
 
 

 TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
Yleistä 
Helmikuun hallituksen kokouksessa 
tuli todistettua - kun tausta on 
häikäisevä kuvauskohteetkin loistavat 
edukseen. Kautta aikojen 
edustavimmin kuvan Kylänraitin 
hallituksesta nappasi Kellopuodin 
Liisa.  
Puhetta hallituksessa johti vuoden 
2019 Juha Vidgren, sihteereinä Tiina 
Nissinen ja Katja Paananen ja jäseninä 
Salme Jääskeläinen, Mirva Niskanen 
(uusi), Miia Eskelinen (uusi), Hannu 
Lappalainen, Jorma Virta ja Pertti 
Sirkka sekä varajäsenenä Hannele 
Mähönen ja Hannu Jääskeläinen. Raha-asioita hoiti Tarja Säisä.  Kuvasta puuttuvat Pertti ja Miia. 
Hallituksen kokouksia pidettiin yksi ja tapahtumien järjestämiseksi kokoonnuttiin toistakymmentä kertaa. 
Uusia jäseniä vuonna 2019 ei liittynyt, jäsenmäärä vuoden lopussa 61.  
  

Tapahtumat vuonna 2019 
 
Maaliskuisessa KevätHoijakassa laitettiin töppösten lisäksi liikkeelle liuta 
paikallisten liikkeiden lahjakortteja liukurikisan palkintoina. Einarin puistossa 
pääsi ratsastelemaan Uolevi-hevosella, moottorikelkka-ajelulle, hoijakkaan, 

tutustumaan palolaitoksen uuteen kalustoon sekä 
mehun, makkaran ja kahvin nälkään apua tarjosi 
Nuorisoklubin tarjoilut.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aappo I. Piipon rahastolta vuonna 2017 saamamme avustus nuorten musiikkitapahtuman järjestämiseksi 
odotti oikeaa hetkeään ja se hetki koitti maaliskuussa 2019, kun Iisalmen Nuorison Tuki Ry:n musiikin 
ammattilaiset vetivät musiikkipajoja yhdelle vieremäläiselle vuosikerralla, tällä kertaa 7-luokkalaisille 
yläkoululaisille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maaliskuussa puheenjohtajamme Juha palkittiin Vuoden kotiseututeko 2018 –tunnustuksella 
monipuolisesta toiminnastaan Vieremän kunnan ja koko Ylä-Savon menestyksen ja vetovoiman edistämiseksi. 
Yksityishenkilönä, yritysjohtajana ja Vieremän Kylänraitti ry:n puheenjohtajana Vidgren on ideoinut 
kotiseututyöhön uusia toimintatapoja, mistä näkyvä tulos oli virtuaalisesti 3D-tekniikalla toteutettu kuvaus 
vanhan Vieremän kirkonkylästä, todetaan perusteluissa. 
 
 
Uusi aluevaltaus oli joka kotiin jaettu, 4h-yhdistyksen kanssa toteutettu 
Vieremän Kylälehti, jossa esiteltiin eri yhdistysten ja seurojen monipuolista ja 
virkeää toimintaa.  
 
Upeat kuvat, ytimekkäät ja selkeät esittelyt houkuttivat lukemaan ja 
tutustumaan naapuriseuroihin koko pitäjän alueelta 

 
 

 
Kaikkien aikojen joutuisimmat 
pylväsmainostalkoot jättivät 
aikaa nauttia vilvoittavia 
virvokkeita paikallisen 
ravitsemusliikkeen terassilla 
kevään ja kesän yhtenä 
harvoista aurinkoisista illoista.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiina pyöräytettiin kuudennellekymmenennelle kesäkuun alussa rantautumalla saunalautalla suoraan Tiinan 
kotirantaan. 
 
 
 



 

 
Alkukesän ja koko 
Kylänraitin historian mittavin rakennusprojekti oli Montun lavan 
uudelleenrakennus. Uuttera talkooporukka Jääskeläiset, Tervot, Hannu ja 
Erkki täydennettynä silloin tällöin talkooapuna käymällä väellä purki 
entisen ja rakensi uuden lavan vanhan jo käyttökieltoon asetetun lavan 
tilalle. Vieremän kunnan kustantamin tarvikkein ja talkooväen työllä uusi 
lava ja kunnostetut penkit saatiin käyttökuntoon ensimmäiseen 
lauluiltaan. 

 
 

 
Kesän artistikattaus lauluilloissa oli vertaansa vailla. Uuden lavan avajaisia vietettiin 2.7.2019 itse lauluilta-
guru Mikko Alatalon johdolla. Penkit notkuivat porukkaa pullollaan, rakentajia muistettiin, ilta radioitiin ja 
kansa viihtyi Alatalon lupsakasti laulattaessa ja jutustellessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesän jatkuessa huomasimme, että eivät ole vuodet veljiä keskenään säidenkään suhteen ja edellisvuoden 
trooppiset shortsikelit vaihtuivat tämän kesän toppatakki-ilmoihin. Tämä ei suinkaan vieroittanut 
osallistujia lauluilloista vaan yleisön ja esiintyjien puolesta nähtiin kaikkien aikojen menestys. 
 



9.7. Kyrönniemen laululavalle asteli pidetty vakioesiintyjämme Jari Puhakka ja katettu katsomo täyttyi 
eturivin paikkoja myöten. 
 

 
 
Jatkoa seurasi paikallisten esiintyjien voimin: Ilpo Kaleva, Mika Lappalainen ja karaokeryhmäläiset tarjosivat 
laulukansalle taattua laatua ja toivottuja sävelmiä.  Lapsille varattu tunti ennen karaokeryhmän esiintymistä 
täytti Montun iloisella ja energisellä pikkuväellä vanhempineen. 
Lennosta toteutukseen laitettu Montun kesäjumppakokeilu ei lähtenyt vielä tänä kesänä lentoon, mutta 
ajan kanssa tästäkin kehkeytynee piristävä tuokio kesäpäiviin. 
 
Kesän ainoa helleviikko sattui sopivasti sille viikolle, kun kylänraitti ja perheiden joutilaat huoneet täyttyivät 
4H:n amerikkalaisista vieraista, jotka puolestaan pääsivät pureutumaan Suomi Rockin pyörteisiin Riku 
Niemisen ja Juice Originalsin tahdittamana Rientolan tansseissa. Tunnelma oli kuuma, kostea ja hikinen, 
kuten ajan henkeen kuuluikin ja orkesteri yllätti kuulijakunnan autenttisella soitannallaan. 
 
Komea lauluiltakesä päätettiin Teuvo Oinaan tahtiin yhteistyössä Radio Sandelsin kanssa.  
 
Syyskuun 10. päivä tuli tusina täyteen naisten kumppareiden ulkoilutusiltoja. Värikäs porukka lähti tutulle 
kiekalle Miian pirtsakan alkuverryttelyn ja karaokeryhmän miesten serenadien saattelemana. 
Liikekeskuksella odotti kahvit, pullat ja erittäin runsas arpajaispalkintopöytä mukavassa syysillassa 
ulkoilleita naisia. Pohjois-Savon Osuuspankki, Olvi, Nuorisoklubi, Vieremän Apteekki ja lukuisat 
arpajaispalkintojen lahjoittajat kumppaneinamme olivat mahdollistamassa tapahtuman järjestämisen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Waltawa loikka digitaalisuuteen otettiin syksyn ideointi-illassa 
Vieremäjärven rannalla, kun hyppäytettiin Vieremän Kylänraitti 
isolla porukalla uuteen some-kanavaan iiikeehen (toiselta nimeltä 
Instagram).  Hiljaisuus laskeutui hirsimökin uumeniin, kun profiilin 
perustajat vakaasti keskittyivät uuden oppimiseen ja syvä 
hiljaisuus keskeytyi vain ”muutaman” kerran lausumaan: ”Mistä 
minä nyt painan?” Sadan seuraajan raja rikottiin viikossa ja 
vuoden loppuun mennessä oli tehty jo kokonaista kahdeksan IG-
päivitystä. 
 
Illan puhteilla muutoin aseteltiin suuntaviivoja tulevalle vuodelle 
ja yötä kohti vilkastuneen ideoinnin myötä edessämme on 
edelleen mitä toiminnallisin tulevaisuus upeine tapahtumineen. 
 
Kylänraitin miesväki talkoili syyssateiden pimentämälle kylälle 
valoa vanhojen jouluvalojen rippeistä sen mitä niistä irti vielä sai 
ja lisä-lumenia  asenneltiin puihin liikenneympyrän seutuville. 
Joulun avaukseen torille nousi komea kuusi, jota täydensivät 
tunnelmalliset pikkukuuset myyntikojujen tuntumassa. 
 
Vuoden vieremäläinen teko palkinnolla huomioitiin tänä vuonna 
Vieremän Pohjoiskylät ry aktiivisesta kylätoiminnasta sekä 
erityisesti heidän mahtavasta Keisarin vierailun 200-
vuotisjuhlavuoden järjestelyistä.  
 
Joulun alla lahjoitettiin SOTElle kymmenen 70 € ruokalahjakortti jaettavaksi lapsiperheiden joulumenojen 
helpottamiseksi. Yhdessä saimme taas hyvää aikaiseksi! 
 
 

 
 
Vieremän Kylänraitti 
hallitus 24.1.2020 


