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Ajankohtaista, tiedotteen toimitus.

Kierinki saanut ensimmäisten hakijoiden joukossa Lapin ensihoidon lahjoittaman sydäniskurin ZOLL AED 
Plus. Joni Tarkan mukaan sairaanhoitopiirin ensihoidossa ammattikäytössä olevia sydäniskureita 
uudistetaan vähitellen, parin seuraavan vuoden aikana, käytöstä poistuu kymmenkunta laitetta 
vuodessa. Näin lahjoitettuna laitteet saadaan yleishyödylliseen käyttöön. Panu Karjalaisen mukaan 
ensimmäinen hakukierros päättyi elokuussa 2019. Toisen uudistuksen yhteydessä poistuvien laitteiden 
hausta ilmoitetaan myöhemmin! Lisätietoa asiasta antaa Panu Karjalainen p. 040 746 3563.
- Ennen lahjoitusta sydäniskurit huolletaan keskussairaalan tekniikassa ja saatetaan toimintavalmiiksi, 

jolloin ne ovat hyväkuntoisia ja riittäviä maallikkokäyttöön. Jatkossa lahjoituksen vastaanottaja vastaa 
laitteen huollosta, toimintakyvystä ja on velvollinen huolehtimaan laitteen käyttökoulutuksesta.
Elvytystilanteessa rintaan laitettavat liimaelektrodit eli ”lätkät” ovat kertakäyttöisiä. Lapin 
sairaanhoitopiirissä sovittu, että piiri korvaa alueella tapahtuneissa kaikissa tositilanteissa käytettyjen 
sydäniskureiden lätkät uusilla lätkillä. Laitteen käyttökoulutus pidetty Kyläseuran talolla 2019. Laite 
sijoitettu Alamarttiini Irjan eteiseen, josta se on tarvittaessa aina saatavilla. Osoite Kieringintie 827. 
Sodankylässä on nyt 28 sydäniskuria 16kpl Kirkonkylällä ja loput maaseudulla. Kierinkiä lähimmät 
laitteet sijaitsevat kylissä, Sassali, Syväjärvi ja Riipi. Tapahtumien järjestäjien kannattaa huomioida 
lähellä olevat sydäniskurit! Laitteiden hinnat pudonneet huimasti muutamassa vuodessa halvimmat alle 
1000€.
Linkit:
Laitteet kartalla: https://defi.fi/ . Sydäniskurit näkyvät kartalla joko vihreinä tai harmaina ikoneina. 
Vihreä ikoni tarkoittaa, että sydäniskuri on kyseisellä hetkellä saatavilla. Harmaa ikoni tarkoittaa, että 
saatavuus voi olla rajoitettu. Valitsemalla reittiohjeet siirrytään Google Mapsiin, joka ohjaa käyttäjän 
sydäniskurin luo. Sydäniskurin yhteyshenkilön puhelinnumero näkyy, jos yhteyshenkilö on antanut tähän 
luvan. Hätätilanteessa on tärkeää, että yhteystiedot ovat saatavilla.
Elvytysohjeet: https://defi.fi/elvytysohjeet/
Laitetiedot: https://defibrillaattori.fi/zoll-aed-plus-defibrillaattori/

Kelkkailukausi käynnistynyt vilkkaasti ja kelkkailijat ovat löytäneet Kieringin ja lähikylät keskeisenä 
kelkkalukäyntikohteena. Reitistöt ovat kunnossa kyltteineen monelta suunnalta. Vuodenaikaan nähden 
lunta on runsaasti n.100cm kuitenkin kohtuullisen hyvä ajaa umpilumellakin. Järvillä ja joissa on vettä, 
jota pitää varoa eikä reitiltä kannata poiketa. Voi etukäteen paikallisilta selvittää onko vesireititkään 
ajettavissa! Kiitokset Kieringin lanausporukalle, joka talkoilla lanaa ja pitää kelkkaurat auki Kittilän reitiltä 
- Kieringin kautta U-Luusuaan! Alueella on kattava palveluntarjonta, polttoaineet, ruoka, majoitustilat ja 
tapahtumat. Tarkemmin linkeistä:
https://flameoflapland.com/villa-unari-lapland-finland,  Unarin-Luusua
http://www.kieringinloma.fi/,   Kierinki
https://www.eraverkko.fi/palveluntarjoajat/erakeskus-molkojarvi,  
http://kierinki.com/tapahtumakalenteri/1/?tk=6

Sähkökelkatkin kehittyvät. Pilottiyritys Aurora Powertrains eSled on 10v:n kehityksen tuloksena saanut 
sähkökelkat safarikäyttöön. Sähköllä voi ajaa maksimissaan 40km, tavoitteena tulevaisuudessa 70km. 20 
kelkkaa on tiiviissä safarikäytössä. Kelkkailijat voivat nauttia ja omaksua luonnon todellisen hiljaisuuden 
ja puhtauden hiljaisella ja ympäristöystävällisellä moottorikelkalla. AURORA EMOTION Ari Karjalaisen 
mukaan, mikäli kalenterista löytyy tilaa voivat tulla esittelemään Kierinkiin kelkkatapahtumassa! 
Linkki:  https://auroraemotion.com/. Lapin Safarit Luoston toimitusjohtaja Jukka Hirvonen kertoo, että 
ensi kaudella Luostolla ajetaan ohjelmapalveluyrityksen safareilla sähkökelkoilla. Sähkökelkkoja tulee 35 
kappaletta ja ne sijaitsevat Rovaniemellä ja Luostolla. Sähkökelkat eivät kokonaan korvaa polttomoot-
torilla varustettuja kelkkoja, vaan tulevat alussa osaksi kokonaisuutta.

Linkki: https://www.sompio.fi/uutiset/sahkokelkat-tulevat-luostolle-6.184.1776539.5b801d37cf
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Miksi tapahtumia kannattee järjestää kylissä?

Tapahtumilla on merkitystä. Esim. Sodankylän kunnnan alueella 
järjestetään vuosittain paljon pienempiä ja suurempia tapahtumia. Harvoin 
mietitään mikä on niiden merkitys. Kun haemme esim. tapahtuma-
avustustukea yms. kylissä järjestettäviä tapahtumia varten. Mietimme, 
kuinka moni ymmärtää, että tarvittava tuki tapahtumien järjestelyhin tulee 
korkojen kera takaisin.
Jopa kansainvälisen yhteiskuntatieteellisin keinoin tehdyistä tutkimuksista 
on jo pitkään voitu lukea, että tapahtumia kannattaa järjestää.

Ne lisäävät vauhtia aluetalouden rattaisiin ja siten myös verotuloihin. Lisäksi
tapahtumilla voidaan vaikuttaa kunnan / kylien mielikuvaan turistikohteena 
ja jopa houkuttelevana yritysten sijoituspaikkana ja investointikohteena.
Perinteiset vuosittain järjestettävät tapahtumat tekevät tunnetuksi kyliä, 
sekä lisäävät kylien imagoa ja tunnettavuutta.
Tapahtumat ja niihin liittyvä näkyvyys ja myönteiset kokemukset ovat 
tärkeitä tekijöitä houkuttelevuuden ja vetovoiman taustalla. Tapahtumilla 
on myös vaikutusta kansalaistoimintaan. Kansalaistoimijoille tärkeintä on 
tapahtumien julkisuuskuva, koska vapaaehtoisistoimijat harvoin saavat 
konkreettista hyötyä. 
Kunnan tulisi myös huomioida avustuksia jaettaessa, että jokainen kylä on 
erilainen. Aktiivisesti toimivissa kylissä useimmiten on tapahtunut raju 
toimintaympäristön muutos. Perinteisen elinkeinorakenteen muutokset 
näkyvät voimakkaasti kylissä. Kylien on pakko pysyä kehityksen mukana, 
jotta kylien asukkaat pystyisivät pitempään asumaan kotonaan. Kylille tulisi 
luoda uusien yrityksien myötä nuorille uusia työpaikkoja. Lähes jokaisesta 
kylästä löytyy jokaiselle elämisen edellytykset ja tarvittava infra. Mikäli 
tulevaisuuden visioihin on uskomista, maaseudulla asumiseen tulee tunkua. 
Olisikohan se ”Älykäskylä” ajattelumalli seuraava kehityksen askel kylissä? 
Sitä odotellessa, maaseutukylissä tapahtumia kannattee järjestää, sekä 
kunnan myöntää avustuksia!  Nautitaan puhtaasta luonnosta ja keväästä!

Kieringin Kehitys ry, sihteeri Ulla-Maija Martin-Keinotie
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