
 
 

 TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Yleistä 
Puheenpartta Kylänraitin hallituksessa johdatteli 
vuonna 2020 Juha Vidgren, sihteereinä Tiina Nissinen ja 
Katja Paananen ja jäseninä Salme Jääskeläinen, Mirva 
Niskanen, Miia Eskelinen, Hannu Lappalainen, Jorma 
Virta ja Pertti Sirkka sekä varajäsenenä Hannele 
Mähönen ja Hannu Jääskeläinen. Raha-asioita hoiti 
Tarja Säisä.  Hallituksen kokouksia pidettiin yksi ja 
poikkeusoloista johtuen muu yhteydenpito hoidettiin 
pääasiassa sähköisten viestimien kautta.  
Jäsenkampanja somessa sai aikaan sitten yhdistyksen 
perustamisen ennenkokemattoman jäsenryntäyksen.  
Maaginen 100 jäsenen raja ylitettiin rytinällä Kauppisen 
perheen voimin, jäsenmäärän vuoden lopussa ollen 
112.  
  
Tapahtumat vuonna 2020 
 
Vuosi polkaistiin alkuun suunnittelupalaverilla uuden uutukaisessa, idyllisessä Harjun Navetassa Niemisen 
kylän kansallismaisemassa.  Ideapalaverissa raamitettiin tulevaa vuotta entisen toimintakalenterin pohjalta 
lisäten sinne kesäaktiviteetteihin Kyrönniemen kotieläinpiha. Kukaan ei osannut vielä tässä vaiheessa 
aavistaa kuinka erilainen vuodestamme tulisikaan.  
 
Tammi-helmikuussa oli alkanut uutislähetyksissä kuulua kuiskeita 
Kiinan Wuhanissa salamavauhdilla etenevästä uudesta 
influenssaviruksesta, joka vielä tässä vaiheessa Vieremän Kylänraitilta 
katsottuna tuntui kovin kaukaiselta lentsulta. Maaliskuinen 
Keväthoijakka 11.3.2020 vedettiin Einarin puistossa entiseen tahtiin ja 
heti kohta sen jälkeen Kiinan tuliainen laittoi koko Suomen ja muun 
maailman elon uuteen järjestykseen. 
 
16.3.2020 joukkokokoontumiset kiellettiin, kaikki kynnelle kykenevät työntekijät passitettiin etätöihin ja 
erityisesti kontakteja 70+ väestön kanssa tuli välttää. Olimme aivan uuden asian edessä koko luomakunta ja 
yhtäkkiä niin tuttu ja turvallinen tulevaisuus näyttäytyi epävarmana, epätodellisena ja jopa pelottavanakin. 
 
Ensihämmennyksestä selvittyämme Watsapp-ryhmämme innovatiivisessa ilmapiirissä alkoi viritä ajatuksia 
miten saisimme piristettyä ja osallistutettua kuntalaisia Korona-kurimuksen keskellä.  Karanteeniolosuhteista 
huolimatta tästä sukeutuikin Raitin vilkkain vuosi kautta aikojen – Kiitos erityisesti Susannan ja Juhan. 
Ensimmäisenä kyselimme jo heti 19.3.2020 Facebookissa millaista apua kuntalaiset toivoisivat, mutta 
laajasta tavoitettujen henkilöiden joukosta (2823) vain pari uskaltautui kommentoimaan asiaa. Kylänraitin 
Face-sivuille päivitettiin eri toimijoiden, kuten kunnan, kirjastojen, yritysten ja Soten Korona-toimia ja 
toimintoja. 
 



Hyvin pian Korona-sulkujen jälkeen puheenjohtajan ideasta lähti käyntiin Vieremä-uutiset, joita 
toteuttamaan riensivät kansainvälisestikin palkittu ohjaaja 
Jukka Vidgren assistenttinaan tormakka ja toimelias Susanna. 
Ensimmäiset uutiset 25.3. avasi kunnanjohtaja Mika, joka 
rauhallisella esiintymisellään loi uskoa tulevaisuuteen ja 
luottamusta, että yhdessä tästäkin koettelemuksesta selvitään. 
Uutisia Vieremän ja vieremäläisten kuulumisista julkaistiin 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin kerran viikossa yhteensä 
yhdeksän jaksoa ja loppuvuodesta vielä joulu-spesiaali Jukka 
Nissisen trubaduuriesityksen säestämänä. 
Uutisten teemat olivat:  

26.3. Mitä kylälle kuuluu? 
2.4 Koulun ja ulkoilijoiden kuulumisia, Uusi Rientola rakenteilla 
8.4. Yrittäjien ja yhdistysten kuulumiset, menoa kirkonmäeltä ja Hissun Liinun vauhdin hurmaa 
16.4. Kuukausi eletty Korona-aikaa 
30.4 Iloisen Vapun toivotukset 
7.5. Kevättä rinnassa – kunnan ja ravien kuulumiset, trubaduuri Nissisen Koronabiisi 
14.5. Takaisin peruskoulun penkille- etäopiskelu päättyy 
29.5.  Suvivirren sävelin Irinan ja Michaelin tunnelmia, ravintoloiden ovet avautuvat 
15.6. Mitä kaikkea Vieremällä voi kesällä tehdä? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.3 lanseerattiin Korona Kuriin liikuntahaaste, jossa haastettiin keräämään liikuttuja kilometrejä 30.3.-13.4. 
ajalla. Luvassa oli hyviä palkintoja osallistujien kesken. Liikuntahaaste liikutti kuntalaisia 4 623 kilometriä. 
 
Heti perään kannustetiin Face-ryhmäläisiä perinneruokien tekoon Niemisen Ruokakirjan otteilla ja 
osallistuttiin ”Bongaa Nalle ikkunassa” -haasteeseen, jotta pikkuväelle löytyisi kyläkierroksella mukavaa 
katseltavaa. 
 



Sunnuntaina 5.4.2020 julkaistiin liikutustakin herättänyt 
kuvakollaasi Terveiset Kotoa       ja heti seuraavan viikon 
kiirastorstai-aamulla varhain jaettiin 30 narsissia 
kyläläisten löydettäväksi ja kotiin vietäväksi. 
Samanlainen kukkatervehdys lähti pääsiäisviikolla 
ruokakuljetusten mukana tuomaan iloa myös sivukylien 
koteihin. 
 
Vasarat ja naulat kaivettiin esille heti pääsiäisen jälkeen, 
jolloin haastettiin 
vieremäläiset rakentamaan 
kesäkoteja siivekkäille 
luontokappaleille. Jokainen 
toinen toistaan upeammista 
lintukodoista varustettiin 
Kellopuodin ainutlaatuisella 
laatalla.  Rakennusalan 

kiemuroihin ja taiteelliseen vaikutelmaan perusteellisesti perehtynyt Kesäkoto-
raati valitsi lisäksi Kesäkoto-kunniataulujen saajiksi naiskolmikon Tuula 
Mönttinen, Marja Granlund ja Tuula Kajaste. 
  
3.5.2020 Savon Sanomien sunnuntainumero noteerasi näyttävästi Vieremän omat uutislähetykset. 
 
Kevään edetessä ja hankien sulaessa ilmaantuu näkösälle keväinen ikuisuus-puheenaihe roskat ja 
koirankakat.  Roskaralli – Kylänraitti kesäkuntoon – haasteella yhdessä kunnan ja K-Market Aromin kanssa 
innostettiin ulkona liikkujia poimimaan roskat pois näkyviltä.  Kerääjien pienestä palkitsemisesta huolimatta 
roskalava jäi kovin vajaaksi – liekö syynä, ettei poikkeusajan vallitessa ollut roskaajatkaat olleet liikenteessä 
entiseen malliin. Positiivista siltä kantilta! 
 

Heti kokoontumisrajoitusten hieman höllennyttyä pyyhälsi 
Raitin väki pitämään vuosikokoustaan alkukesän leppeässä 
kesäsäässä hehkuvaan Lammasniemeen. Yhdistyksen 
sääntöjen määräämien asioiden käsittelyn jälkeen ilta 
päätettiin uuden saunalautan koeajoon kajauttaen serenadi 
Kyrönniemen riparilaisille ja kuunnellen Salmen erittäin 
hauskaa ja värikästä paikallishistoriointia Ristisaaren 
hedelmällisestä vaikutuksesta Vieremän väestökehitykseen. 
 
 
 

 

 
 
Siitä kun pyörähdimme reilusti kesän puolelle niin ennenkokematon pöhinä kylillä vasta alkoikin…. 
Facebook kertoi Vieremän Linnan saapuneen Kyrönniemeen, uudet uljaat Kylänraitin kotisivut avautuivat 
22.6., Salme & Hannu pyöräytettiin uusille kymmenille ja kaikkien aikojen suosituin käyntikohde – 
Kyrönniemen kotieläinpiha, kesäkahvila ja ohjelmapalvelu avautui 27.6.2020. 
 



 
Kylänraitin ja 4H:n voimin viisi kuusipäiväistä, 
tapahtumarikasta viikkoa Kyrönniemen 
kulttuurimaisema otti vastaan kävijöitä lähiseuduilta, 
naapurimaakunnista ja lomalaisia ympäri maata ja 
maailmaa. Kotieläinpihan lisäksi tarjolla oli 
pakopelihuone, kesäkahvila, pomppulinna, 
vuokrattavana saunalauttoja, maastopyöriä ja 
kajakkeja.  
 
 
 
 
 

 
Ruskettunut Kyrönniemen tehotrio Susanna, Anni ja Emma paistattelivat 
kilpaa auringon kanssa, kun la 8.8. rikkoontui 4 000 kävijän raja heilahtaen. 
Lukema, jota avajaisissa tuskin kukaan osasi edes unelmoida ja kyseessä lienee 
Vieremän kaikkien aikojen suosituin käyntikohde jos Ylä-Savon Hippoksen 
raveja ei oteta huomioon.  
 
Kyrönniemen ohessa pyöräytettiin perinteiset lauluillat yksi ilta 
Kyrönniemessä aina varman Jari Puhakan  ja neljä iltaa Montulla Tapani 
Heinosen, karaokeryhmän, Mika Lappalaisen ja Marja-Liisa Kuosmasen tahtiin. 
Koronarajoitukset ja kehnot säät verottivat yleisöä, mutta jokaiseen iltaan 
saapui uskollinen lauluväki kajauttamaan suosikkisävelmät ilmoille. 
 
Lauantaina 25.7. torin täytti kunnan operoima Vieremä Kids tapahtuma, jossa 
Kylänraitin väki oli mukana OnniLykyn ja Susannan voimin. 
 

Vääjäämättömästi myös nuoret miehet saavuttavat 50 ikävuoden rajapyykin ja 
tänä vuonna vuorossa oli puheenjohtajamme Juha, joka ohjasi 
syntymäpäivämuistamiset Kylänraitin toiminnan tukemiseen.  Kansan käsi oli 
hyvinkin karttuisa ja kassamme pullistui huikeasti, 8 650 euron verran.  
Kylänraittilaisten mieltä vaivasi enemmän kuin koskaan ennen, miten muistaa 
päivänsankaria ja päädyimme elämykseen,  ainutkertaiseen lauluesitykseen 
Aarnikotkan kävelyn alkuun. 
 
Illalla saimme olla mukana täydellisesti isäntänsä näköisissä ja oloisissa juhlissa 
Harjun navetalla ja lavalla.  Kaukolasipartio herkisti balladillaan,  isännän 
haastattelemien vieraiden lupsakat jutustelut nauratti vedet silmissä, jonka 
jälkeen tanssilavalla hetkutteli ihan koko Raitin porukka Jean S. tahtiin.  
Kotiinpaluussa perinteistä poikettiin siten, että kotiutuva juhlakansa odotteli 
onnikkakuskia ratin ääreen eikä toisinpäin. Tanssilattian ja Liisan vetovoima 
saivat Jorman pyörähtämään tanssin pauloissa parit extrahumpautukset "#$%  
 

 



Ankaran sadekuuron siivittämänä sinnikäs 
kumpparikävelijäporukka saapui Montulle ti 8.9 
alkuverryttelyyn, jatkaen Sotkun lenkille 
reippailemaan.  Turvavälit, kasvomaskit, käsidesi ja  
yksittäispakatut keksit kuuluivat poikkeusolojen 
kävelyiltaan. Kävelijöitä kertyi sen verran, että ihan 
jokaiselle riitti pieni palkinto kotiinviemiseksi. 
 
Syyssatomarkkinoilla la 19.9 Kylänraitin näkyvyyden 
takasi Mirva & Jutta -kaksikon pieni, mutta 
vetovoimainen ilmapallopöytä. 
 

Viilaten ja höyläten potenssiin sata voisi kuvata sitä prosessia, jonka pääroolissa 
Susanna veivasi hankehakemusta Ylä-Savon Veturilta haettavaan vuoden 
kestävään Rientola Elää -hankkeeseen. Oikoluvussa ja eurojen laskussa matkan 
varrella auttoivat Juha ja Tarja kuin myös muu hallituksen väki. Kun viimeisetkin 
kallistukset ja alleviivaukset oli saatu kohdilleen saapui viesti myönteisestä 
hankerahoituspäätöksestä 7.10.2020.  Sitä juhlistamaan pääsimme 
pienimuotoisissa Rientolan äänentoiston koeponnistajaisissa  pe 9.10. ja itse 
hanke aloitettiin virallisesti 1.11.2020. 

 
Joulukuun alkuun suunnitellun Joulunavaus ja 
Joulumarkkinat tapahtuman peruunnuttua Vuoden 
vieremäläinen teko palkinnolla huomioitiin  7.12. 
Rientolassa Päiväkeskus Pysäkki. Pysäkin reagoi 
koronan alkaessa nopeasti haastavaan tilanteeseen 
jakamalla korona- sekä EU-ruokatukea yhdessä 
kunnan, seurakunnan ja 4H-yhdistyksen kanssa.  
 
 
 

Joulukuun aikana Miilun lukijat saivat arvuutella neljää tuttua 
joulupukkia osallistuen lahjakorttien arvontaan jättämällä 
arvauksena K-Market Aromiin tai Kellopuotiin. 
 
Vuosi 2020 oli kaikkien elämässä poikkeuksellinen. Korona muutti 
arkipäiviämme monin eri tavoin, kenellä vähemmän, kenellä 
myllertäen koko elämän ja monelta suomalaiselta taudin vuoksi 
elämän lanka katkesi kokonaan.  
 
Vaikeiden aikojen läpi on selvitty ennenkin toisiimme luottaen, 
yhdessä ja  yhdessä tekemällä. Tällä reseptillä me tästäkin 
koettelemuksesta selviämme. 
 

 
Vieremän Kylänraitti 
hallitus 8.2.2021 


