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Ajankohtaista, tiedotteen toimitus.
Sodankylän kunnanjohtajan pesti jäi lyhytaikaiseksesi! Otteita Lapin kansasta ja Sompiosta
Sodankylän kunnanjohtajan työn jättänyt Kirsi Virtanen ei perustele irtisanoutumistaan.
– Johtajasopimuksen vuoksi en voi sanoa itse yhtään sen enempää kuin mitä on kunnan tiedotteessa,
Virtanen sanoo. Kirsi Virtanen toi kuntajohtamista näkyville sosiaalisen median avulla.
Hän kertoo kuitenkin nauttineensa työstään Sodankylässä.
– Olen ollut täällä onnellinen. Tykkään ihan hirmuisesti tästä kunnasta ja täällä työskentelystä, ja
työyhteisö on hyvä. Mutta tämä on nyt näin ja sillä selvä, hän jatkaa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mikko Pyhäjärvi (kesk.) sanoo, irtisanoutumisen taustalla on
sovittamattomia ristiriitoja. Mikko Pyhäjärvi ei avaa tarkemmin sitä millaisista ristiriidoista on kyse.
– En avaa sitä. On sovittu, etten ala avata yksittäisiä riitoja, Pyhäjärvi sanoo.
Valtuuston puheenjohtaja: Virtanen sai aikaan paljon hyvää
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pekka Heikkinen (kok.) kuvailee, että kyse on kunnanhallituksen
tiettyjen jäsenten ja kunnanjohtajan välisestä ristiriidasta. Heikkinen ei allekirjoittanut aloitetta
kunnanjohtajan irtisanomiseksi. Pekka Heikkinen pitää Kirsi Virtasen irtisanoutumista valitettavana.
– Ei tämä ole Sodankylän eikä Lapinkaan kannalta mikään paras mahdollinen ratkaisu. Virtanen oli päässyt
hyvin työn alkuun ja saanut paljon hyvää aikaan. Hän on työssään nykyajan johtaja, Heikkinen kuvailee.
Kirsi Virtanen vieraili ahkerasti kylissä ja ehti käydä Kieringissäkin kaksi kertaa.
Myös kunnanhallituksen toimintaa matkan varrella on kovasti kritisoitu mm. somessa, on tehty hyviä
päätöksiä, mutta myös sellaisia, joissa pieni tietty ammattiryhmä ajaa kunnnnan kannalta epäedullisia
päätöksiä. Kunnanhallitus on myös monen mielestä torpannut ennenaikaisia hankkeiden selvityksiä,
joissa kunta ei olisi ollut edes maksaja. Kritiikkiä on aiheuttanut projekteihin osallistumis- maattomuus,
joissa kunnan osuus olisi kuitenkin ollut kokokonaisrahoituksesta pieni! Taannoin kunnanhallitus jätti
toteuttamatta valtuuston päättämää poliittista ohjausta. Valtuusto on ylin elin. Kunnanhallitus toteuttaa
valtuuston päätöksiä. Saattaa olla, että nyt asioista eri mieltä oli liian moni taho ja yhteistyöhön
kykenemättömyyttä useammalla taholla. Kunnan taloustilanne pahenee, edessä on leikkaukset ja
veronkorotukset!

Ampumakoesuoritusten voimassaoloa jatkettiin. 21 § Ampumakoe
Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampumakoe on
suoritettu tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun 31
päivänä 2018, ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.
Uusi yksityistielaki voimassa. Merkittävimmät muutokset koskevat tiekuntien hallintoa ja kuntien roolia
yksityistien osalta. Uudistuksia ovat muun muassa:

• tiekunnan osakkaat voivat sopia, että tiekunnan kokouskutsu voidaan lähettää sähköpostilla, ja osakas
voi osallistua kokoukseen myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden tai puhelimen kautta.
• tiekunta voi hankkia ja tarjota osakkaille muitakin kuin tienpitoon liittyviä palveluja esimerkiksi
kimppajätehuollon järjestämisen.
• tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta päätetään yksityistietoimituksessa tai
kiinteistörekisteripäätöksellä, mutta myös tiekuntien omilla päätöksillä
• tienpitäjä voi poistaa jatkossa näkemää haittaavaa luonnontilaista kasvillisuutta tien suoja- ja
näkemäalueelta. https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/yksityisteille-uusi-laki/

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

Taikinajuuri happamalle ruisleivälle
1 viipale (väh. 10 g) hapanta ruisleipää
3 dl vettä
3 dl ruisjauhoja

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/reseptit/ruisleivan-juuri-ja-muut-raaka-aineet-1759
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Opettaja Jorma Teikarin muistoa kunnioittaen Kieringin kyläläiset ja entiset oppilaat
KIERINGIN LUOKKAKOKOUS/1947 -1950
KIERINGIN KYLÄSEURANTALO
KlERINGINTIE 722
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 lähteneet, 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 muistaak seni 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 kyIässä
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 lukujärjestyksestä
poiketen kavunneet Rutovaaran laelle. Katselimme kaukaisuudesta 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 tarkastajalle 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 videonauhoja, 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. Opettajana Kieringissä 1961-64
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