
  

KYLÄTIEDOTE 02 / 2018

Kaupan aukioloajat Country & Blues viikonloppu: pe 9.00 – 20.00, la 9.00 – 19.00, su 9.00 – 16.00



  



  

Kieringin kylä saa palkinnon

Tällä kertaa Kieringin kylä saa vuoden ympäristö -palkinnon. Palkinnon jako tapahtuu Hietalan 
Perinnekartanossa 2.9.2018 klo 13.00. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita! 

Kriteerin palkinnon saamiselle ovat seuraavat:
”Vuoden kulttuuriympäristöteko -palkinto annetaan silloin, kun siihen on erityistä aihetta, kuitenkin 
enintään yksi vuodessa. Se on tarkoitettu annettavaksi ensisijaisesti yhteisöille. Palkinnon 
myöntämisen perusteena ovat erityisesti toimet, jotka ovat hyvänä esimerkkinä rakennetun 
ympäristön kokonaisvaltaisesta vaalimisesta, ja joissa kulttuuriympäristö on erityisesti otettu 
huomioon. Palkinnon saajalle annetaan kunniakirja ja hallituksen päättämä muistoesine.” 
(http://lapinrakennusperinne.fi/palkinnot/)

http://lapinrakennusperinne.fi/palkinnot/


  

Euroopan kulttuuriympäristöpäivä 2018 
”tunne perintösi, jaa tarinasi”

Päivän ohjelma on seuraava:  

Kierinki, Hietalan perinnetalo 2.9.2018

13:00 Tilaisuuden avaus, Lapin rakennusperinne ry 
Olavi Parpala  Lapin rakennusperinne ry

            kulttuuriympäristön vaalijana
13:10 Tunne perintösi, jaa tarinasi

Mika Riipi  Lapin liitto
13:30 Kieringin kylän tarina

Risto Niemi  Kieringin kyläseura
13:50 Vuoden kulttuuriympäristöteko – tunnustus

Lapin rakennusperinne ry:n edustajat
            - palkinnon luovuttaminen
             - palkinnon saajan puheenvuoro

14:10 Hurrikas – tunnustuspalkintojen             
luovuttaminen
Lapin rakennusperinne ry:n edustajat

           palkinnon saajien puheenvuorot
14:50 Mahdolliset muut tunnustuspalkinnot
15:00 Kieringin kylän merkitys Sodankylän 

kunnalle
Sodankylän kunnan edustaja

15:15 Kahvi
15:40 Lapin rakennusperinne ry:n vuosikokous 

(kaikille avoin tilaisuus)
16:40 Tilaisuuden päätös

Kieringin

’

Kaupan aukioloajat maalaismarkkina 
viikonloppu:
pe 9.00 – 20.00
la 9.00 – 19.00
su 9.00 – 16.00

Kaupan aukioloajat  30.8.2018 
saakka:
ma pe 9.00 – 17.30
la 9.00 – 16.00
su 11.00 – 15.00

 



  

KIERINGIN MAALAISMARKKINOIDEN
”ALKUPAMAUS”  vuonna 2001

Kieringin Maalaismarkkinat järjestettiin
ensimmäisen kerran TE-keskuksen 
kaksi-
vuotisella hankerahoituksella 7.9. - 
9.9.2001
– 2002, sekä  omarahoituksella  2003.
  Tapahtumalle oli tilaus, markkinakävi-
joiden määrä kasvoi vuosittain. Ylitet-
tettiin 5 000 kävijämäärä. Yleisöennä-
tykset paukkuivat pienessä syrjäisessä
kylässä. 
  Vrt. Luosto Classic -tapahtumaan  
yleisömäärä alkuvuosina hädin tuskin
ylitti 3 00 kävijää.
  Holopaisen Paavo ja Teija toimivat
hankkeen aktivaattoreina 18 aktiivi-
sen talkoolaisen avustaessa.
  Kieringin kylänraitti pistettiin edus-
tuskuntoon syksyn maalaismarkki-
noita varten. Kylän keskellä poltet-
tiin kymmen hehtaarin kuloheinä-
pellot siisteiksi toukokuun puolella.
Kulotus tehtiin talkoilla ja paloviran-
omaisten luvalla. 
  Ajankohta oli tarkoin harkittu. Syk-
syn sato on valmis, ruskaturistit ovat
ovat liikkeellä eivätkä miehetkään ole
vielä metsällä, kertoi hankevetäjä Teija
Holopainen, Lapin Kansan toimitta-
jalle  Paula Hakalalle 5.6.2001.
   Kieringin Maalaismarkkinat ei 
tähtää vain syksyisen tapahtuman 
järjestämiseen. Tarkoitus on myös 
elvyttää käsityöperinnettä, perin-
teistä viljelyä ja muuta osaamista
maaseudun vahvuuksia korostaen.
   Mukavaksi päiväretkikohteeksi mark-
kinoita tarjotaan ruskaturisteille, Kierin-
kiin kun on vain noin tunnin matka Yllä-
seltä, Luostolta, Leviltä ja Rovaniemel-
täkin.  
  Nämä toimintamallit pätevät vielä
2018 markkinoiden järjestelyissä.
  Tapahtumia oli pitkin kylää.  Esillä
oli kädentaitoa vaativia tuotteita: veneitä, 
rekiä, puukkoja, Lapijuusto-, kampa-
nisujen-, ja ohraleivän paistoa. 
 Konenäyttely ja työnäytöksiä, eläin-
näyttely koulun pihapiirissä (koulu tu-
houtui tulipalossa vuonna 2006).  
Baarilla pidettiin grillijuhlat.  Fredrik
Vierelän entisessä kaupparakennuk-
sessa  toimi Reetin kahvio.
   Niemelän tallimuseossa oli näytillä
hevosteluun liittyvää kalustoa ja esi-
neitä. Tervahautaa poltettiin 
Kukasjärvellä.

Hiljaiseloa vuosin 2004 - 2010
Luultavasti talkoolaiset väsäh-
tivät tai talkoilu into lopahti
vuosiksi 2004 – 2011.
  
Vuonna 2012 ryhdistäydyttiin
alettiin  virittelemään taas
maalaimarkkina tapahtumaa.  
Teija sai aktivoitua porukkaa
maalaismarkkinatalkoisiin ja
siitähän tapahtumaketju taas
pääsi vauhtiin.
   Vaikkakin samanaikaisesti oli 
kyläseuran hallinnoima Kierin-
gin Kehittämishanke meneil-
lään.  Tapahtumalle oli tarvetta.
Markkinayleisö piti tapahtumaa
tarpeellisena. Maalaismarkkinat 
toi Kierinkiin yleisöryntäyksen.
Oli tuhansia kävijöitä 31.8 – 2.9.2012
välisenä aikana, vaikkakin kesä
oli sateinen.  Traktori oli saanut 
kilpailijan nyt villitsi mönkijä 
kuume.  Tuttu oireyhtymä,  
naapuria huonommaksi ei 
passaa jäädä.
  
 Kylän kehitys alkoi 2011 - 2018
Holopaisten toimesta kylään 
saatiin kauppa ja kahvila, majoi-
tustiloja rivitalolta ja lähes
100  -päinenYlämaan nautalauma 
verkaisesti liikuskeli kaupan takana
olevassa aitauksessa ja ihmette-
li aidan toisella puolella alati
vaihtuvaa uteliasta homo sapiensin
porukkaa...
  Tuirantiellä oli varsinainen
kansanvaellus, kun ihmiset ryn-
täilivät, kuka minkäkinlaisella 
kulkuneuvolla, aina trollaattorista
potkukelkkaan, kun autot tukkivat tien.  
  Hietala entisöitiin tilausravintola 
saatiin käyttöön, myöhemmin kun-
nostettiin navetan- ja lodonpuoli ja
tuotiin vanha tuparakennus pihapiiriin
 Muutama vuosi sitten Hietalan piha-
piriin valmistui uusi uljas majatalo ym.
Kaupalle saatiin 24/7 bensis ja laajen-
nettiin kahvilaa.
  Muutkin kyläläiset ovat ahkerasti kun-
nostanee rakennuksiaan ja piha-alueita.
Kylän pellot ovat hyötykäytössä.
Lyhyesti sanottuna Kierinki oli 
taas  noussut kunniaan ja mai-
neeseen, kuin Fenix lintu tuh-
kasta!

Tässä tulevia syksyn 10. kerran
järjestettäviä maalaismarkkinoita
odotellessa totean, että Kieringin
toimintaympäristö on kokenut
voimakkaan ja positiivisen muu-
toksen.
  Mielestäni maalaismarkkinoiden
toiminta-ajatus nojaa samoihin,
kuin 2001 vuonna.
   Maalaismarkkina tapahtuma on
vakiinnuttanut paikkansa syys-
kesän tapahtumien joukossa.
Sen markkina-arvo kunnan ja 
kylän yhdistysten taloudessa on
huomattava ei vaan markkina-
aikana, vaan vaikutus on pitkälle 
tulevaisuuteen. 
Tapahtuman tarkoitus on vaalia
vanhoja perinteitä ja samalla siir-
tää taitoa ja tietoa nykypolville.
  Tapahtumat aidossa maalaismiljöössä
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
pihapiirit luovat upeat kehykset
maalaismarkkinatapahtumalle.
  Toivomme, että Maalaismarkkinat
osaltaan edistäisi ja vahvistaisi alu-
eensa ja muiden maaseutuelinkei-
nojen kehittymismahdollisuuksia.
  Samalla pyrimme verkostoitumaan
erillaisten yhteistyökumppaneiden
kanssa, sekä saamaan nuoret mukaan
yhdistys- ja kylätoimintaan, sekä kiin-
nostumaan maaseudun kehittämisestä.
Viihtymään ja työllistymään kotiky-
lässä.

 Huomasimme, kylää kehittäessämme,
ettei kukaan tuo palveluita hopealau-
sella sivukylille ja palvelut karkaavat
aina vain kauemmaksi, ellemme itse 
tee jotain. Aktiivinen kylätoimintamme
palkittiin  Levin kylätoimintapäivillä,
Kierinki valittiin vuoden lappilaiseksi
kyläksi 2013 ja valtakunnallisessa kylä
kilpailussa pääsimme jaetulle neljännelle-
sijalle. Lisäksi olemme saaneet lukuisia
kunniamainintoja vireästä toiminnasta,
kylän kehittämisestä ja hyvästä tiedot-
misesta. Harvinaisen sitkeitä ”sissejä”
löytyy Kieringin kylästä. Nöyrä kiitos
ja kumarrus yhteistyöstänne! 
     Tapahtumissa tavataan!
                  Uma



  

Hyvinvointipäivät Hietalan Perinnekartanossa 
8. - 9.8.2018 klo 9.00-17.00.Tilaa haluamasi hoito 
etukäteen:
Jalkahoidot:Raija Pulju 0400 251 994
Hieronta tai jäsenkorjaus: Ritva-Leena Vierelä 
045 207 6177
Hiusten leikkaukset: Virve Kangas 040 716 1329
Kahvila auki
Hyvinvointi tuotteita ym 

PERUSMAKSU 10 LIPPU 2  -näytelmä

Perjantaina 31.8. klo 17.00 – 19.00
Siirtolan Teatteri- ja Kongressiladolla

Avoimet ovet Ultima Thulen 
tuotantotiloissa

Kukasjärven 195, Kukasjärvi

Historian havinaa, tuote-esittelyä ja 
myyntiä

Perjantaina 31.8. ja launantaina 1.9. 
klo 11.00 – 17.00

TERVETULOA!!

EK-Rakennus 
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

Miskisvaarantie 141

mailto:esko400@gmail.com
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