KYLÄTIEDOTE 03/2018

TERVETULOA,
TAPAHTUMIIN
KYLÄKAUPALLE
TO 6.12.2018

ITSENÄISYYSPÄIVÄN VIETTO
klo 13:00 – 16:00
- puheita, kunniakirjojen jako,
kahvia, glögiä, laulua ym.

JOULUTORIN AVAJAISET
klo 13:00 –16:00
....

JOULUN AVAUS
PE 7.12.18
JOULUTORI klo 10:00-17:30
- joulupuuro tarjoilu

- myyjäiset, arpajaiset,
musiikkia ym.
sekä illalla
KARAOKE klo 21:00 - 01:30

LA 8.12.
JOULUTORI klo 11:00 -16:00
Pihapiirissä myyntikojuja, tarjolla:
.... leivonnaisia ym. tuotteita
Käsitöitä,

SU 9.12.
JOULUTORI klo 11:00 -14:00
- myyjäiset, arpajaiset,
musiikkia ym.
TERVETULOA OSTOKSILLE!

Joulutori kaupalla
to 6. - su 9.12

Pöytävaraukset kaupalta
Puh. nro 040 809 1610
Myyntipöytä 20 €
(ajalle 6.- 9.12 ja 15.-22.12)

Hyvää joulua!
Merry Christmas!
God Jul!

Lainaus kirjasta
KERTOMUKSIA KIERINGISTÄ
Koonnut Kaarina Kumpula
”Kieringin kylähistorian alkuna voidaan pitää
kevättalvella 1989 toiminutta opintokerhoa.
Jossa kerättiin kylän muistitietoa. Aineisto jäi
allekirjoittaneen haltuun. Sitten seurasi luova
tauko kunnes marraskuussa 1997 päätettiin
uudestaan ryhtyä toimeen. Hankkeesta kiinnostuneet kyläläiset ovat kokoontuneet useita
kertoja eri aihepiirien merkeissä. Kieringin
kyläseura on järjestänyt joitakin tilaisuuksia,
mm. valokuvanäyttelyn, joka oli yleisömenestys.
Teoksen kirjoittamisesta on vastannut suurin
piirtein kokonaan allekirjoittanut arkistomateriaalien, lähdekirjallisuuden ja kyläläisten tuomien papereiden pohjalta. Papereiden, joita on
löytynyt piironkien laatikoista, aitoista ja vinteiltä. Paljon on tehty myös haatatteluita, joihin
kyläläiset ovat auliisti suostuneet. Tästä kaikille
lämmin kiitos. Ilman tätä panosta kylähistorian
tekeminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.
Erityiskiitokset saa miniäni Kirsi Jääskö, jonka
apu tekniikan puolella on ollut korvaamaton.
Kirjan tekeminen on kunnianosoitus menneiden sukupolvien työlle. Nykyiset ja tulevat
sukupolvet voivat siitä saada käsityksen entisestä elämästä: miten leivän hankkiminen,
kotien rakentaminen ja lasten kasvattaminen
oli kovan työn takana ja ennen muuta ihmisten
itsensä varassa. Toivottavasti siitä välittyy lukijalle kylässä vallinnut yhteishenki, joka on
mahdollistanut monet hyödylliset hankkeet.
Ehkä Kertomuksia Kieringistä puutteineenkin
on eräänlainen tietolipas kylästä.”
Kieringissä 5.3.2000
Kaarina Kumpula
PS: Kaarina, voimme suurella kiitollisuudella
todeta. Kirjasi on meille kaikille kierinkiläissyntyisille ja muillekin ollut ja on korvaaton tietolähde / apu väittelyissä, miettiessämme
”kuka on kenenkin kummin kaima”. Nykykielellä ilmaistuna, entiset nuoret ovat kiinnostuneet etsimään juuriaaan ja tutustumaan
sukuihinsa. Kirjasi on jopa saanut uskonnollisia piirteitäkin. Olen kuullut kirjastasi
käytettävän nimitystä Kierinki Raamattu!
Nimitys johtunee pitkälle näistä ns. pyöreän
pöydän meetingeistä”.
Keskustelujen tiimellyksessä sekoittuu mummut ja vaarit eli kuka – kukin on!
Usein kuulee tokaisun: ”Kattothampa kuka on
oikiassa, tarkastethampa Kaarinan kirjasta.”

Kiitos sinulle, kun jaksoit kerätä ja koota
aineistoa ja saattaa sen kirjan muotoon!
Moni on kysellyt, olisko kirjaa vielä saatavilla tai voisko sen saada sähköisenä?
”Kun ensimmäisen kerrran elokuun lopulla
1948 astuin Kieringin kamaralle, en aavistanut, että tulisin tänne jäämään. …...........
Olin 20-vuotias ylioppilastyttö, kotoisin
Hämeestä Tampereen seudulta, tullut kokemaan Lapin eksotiikkaa ja tienaamaan opiskelurahoja. Kieringistä tuli kuitenkin kotikyläni, jossa olen yhtenä kyläläisenä kokenut
koko näitten seutujen sodan jälkeiset vaiheet.
Yli 50 vuoden aikana olen saanut nähdä
kylän nousun ja hiipumisen. Lappilaisen
talon emäntänä minulle tuli tutuksi pirtin ja
navetan välinen polku, tuttua on muukin
”vaimon elämä”, mutta olen saanut olla
Mukana monessa muussakin.”
Yli 30 vuotta kunnanvaltuussa, kunnallispolitiikassa ym. luottamustehtävissä on laajentanut kokemuspiiriäni ohi navetan, pirtin ja
kotikylän. Ensimmäinen luottamustehtäväni
oli Kieringin maatalousnaisten sihteerinä,
siinä viihdyinkin 40 vuotta, siitä ura urkeni
vähitellen yhä vaativampiin tehtäviin, joista
minut palkittiin pitäneuvoksen arvonimellä.”
” Tultuani kylään huomasin, että elämä
kylässä poikkesi suuresti siitä mihin olin
tottunut aikaisemmin. Tuntui toisinaan, että
olin tullut keskelle elävää historiaa. Nyt
kaikki on muuttunut, vanha kyläperinne on
katoamassa. Siksi on ollut mielestäni tärkeää
että kylän menneisyys saadaan tallelle.”.........
” Kylähistoriaa tehdessäni mieleeni on usein
tullut Samuel Uutelan haastattelussaan lausumat sanat: Meill’ oli hyvä kylä, olit ohrapellot ja oma mylly ja kylän laidalla koski.”
Lähetämme kaikkien kyläläisten toivomuksesta myöhästyneet 90-vuotisonnittelumme
Sinulle, Kaarina, sekä toivotamme hyvää terveyttä ja joulurauhaa!
Tulemme, muistamaan sinua, Pitäjäneuvos
Kaarina Kumpula, Kierinki kunniakirjalla
6.12.2018 Itsenäisyyspäivä juhlassamme.
Lämpimät onnittelumme! Kieringin Kehitys
Jouluterveisin Uma

Ilmastonmuutos, onko kulutusjuhlat ohi meidän sukupolven aikana?
Ilmastonmuutos, mitä se on ja miten se vaikuttaa meille ja globaalisti. Monelle meistä asia voi tuntua vieraalta,
ettei se meitä juurikaan kiinnosta, eikä meihin vaikuta ja mitäpä me voimme asialle tehdä.
Kun vertaa 60 lukua kuluvaan vuosikymmeneen muutos on ollut huomattava. 60 luvulla syyskuussa pääsi
sahanteräluistimilla jäälle luistelemaan ja kirkasjäälle mateita kolkkaamaan. Sää on toki aina vaihdellut, mutta
pysyvä suunta on kesä vuodenaikojen pidentyminen ja lumisen talviajan lyhentyminen. 1960 maapallon väkiluku oli
n. 3 mrd ja v. 2017 n. 7,6 mrd.
Kasvihuonekaasuista merkittävin on hiilidioksidi (CO2) jota syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä sekä
maaperän köyhtymisestä ja metsäkadosta!
Ilmaston lämpenemistä kiihdyttää kasvihuonekaasut ja arktisen alueen jäätiköiden sulaminen.
Kun aurinko paistaa, nokeentuneet lumi ja jää eivät heijasta valoa ja lämpöä takaisin avaruuteen, vaan
tummina päinvastoin imevät niitä. Musta hiili arvioidaankin syyksi yli viidennekseen arktisen alueen
lämpenemisestä. Siten se on toiseksi tärkein ilmastoa lämmittävä tekijä hiilidioksidin jälkeen.
Arktinen alue on maapallon ilmaston jäähdyttäjä (heijastaa auringon säteilyn takaisin avaruuteet). Jos sen
jäähdytysteho heikkenee, koko maapallon lämpeneminen kiihtyy entisestään. Arktisten mannerjäätiköiden
sulaminen aiheuttaa myös merenpinnan nousua.
Musta hiili eli noki (syntyy kaikessa epätäydellisessä poltossa) nopeuttaa arktisen alueen ilmaston lämpenemistä ja
jäätiköiden kiihtyvää sulamista.
Jos Suomessa ja EU:ssa toimitaan vain omalla alueella ilmastotoimilla ei juurikaan ole vaikutusta siihen,
että väheneekö ilmakehässä hiilidioksidi ja noki vai ei. On toimittava globaalisti ja täällä kehitettyä
ilmastonmuutosta hillitsevää clientec tekniikkaa vietävä maihin, jossa päästöjen vähentämisellä
saavutetaan merkittäviä tuloksia.
Ja sitten miten se vaikuttaa meille Kieringin lintukodossa asuville. Ilmastonmuutoksen haittavaikutukset eivät tunne
valtioiden rajoja. Vaikutukset ulottuvat jokaiseen maapallon kolkkaan.
Alkuvaiheessa kasvukauden pidentyminen voi kyllä hyödyttää meitä. Ilmastonmuutos myös lisää metsätuhoja
lisäten erilaisia sienitauteja ja sään ääri-ilmiöit tuulenkaatoja.
Haittavaikutuksiin metsänomistajat voivat varautua ottamalla vakuutuksia!
Pahimmissa skenaarioissa ”ilmastopakolaisten” tulva eurooppaan olisi satoja miljoonia ihmisiä ja Suomeenkin
miljoonia.
Suurimmat vaikutukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseen olisivat kuluttajien vaatimukset ja ostokäyttäytyminen
sekä valtioiden väliset pitävät sopimukset.
Tiedeyhteisö on todennut päästövähennysten aikatauluksi 2030 mennessä 45% aikaa 11 vuotta ja
nollapäästöihin 2050 mennessä! Edelleen tiedeyhteisö on todennut 2 C-asteen lämpeneminen on kriittinen
raja, jonka jälkeen ilmastomuutoksesta tulee itseään ruokkiva. Tulee mieleen, että aina kun jonkun populaation
kanta kasvaa ylisuureksi tulee populaatioekologinen vastaisku, joka pienentää kantaa rajustikkin!
Kymmenen vuotta sitten itsekkin suuresti epäilin ilmastonmuutoksen todellisuutta. Kyllä monet tutkimustulokset
osoittavat selkeästi ilmaston lämpenevän ja toimenpiteitä tarvitaan nopeasti.
Kaikesta huolimatta, hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta. Hemppa

Pekalle, toivomme pikaista
paranemista ja jaksamista, sekä
koko perheelle joulurauhaa ja
parempaa uutta vuotta!

KYLÄTIEDOTE 03/2018
LUETTAVISSA
Pe 23.11. alkaen www.kierinki.com sivuilla.
Kylätiedotteen voi myös tilata postitse toimitettuna.
Hintaan 5 €/ kpl (sis. tiedote ja postikulut).
Tilaukset: 040 742 1963, 040 823 9291 tai 040 724 0840.
Nautinnollisia lukuhetkiä!
Kieringin Kehitys ry
Linkki tarinoita Kieringistä: WWW.kierinki.com Ks tarinoita Kieringistä.

KOULUTUKSET:
Ti 27.11.2018 klo 9:00 Kieringin kaupalla
Tarinakylä, hankekoulutus
Citynomadi
Ti 4.12.2018 17:00 Sodankylä, kunnanvirasto
Kyläsuunnittelu koulutuksen yhteenveto
Tervetuloa!

Opas haja-asutusalueen jätevesitoimenpiteisiin.
Milloin jätevesijärjestelmän kunnostustoimenpiteitä ei tarvita?
• Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, kiinteistön jätevesijärjestelmä on
nykyvaatimusten mukainen.
• Jos kiinteistö on viemäriverkostossa tai se aiotaan littää viemäriverkostoon.
• Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.
• Jos omistaja on syntynyt 9.3.1943 tai ennen (kaikkien asunnon hallitsijoiden tulee täyttää ikävaatimus mus).
• Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Milloin jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa?
Rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai vedenhankinnan pohjavesialueella.
• Jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä.
• Kunta voi myöntää poikkeusluvan hakemuksen perusteella viideksi vuodeksi kerrallaan, jos:
1. jätevesien määrä on huomattavan pieni tai
2. kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä
eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella
Jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa suuren remontin yhteydessä, mikäli kyseessä on
• Vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoa koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa
järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan.
• Rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. • Tässä
tapauksessa ei ole poikkeamismahdollisuutta.
Linkki koko artikkeliin: www.omakotiliitto.fi/files/1149/Jatevesiopas_2017_4_web.pdf

Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2018 vaihtuu pian taas uuteen vuoteen. Meillä on tapahtumarikas ja aktiivinen vuosi takana.
Joulun aika tulee toivottavasti olemaan kylämme osalta eloisa, mutta kuitenkin joulun julistusta esiin tuova.
Joulutorin toivomme olevan lähituottajien kiinnostuksen herättävä uusi muoto tuoda tuotteitaan turistien,
kyläläisten ja lähikylien saataville. Odotan innolla jouluisen markkinatunnelman syntymistä kylän sydämessä,
lähikauppamme pihapiirissä.
Kieringin Kehitys ry pyrkii toimimaan aktiivisesti kylän hyväksi järjestämällä tapahtumia luoden käsityöläisille,
rakentajille ja tuottajille mahdollisuuden elinkeinonsa harjoittamiseen omassa kylässä. Yhtenä syynähän
yhdistyksen perustamiselle 2015 oli nimenomaan kylän kehittäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen ja sen
ylläpitäminen edistäen maaseudun kulttuuripalveluita, kyläläisten yhteistoimintaa ja kanssakäymistä (ote
kaupparekisteristä). Vuoden 2015 Kyläseuran hallitus katsoi tapahtumien tukevan vain yhtä yritystä eikä heidän
tukeminen katsottu olevan tarpeen ja täten tapahtumat karsittiin kyläseuran tapahtumakalenterista ja Kieringin
Kehitys ry syntyi.
Yhdistykset eivät kilpaile keskenään vaan kumpikin omillaan pyrkii edistämään kylän yhteisöllisyytä ja
elävyyttä: Kyläseura ry pitämällä kyläseuran taloa kyläläisten harrastus- ja vapaa-ajan paikkana ja Kehitys ry
ideoimalla tapahtumia, pyrkien luomaan puitteet ulkoharrastuksille kuten patikointi, kalastus, lintubongaus,
retkeily, talvikalastus, moottorikelkkailu jne. hakemalla rahoituksen tapahtumien markkinointiin ja
investointeihin, jotka sitä vaativat.
Kieringin Kehitys ei toiminnassaan katso kuka mahdollisesti hyötyy tapahtumasta, ei henkilöidy, vaan pyrkii
antamaan kaikille yrityksille mahdollisuuden elinkeinonsa harjoittamiseen ja sen parantamiseen. Uskallan jopa
sanoa, että ilman Kieringin Kehitys ry:tä kylä olisi hiljainen peräkylä, josta poismuutto olisi suurempi kuin tänne
muutto.
Pitämämme nettisivusto www.kierinki.com on ahkerasti vierailtu sivusto, joka antaa kylästä positiivisen kuvan
maailmalle. Hankkeet kuten Tarinakylähanke ja Kylä-kuvahanke ovat tuoneet meidät tälle vuosisadalle.
Uusi vuosi tuo tullessaan perinteisten tapahtumien lisäksi uusia, joista lisätietoa myöhemmin. Myös uusia
asukkaita on odotettavissa Kierinkiin. Toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleiksi!! Annammehan kaiken
tukemme heidän kylään sopeutumiseen ja tutustutamme heidät ympäristöön ja aktiiviteetteihimme?! Kukapa ei
Kieringissä viihtyisi?
Rauhaisaa ja yhteisöllistä Joulua 2018 toivotellen. Airi Kangas Kieringin Kehitys ry Puheenjohtaja

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO – LÖYTYYKÖ TILOJA JA TEKIJÖITÄ?
Ikäihmisten perhehoito on kodinomaista hoivaa, jota toteuttaa lakisääteisen valmennuksen käynyt ja
kunnan hyväksymä perhehoitaja. Perhehoidossa on useita muotoja. Se voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista,
osavuorokautista tai asiakkaan omassa kotona tapahtuvaa hoitoa. Perhehoidettavista tehdään
asiakaskohtaiset toimeksiantosopimukset kunnan kanssa.
Perhehoito soveltuu ikäihmisille, jotka eivät pärjää omassa kotonaan, mutta eivät ole vielä
ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Hoidettavan pitää nukkua yönsä ja liikkua itsenäisesti tai vain
pienen avun turvin.
Ikäihmisten perhehoidon lisääminen on hallitusohjelmassa ja toiminta on lisääntynyt monessa kunnassa
Suomessa. Tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja ikäihmisten hoivan järjestämiseksi. Sodankylässä on muutaman
vuoden jo toiminut lyhytaikaista perhehoitoa tarjoava perhekoti Lokassa. Myös kotiin annettavaa
perhehoitoa on kokeiltu muutamassa perheessä.
Toimintaa ollaan kehittämässä eteenpäin ja tarvetta olisi saada avattua uusi ikäihmisten perhekoti
keskustaan ja järvikyliin mm. Kierinkiin. Yksi muualla Suomessa toimiva perhehoitaja ja yksi perhehoitajina
toimiva pariskunta olisi tällä hetkellä kiinnostunut tekemään töitä Sodankylässä, jos löytyisi toimintaan
sopivat talot. Talo saa olla aivan tavallinen koti, samassa kerroksessa olevia makuuhuoneita tai jaettavia
tiloja tarvittaisiin vähintään 4.
Jos olet kiinnostunut toimimaan ikäihmisten perhehoitajana tai sinulla on tarjottavana perhehoitoon sopiva
kiinteistö, olethan yhteydessä minuun!
Terveisin,
Tuulikki Ahola, Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä-hanke, Leader Pohjoisin Lappi.
p. 040 164 6533 tai tuulikki.ahola@pll.fi

KAUPPA JA KAHVILA AUKIOLOAJAT 6. - 9.12.2018
6.12 (to)
7.12

ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Perjantai

8.12
9.12

Lauantai
Sunnuntaina

klo 13.00 –16.00 Joulutori
klo 11.00 –17.30 Joulutori, sekä
klo 21.00 – 01.30 KARAOKE
klo 11.00 –16.00 Joulutori
klo 11.00 –14.00 Joulutori

Joulutori seuraavan kerran La 15. - la 22.12.2018
TERVETULOA TAPAHTUMIIN, JOULU ON JO OVELLA!

Lanaa voi vuokrata Kieringin Kehitys ry:ltä
Tiedustelut ja vuokraus: Esko Kangas 0400 197 180 tai Heimo Niemi 0400 300 712

EK-Rakennus
Esko Kangas Tmi

Kiittää menneestä vuodesta ja
toivottaa

Rauhallista Joulua
Ja

Onnellista Uutta Vuotta 2019

Kiittäen yhteistyöstä toivotamme Joulurauhaa ja
menestyksellistä Uutta Vuotta 2019!

