
 

 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 
Yleistä 
Kylänraitin hallituksessa puhetta johti vuonna 2016 Juha Vidgren, kirjureina Tiina Nissinen ja Katja Paananen 
ja jäseninä Salme Jääskeläinen, Hannu Lappalainen, Jorma Virta ja Pertti Sirkka sekä varajäsenenä Hannele 
Mähönen ja Hannu Jääskeläinen. Rahastonhoitoa toimitti Tarja Säisä. Yhdistyksen yhdeksäs virallinen 
toimintavuosi oli perinteiseen tapaan toiminnallisesti vilkas, vireä ja osin hyvinkin ripeä. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin yksi ja tapahtumien järjestämiseksi kokoonnuttiin toistakymmentä kertaa. 
Uusia jäseniä vuonna 2016 liittyi 2, jäsenvahvuuden ollessa vuoden lopussa 55. 
  

Tapahtumat vuonna 2016 
 
Kylänraitin vuosi pyörähti käyntiin juhlallisesti Kuopion Kaupunginteatterissa, jossa Raitin edustusryhmä 
Katja & Hannu kävivät pokkaamassa Vieremän Vuoden Liikuttaja 2015 palkinnon Kylänraitille. 
 
Helmikuun täyden kuun aikaan vinhakka tuuli raikasti ilmaa, kun Kyrönniemen maastoon kokoonnuttiin 
koko perheen ulkoilutapahtumaan. Kuuma ryhmä sivakoi Rientolasta Kyrönniemeen, jossa tarjolla oli 
nuotion loimutessa kisailua, kahvia, mehua ja makkaraa.  

 
Kuutamopallo johdatti kansaa paikalle Lumimaan 
Keväthoijakkaan maaliskuisena tiistai-iltana. Miilumäessä 
kisattiin Pisimmän liu´un merkeissä, Jorma pyöräytti porukoita 
kelkalla, palokunta ja MLL paikalla esittelemässä toimintaansa ja 
tarjolla oli makkarat, mehut ja kahvit Nuorisoklubilaisten 
tarjoilemana. 
 
Huhtikuussa vuosikokoustettiin Liiterissä ja samalla iskettiin 
ideat kehiin tulevan kesän tapahtumille. 
 

Toukokuun Vieremän Superviikonloppu alkoi 76-raveille ja jatkui Erämessuilla, jotka onnistuivat 
järjestelyjen, sään, yleisömäärän ja tunnelman osalta erinomaisesti. 
 
Kunnan virkakoneisto ja lupakäsittely haastettiin 
pieneen testiin, kun kesätorin rakentamisen osalta alkoi 
hippulat vinkumaan ja vasarat napsamaan. Nuorten 
tapaamiskioski keikkui jo trukkipiikkien koukussa, kun 
rakennustarkastaja winhaa wauhtia riensi 
allekirjoittamaan asianmukaiset lupapaperit 
kunnantalolle. Kioski sijoilleen, siirtonurmikot kenttään, 
hurjan touhukas talkooporukka pyöri päivän tantereella 
ja jo aamuksi saatiin uusi kesäkioskimiljöö 
toimintakuntoon. Ahkerat työmuurahaiset työnjohtaja 
Tuomon johdolla puuhasi somistuksen parissa vielä pari iltaa ja kylän keskeisimmälle paikalle rakentui mitä 
herttaisin pienyritys. 4H pyöritti toimintaa kuukauden ja loppukesäksi tehotrio ”Kauhanen & Nissisen 



Nuoret” tarjoili kesäpäivät kioskista suussa sulavia herkkuja.  
 
 
Kesän pettämätön tapahtumasabluuna – Tiistaiset Lauluillat -  osui ja upposi tänäkin suvena ennen 
näkemättömän nimekkään esiintyjäkavalkadin säestyksellä. Avauksen töräyttivät ilmoille Mika-duo – uusi 
kunnanjohtajamme Mika Suomalainen sanoin ja tangofinaaliin saakka ennättänyt, supersuosittu oman 
kylän kasvattimme Lappalaisen Mika sävelin ja lauluin. Avausiltaan mahtui myös tuleva Vuoden 
Lähituottaja Pesolan Pihvilihan makkaramaistiaisineen ja neljän linja-auton voimin paikalle töräyttäneet 
laulajat Sonkajärveä ja Nissilän perukoita myöten. 

     
Lauluiltakavalkadi jatkui Bumtsi-Bum Jari Puhakan voimin, jonka jälkeen estradin valtasi Halonen-Heikkinen 
taiteilijaperhe. Antti epäili, josko penkit olivat täyttyneet Maaritin lähisukulaisista, mutta sen verta 
lupsakasti ilta soljui, että saattaa seuraavina kesinä paikalle osautua pikku-serkutkin jos vain nämä sana-ja 
sävelsepot saamme edelleen Monttuun esiintymään. 

 
Puheenjohtajamme jäljittäessä kaikkien aikojen totovoittoa 
Kuninkuusraveissa valtasi hänen Sandels-jokialuksensa raitin hallituksen 
ideariihijaosto. Aivan kertakaikkisen upeassa elokuisessa illassa, 
peilityynellä jokireitillä sauna oli lämmin, makkarat kuumia, ruoka 
hyvää, virvokkeet viileitä ja porukka nautiskeli.  Iltakasteen jo 
laskeuduttua todettiin yhteistuumin ettei kesäisen seesteistä tunnelmaa 
hakiessaan tarvitse ikiomaa Murennusjokea edemmäs rientää. 
 
 
 

 
Kevään ja kesän ajan seurasimme mielenkiinnolla Einarin puiston rakentumista lumimaan paikalle ja 
elokuussa koeponnistuksen alueella suoritti – ei enempää eikä vähempää – kuin Suomen miesten 
lentopallo maajoukkue, Salahmin ja Vilen kasvatin Antti Siltalan johdolla. Viihdyttävä lentopallo-ottelu 
tarjosi liikuntahallilla rattoisan iltarupeaman. 
 
Satoi tai paistoi valtaavat naiset kumppareissaan 
Vieremän kylänraitin syyskuun puolen välin tiistaina. 
Lauran alkujumpan lämmittelyn jälkeen napakka 
iltalenkki pyöräytettiin Einarin Puiston kautta, mistä 
kainaloon napattiin Olvin raikkaan poreilevaa vettä ja 
arpalipukka  
kämmeneen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lokakuu toi koulukeskukseen Villasen Timon ja seinien kokoisia huikeita maisemia omasta pitäjästä. Timon 
sanoin: ”Usko omiin unelmiin ja ylpeys omista juurista antavat hyvän lähtökohdan elämään. Vieremä oli 
minulle hyvä paikka kasvaa, oli turvallista ja yhteisöllistä.” Timon kuvien myötä nämä teemat toivottavasti 
jäävät myös nykyisten ja tulevien nuorten mieleen. 
 
Einarin Puiston elämä jatkui erittäin vilkkaana, ei sellaista iltapuhdetta etteikö vilinää ja vilskettä puistossa 
olisi ja päivällekin käyttäjiä riittää eri sukupolvista. Syyslomalla puisto täyttyi ponsselaisten, Kylänraitin,  
4H:n, MLL:n ja kunnan järjestämässä ulkoilupäivässä kaiken ikäisellä porukalla 400 ulkoilijan voimin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-vuotisen yrittäjäuran pakertanut Salme ja erinomaisena tukena oman työnsä ohella puurtanut Hannu 
kaapattiin kesken perjantaisen työpäivän Savon pääkaupunkiin saakka. Aluksi muikusteltiin asiaankuuluvine 
virvokkeineen muikkuravintola Sammossa, jonka jälkeen keskityttiin kylttyyrielämämykseen Samuli 
Edelmannin tahtiin Kuopion Musiikkikeskuksessa.  

 
Marraskuun lopulla oli vuorossa jälleen tapahtumien 
superviikonloppu: perjantaina valon juhlaa ja joulun 
avausta, lauantaina Joulujolkotusta ja koko perheen 
pikkujoulua. Vuoden vieremäläinen teko seinäfiguuri 
matkasi Vieremä Erä ja Matkailumarkkinat ry:lle ja joulun 
avaajat täyttivät toriaukion ääriään myöten. 
 
Joulumuistaminen osoitettiin Yä-Savon SOTEn kautta 
ruokalahjakortteina tuomaan apua ja joulumieltä 
vastaanottajilleen. 
 

Vuosi päätettiin Tilkku-Ilonan juhlahuoneistossa herkkupöydän ääressä katseet suunnaten Suomi 100 
juhlavuoteen. 
 


