
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
Yleistä 
Kylänraitin hallituksessa vuonna 2014 toimivat Juha Vidgren (pj), Tiina Nissinen ja Katja Paananen 
(sihteereinä), Salme Jääskeläinen, Hannu Lappalainen, Tiina Nissinen, Jorma Virta ja Pertti Sirkka sekä 
varajäsenenä Hannele Mähönen ja Hannu Jääskeläinen. Rahastonhoitajana toimi Tarja Säisä. Yhdistyksen 
seitsemäs virallinen toimintavuosi oli niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin historiamme vilkkain. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin yksi ja tapahtumien järjestämiseksi kokoonnuttiin parisenkymmentä kertaa. 
Uusia jäseniä vuonna 2014 saatiin 9 yksityishenkilöä, jäsenvahvuuden ollessa vuoden lopussa 56. 
  

Vuoden 2014 Tapahtumat 
 
 
Keväthoijakka  
Olemattoman lumitilanteen vuoksi vuoden 2014 Keväthoijakka ei toteutunut.  
 
Kisastudio ja Mitalijuhlat 
Niskasen sisarusten Kertun ja Iivon aivan uskomattoman upeat hiihtosuoritukset Sotshin Olympialaisissa 
saivat kotikylälläkin aikaan ennen näkemättömän kisahuuman. Meijerin Monttuun tuotiin yhteistyö-
kumppaneiden tukemana videoscreen, jonka kautta hiihtoja oli helppo seurata. 
15.2.2014 Meijerin Montun Kisastudiossa jännitettiin ensimmäisen vieremäläisen olympiamitalin tuloa ja 
huikean loppukirikamppailun tuloksena hopeamitali oli Kertulla kotiin tuomisina – paikalla oli reilut kolme 
sataa hiihdon ystävää ja Ylen uutistoimitus. Parin päivän kuluttua Iivo räjäytti potin ottamalla yllätyskullan 
Sami Jauhojärven kanssa miesten parisprintissä.  
Näitä koko Suomen kansaa sykähdyttäneitä suorituksia ja Kertun ja Iivon kotiinpaluuta juhlistettiin ripeällä 
aikataululla järjestetyissä Mitalijuhlissa. Eri yhdistysten voimavarat yhdistäen noin kahdentuhannen hengen 
kahvitus ja illanvietto sujui leppoisissa merkeissä. Yhteisöllisyyden voimannäytös, joka noteerattiin laajalti 
jopa valtakunnan medioissa.  
 
 

        
 
 
 



 
Polkuautojen katuratakisa 17.5 
Aurinkoisessa kevätsäässä polkaistu Vieremä GP-polkuautokisaa ja Wanahojen 
kulukupelien paraati kokosi koulukeskukselle autoilevaa kansaa joitakin kym-
meniä. Samaan aikaan koulukeskuksenruokalassa Nuorisoklubin toteuttama 
Ravintolapäivä kokosi kisaväen maittavan aterian ääreen kisan päätteeksi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talkoot    
Talkootyönä vuoden aikana värkättiin polkuautot kisakuntoon, kunnostettiin ja ehostettiin Meijerin 
Montun vanhat penkit ja rakenneltiin niitä toinen mokoma lisää. Kuopiolais-talkoovahvistusten kera 
liisteröitiin ja päivitettiin pylväsmainokset kesän 2014 tiedoille asemapaikkanamme Eskolan halli. 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuosikokous ja vuosikalenterin päivitys   
Malmiharjun tupaan kokoonnuttiin 4.4.2014 
vuosikokoustamaan ja ideoimaan loppuvuoden 
tapahtumia. Kunnansihteeri Mika nuiji ripsakasti 
kokouksen päätökset yksimielisesti pöytään. 
Paikallislehden lähi aikojen uutisointien innoitta-
mana ja varainhankinnan vauhdittamiseksi 
päätimme julkaista Iisalmen Sanomissa kesän 
korvalla Vieremän Kylänraitti liitteen. Liite sai 
erittäin hyvän vastaanoton mainostajilta ja sen 
avulla kartutettiin kassaa reilulla kuudella 
tuhannella eurolla ja näin oli loppuvuoden 
toiminta taloudellisesti turvattu. 
 
 
 
  



Pohjois-Savon Kulttuurirahasto 
Talouden hyvät uutiset jatkuivat pääsiäisen alla,  
kun saimme tiedon Pohjois-Savon Kulttuurirahaston  
myöntämästä merkittävästä 4 000 euron avustuksesta lauluiltojen 
järjestämiseen vuosille 2014 – 2015. Juhlallinen apurahojen jakotilaisuus 
järjestettiin huh, niin helteisenä toukokuun 19. päivän maanantaina.  
 
 
 
 
 
Lauluillat  
Perinteiseen tapaan Meijerin Montun tiistaisiin lauluiltoihin kokoonnuttiin heinäkuun tiistai-iltoina. Voissa 
paistuvat, maistuvat muurinpohjaletut, höyryvän kahvikupposen kera tekivät kauppansa vaihtuvien 
laulusolistien vetäessä Montun penkit täyteen laulukansaa tiistai toisensa jälkeen. 
   



Latotanssit 18.7.2014 
Lauluiltojen lomassa pyörähdettiin Juhan entisöimässä idyllisessä Harjun tilan ladossa tunnelmallisissa 
latotansseissa, joissa tanssikansaa pyöritti Kaukolasipartion pojat ja nauratti legendaarinen, savolaisen 
sananväännön mestari, itse Jaakko Teppo. 
 

  
 
 
Naisten Kumpparikävely 22.9.2014 
Vinkka viima puhalsi ja pistävän kylmät pisarat piiskasivat seitsemännen kerran käveltyä Naisten 
Kumpparikävelyä tarpoessamme. Armottoman syksyinen sää verotti tänä vuonna hieman kävijöitä, mutta 
siitä huolimatta Sotkun lampea kiertämään kokoontui puolitoista sataa kumpparoijaa. Kaikkien 
ilmoittautuneiden kesken arvotut laadukkaat palkinnot löysivät uudet kotinsa ja jokaisella osallistujalle lähti 
kotiin viemisiksi vähintään juoma ja kukkanen. 
 
Joulunavaus 21.11.2014 
Pirjo-pappi, joulupukki ja poro isäntäväkineen toivat jälleen Vieremän kylälle leppoisan joulutunnelman 
marraskuun lopulla.  Heiskasen Matti etunenässä varmisti viiden puurolautasellisin voimin, että puuro oli 
tänäkin vuonna varsin maittavaa ja noin neljäsataa puuroannosta hoiteli useamman perheen 
lounasruokailun helposti pois päiväjärjestyksestä. 
 
Vuoden Vieremäläinen teko palkinnon noutivat Perkkiön nuoret isännät Juho ja Ville siististä ja edustavasta 
maalaismiljööstä, joka lisäksi Ouluntien varressa toimii käyntikorttina Vieremän kirkolle etelän suunnasta 
saavuttaessa. Neljä Optia-kinkkua saivat arpakassan täyttymään mukavasti. 
 
 

  
 
  



Jouluvalot 
Lukuisien pyyntöjen ja monen vuoden odotuksen jälkeen Lappalaisen Hannu pisti asian toimeksi ja 
marraskuussa aloitettiin rahankeräys Jouluvalo-projektiin. Jälleen varsin rivakalla aikataululla saatiin 
koevalot viriteltyä kylänraitin koivuihin, hyväksi havaittiin ja joulukuun alkuun mennessä oli 
pariinkymmeneen puuhun viritelty kirkkaat valonauhat luomaan valoista, jouluista mieltä vieremäläisten ja 
vierailijoiden mieliin. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itsenäisyypäivän aattona, tasan 75-vuotta siitä kun vieremäläiset  miehet lähtivät rintamalle puolustamaan 
maatamme, vaikuttavan valojuhlan myötä sytytimme n. 12 000 led-valoa tuikkimaan eri kanteille kylää.  
Veteraanikuoron virsi ja Mika Lappalaisen vaikuttava Taisteilija-esitys herkisti monen osallistujan 
silmäkulman kostumaan.  
 

     
                     
 
 
Aappo I. Piipon stipendi 
Itsenäisyyspäivänä sai Tarja ja Jukka  jälleen 
viritellä kovat kaulaan ja suunnistaa 
koulukeskukselle vastaanottamaan stipendiä 
lauluiltojen  järjestämiseen. Vieremän 
Marttisenjärveltä lähtöisin Aappo I. Piipon 
sanoitusten tuomia Teosto-maksuja ohjataan 
vuosittain viermäläisen musiikkiharrastuksen 
kannustamiseksi ja eteenpäinviemiseksi.  
Suomen 97. itsenäisyyspäivän kunniaksi 
sytytimme kynttilä sanoittajasuuruuden 
haudalle Vieremän Tihilänmäen kummulle. 
 
 
 



Niemisen kylän ruokakirja 
Puheenjohtajamme Juhan kesän aikana organisoiman maittavan projektin lopputuloksena putkahti 
markkinoille joulukuussa uunituore Niemisen kylän ruokakirja, joka pelkillä kuvillaan sai veden 
herahtamaan kielelle.  Kylänraitti ja –raittilaiset ovat mukana markkinoimassa ja myymässä kirjaa, jonka 
tuotto ohjataan Vieremän Itäisen koulun ja kirkonkylän koulun kotitalousluokan toimintaan. 
Koulukeskuksessa järjestetyissä joulumyyjäisissä 13.12. Kylänraitin myyntipöydältä lähti 72 kirjaa pukin 
kontiin ja omien reseptiarkistojen täydennyksiksi. 
 
 

 
 
 
 
Lopuksi 
Erittäin tapahtumarikas sekä merkittäviä taloudellisia huomionosoituksia täynnä olevan vuoden jätämme 
taaksemme. Runsaat osallistujamäärät tapahtumissamme, mainostukijoiden vaivaton mukaantulo ja 
erilaisten niin rahallisten kuin myös median huomionosoitusten kohdentuminen meihin osoittivat, että 
toimintamme ja paikkamme kyläyhteisössämme on koettu tarpeelliseksi ja tärkeäksi.    
 
 Näillä eväillä on hyvä jatkaa toimintaan nöyrin ja iloisin mielin kohti aktiivista kahdeksatta toimintavuotta. 
 
 


