
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2015 
 
Yleistä 
Kylänraitin hallituksessa vuonna 2015 toimivat Juha Vidgren  puheenjohtajana, Tiina Nissinen ja Katja 
Paananen sihteereinä, jäseninä Salme Jääskeläinen, Hannu Lappalainen, Jorma Virta ja Pertti Sirkka sekä 
varajäsenenä Hannele Mähönen ja Hannu Jääskeläinen. Rahastonhoitoa toimitti Tarja Säisä. Yhdistyksen 
kahdeksas virallinen toimintavuosi oli perinteiseen tapaan toiminnallisesti vilkas ja vireä. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin yksi ja tapahtumien järjestämiseksi kokoonnuttiin parisenkymmentä kertaa. 
Uusia jäseniä vuonna 2015 liittyi 2 yritysjäsentä, jäsenvahvuuden ollessa vuoden lopussa 56. 
  

Tapahtui vuonna 2015… 
 
Uamutoimet  
Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina surusilmin kokoonnuimme paikallisen K-marketin ympäristöön 
lumitöihin ja auttamaan kauppiaan perhettä heitä kohdanneen menetyksen keskellä.  
Kunnansihteeri Hämeenniemen sanoin: 
”Sunnuntaiaamun teema on ollut: ”Pieniä hyviä tekoja ja raitista ilmaa porukassa.”  Hyvässä porukassa 
poistettiin ajoittain lähes metrin lumipeite kaupan katolta. Miestappioita nolla, vakuutukset kunnossa, ei 
käytetty turvaköysiä, koska Tarzanit ei tarvitse niitä. ” 

 
 
Miestappiot kunnansihteerin osalta konkretisoituivat kesän jälkeen, kun Mika siirtyi kunnan palveluksesta 
pikitien päähän Yrittäjien edunvalvontatehtäviin ja myöhemmin Naamakirja tiesi kertoa meille rengastuk-
sen olleen tärkeä taustavaikuttaja paikkakunnan vaihdokselle. 
 
Maaliskuun alussa puheenjohtajamme roudasi palvelu-
keskus Sotkanhelmeen hulppean television, jossa 
vanhusten viihdykkeeksi pyörii kuvia ja videoita eri 
vuodenajoista ja kesäistä kirkonkylän taajamaa 
luonnon äänien säestyksellä. Vuodesta 1995 palvellut 
näköradio vapautettiin samassa yhteydessä 
eläkepäiville. 
 
 
 
  



Rakennusrojektit 
Helatorstaina Eskola täyttyi 
iloisesta puheensorinasta, 
pylväsmainokset liisteröi-
tyivät alustoilleen käden 
käänteessä ja heti seuraavana 
iltana rutinoitunut tiimi 
pyöräkoneen kauhasta käsin 
sujautti mainokset paikoilleen 
kyläläisten luettavaksi. 
Puuha-Hannut ja Jorma 
näpsäyttivät keskellä sateisen  

kesän Montun lavalle uudet astimet. Lämpöpuinen kulkuväylä turvaa kulun 
estradille pitkälle tulevaisuuteen. 
Marraskuun tuulessa ja tuiskeessa sama rytmiryhmä ohjasi, koordinoi ja lähes kolmestaan värkkäsi 
kymmenkunta uutta jouluvalonauhaa kylänraitin puustoon vetäen samalla kaapelit kirkkokujan valoille.  

 
Päiväsyömmet 
Kylänraittilaiset osallistuivat omien yritysten myötä sekä aktiivisina 
kävijöinä Vieremällä ensimmäistä kertaa järjestetyille Erä-Messuille 
toukokuun lopulla. 
 
Hyvää joulumieltä toivottaen Kylänraitti lahjoitti Ylä-Savon Sotelle 
kymmenen 70 € ruokalahjakorttia ohjattavaksi paikallisten vähävaraisten 
lapsiperheiden hyväksi. 
 

 
Iltaruppeemat 
Lumimaa tarpeita tipahti tänä vuonna taivaalta riittävästi. 
Vilinää ja vilskettä riitti maaliskuisessa keskiviikkoillassa, kun 
liukurit liukuivat, mönkijä pörräsi, tulipaloja sammuteltiin, 
makkaraa ja kahvia nautiskeltiin ja iloista iltaa vietettiin. 
Tilinpäätös illasta oli: hyvään tapahtumaan riittää, kun on joku 
ken kutsuu väen paikalle, ohjelma ja tunnelma syntyvät lähes 
itsestään. 
 

Warsin wallattoman mediajulkisuudenkin saavuttanut, 
yleisömenestys Naisten Ilta viettettiin koulukeskuksella 350 
naisen ja muutaman miekkosen voimin. Yhteistyökumppani 
Optian, Kylänraitin ja seurakunnan mainiot mannekiinit 
esittelivät Tilkku-Ilonan kevään ja kesän muotia, Ruuskas 
Antti rupatteli mukavia, Karvosen Pirjo pyöräytti pienen 
jumpan, Oikarisen Sara kampauksen ja Jaanan Juhlapalvelun 
iltapalasella hemmoteltiin paikalle saapuneita.   
 
 

Kylänraitin iskuryhmä – Salme, Jorma, Jukka ja Tarja -  
osallistuivat huhtikuussa Laikkaalla Vieremän Yrittäjien 
vuosikokoukseen pohtien yhteistyön tiivistämisestä 
kylän eri toimijoiden kesken. Aktiivisen porukan vähyys 
ja uusien toimijoiden aktivointi ovat useamman 
yhdistyksen tämän päivän haasteita.  



   
Lauluiltojen sateettomuuden taika rikkoontui tänä kesänä, kun vettä taivaalta riitti lähes kesän jokaiselle 
päivälle ja vuorokauden ajalle. Iltatorilla startattiin 30.6 ja tiistai-iltojen lauleloja jatkettiin heinäkuun 
loppuun.  
Lauluillat huipentuivat elokuun 11. päivä, kun Montulla esiintyi sympaattinen Pasi Kaunisto säestäjänään Ilpo 
Kaleva. Illan alkajaisiksi haalimme puolen kylän jakkarat, että paikalle saapunut 450 hengen ennätysyleisö 
saatiin edes osittain istualleen. Samalla toivotettiin Pirjo-pappi tervetulleeksi takaisin vuoden virka-
vapaaltaan, sipastiin juoda vehnäskahvit ja arvottiin pari mottia halkoja. Illan päätteeksi Radion Sandelsin 
Reijo sai aikaiseksi niinkin historiallisen pysähdyksen, että Kylänraitin ydinryhmä seisahtui olemassaolonsa 
ensimmäiseen yhteiskuvaan. 

 
 
Iltalenkille kumpparoimaan riennettiin syyskuun puolivälissä 250 naisen voimin.  
Hannut jälleen hyvällä asialla huolehtien naisväen nesteytyksestä, Markku  
kajautti ilmoille serenadin, Laura lämmitti lihakset vetreiksi ja runsas arpajais- 
pöytä voitoillaan ilostutti joka viidennen osallistujan. Perinteisiä ruusuja ja  
mitaleja unohtamatta. 
 

  
 

Joulukin avattiin tänä vuonna ehtoolla. 450 puuro-annosta, 
kinkkuarpajaiset, poroajelu, rovastin rupattelu, piparikahvit, 
myyjäiset, joulupukin ja –muorin vierailu sekä jouluvalojen 
sytytys virittivät mielet kohti lähestyvää joulun aikaa. 
Uutuutena tapahtuman yhteyteen lanseerattu Joulu-Jolkotus 
juoksutapahtuma yllätti positiivisesti suosiollaan ja keräsi 
hyväntekeväisyyteen rapiat tuhat euroa. Vuoden vieremä-
läiseksi  valittu Annukka Tarvainen onnistuttiin myöskin 
yllättämään täydellisesti tittelillään ja lukuisan palautteen(kin) 
perusteella palkinto osoitettiin erinomaiseen osoitteeseen. 

 
Vuosi huipentui Ponssen tarjoamaan Eino Grönin Joulukonserttiin, jonne Kylänraitin väki kokoontui 
yhteislähdöllä. Illan päätteeksi Salmen ja Hannun tarjoamien joulukahvien äärellä ynnättiin hyvin sujunut 
vuosi yhteen ja hyvillä mielin suunnattiin katseet tulevan vuoden uusiin ja perinteisiin tapahtumiin. 


