
 
 

 TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
Yleistä 
Kylänraitin hallituksessa puhetta johti vuonna 2018 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 2018 ei liittynyt, 
jäsenmäärä vuoden lopussa 64. 
  

Tapahtumat vuonna 2018 
 
Vuosi aloitettiin Vieremällä liukkaasti luistellen. Tammikuun valtakunnan mediahuomio kiinnittyi Vieremälle, 
kun viljelijäkaksikko Heiskanen & Vornanen vetäisivät yleisellä valtion tiellä pikataipaleen luistellen 
karvahatunreuhkan korvaläpät lepattaen.  Kahvipöytäkeskusteluja ja polemiikkia aiheesta riitti koko 
alkuvuodeksi ja vuoden aikana nähtiin jopa tiekarhu ja muita tienhoitovälineitä liikkuvan pitäjän alueella.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Muutoin Kylänraitin juhlavuosi alkoi haikeissa tunnelmissa, kun 
hyvästelimme 10 vuoden aikana vakiintuneen ja tutuksi tulleen 
kokous- ja juhlapaikan - Tilkku-Ilonan Salongin - Salmen ja Hannun 
siirryttyä erittäin ansaituille eläkepäiville.  
 

 

 



 
 
Viimeinen palaveri salongissa pidettiin kultapölyllä kuorrutettuna,  
sillä seuraavana iltana rävähti Einarin Puistossa Iivon  
kultamitalijuhlat, kuninkuusmatkan miesten 50 kilometrin  
olympialaisen kultamitalin kunniaksi. Ilta oli komeimmista komein  
niin illan päätähtien, vierailijoiden, ohjelman kuin somistuksenkin  
puolesta.  Kipakassa pakkasillassa erityisesti Iivoa, mutta myös  
Reneä ja Teroa seurasi monituhatpäinen yleisö ympäri Suomea  
ja valtakunnan mediat  
laajalla kattauksella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulkoilua raikkaassa pakkassäässä teema jatkui maaliskuun 14. päivän Keväthoijakassa, jossa hevosteltiin sekä 
oikeiden että keppihevosten voimin. Väisäsen perheen omistama kunnan kummihevonen Hissun Liinu kävi 
esittäytymässä ja kansainvälisin joukkuein kisattiin 4H:n organisoimassa keppihevoskisassa. Muonituksesta 
vastasi totuttuun tapaan Nuorisoklubi. 

 
Ylä-Savon Veturin hankerahoituksella hankittiin  

kirkonkylän taajaman liikeisiin ja kunnan  
toimipisteisiin viisi Info-TV:tä,  

joissa pyörii tietoa Vieremän tapahtumista  
ja ajankohtaisista asioista.  

Hankkeen kokonaiskustannus oli 7500 €,  
johon Veturi myöntämä tuki 75 %. 

 
 

Paikallinen pankkimme Säästöpankki Optia tuki 
toimintamme 1500 € lahjoituksella. 

Salme kävi asioikseen Iisalmessa 
noutamassa eurot aktiiviseen 

käyttöömme. 
 
 
 
 
 
 



 
Kesän lauluiltaturnee aloitettiin erityisen näyttävästi juhlien Kylänraitin ja 
Liikekeskuksen 10-vuotista taivalta Vieremän uuden torin avajaisten 
yhteydessä kesäkuun lopulla. Koko päivän tapahtuma keräsi n. 3000 
kävijää ympäri maakuntaa ja ympäristökunnista porukkaa pörhälsi 
paikalle linja-autolasteittain. Ohjelmassa oli Apteekin avajaisia, ämpärien 
jakoa, Lappalaisen Mikaa ja Puutteenperän Toivoa, Markku Aroa ja illan 
huipensi torilla lauleltu lauluilta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myös kesän toinen lauluilta Jari Puhakan johdolla 
laulaa lurauteltiin uudella torilla, mutta loppukesän 
paahtavien helteiden helliessä siirryttiin takaisin 
idylliseen Monttuun.  
Suorastaan trooppisissa kesäilloissa laulua 
johdattivat Pallomahat, Lappalaisen Mika, Hanna 
Hirvonen ja Ilpo Kaleva. Tervehdys urheilun 
huipulta nähtiin ja koettiin, kun leirittelynsä 
lomassa Naisten lentopallo-maajoukkue piristi 
tiistaista iltaa Montulla rallatellen Juhalle ja 
laulukansalle itse sanoittamansa kiitoskipaleen. 
Kesän puffetti-tarjoiluista vastasivat Nuorisoklubi 
ja Martat, minkä lisäksi nautittiin kesän 
päättäjäisissä Pesolan Pihvilihan lähimakkaraa. 
 
 
 
 
Heinäkuun puoliväliin asettui monellakin 
mittarilla mitattuna erittäin lämmintunnelmaiset 
Rientolan jäähyväistanssit, joissa humpautettiin 
jalalla koreasti Lappalaisen Mikan, Järvelän 
Elinan sekä Agents & Vesa Haajan tahtiin!  
Kylänraittilaiset ottivat vauhtia iltaan Tarjan ja 
Jukan takapihan kekkereistä ja itse ilta Sotkun 
rannalla hurahti ohi hurjassa väenpaljoudessa 
vauhdikkaasti. 
Todistettua tuli, että vuosienkaan hiljaiselo ei ole 
kadottanut urheiluseuratalon taikaa, sillä 
kotiinpaluukin tapahtui varsin perinteisesti – jos ei 
nyt tuhannen – niin ainakin yhden kapakan ja 
takapihajatkojen kautta. Kihelmöivin mielin 
odotamme jäähyväisten jatkoja…. 



 
 
Syyskuussa kylän pääraitti pursusi syksyiseen tapaan naisenergiaa, kun parisataa naista taivalsi 11. kerran 
Kumpparikävely-lenkkiä. Pohjois-Savon Osuuspankki, Itä-Maito, Olvi, Nuorisoklubi, Vieremän Apteekki ja 
lukuisat arpajaispalkintojen lahjoittajat kumppaneinamme mahdollistivat jälleen onnistuneen tapahtuman 
paikalle saapuneille usean ikäpolven ladyille. 

 
 
 

Joulua lähestyttiin perinteisellä sabluunalla marraskuun 
lopun perjantai-iltaisella Joulun avauksella ja Valon 
juhlalla sekä lahjakorttilahjoituksella vähävaraisille 
perheille. Vuoden vieremäläisenä tekona palkittiin 
ansaitusti alkuvuoden luistelusession organisoineet ja 
valtavan mediahuomion hienosti kotiin hoitaneet Lassi 
Heiskanen ja Ahti-Pekka Vornanen.  
 
 
 
Vieremän Kylänraitti 
hallitus 6.2.2019 


