekoon ja puusavottaan. En aikonut ikinä enää palata tuohon jumalanhylkäämään maailmankolkkaan. Toisin kävi.
Elämä vei välillä kauaskin, vaikka pysyvänä pääleirinä säilyi Rovaniemi. Tuli
koluttua Lähi-itää, Arabian niemimaata
ja Pohjois-Afrikkaa rauhaa turvaamassa. Pohjoiskalottia 30 vuotta alueteatterin kanssa. Eurooppaa Jäämeren
ja Välimeren, Norjan- ja Barentsinmeren välillä bussinkuljettajana. Puhumattakaan miljoonista kilometreistä
koti-Suomen rannikoilla, rintamailla
ja kaupungeissa bussin ja säiliöauton
ratissa. Kierinkiin palasin kuitenkin.
Rutojärven rannalle nousi pikku hiljaa
piilopirtti - kalamaja, rantasauna, nuotiopaikka, ulkohyysikkä ja lato. Oma
pikku läänitys, tukikohta johon on hyvä
palata maailman turuilta.

Kai se on kotiseuturakkautta sekin,
että lähes parikymmentä vuotta sitten
Kieringin baarin tavallisessa kilpakerskunnassa heittämäni uho teatterifestivaalista kotikylässä tuli tehtyä todeksi.
Loppu on kylän lähihistoriaa. Ensi kesän festivaaliohjelmakin on jo valmis.
Nykyisin jo eläkeläisenä toinen tukikohta on muodostunut Bulgarian
sydänmaille Balkanin rinteille. Sieltäkin palaan Kierinkiin monta kertaa
vuodessa. Keväthangille pilkkimään,
tulistelemaan ja kelkkailemaan, kesällä teatterifestivaalia päsmäröimään,
syksyllä muikunpyyntiin. Aina tuntuu
hyvältä palata ja aina löytyy mukavaa
seuraa – vanhoja tuttuja kyläläisiä,
sukulaisia ja uusia tulokkaita ja käypäläisiä. Kieringin pääsiäisessä ja kesän
teatterifestivaaleilla taas tavataan!
Heikki Kumpula

KIERINKI TUTUKSI
TIETOVISAN KAUTTA
Tietovisakysymykset alle 50-vuotiaille!

1. Minä vuonna perustettiin kansakoulu
Kierinkiin?
2. Millä nimellä kansakoulu aloitti toimtasa?
3. Kuinka monta sekatavarakauppaa oli
parhaimmillaan kylässämme?
4. Kenen talossa toimi kylän ensimmäinen
postitoimisto?
5. Kuka toimi postinhoitajana?
6. Kenellä Kieringin isännällä oli 18 lasta?
7. Montako rekisteröityä yhdistystä oli kylässä parhaimmillaan?
8. Mitä erikoista ja yhteistä oli näillä yhdis
tyksillä?
9. Montako kiinteistötulipaloa on ollut Kierin
gissä vuosina 1960 – 2015?
10. Minkä yhdistyksen toimesta hankittiin
kylän ensimmäinen radio?
11. Kenen taloon radio sijoitettiin?
12. Kuka Kieringin isäntä oli kylän ensimmäinen kunnanvaltuutettu?
13. Kuka oli ensimmäinen naiskunnanvaltuutettu Kieringistä?
Palauttakaa tietovisan vastaukset kaupalle
su 16.4.2017 klo 13.00 mennessä.
Voittaja palkitaan ma 17.4.2017 klo 12.00
Kieringin kaupalla.

Hyvää kevättä!
Helena Margit

KIERINGIN LUOKKAKOKOUS/1947 -1950
KIERINGIN KYLÄSEURANTALO
Kiitän saamastani kutsusta. Se siirsi
muistikuvani ensimmäiseen matkaani
Kierinkiin.
Oli kesäkuun alkua vuonna 1961. Olin
juuri vapautunut puolustusvoimien
järjestämistä Hämeen ratsurykmentin
kertausharjoituksista. Siellä, Lahdessa, saivat selville, että siirryn Sodankylän jääkäripataljoonan alueelle. ”Eteläsuomalaiset” kurssikaverini puhuivat
”jumalan selän taakse joutumisesta”.
Postiauto kuljetti autottoman opettajan halki Ounasjokilaakson, ohi Unarinjärven, kohti uutta työpaikkaa. Nikulan
postin kohdalla tienvarrella
oli väkeä kuin markkinoilla. Kun kävelin koululle, niin sain kuulla, että opettajat ovat läh
teneet, kuka minnekin.
Sinne sattumalla tuli myös koulun johtokunnan puheenjohtaja Eino Niemi,
joka siinä jutellessa totesi, että miesopettajat ovat pysyneet kylässä vain
niin kauan, että ovat saaneet kokoon
sen verran, että pääsevät ohi Rovaniemen. Siinäpä oli tulijalla
pohtimista. Toisaalta kertausharjoituksissa olleet tuskin tiesivät, missä
Sodankylä ja Kierinki ovat, ja toisaalta
johtokunnan puheenjohtaja viittaa alituisesti poislähteviin opettajiin.

Koulu alkoi Kieringissä niin kuin lähtökoulullani Ruovedellä. Teitä oli luokassa muistaakseni yli neljänkymmenen.
Luokan ahtaus ei kuitenkaan tahtia
haitannut. Se oli kyllä teidän oppilaiden ja kotienne taustakasvatuksen ansiota. Luokassa oli työrauha. Niin opettaja kuin oppilaat saivat tehdä työnsä.
Siitä on annettava kiitos Teille oppilaat.
Jos jotakin ky
lässä ehdotettiin, niin
koko kylä tuntui olevan mukana. Jollei
muuten asioita saatu alulle, niin olihan
Granrothin Vieno, joka pyörällä polkien
siirtyi paikasta toiseen varsinkin urheilutalon asioita hoitamaan Nyt television mukaan kylänne on noustanut KIERINGIN HENGEN vauhtiin.
Muistelin työurani aikana eräissä tilaisuuksissa jonkun teistä lausumat ikimuistoiset sanat. Olimme lukujärjetyksestä poiketen kavunneet Rutovaaran
laelle. Katselimme kaukaisuu
desta
kajastavaa Kumputunturien lakea.
Vahvistetun työjärjestyksen mukaan
piti silloin olla uskontotunti. Mitä lienen höpissyt, kun joku Teitä lausahti,
että me olemme nyt likempänä jumalaa kuin tuolla alhaalla koululla. Nämä
sanat minä sitten koululle tulleelle tar-

kastajalle kertasin, kun hän kyseli, miten uskontunti sopi Rutovaararetkeen,
jonka oli päiväkirjaan merkinnyt.
Kun sitten sattuma johdatti minut ohi
”Rovaniemen” mukaan alustavaan peruskoulupuuhaan ja myöhemmin Kouluhallitukseen, niin monta kertaa olisin
tarvinnut nykypäivän video
nauhoja,
joilla olisin voinut esitellä Kieringin pienen maalaiskoulun oppilaitten toimia
malliksi kouluille eri puolella Suomea
kiertäessäni.
Vielä kerran kiitokset kutsusta, mutta
tällaiselle valtion torpparille on kertynyt noita vuosilukuja niin runsaasti,
että on pakko rajoittaa matkoja pienempiin kilometrilukuihin.
Toivota Teille antoisaa luokkakokousta
ja hyvää jatkoa elämänne poluille.
Jorma Teikari

Puheenjohtajan palsta:
On muistettava, että pienessä kylässä on kuitenkin aina pula ”sitoutuneista työmiehistä”.
Siksi olisikin tärkeää, että kylän yhdistykset ja yrittäjät jakaisivat yhdessä vetovastuun kylän kehittämisessä, tapahtumien järjestämisessä ja
tulevien hankkeiden toteuttamisessa. Yhdessä hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Huhtikuu 2017.
Kiitän edeltäjääni Pj Airia ja yhteistyökumppaneitani tekemästään kehitystyöstä Kieringin kylän ja kyläläisten hyväksi!
Tähän mennessä aikaansaannokset ovat hienoa esimerkkiä kehityksestä. Kun kylä on päässyt hyvään
alkuun, pitäisi kehitystä nyt jatkaa!
Siinäpä haastetta!
Yritän osaltani tehdä parhaani. Kiitos luottamuksesta!

Yhteisöllisyys on yksi kylän voimatekijöistä, johon meidän kaikkien tulisi
panostaa. Silloin kylä elää ja kaikenikäiset ihmiset viihtyvät, kun heille
on tarjolla:
työtä, palveluja, turvallinen asuinympäristö, aktiviteettejä ja ajanvietettä.
Aktiivinen maaseutu houkuttelee
myös uusia asukkaita ja vapaa-ajan
viettäjiä.

Edellisestä huolimatta, kuitenkin
usein keskustellaan ”kyläkuolemista”, joilla tarkoitetaan kylien väestön
muuttoliikettä ja väestön uusiutumattomuuden vuoksi uhkaavaa täydellistä katoa.
Onneksi, Kieringin kylän autioitumisen pelko on ohi.
Kylä on jo saanut uutta puhtia ja verta yrittäjätoiminnan myötä ja uutta
uskoa tulevaisuuteen.
Toivon, että toiminta on herättänyt
kyläläiset kylän yhteisiin ”talkoisiin”
ja havahduttanut heidät ymmärtämään, että yhteistoiminnalla saadaan paljon aikaan.

Jo entisaikojen suomalaisen kylän
yhteisöllisiin piirteisiin on liitetty
harmoninen yhteisöllisyyden tunne,
käsitys ”oikeasta kylän elämästä”,
josta kyräily ja konfliktit puuttuivat!

Kannustetaan ja annetaan toimintarauha kaikille niin entisille kuin uusillekin yhdistystoimijoille/yritäjille.
Vaikkakin se vaatisi yhteisymmärrystä ja totuttelua sisäistää Kieringin kylän uudet elinkeino-/yritystoiminnat: kuten matkailu/ majoitus,
lihakarjan kasvatus, ravintola lauttatoiminta, erilaiset kylätapahtumat
jne. Unohtamatta kyläkauppaa monipuolise palveluineen.
Sekä verkostoitumista kylän ja naapurikylien yrittäjien kanssa oheistoimintojen kehittämisessä.
Pidetään yllä positiivinen asenne.
Tartutaan uusiin haasteisiin ja kuljetaan avoimin mielin kohti kesää!
Hauskaa pääsiäistä ja tervetuloa
mukaan kylätapahtumiin!
Yhteistyöterveisin
Pj Uma / Ulla-Maija Martin-Keinotie

Ennakkoluulottomasti luodaan yhdessä uskoa tulevaisuuteen.

Edellisen kauden pj:n palsta
Yhdistyksen puheenjohtajuus on aikaavievä
ja vaativa pesti. On oltava valppaana, havannoitava ympäristöä ja ihmisten tarpeet. Kieringin Kehitys ry on aktiivinen yhdistys, joka
katsoo asioita laajassa mittakaavassa ja huomioi kaikessa tekemisissään kylän hyvinvoinnin edistämisen ja järjestettyjen tapahtumien
kauaskantoiset seuraukset.
Aloitin syksyllä työt Sodankylässä ja huomasin pian, että aikani ja voimavarani eivät
riitä hoitamaan puheenjohtajuutta näin aktiivisessa yhdistyksessä. Erosin vuosikokouksessa, mutta jatkan hallituksen jäsenenä.
Saimme onneksi tilalleni motivoituneen ja
osaavan tehopakkauksen.
Toivotan Ulla-Maijalle jaksamista ja onnea
puheenjohtajuudessa. Meidän kaikkien tulee kuitenkin muistaa, että en minä aikanani
eikä Ulla-Maija tulevaisuudessa ole yksin

päätöksien, projektien ja tempausten takana. Kieringin kehitys ry koostuu jäsenistöstä
ja kahdeksan henkilön hallituksesta. Ideat ja
kehitystarpeet tuo jäsenistö tai hallituksen
jäsen esille. Päätös toteutuksesta tehdään
hallituksessa.
Odotan innolla tulevaa kautta uuden pj:n vetämänä. Olen mukana talkoilemassa kylän
kehittymisen ja hyvin voinnin puolesta kaikessa. Toivon yhteishenkeä yhteisen tulevaisuuden puolesta koko kylässä.
Meillä on asuinsijanamme kaunis ja tasapainoinen kylä. On ollut ilo huomata tämän
talven aikana, että sekä ulkomaalaiset että
suomalaiset turistit ovat viihtyneet kylässämme. Olemme ottaneet heidät mukaamme
kalastusreissuille ja tulistellessa kertoneet
tarinoita ja historiaa kylästämme. Palaute on
ollut aivan huikeaa; puhdas luonto, rauha,

ystävälliset ihmiset, vierailut porotilalla, majoitustilat ja paikallinen ruoka ovat saaneet
kiitosta kerta toisensa jälkeen. Saamme olla
ylpeitä Teijan ja Paavon yrittäjyydestä. He
ovat saavuttamassa sen mitä tämä kylä on
tarvinnut. Tulevaisuudessa matkailu tulee
tuomaan lisää työpaikkoja kylään. Tarvitsemme safariyrityksiä, jotka tarjoavat kelkka- ja
mönkijäretkiä lähimaastoon ja muita oheispalveluita. Uskoisin myös majoitus- ja ravintolapalveluiden kysynnän kasvaessa tuovan
lisähenkilökunnan tarvetta.
Jään innolla odottamaan mitä kaikkea kevät
ja kesä tuovat tullessaan!!
Airi Kangas

Kauppa ja Kahvilan aukioloajat Pääsiäisenä 2017
Kiirastorstai		
Pitkäperjantai
Lankalauantai
Pääsiäissunnuntai
Maanantai		

klo 11.00 - 20.00
klo 9.00 - 14.00 ja 18.00 – 01.00
klo 9.00 - 18.00 (tarvittaessa myöhempään)
klo 9.00 - 13.00 (tarvittaessa myöhempään)
klo 9.00 - 13.00

Muistot

Minun Kierinkini

Metsän huurteinen puu, liekin loimut ja kuu,
omat varjonsa metsähän antaa.
Kaamosaika kun näin käy jo kevättä päin,
vanhan paikkani mä jälleen näin.
Omat aatokset nuoruuteen saa kulkemaan,
kosken kuohuja haaveissaan jään seuraamaan.
Silloin kuulen mä sen, kosken kuiskauksen.
Ootko täällä sä onnellinen?
Liekin loimun kun toisenkin metsässä nään,
tiedän siellä on ystävä myös retkellään.
Tervan tuoksun mä tuntea voin nenässäin,
kuivan kannon kun edessäin näin.
Täällä kohdata joskus sä voit ystävän,
metsämiehen, pedon ja myös jyrsijän.
Joko tiedät sä sen luonto ihmeellinen,
kunhan hoitaa vain muistaisit sen.
Täällä oppia sain luonnon lait tuntemaan,
korpi kunnioita ei maista mammonakaan.
Osa luontoa ihminen olla vain voit
ja sen oppia jokainen sois.
Täällä tunnet kun huolesi häipyvät pois,
ihan niinkuin niitä ei ollutkaan ois.
Kosken kuohut kuulee mun vastailevan
täällä olen mä onnellinen!

Muistan kuin eilisen päivän sen kesäisen illan, kun kylän raitilla tapasin isotätini Annan ja Ennan, jotka olivat
tulossa Kaisa-tätin luota joen toiselta puolen.
”No, mitä se tyväri täällä tekkee? Olekkos tullu Rutojärvelle mummoa katsomaan?”
Kesäilta oli kaunis, aurinko värjäsi maiseman; kahvimyllyn mallinen keltainen koulu seisoi uljaan näköisenä
maisemassa, kesäkukat värittivät pientareita, joki virtasi hiljaa, vaaramaisema antoi ylvään taustan näkymälle,
ja kaiken keskellä oli Hietala. Talo, josta sukujuureni
ovat lähtöisin: Matilda ja Abiel Hietala, entinen Marttiinin Abieli, olivat Inkeri-äitini isovanhemmat.
”Oma mummolani” on kauniin Rutojärven rannalla.
Se, ja kylä muistuttavat olemassaolollaan menneiden
sukupolvien ja nykyisten asukkaitten tekemistä arvokkaista asioista säilyttää kaunis kylä elinvoimaisena.
Niin Kieringin kuuluu olla; elävä ja väkevä nyt ja vastaisuudessa.
Siksi oli kunnia-asia saattaa kylän nimi, Kierinki, typografiseen muotoon, tehdä kylälle oma tunnistettava,
visuaalinen ilmeensä.
Marja Äikäs
Lahti

Aarre Karjalaisen sanat sävelmään Kulkuri veljeni Jan

Kutsu

Tervetuloa, serkut
ja ystävät
kakkukahville
Kieringin
kyläseurantalolle
la 15.4.2017
klo 16.00 – 18.00.
Ilm. viimeistään
pe 14.4.2017
Puh. 040 745 2015

Helena Margit 70 v.

Majoitu mukavasti kotoisaan Lapinkylään,
Kierinkiin!

Jänesnivan ranta 97390 Kierinki
yllasotsonpesa@com
NYT ON JO AIKA VARATA KESÄJUHLAHETKET LAUTALLA.
Soita Pekalle: 0400-6969061

EK-Rakennus

Iso-Ylläksentie 1
95980 Ylläsjärvi
yllasotsonpesa@com

Esko Kangas Tmi
Puh: 0400 197 180
S-posti: esko400@gmail.com
Puu- ja parkettilattioiden hionnat ja lakkaukset,
mökkien ja talojen rakentaminen 30 vuoden ammattitaidolla

