
 
 

 TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 
Yleistä 
Kylänraitin hallituksessa puhetta johti vuonna 2017 Juha Vidgren, sihteereinä Tiina Nissinen ja Katja 
Paananen ja jäseninä Salme Jääskeläinen, Hannu Lappalainen, Jorma Virta ja Pertti Sirkka sekä varajäsenenä 
Hannele Mähönen ja Hannu Jääskeläinen. Raha-asioita hoiti Tarja Säisä.  
 
Hallituksen kokouksia pidettiin yksi ja tapahtumien järjestämiseksi kokoonnuttiin toistakymmentä kertaa. 
Uusia jäseniä vuonna 2017 liittyi 1, jäsenvahvuuden ollessa vuoden lopussa 56. 
  

Tapahtumat vuonna 2017 
 
Uusi, komea ja toiminnallinen ulkoilupuisto Ponssentien varressa täyttyi, kun 21.2. vietettiin Einarin Puiston 
avajaisia ”Makkaraa ja mäenlaskua” –teemalla. Kisailut, pelit, moottorikelkka-ajelut höystettynä 
hernekeitolla, kahvilla ja pullalla viihdyttivät ulkoilukansaa. Illan huipensi mykistyttävän upea ilotulitus. 

 
 
Ulkoiluteema jatkui maaliskuun 15. päivän Keväthoijakassa, jossa kisattiin pallon tarkkuusheitossa ja 
kansainvälisessä rengasliukukisassa. Makkaraa ja mehua olivat tarjoilemassa Nuorisoklubin väki ja 
Palokunta-aktiivit sekä MLL esittelivät toimintaansa. 
 
Talven MM-hiihtojännitys huipentui vieremäläisittäin Einarin Puiston kesäkauden avajaisissa Kertun ja Iivon 
mitalikahveille 15.6.2017.  Paikalla väkeä huikeat 1500 henkilöä, yksi kesän harvoista aurinkoisista illoista, 
iloinen ja välitön tunnelma takasivat hyvän mielen illan kaikille osallistujille. 

 



 
Kesän lauluiltakavalkadi alkoi perinteisesti juhannuksen jälkiviikolta jatkuen heinäkuun loppuun ja kesäiset 
laulelot päättyivät Radio Sandelsin kanssa yhteistyössä järjestettyyn elokuiseen iltaan. 
 
Kunnan 95-vuotista ja Suomen 100-
vuotista taivalta juhlistettiin 
ensimmäisessä illassa Bumtsi-Bum Jari 
Puhakan vetämänä, jonka jälkeen 
tiistaisin estradille astelivat oman kylän 
karaokepiiriläiset, iki-ihana Mika 
Lappalainen kuin tangoprinssi Kauko 
Simonen Ilpo Kalevan säestyksellä. 
Kesän puffetti-tarjoiluista vastasivat 
Nuorisoklubi ja Martat, minkä lisäksi 
nautittiin kesän aikana Itä-Maidon/ 
Valion uutuustuotteita sekä Pesolan 
Pihvilihan lähimakkaraa. 
 
   
Sarjassaan kymmenenteen Naisten Kumpparikävelyyn saimme valovoimaisen kirittäjän Tero Pitkämäen 
saapuessa seuraamme reippailemaan syyskuiseen tiistai-iltaan. Sympaattinen Tero manageri Teroineen 
valloitti niin naiskävelijät kuin serenadia laulaneet Pallomahatkin.  Pieni tihkusade ei kävelijöitä haitannut, 
kun iltalenkki pyöräytettiin Montulta Einarin Puiston kautta Liikekeskukselle. Liikenteessä jälleen rapiat 200 
osallistujaa eri vauvasta isoäiteihin. 
 

 
 
 

 
Kylänraittilaisten kumppari-illan huipensi 
lämminhenkinen illallinen uudistetulla Ponsse-klubilla 
Terojen seurassa. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
Marraskuun viimeinen perjantai toi pimeään syksyyn 
iloa ja valoa jouluvalojen sytytyksellä ja Joulun Avaus 
tapahtumalla. Puurotarjoilu, piparikahvit, poroajelu, 
kinkkuarpajaiset ja Vuoden vieremäläinen teko 
kuuluvat perinteiseen sabluunaan, minkä lisäksi tänä 
vuonna päästiin nauttimaan jo toistamiseen 
spektaakkelimaisesta ilotulituksesta kylän yllä.  
 
Vuoden Vieremäläisinä palkittiin Rönkön pariskunta 
Seppo ja Mirja, jotka pyyteettömän uutterasti 
turvaavat lukuisat vieremäläiset tapahtumat 
järjestysmiehinä ja lukuisien talkootyötuntien 
muodossa. 

 
 
Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017 julkistettiin 
Suomen suurin historiamallinnus, virtuaalinen 
historiamatka 1960-luvun Vieremälle. 3D-Talon 
mallintama 4500 arkistokuvan, vanhojen 
kaitafilmien ja 3000 maastokuvan pohjalta 
toteutettu aikamatka tarjoaa mahdollisuuden 
kuljeskella katuja, jotka on jo kauan sitten laitettu 
uusiksi. Virtuaalimatkalle voi kuka tahansa 
matkustaa Vieremän kirjastolle asetettavassa 
näyttelytilassa. 
 
 
 
 
 
 
Vuoden aikana viritettin aktiivista yhteistyötä uudelleen 
henkiin herätetyn Vieremän SPR:n osaston kanssa. Yhteinen 
viestiryhmä välittää tietoa tapahtumista ja 
avuntarvetilanteista. Loppuvuoteen kohdistui Vieremän 
ensimmäisen pakolaisperheen kotouttamisen valmistelu, 
jossa raittilaiset olivat mukana tavaralahjoituksin ja 
tervetulotoivotusten kera. 
 
Joulumuistaminen osoitettiin Ylä-Savon SOTEn kautta 
ruokalahjakortteina tuomaan apua ja joulumieltä 
vastaanottajilleen sekä tukemaan SPR:n Vieremän osaston 
pirteästi liikkeelle lähtenyttä toimintaa. 
 
 
Vieremän Kylänraitti 
hallitus 5.2.2018 


