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I YLEISTÄ
Tässä osiossa paneudutaan vuosiin 1961-1966, jona aikana pitäjän väkiluku väheni 7758:sta 7174:ään.
Sitä verotti ennen muuta kasvanut poismuutto kunnasta ja syntyvyyden lasku. Vuonna 1961 lapsia syntyi 139,
mutta vuonna 1966 luku oli enää 98.
Kouluikäisten nuorten määrän lasku näkyi myös jo kyläkoulujen lakkauttamisena. Koulunpito päättyi v. 1959
Vuorisilla, 1962 Lehtorannalla ja 1964 Karankajärvellä sekä 1966 Kaarakkalassa, Karankamäessä ja
Konolanmäessä. Kansakoulujen oppilasmääriä pienensi myös 1964 toimintansa aloittanut keskikoulu.
Toisaalta kyseinen ajanjakso oli ripeää rakentamisen kautta, jolloin melkoinen osa nykysistä pitäjän
keskeisimmistä maamerkeistä valmistui.
Mittavia rakennusinvestointeja olivat koulukeskus ja opettajien asuntolat. Palosenmäki sai 1961 uuden
koulurakennuksen ja nykyinen kunnanvirastotalo valmistui 1966.
Suuritöistä Iisalmi-Oulu valtatien oikaisua tehtiin koko em. ajanjakson. Se otettiin käyttöön 1.1.1967. Myös
ns. Kaarakkalan tien perusparannuksella oli iso työllistävä vaikutus aikana, jolloin metsätöiden koneistuminen
vähensi työpaikkoja. Samalla näiden tietöiden seurauksena sorahautamme lisivät ja suurenivat.
Yksityisten ja yritysten rakentamiseen kuuluivat mm. pankkien toimitalot, osuusmeijerin meijerirakennus ja
asuntola, Vieremä Oy:n toimitalo ja Mustosen kaupan laajennus sekä Järjestötaloyhdistyksen Huvitorppa ja
Koiton Rientolan laajennustyö.
Tämäkin harrastuspuuhastelunani syntynyt osio on ennen muuta kunnan historiaa sen hallinnosta käsin
tarkasteltuna. Isot kiitokset kuuluvat taaskin niille monille kertojille ja tietojen luovuttajille, joiden muistitiedoilla
olen voinut tekstiäni elävöittää. Pitäjässä tapahtui paljon muutakin eri elämänaloilla, mitkä kuitenkin olen
rajannut tehtäväalueeni ulkopuolelle.
Kuten aikaisemmissakin osioissa tekstissä esiintyvät rahamäärät on muutettu nykyeuroja vastaaviksi ja
kirjoituksen luettavuuden tähden lähdeviittauksia ei ole merkitty. Halulliset saavat ne tarvittaessa
allekirjoittaneelta.
Vieremällä 6.4.2017
Tapio Toivola
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II Kunnan hallinto ja toimielimet
1. Valtuusto ja kunnanhallitus
Nytkään vaalit eivät tapahtuneet ilman äänestyksiä. Juho Kattainen jatkoi vielä vuoden 1961 valtuuston
puheenjohtajana, mutta sen jälkeen SKDL:n ja SPP:n äänillä valittiin puheenjohtajaksi SKDL:n Veikko
Lappalainen. Pientalonpojat saivat varapuheenjohtajuuden.
Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi koko ajan ml:n Olli Räisänen ja varapuheenjohtajana SKDL:n
Hannes Partanen. Heidän lisäkseen vuonna 1961 uuteen vaalienjälkeiseen hallitukseen valittiin SKDL:stä
Lauri Huttunen, Olavi Kaikkonen ja Aaro Pasanen. Maalaisliitosta mukana olivat Erkki Hentilä ja Heikki
Huttunen sekä pientalonpojista Teodor Remes ja Johannes Vornanen.
Vuoden 1963 valtuuston ensimmäisessä kokouksessa päädyttiin kunnanhallituksen valinnassa suhteellisiin
vaaleihin, joissa em. puheenjohtajien lisäksi tulivat valituksi SKDL:stä edelleen Huttunen ja Kaikkonen ja
ml:stä Tauno Ahonen ja Juho Kattainen sekä edelleen Heikki Huttunen. Pientalonpojista jatkoi jäsenenä
Teodor Remes.
Valtuuston kokoonpano, jäsenet ja puheenjohtajat sekä heidän valintansa on esitetty tarkemmin
kunnallisvaaleja käsittelevässä kappaleessa.

2. Kunnan viranhaltijat
Kunnankirjuriksi 18.5.1946 valittu korpiselkäläinen Viktor Palviainen toimi yhä 20 vuotta myöhemmin
kunnansihteerinä. Samoin hänen 6.4.1950 kunnan kirjanpitäjäksi valittu Elli vaimonsa hoiti edelleen virkaansa.
Kunnan sosiaalisihteerinä kesällä 1956 aloittanut Helena Leinonen ja keväällä 1959 kunnan
rakennusmestariksi valittu Johannes Soramo toimivat myös yhä 1966 viroissaan - samoin vuonna 1950
toimistoapulaisiksi tulleet Alma Issakainen ja Taimi Solehmainen. Issakainen menehtyi 5.11.1966 autoonnettomuudessa Siilinjärvellä. Lisäksi toimistoapulaisia olivat Annikki Pellikka ja Toini Ala-Pappila sekä
1.9.1966 lähtien Rauni Lampinen.
Ilmari Vornanen jäi pois 1.6.1969 alkaen kunnan I:sen piirin ulosottomiehen toimesta, jolloin Arvi Laine jäi
ainoaksi ko toimenhaltijaksi. Palopäällikkönä vuodesta 1955 alkaen toiminut Eino Hukkanen menehtyi
tapaturmaisesti 14.6.1961 muuntajapaloa sammuttaessaan. Uudeksi em. viranhoitajaksi valittiin kuudesta
hakijasta Toivo Huuskonen. Varasijoille jäivät Johannes Soramo ja Lauri Niskanen.
Kunnanlääkäriksi 5.5.1947 valittu Hannu Simula erosi keväällä 1962. Uudeksi viranhoitajaksi nimettiin
22.5.1962 kahdesta hakijasta Pentti Sulander Alastarosta. Samana vuonna kunnassa alkoi harjoittaa virkaa
yksityinen eläinlääkäri Tuikka, jolle kunta maksoi palkkaa. Hänen työtään jatkaneen Mikkosen erottua, kunta
perusti viran 1.10.1963 alkaen. Viran ainoa hakija Esa Käänne aloitti työt 1.8.1964 ja sai asunnon ja
vastaanottohuoneen Honkalinnasta.
Esitys kouluhammaslääkärin viran perustamisesta tehtiin jo 25.8.1961.
Ko osa-aikaista tointa hoiti 1.6.- 31.8.1964 Antti Mäki-Autio ja pitäjän oma poika Paavo Kattainen 17.6.28.8.1965. Hänen työaikansa oli 5 tuntia päivässä. Heti valmistuttuaan Kattainen siirtyi 1.1.1966 perustettuun
kouluhammaslääkärin virkaan.
Kunnalliskodin johtajana jatkoi Esteri Haikonen. Rakennustarkastajan sivuvirka muutettiin 1.1.1964 alkaen
päätoimiseksi. Virkaan valittiin Juho Huttunen Iisalmesta. Samasta ajankohdasta alkaen Helena Leinonen
nimitettiin myös asumuserosovittelijaksi.
Kunnan palvelukseen 5.8.1935 tulleelle Sakari Savilolle katsottiin 16.5.1966 kunnan työntekijän
eläkesäännön mukaan kuuluvan täysi eläke, joka oli 368 euroa kuukaudessa. Kunnan autonkuljettajana
toiminut Matti Remes sai 60 euron sakon ylisuuresta kuormasta, kun hän oli ollut kuljettamassa polttopuita
Kirkonkylän kansakoululle. Remes erosi toimesta 31.5.1963 ja tilalle valittiin Ville Partanen.
Hyvää henkilöstöpolitiikkaa osoitti se, että kunnan työntekijöille järjestettiin 18.3.1961 ilmainen kyyti
kunnan kuorma-autolla Puijon kisoihin.
Kunnan tilanhoitaja Eino Toivanen siirtyi eläkkeelle 31.12.1966. Hänen tilalleen valittiin Erkki Kaikkonen
Hartolasta. Näin tapahtui, vaikka tilintarkastajat olivat esittäneet harkittavaksi maatilan viljelystä luopumista
tässä taitekohdassa ja koska Puomilan mielisairasosasto oltiin aikeissa piakkoinkin lakkauttaa.
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Joulukuussa 1966 vanhemman toimistoapulaisen virkaan valittiin 17 hakijasta Toini Ala-Pappila. Kun näin
nuoremman toimistoapulaisen virka avautui, siihen valittiin 18 hakijasta Raili Kunnari ja varalle Leila Partanen.
Samaan aikaan kunnanhallitukselle oli saapunut useiden henkilöiden allekirjoittama esitys valmistelevan
toimikunnan asettamisesta suunnittelemaan kunnanjohtajan viran perustamista.

3. Lisää Riku Marinista ja kunnanlääkäri Hannu Simulasta
Vuonna 1912 syntynyt Riku Marin ja vuosina 1947- 62 Vieremän kunnanlääkärinä toiminut pidetty ja
huumorimies itsekin tunsivat hyvin toisensa. Sen paljastaa monet Rikun lääkäriin ja terveydenhoitoon liittyvät
tarinat.
Näihin Rikun sutkauksiin kuului mm. lääkärin hoito-ohje lapioonnojaamisesta aiheutuneeseen rasitukseen,
tyrän hoito sydämenlaajentumana ja tyhjän potkaisemisen estopyyntö sekä jatkoaika anomus, koska
täpötäydestä ruumishuoneesta ei löytyisi kuin seisomapaikkoja.
Syyskuussa 1959 kunnanhallituksen käsiteltävänä oli Simulan laatima Rikun
lääkärintodistus ”työkyvyttömyydestä kunnan töissä”. Sen mukaan palkka tulisi maksaa ko ajalta.
Kunnanhallitus ei ajatukselle lämmennyt. Se totesi, ettei työkyvyttömyyttä ole aiheuttanut tapaturma. Lisäksi
kieltoa perusteltiin sillä, että perhettä oli tuona aikana avustettu ja se asui kunnan omistamassa huoneistossa,
josta sovittua vuokraa ei oltu maksettu.
Riku työskenteli kunnan ja TVH:n työmiehenä monenlaisissa tehtävissä sekä myös rakennuksilla ja
metsätöissä. Kun Marttisenjärven koululla suoritettiin 1950-luvun puolivälissä perusteellinen saneeraus- ja
lisätilojen rakentaminen Riku toimi porarina ja räjäyttäjänä, johon hän oli saanut koulutuksen. Hän toimi
lekamiehenä ja Kalle Suorsa sätkä suussaan pyöritti 6-kulmaista poraa ns. junttamiesten rallatuksen tahdissa.
Joulukuussa 1962 kunnanhallituksessa oli esillä Rikun, L. Pappilan ym:n allekirjoittama kunnan
työntekijöiden tuntipalkkojen korotusanomus. Tuntipalkkoja päätettiinkin korottaa kirvesmiesten osalta 40 ja
sekatyömiehillä 28 sentillä.
Kunnan omistaman Kuuselan mökin, jossa Riku perheineen asui, korjauksesta kunnanhallitus päätti
3.5.1965. Liekö kunnansihteeri päätöstä kirjatessaan hieman soveltanut Rikun huumoria. Tehtävä jätettiin
yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi ”sopivana ajankohtana, mieluummin myöhemmin”.
Silloinen taksiautoilija Yrjö Huttunen kertoi, kuinka hän kuljetti äkillisesti sairastuneen Kaarakkalan koulun
opettajan myöhään kello 22 aikoihin illalla lääkärintalolle. Simula tuli yöpukusillaan aukaisemaan ovea, tutki
potilaan ja määräsi lääkkeet, jotka saatiin vielä samalla reissulla apteekista. Apteekilla oli vielä tuolloin myös
sivupisteitä mm. Nissilässä, Marttisenjärvellä ja Pyöreellä sekä Niemisillä.
Simula avioitui nuoren apulaisensa kanssa. Hän oli sukua Kätilö-Liinulle, jonka kerrotaankin toimineen
eräänlaisena puhenaisena asiassa. Nuori rouva oli Simulan tapaan musikaalinen. Hänet nähtiinkin välistä
kiipeävän ison kuusen oksalle laulamaan ja soittamaan haitaria. Konstaapeli Olavi Hänninen ei siitä pitänyt.
Hänen kerrotaan ehdottaneen Simulalle, että ostaisi radion, ettei tarvitsisi omia konsertteja pitää. Se häiritsi
hänen mielestään Sotkunlammen ympärillä asuvia.
Simula erosi virastaan 17.6.1962. Kolme kuukautta myöhemmin hänen lähettämänsä kiitoskortti luettiin
valtuustossa.

4. Kunta saa oman vaakunan 1964
Ehkäpä juuri Kiuruvedelle vuonna 1962 hyväksytty ”kultainen kiuru” - vaakuna käynnisti vaakuna-hankkeen
myös täällä. Elokuussa 1962 kunnanhallitus tiedusteli maalaiskuntien liitolta taiteilijaa, joka voisi laatia
vaakunaluonnoksen. Samoin päätettiin kysyä Eva Ryynäseltä vaakuna- aihetta.
Ryynäsen kirje oli 14.10. kunnanhallituksessa, jossa päätettiin jatkaa yhteydenpitoa häneen ja pyytää
luonnospiirros aiheen pohjalta selityksineen. Kunnanhallitus sai 4.6.1963 MKL: n vaakunatoimikunnalta tiedon,
jonka mukaan he olivat antaneet suunnittelutehtävän metsänhoitaja Aake Kaarnamaalle, jolle lähetettiin aiheehdotuksia, mm. oppilas Mikkosen laatimat. Kunnanhallitus esitti samalla, että vaakunassa tulisi olla puu,
koska se ”näyttelee huomattavaa osaa Vieremän elinkeinoelämässä”.
Kokouksissaan 16.9. ja 7.10. kunnanhallitus käsitteli Kaarnamaan laatimia vaakunaluonnoksia, joita oli
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yhteensä seitsemän. Se päätyi esittämään luonnosta, jonka MKL: n vaakunatoimikunta oli asettanut toiselle
sijalle. Valtuusto lähetti 8.11. edellä mainitun ja kirnuaiheisen luonnoksen taiteilijalle viimeisteltäväksi.
Kunnanhallitus pysyi kannassaan 21.1.1964 eikä lämmennyt kannattamaan valtuuston toivomuksesta
hankittua uusittua kirnuaiheista luonnosta. Valtuusto hyväksyi 24.1 kunnanhallituksen ehdotuksen, jonka
sisäasiainministeriö vahvisti 17.4.1964.
Pitäjästämme vaakuna antaa vihjeen leveästä V-kirjaimesta ja havunoksasta. Vaakunakuvion virallinen
selitys kuuluu: ”Mustassa kentässä kaarteinen polviorsi, jossa kasvaa havunoksa, molemmat ovat kultaisia”.
Polviorsi viittaa V-kirjaimeen eli kunnan nimeen ja havunoksa symboloi pitäjän metsätalouden suurta
merkitystä. Hävinnyt kirnuaihe olisi korostanut pitäjän vankkaa karjataloutta, mikä myös olisi ollut hyvä
ratkaisu.

5. Vuoden 1964 kunnallisvaalit ja luottamusmiesjohto 1961- 1966
Kuten aikaisemmassa osiossa on kerrottu, vuoden 1960 vaalit merkitsivät maalaisliitolle selvää tappiota. Se
sai 439 ääntä vähemmän kuin vuoden 1956 vaaleissa. Valtuutettujen luku laski 12:sta 9:ään.
Uutena puolueena Suomen pientalonpoikien puolue ylsi neljään valtuutettuun 661 äänellä. Sen sijaan SDP
menetti ainoan valtuutettunsa. Vuonna 1960 äänestysprosentti kohosi 79,7 prosenttiin, mikä merkitsi 7,7
prosentin kasvua vuoden 1956 vaaleihin verrattuna.
Ohessa on taulukko vuosien 1960 ja 1964 kunnallisvaalien tuloksista.
Vuosi 1960
Puolue

Vuosi 1964

Ääniä

Paikkoja

Ääniä

Paikkoja

Maalaisliitto

1248

9

1380

10

SKDL

1346

10

1356

10

SPP

661

4

372

2

SDP

X

-

138

1

Yhteensä

X

23

3236

23

X= tieto puuttuu
Uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 1961 käytiin puheenjohtajavaaleissa
perinteinen äänestysruletti. Juho Kattainen valittiin edelleen jatkamaan valtuuston puheenjohtajana. Hän sai
13 ja skdl:n Uuno Koukkari 10 ääntä. Pientalonpoikien kaikki neljä valtuutettua äänestivät Kattaista.
Samat äänestysluvut olivat kunnanhallituksen puheenjohtajavaalissa ml:n Olli Räisänen ja skdl:n Heikki
Kvistin välillä. Myös sosiaalilautakunnan puheenjohtajasta äänestettiin: Väinö Hyvärinen sai 12 ja skdl:n Juho
Koskelo 10 ääntä. Varapuheenjohtajaksi valittiin skdl:n Huugo Ryytty.
Tielautakunnan puheenjohtajaksi esitettiin kolmea henkilöä. Skdl:n Arttu Martikainen sai 10, Paavo
Kauppinen 9 ja pientalonpoikien Viljo Pesonen 4 ääntä. Urheilulautakunnan jäsenen skdl:n Toivo Kärkkäisen
tilalle valittiin Viljo Pesonen 12 äänellä. Skdl:n Olavi Tuovinen sai 10 ja Timo Pehkonen yhden äänen. Skdl:n
Heikki Reissin tilalle nousi 29.6. Toivo Partanen.
Vuoden 1962 valtuuston puheenjohtajavaalissa oli jo kolme ehdokasta. Skdl:n Veikko Lappalainen sai 10,
ml:n Kattainen 6 ja spp:n Pesonen samoin 6 ääntä. Pesosesta tuli varapuheenjohtaja. Ilmoituslehtinä pysyivät
IS ja Kansan Sana. Suomen Uutiset hävisi äänestyksen 18-3.
Vuosina 1963 ja 1964 edellä mainitut valittiin yksimielisesti tehtäviinsä. Nyt myös Suomen Uutiset nostettiin
kunnan ilmoituslehdiksi.
Lokakuun 1964 valtuustovaaleissa kaikki neljä puoluetta sai ehdokkaita läpi (valtuustokausi 1965-68).
Maalaisliiton ja SKDL:n vaaliliitot saivat kumpikin kymmenen valtuutettua, pientalonpojat kaksi ja SDP:kin
läpäisi nyt äänikynnyksen saaden yhden valtuutetun. Maalaisliiton vaaliliitto sai 1380, SKDL:n 1356,
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Pientalonpoikien 372 ja SDP:n 138 ääntä. Äänestysprosentti kohosi vuoden 1960 vaalien 79.7 vielä yli kolme
prosenttiyksikköä 83.0:aan.
Ohessa valtuustoon valitut äänimäärien suhdeluvun mukaisessa järjestyksessä
Ammatti

Valtuutettu

Vaaliliitto

Ääniä

Äänestysalue tai kylä

mv.

Paavo Kauppinen x

ML

99

Kauppilanmäki

työnjohtaja

Toivo Partanen

SKDL

110

Vieremä

mv.

Olli Räisänen

ML

72

Vieremä

kirvesmies

Paavo Heikkinen x

SKDL

89

Nissilä

mv.

Pentti Juntunen

ML

70

Valkeinen

pienviljelijä

Eino Rönkä x

SKDL

83

Salahmi

pienviljelijä

Erkki Mikkonen x

PP

40

Kaarakkala

mv.

Erkki Hentilä x

ML

67

Pirttimäki

kirvesmies

Hannes Partanen x

SKDL

81

Kirkonkylä

agrologi

Urho Toivola

ML

61

Kirkonkylä

seppä

Olavi Kaikkonen x

SKDL

75

Nieminen

opettaja

Seppo Haikonen

ML

55

Salahmi

seppä

Eino Kärkkäinen x

SKDL

73

Salahmi

kauppias

Leevi Kumpulainen

ML

53

Palosenjärvi

rouva

Maria Kvist x

SKDL

72

Valkeinen

työnjohtaja

Viljo Juntunen x

PP

37

Marjomäki

mv.

Erkki Nissinen x

ML

52

Nissilä

tilallinen

Veikko Lappalainen x

SKDL

69

Kirkonkylä

emäntä

Ulla-Maija Säisä

ML

50

Haajainen

pienviljelijä

Lauri Huttunen x

SKDL

59

Marttisenjärvi

mv.

Juho Kattainen x

ML

47

Kaarteenmäki

pienviljelijä

Heino Eskelinen

SDP

84

Salahmi

pienviljelijä

Uuno Koukkari x

SKDL

56

Marttisenjärvi

x nimen jäljessä tarkoittaa, että henkilö oli toiminut valtuutettuna myös vuosina 1961- 1964.
Valtuutetuista 15 edellisenä kautena toiminutta valittiin uudelleen. Ensikertalaisia olivat Haikonen, Juntunen
ja Toivola sekä valtuustoon toiseksi naiseksi noussut Ulla-Maija Säisä. Räisänen oli toiminut valtuutettuna
kaudella 1957- 60, Huttunen 1946- 47 ja 1950- 60 ja Eskelinen 1957- 60.
Maalaisliiton ensimmäiseksi varavaltuutetuksi tuli Jussi Eskelinen 43 äänellä ja toiseksi Ate Vidgren,
SKDL:n Reino Uotinen 53 äänellä ja toiseksi Huugo Ryytty ja PP: n Armas Partanen 32 äänellä ja toiseksi Arvi
Kortelainen. SDP:n varavaltuutettu oli Pekka Laitinen. Ehdokaslistoja oli jätetty yhteensä 106, joita esim.
maalaisliiton vaaliliitolla oli 45 ja pientalonpojilla 22. Paikkakunnalta pois muuttaneen Toivo Partasen tilalle tuli
valtuustoon kesällä 1965 Reino Uotinen ja syksyllä 1965 Eino Röngän tilalle Huugo Ryytty. Paavo Heikkisen
muutettua toiselle paikkakunnalle hänen sijalleen 21.10.1966 nousi Arttu Martikainen.
7

Vuonna 1965 uusi valtuusto valitsi Lappalaisen edelleen yksimielisesti puheenjohtajaksi, mutta
varapuheenjohtajasta äänestettiin. SPP:n Viljo Juntunen sai 13 ja ml:n Urho Toivola 10 ääntä. Kunnalliset
ilmoitukset päätettiin ilmoittaa myös Suomen Sosialidemokraatin Pohjois-Savon liitteessä. Vuonna 1966 em.
puheenjohtajat valittiin yksimielisesti.

6. Presidentti Kekkosen peruuntuneesta Vieremän matkasta television
tuloon ja pojanviikareiden kolttosiin
Kunnanhallituksen kokouksessa 4.3.1963 varauduttiin presidentti Kekkosen 9.3. suunniteltuun
tutustumiseen Vieremällä sijanneisiin metsätyömaihin. Kokouksessa päätettiin kohteissa tapahtuvasta
tarjoilusta ja puheenjohtajiston mukanaolosta tapaamisissa.
Presidentin piti poiketa Vieremällä matkallaan TUL:n kansainväliseen talviurheilujuhlaan Kajaanissa.
Presidentti olisi tullut junalla Helsingistä Iisalmeen, josta matka olisi jatkunut Marttisenjärvelle ja Nissilään siellä
sijainneille metsätyömaille.
Junalakko kuitenkin pysäytti junat eikä lakon keskusjohto sallinut erikoislupaa presidentinkään
kuljettamiseen. Näin matka peruuntui.
Ensimmäiset televisiolähetykset lähetettiin maassamme tasan 50 vuotta sitten. Televisiot tulivat pitäjään
1960-luvun alussa. Lupa tv-antennin asentamiseen Salahmin kansakoulun katolle myönettiin 17.1.1962
opettaja Helvi Kumpulaiselle ja 9.2.1962 opettaja Maija Korhoselle. Kunnan palojärjestyssääntöihin tehtiin
2.4.1962 lisäys, jonka mukaan antennia ei saa kiinnittää savupiippuun.
Talvella 1964 järjestettiin keräys television hankkimiseksi kunnalliskotiin Puomilaan. Se tuotti 1520 euroa.
Kunnanhallitus päätti 16.3.1964 maksaa loppusumman. Syksyksi 1966 tikanniemiläiset hankkivat jätepaperin
keräysvaroilla koululle television.
Tammikuussa 1961 kunnanhallitus joutui puuttumaan pojanviikarien harjoittamaan ilkivaltaan. Puomilan
tilan vuokralaisperheen pojat olivat useaan otteeseen häirinneet erästä yksinäistä tiellä kulkijaa.
Kunnanhallitus antoi poikien vanhemmille kehoituksen pitää lapsensa poissa ilkivallanteosta. Jos se ei tehoa,
kunnanhallitus uhkasi ryhtyä vuokrasopimuksen ”suomiin toimiin” ja siirtää asia kunnan sosiaaliviranomaisten
hoidettavaksi.
Toukokuussa 1962 kh käsitteli saamaansa kirjettä, jossa S.K. oli käyttänyt varsin räikeää ja halventavaa
kieltä kunnanhallituksesta ja viranhaltijoista. Asia päätettiin lähettää syyttäjälle.
Kunnahallituksessa oli 25.8.1961 SPP:n kunnallisjärjestön esitys, että kunta laatisi vetoomuksen
asutuslainojen korkojen alentamisesta. Marraskuussa 1961 asiasta kirjelmöi joukko asutustilallisia ja
pienviljelijöitä. He ehdottivat valtion puoleen kääntymistä, jotta asuntolainojen korko laskettaisiin yhteen
prosenttiin. Vuoden 1965 tilejä tarkastettuaan tilitarkastajat totesivat, että asustuskassalle oli tuolloin 10.900
euroa korkoja ja 25.500 euroa kuoletusmaksuja maksamatta. He kehottivat kiinnittämään huomiota
tehokkaaseen perintään.
Kunnallinen ulosottotoimi siirtyi 1.1.1965 alkaen Iisalmen nimismiespiirin hoidettavaksi. Arvi Laine muutti
Halsualle. Tuolloin oli kuusi henkilöä ulosmittausprosessissa.
Lokakuussa 1964 kunnanhallitus puolsi Reikäbetoni Korhosen 47.500 ja Pentti Huttusen 19.000 euron
pienteollisuuslainaa. Ne oli tarkoitus käyttää tuotantokoneiden hankintaan ja auto- ja maatalouskonekorjaamon
rakentamiseen. Syyskuussa 1965 kh puolsi viittä Arava-lainahankemusta, joista Paavo Eskelinen ja Taimi
Hukkanen saivat lopulta myönteisen päätöksen.
Kunnanhallitus joutui 8.6.1965 toteamaan, että kirjaston valtionapua oli vähennetty 125
eurolla ”tarpeettoman kirjallisuuden” (Colon ja Polva) osalta. Toivottiin, että lautakunta ei vastaisuudessa
hankkisi ko kirjallisuutta.
Hanke Palosenjärven omasta äänestysalueesta toteutui keväällä 1963. Pitäjässä oli sitä ennen ollut 10
äänestysaluetta: Ameriikka, Haajainen, Kauppilanmäki, Marttisenjärvi, Nieminen, Nissilä, Palosenmäki,
Salahmi ja Valkeinen sekä Kirkonkylä.
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Valtuuston 20.3.1963 tekemän päätöksen mukaisesti äänestysalueeseen tuli kuulumaan yhteensä 78 tilaa,
joista Iisalmen kylästä rekisterinumeroilla 19- 23 ja 26 oli 53 tilaa. Kaarakkalan numerosta 4 siihen liitetiin
Haukiniemen, Perkkiön, Rajalan, Syrjälän ja Teerijoen tilat ja Pyöreen kylän rekisterinumerosta 1 Aliina ja
Manne Tarvaisen Kantenlahti. Valkeiskylän numerosta tuli 11 tilaa. Äänioikeutettuja uudessa äänestysalueessa
oli kaikkiaan 211.
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Erkki Ruotsalainen ja jäseniksi Eino Ahtonen, Eero Hilli, Aake
Kettunen ja Viljo Nissinen.
Kunta sai syksyllä 1963 haltuunsa ensimmäisen teollisuuskiinteistön, kun Esko ja Marja Niskanen joutuivat
luopumaan nykyisen Einarin puiston vieressä sijainneesta Eskola-nimisestä 0,48 hehtaarin kiinteistöstään.
Kiinteistöön kuului vuonna 1964 valmistunut kahden huoneen, keittiön, saunan, autotallin ja kellaritilan
sisältävä asuinrakennus. Lisäksi siihen kuului erillinen höyläämörakennus, jonka mitat olivat 10x16 metriä.
Kauppa oli valtuuston päätettävänä 10.9.1963, jolloin yhdeksän valtuutettua oli asian lykkäämisen kannalla.
Lopullinen päätös tehtiin 8.11.1963. Kauppasumma oli 42.000 euroa.
Asuinrakennus päätettiin korjata ja rakentaa yläkertaankin asunto, koska asuntopula oli kova. Peruskorjattu
höyläämörakennus sai vasta 1971 yrittäjän, kun opettaja Jouko Salon puusorvaamo aloitti siellä lyhyeksi
jääneen toimintansa.
Kunnan omistama Pajalan kiinteistö myytiin 7.1.1964 Enso Gutzeitille 31.200 euron hinnalla.
Elokuussa 1966 kunnanhallitus pohti opettaja Yrjö Hyökyn ehdotusta saada tarhata minkkejä Valkeisen
koulun läheisyydessä. Kielto tuli. Joulukuussa 1966 Räisälän männyn rauhoitusesitys oli kunnanhallituksessa.

7. Muita tapahtumia ja puheenaiheita alkuvuodesta 1965
Ohessa on kerrottu lähinnä luettelomaisesti ja kronologisessa järjestyksessä suppeahko otos alkuvuodelta
1965 sellaisista tapahtumista ja puheenaiheista, joilla oli vähän tai ei ollenkaan tekemistä kunnallisen hallinnon
kanssa.
1.1. Maakuntaviestiin Koitolta ei osallistunut yhtään joukkuetta. Silti järjestettiin perinteinen koulupiirien välinen
viesti, piirikunnalliset hiihtokilpailut ja pitäjän mestaruushiihdot. Koitolla oli tuolloin vain kaksi luokiteltua
hiihtäjää: Eero Pesonen ja Leo Ahonen.
Myös pitäjän yleisurheilussa oli alkanut jyrkkä alamäki. Timo Pehkonen, Veli-Matti Tiikkainen, Esko Niskanen
ja vuonna 1960 Koittoon siirtynyt Kaarlo Kärkkäinen olivat lopettaneet kilpailu-uransa edellisvuonna. Timo
Huttunen voitti vielä piirinmestaruudet 800 ja 1500 metrillä. Timo toimi toimintansa aloittaneen keskikoulun
liikunnanopettajana Karankajärven koululla lukuvuoden 1964- 65.
19.1. Kunnan omistamalta Riihijärven tilalta päätettiin hankkia puuta 10000 jm uuden kunnanviraston
tarpeisiin. Virastotalo päätettiin rakentaa kunnan työnä, josta rakennusmestari Pauli Heiskanen palkattiin
vastaamaan ns. työnjohtourakkana.
31.1. Rientolan peruskorjaus- ja laajennushanke käynnistyi, kun tarkoitusta varten otettiin pankkilaina ja
käynnistettiin puutavaran ja rahan keräykset, mihin kuntakin lahjoitti 20 runkoa. Sen sijaan Koiton anomusta
tanssien verovapaudesta viranomaiset eivät hyväksyneet.
1.2. ja 1.3. Haajaisten koulun opettaja Aino Repo anoi kunnanhallitukselta vapautusta koululla olevan asunnon
käytöstä. Kunnanhallitus totesi, että anomus tuli osoittaa kouluhallitukselle. Se kuitenkin puolsi em. pyyntöä.
Maaliskuussa 1965 kouluhallitus vapautti sekä Aino Revon että Kirkonkylän opettaja Esko Kärkkäisen
asuntoetujen vastaanottamisesta. Yleinen periaate oli ollut, että opettajan tuli asua koululla.
21.4. Martti Vidgren Kaarakkalan Sallisenmäestä oli vuonna 1964 ryhtynyt kasvattamaan kanoja, joita tuolloin
oli 350, mitä oli tarkoitus lisätä 800:aan. Minkkejä tilalla oli 155.
Vuoden 1964 hallavahinkokorvauksia valtio maksoi kuntaan 0,3 miljoonaa euroa.
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24.4. ja 25.4. Vieremän osuusmeijerin ja osuuskassan kevätkokoukset Rientolassa.
Tanssit Nissilän nuorisoseuran Tapiolassa ja Rientolassa, soittaa Tico-Tico.
27.4. Lannoitekurssit Palosenjärvellä, asiantuntijana agronomi Ilva.
Kauppilanmäen nuorisoseuran tanhuharjoitukset.
28.4. Kevään ensimmäiset tanssit Tähkälässä, järjestäjänä Palosenjärven maamiesseura, levyt.
Kunnanhallitus ei antanut rakennusmestari Johannes Soramolle lupaa toimia Vieremä Oy:n liikerakennuksen
rakennusvalvojana.
Nissiläläiset vakuuttivat sanomalehtihaastattelussa: ”Hauki kasvaa kovin nopeasti Nissilän vesissä”.
Rahajoesta on käsin kalastettu jo paljon ennen sen tultua suuren yhteisön tietoisuuteen.
1.5. Vieremän työläisten ja pienviljelijäin yhteinen vappujuhla Rientolassa alkaen klo 13. Juhlapuheen piti Esko
Mäenpää. Lopuksi tanssia 1,5 tuntia ja hyvä ravintola. Juhlakulkue lähti Rientolasta matkaan jo klo 11.30.
Iltatanssit samassa paikassa klo 20-01. Tanssittajina Eino Karttunen ja levyt. Järjestäjänä SKDL:n Vieremän
kunnallisjärjestö.
2.5. Koiton tanssit Rientolassa tanssittajina yhtye Kiurun Boys. Suurjuoksija Etu-Vedon astutuspalkkioksi
kuulutettiin 40 markkaa (nykyrahassa noin 66 euroa). Uusinta-astutuksen hinta oli 10 litraa kauroja. Oriin
sijoituspaikkana oli Huttusten Alapiha. Huttusen pojat kävivät hevoskyydillä mm. Hippavaaran tansseissa.
Kirkon saneerauksen yhteydessä Tauno Remes kertoi olleensa irroittamassa mm. kattokruunuja, josta hän ei
oikein ollut pitänyt. Yksi kattokruunu lienee aikojen kuluessa hävinnyt. Lattiatasolle siirretty saarnauspönttö
kerrotaan saadun maamiesseuran puhujapöntöstä?
29.5. TVH:n tukikohdan harjannostajaisia vietettiin lähellä Pitkälammen luoteispäätä.
Vieremä Oy mainosti lehdessä: ”Ommelkaa leninkinne itse, me leikkaamme ilmaiseksi”. Iisalmen (Ylä- Savon)
ammattikoulun ensimmäinen lukukausi päättyi.
13.6. Koiton tanssilava Hippavaara avasi kesäkauden. Tanssittajana yhtye Tico-Tico. Tanssilava sijaitsi vanhan
Ouluntien ja Myllyjärven välissä järven lounaispäässä.

III Koulutoimi uudistuu ja vahvistuu
1. Vieremän kunnan kansakoulujen oppilasmäärät syksyllä 1960, 1962,
1964 ja 1966
Vuoden 1961 kesällä ja syksyllä kunnanhallituksella riitti kiirettä opetuspuolen asioissa.
Kesällä 1961 kouluhallitus oli hylännyt lehtorantalaisten valituksen koulupiirin lakkautuksesta, mutta
samalla se oli hylännyt myös eräiltä osin valtuuston hyväksymän koulupiirijaon. Kansalaiskoululle saatiin
lisäluokka Kyrönniemessä siten, että kanslian ja piispankamarin väliseinä poistettiin.
Koska Ameriikan 4.-7. luokkien oppilasmäärä ylitti sallitun määrän, päätetiin neljä oppilasta siirtää
naapurikouluihin. Kun tarkastaja oli esittänyt perustettavaksi toisen opettajan viran Konalanmäkeen, päätettiin
myös sieltä siirtää viisi oppilasta Haajaisille.
Salahmin ja Nissilän koulujen kellarikerrokseen ajateltujen veistoluokkien suunnittelu jatkui. Niemisen
saatua toisen opettajan tuli löytää myös uusi luokkatila. Lopulta sellainen kunnostettiin koulun eteisestä.
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Koulu

1960

1962

1964

1966

Ameriikka

60

44

43

37

Haajainen

42

39

34

59

Kaarakkala

27

27

22

-

Kapeavesi

38

34

35

29

Karankajärvi

38

22

-

-

Karankamäki

25

23

14

-

Kauppilanmäki

64

50

45

38

Kirkonkylä

148

144

135

134

Konolanmäki

46

46

39

-

Lehtoranta

27

-

-

-

Marttisenjärvi

66

67

61

55

Nieminen

51

49

44

42

Nissilä

156

174

127

99

Palosenjärvi

67

75

63

60

Palosenmäki

58

51

49

66

Pyöree

35

35

32

25

Rotimojoki

75

88

54

49

Salahmi

166

166

150

131

Savimäki

59

67

59

60

Tikkanniemi

56

53

40

31

Valkeinen

69

53

68

50

Yhteensä

1363

1307

1114

965

Sodanjälkeisten ns. suurten ikäluokkien tulo oppivelvollisikään kasvatti kansakoulujen oppilasmääriä 1950luvun lopulle asti. Kun vuoden 1950 syksyllä luku oli 1199 ja vuoden 1954 syksyllä 1295, oppilasmäärä oli
noussut vuoden 1957 keväällä 1420:een ja syksyllä 1449:ään. Vuoden 1960 keväällä oli vielä 1407, mutta
syksyllä se oli laskenut jo 1363:een, kuten oheisessa taulukosta ilmenee.
Kahden vuoden välein syksystä 1960 tarkasteltuna oppilasmäärä laski 56, 193 ja 149 oppilaalla. Se pieneni
kuudessa vuodessa 398 oppilaalla eli 29,2 prosentilla. Koko 1950-luvun oppilasmäärältään isoimpana
pysytellyt Salahmi menetti asemansa 1960-luvulla ensin Nissilälle ja sitten Kirkonkylälle.
Lehtorannan lakkautus 1962 näkyi ennen muuta Rotimojoen oppilasluvun nousuna. Tuolloin viisi
oppilasmäärältään suurinta koulua olivat: Nissilä 174, Salahmi 166, Kirkonkylä 144, Rotimojoki 88 ja
Palosenjärvi 75. Karankajärven lopetus 1964 nosti Valkeisen pitäjän neljänneksi suurimmaksi kansakouluksi
68 oppilaalla. Rotimojoen kolmas opettajan virka oli lakkautettu 31.7.1965 ja Nissilän viides opettajan virka
lakkautettiin 1.8.1966 alkaen.
Oma keskikoulu pienensi kansakoulun oppilasmääriä syntyvyyden laskun lisäksi vuoden 1964
syyslukukaudesta alkaen vuosittain aluksi noin 80 oppilaalla. Vuonna 1965 keskikoulun oppilasmäärä oli jo
156. Seuraavan vuoden syksyllä luku oli 198, koska monien harmiksi valtuusto ei tuolloin perustanutkaan
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rinnakkaisluokkaa.
Kansakoululautakunta esitti rinnakkaisluokan perustamista, koska I luokalle hyväksyttyjä oli 124. Tosin
lautakunnan sihteeri opettaja Paavo Heikkilä esitti päätökseen eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa
opetustiloista tulisi puutetta. Kunnanhallitus yhtyi Heikkilän näkemykseen, johon taas Kaarlo Kärkkäinen esitti
eriävän mielipiteen. Hänestä oppilaiden sijoitusvaikeudet olisivat voitettavissa.
Valtuusto äänesti asiasta 23.6.1966. Vaikka rinnakkaisluokan perustaminen voitti selvästi äänin 13-5,
päätös ei saanut 2/3:n määräenemmistöä, mikä vaadittiin lisämäärärahaa edellyttävältä ratkaisulta. Neljä
valtuutettua ei ottanut kantaa ja yksi oli poissa.
Kansalaiskoulun oppilasmäärä vaihteli sadan molemmin puolin. Vuoden 1960 kevätlukukaudella heitä oli
97 ja vuoden 1966 kevätlukukaudella 103.

2. Koulujen opettajat ja johtokuntien kokoonpano oli vuonna 1966 seuraava:
Ameriikka

Haajainen

Opettajat:

Opettajat:

Kainulainen Martta

Soronen Pertti

Lappalainen Niilo, kl.

Repo Aino

Karjunen Mikko, sl.

Johtokunta:

Johtokunta:

Kamunen Aku

Kettunen Herman

Säisä Vilho

Savolainen Matti

Kiiskinen Sinikka

Saarelainen Martti

Hyvönen Antti

Tiikkainen Irja

Kvist Kalle

Pehkonen Veikko

Huttunen Samuel

Hukkanen Erkki
Kaarakkala

Kapeavesi

Opettajat:

Opettajat:

Tikkanen Eeva, kl.

Jauhiainen Pekka, kl., sij.

Puustinen Mikko, kl.

Pehkonen Jaakko

-

lakkautui 1.8.1966

Rissanen Orvokki

Johtokunta:

Johtokunta:

Huttunen Yrjö

Kumpulainen Hugo

Vidgren Timo

Åsenbrygg Kauko

Reiss Kirsti

Halonen Sanni

Piippo Teuvo

Kumpulainen Kalevi

Pehkonen Raimo

Tervo Tauno

Kettunen Martti

Rönkkö Tauno
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Karankamäki

Kauppilanmäki

Opettajat:

Opettajat:

Lisitsin Eija, kl.

Karhunen Terttu

Kononen Eino, kl, veisto

Karhunen Matti, sl.

-

lakkautui 1.8.1966

Aro Martti, kl., sij.

Johtokunta:

Johtokunta:

Kauppinen Esa

Kauppinen Paavo

Kokkonen Bernhard

Laukkanen Antti

Lappeteläinen Tauno

Kukkonen Erkki

Heikkinen Taavetti

Rönkkö Reino

Kokkonen Eino

Kärkkäinen Matti

Kauppinen Linda

Huttunen Aino

Kirkonkylä

Konolanmäki

Opettajat:

Opettajat:

Penttilä Eelis

Partanen Airi, kl.

Balk Maija-Liisa

Jeskanen Johannes, kl, veisto

Kärkkäinen Esko

-

lakkautui 1.8.1966

Penttilä Sylvi

Johtokunta:

Ruhanen Anna

Hyvönen Niilo

Johtokunta:

Kauppinen Aksel

Lampinen Eero

Laitinen Hugo

Rönkkö Esteri

Kämäräinen Viljo

Nissinen Eeva

Rytkönen Anton

Nissinen Oiva

Kononen Alli

Väisänen Kauko
Pyykönen Ahti
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Marttisenjärvi

Nieminen

Opettajat:

Opettajat:

Hortamo Kalervo

Karttunen Hilkka

Hortamo Sirkka

Partanen Heikki

Johtokunta:

Johtokunta:

Huttunen Lauri

Vidgren Pertti

Hurskainen Sakari

Rytkönen Toimi

Piippo Hilkka

Rönkkö Aapeli

Kauppinen Aino

Katainen Lempi

Kettunen Viljo

Kaikkonen Kalevi

Rönkä Kalevi

Lappalainen Matti

Nissilä

Palosenjärvi

Opettajat:

Opettajat:

Voutilainen Eino

Hilli Eero

Juutinen Kerttu

Vornanen Irja

Juutinen Pauli

Johtokunta:

Piippo Taimi

Kumpulainen L.A.

Tervonen Salme, kl.

Ahtonen Terttu

Johtokunta:

Hurskainen Paavo

Leinonen Toivo

Pehkonen Erkki

Karppinen Kalle

Reiss Eino

Åkerlund Kirsti

Säisä Eero

Makkonen Väinö
Piippo Kauko
Martikainen Robert
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Palosenmäki

Pyöree

Opettajat:

Opettajat:

Sirviö Mauno

Turunen Aino

Rissanen Elsa

Oikarinen Aulis, kl.

Johtokunta:

Parviainen Jorma, kl., sij.

Huttunen Tatu

Päällysaho Tapio, sl.

Komulainen Esteri

Johtokunta:

Kauppinen Antti

Vidgren Atte

Hentilä Toivo

Reiss Teodor

Remes Tauno

Kauppinen Veikko

Reiss Kalle

Pehkonen Mauno
Jauhiainen Saimi
Saastamoinen Väinö

Rotimojoki

Salahmi

Opettajat:

Opettajat:

Silvevuo Raija

Haikonen Seppo

Järvinen Reijo

Isosomppi Pentti

Johtokunta:

Kumpulainen Helvi

Remes Teodor

Korhonen Anna-Maija

Laitinen Veikko

Hukkanen Irja

Ruotsalainen Helli

Kokkonen Lyydia, uskonto

Hakola Arvo

Johtokunta:

Savimäki

Pesonen Viljo

Opettajat:

Ronkainen Eino

Heikkilä Paavo

Koivunen Aili

Karhunen Mirja

Nissinen Elsa

Johtokunta:

Tervo Jooseppi

Hukkanen Pentti

Ahonen Uuno

Eskelinen Tauno
Partanen Leena
Partanen Väinö
Rönkkö Toivo
Säisä Annikki
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Tikanniemi

Valkeinen

Opettajat:

Opettajat:

Kovanen Antti

Heiskanen Aili

Kovanen Anja

Hyöky Yrjö

Johtokunta:

Johtokunta:

Juutinen Leo

Huttunen Pentti

Väisänen Pekka

Repo Aku

Mähönen Olga
Laitinen Tuure
Miettinen Toivo
Keskikoulu

Kansalaiskoulu

Opettajat:

Opettajat:

Hentunen Terttu, Ai,Hi

Nyyssönen Heljä, Ko

Hentunen Aimo, Ma, Lu

Halonen Eino, kl, Mt

Mäki Raija, kl, Ge, Lu

Kainulainen Erkki, sl, Pu

Ryynänen Hellevi, Ru, En

Heiskanen Hannu, kl, Ya

Lämsä Tuula, sl, Ge, Lh

Kuvaja Tyyne, sl, Kä

Pennanen Ritva, sl, Ru

Oikarinen Aulis, sl, Ya

Naamanka Matti, kl, Mu

Putkonen Pertti, sl, Mt

Väätäinen Maija-Liisa, kl, Mu

Johtokunta:

Bäck Ristov sl, Kä

Penttilä Eelis

Pehkonen Jaakko, sl, Li

Kärkkäinen Kaarlo

Soronen Anja, sl, Kä, Us

Flygare Veikko

Johtokunta:

Kvist Maria

Nissinen Olli

Heiskanen Eero

Virta Keijo

Hentilä Erkki

Eskelinen Heino
Hentilä Erkki
Pappila Mauno
Säisä Ulla-Maija
Kevääseen 1966 loppui koulunpito Kaarakkalassa, Karankamäessä ja Konolanmäessä. Kaksi viimeksi
mainittua olivat olleet yksiopettajaisia ns. supistettuja kansakouluja, joiden oppilasmäärät kevätlukukaudella
1966 olivat olleet 12 ja 32. Kaarakkala oli pysynyt 2-opettajaisena, vaikka sen oppilasluku tuolloin oli 20.
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Kaarakkalassa koulunpito oli jatkunut katkeamatta 52 vuotta. Karankamäessä koulutyö oli käynnistynyt 1927
ja Konolanmäessä 1928.
Kouluista oli vuoden 1966 lopussa 2-opettajaisia 13, Kirkonkylä ja Salahmi olivat 5-opettajaisia ja Nissilä oli
muuttunut 4-opettajaiseksi. Opettajavaihdoksia ei juuri lukuvuoden aikana tapahtunut, kuten oheisesta
luettelosta ilmenee. Kolmessa koulussa kevätlukukaudella oli sijainen vakinaisen opettajan suorittaessa
lisäopintoja.
Kansalaiskoulu muuttui syyslukukaudesta 1966 alkaen kurssimuotoisesta yksivuotiseksi. Samalla sen
opettajaluku kasvoi kolmesta viiteen ja opetus siirrettiin Kyrönniemen pappilasta Karankajärven koululle.
Oppilaita koulussa oli kevätlukukaudella 103 ja syyslukukaudella 115.
Kunnallisessa keskikoulussa alkoi syksyllä 1966 sen kolmas lukuvuosi. Kahtena ensimmäisenä
lukuvuotena oli pääsykokeissa otettu myös rinnakkaisluokka, mutta lukuvuonna 1966-67 sitä ei tehty. Tämä
monia harmistuttanut valtuuston päätös johtui ennen muuta luokkatilojen puutteesta. Oppilaita
kevätlukukaudella 1966 oli 156 ja syyslukukaudella 198.
Keskikoulun lehtoraattien lukumäärä kasvoi keväästä 1966 syksyyn neljästä viiteen ja muiden opettajien
kolmesta viiteen. Koulunpito siirrettiin syksyllä 1966 Karankajärven koululta Kirkonkylään, jossa se toimi
hajautettuna kolmessa eri paikassa: vanhalla kunnantalolla, uuden toimitalon kellaritiloissa ja osuuskassan
entisessä toimitalossa. Lukuvuodesta 1968-69 alkaen keskikoulussa oli täydet viisi eri luokka-astetta.
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3. Koulujen kalusto- ja oppikirja- sekä opettajien palkkausmenot
Opettajien palkkaus, kalusto ja oppikirjamenot vuosina 1962 ja 1966 (nykyeuroissa):
Vuosi 1962
Koulu

Vuosi 1966

palkkaus

kalusto

oppik.

palkkaus

kalusto

oppik.

Ameriikka

33 386

846

1186

40 990

1128

722

Haajainen

33 860

629

674

41 269

389

1215

Kaarakkala

23 975

3 140

513

17 331

6

-

Kapeavesi

37 435

95

874

36 970

227

549

Karankajärvi

31 559

287

375

-

-

-

Karankamäki

15 964

16

286

12 196

-

-

Kauppilanmäki

33 760

803

625

40 544

1298

580

Kirkonkylä

88 547

480

2656

101 575

1907

2 745

Konolanmäki

16 545

124

800

13 508

14

-

Lehtoranta

10 997

-

-

-

-

-

Marttisenjärvi

41 890

306

914

45 902

639

678

Nieminen

32 800

1301

1001

38 798

1321

679

Nissilä

84 584

2008

2058

87 125

7015

2069

Palosenjärvi

35 750

1204

730

41 690

1318

916

Palosenmäki

36 542

3877

566

42 026

739

952

Pyöree

32 584

506

110

43 927

192

350

Rotimojoki

44 972

619

1797

38 638

918

525

Salahmi

93 177

2338

3493

106 092

1869

2842

Savimäki

39 840

331

1057

40 583

1055

1133

Tikanniemi

35 183

1088

619

41 033

1527

651

Valkeinen

41 385

574

983

45 082

1472

924

Yhteensä

844 705

20 545

21 317

875 279

23 654

17 528

Kansalaiskoulun palkkausmenot vuonna 1962 olivat 50 337 ja kalustomenot 3 973 sekä oppikirjamenot
2 525 euroa. Vuonna 1966 luvut olivat 89 644, 14 545 ja 15 862 euroa. Keskikoulussa vuonna 1966 ko. luvut
olivat 145 063, 35 965 ja 14 972 euroa.
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4. Koulujen kuljetus- ja majoitusmenot vuosina 1960, 1962, 1964 ja 1966
Kansakouluoppilaiden kuljetusmenot nykyeuroissa vuosina 1960, 1962, 1964 ja 1966:
Koulu

1960

1962

1964

1966

Ameriikka

-

-

-

159

Haajainen

-

-

-

5473

Kaarakkala

189

378

570

3106

Kapeavesi

-

-

-

-

Karankajärvi

-

-

-

-

Karankamäki

222

192

520

318

Kauppilanmäki

-

90

420

1697

Kirkonkylä

1746

3362

9877

11 256

Konolanmäki

-

-

-

-

Lehtoranta

-

-

-

-

Marttisenjärvi

6364

7500

7826

5602

Nieminen

-

120

104

2991

Nissilä

14 263

14 697

13 423

15 353

Palosenjärvi

-

-

302

2542

Palosenmäki

-

-

-

4079

Pyöree

-

-

-

-

Rotimojoki

128

2200

69

174

Salahmi

5446

9715

14 038

17 105

Savimäki

-

-

126

4071

Tikanniemi

1613

5074

6215

4466

Valkeinen

256

240

2139

1562

Yhteensä

30 227

43 568

55 629

79 954

1950-luvun puolivälissä oppilaiden linja-autokyyditys alkoi yleistyä, esim. jo vuoden 1954 kevätlukukaudella
osalle Nissilän, Salahmin ja Valkeisten pitkämatkaisista oppilaista oli järjestetty linja-autokyyditys ja osalle
hevoskyyditys - Tikanniemellä jopa venekuljetus.
Saattoon/ kyyditykseen oikeutettuja oppilaita oli tuolloin 90, joista enin osa oli Nissilässä. Oppilaiden
saatosta maksettiin pieni rahakorvaus. Majoitettuja oppilaita oli tuolloin kaikkiaan 34, jotka kaikki olivat
Nissilässä. Heidät oli majoitettu koulua lähellä sijanneisiin taloihin. Oppilaiden kyyditykseen, saattoon ja
majoitukseen vuonna 1954 oli varattu yhteensä 18 230 euroa, mikä ylittyi 1370 eurolla.
Vuonna 1957 kyyditys-, saatto- ja majoitusmenot olivat yhteensä 34 848 euroa, josta Nissilän osuus oli 21
185 eli 60,8 prosenttia, Marttisenjärven 6548 eli 20,9 prosenttia ja Salahmin 3593 euroa eli 11,5 prosenttia.
Seuraavaksi isoimmat ko. menot olivat Kirkonkylässä 826 ja Tikanniemellä 820 euroa. Kaikkiaan 17
koulupiirissä näitä menoja maksettiin. Vain Haajaisilla, Lehtorannalla, Palosenmäessä, Pyöreellä ja
Savimäessä ei ko. menoja kertynyt.
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Vuonna 1960 em. menojen yhteissumma kansakouluissa oli 33 790 euroa. Niistä 3563 euroa oli
majoitusmenoja, jotka kaikki tulivat Nissilän koulunpiiristä. Kyrönniemen pappilassa toiminut kurssimuotoinen
kansalaiskoulu toi oman tuntuvan lisänsä kuljetusmenoihin eli peräti 27 832 euroa. Lisäksi majoitusmenoja
kertyi 2 942 euroa eli yhteensä 30 774 euroa.
Kyyditysmenoja kertyi tuolloin yhdeksässä koulupiirissä. Eniten niitä oli Nissilässä 14 263, Marttisenjärvellä
6 364 ja Salahmilla 5 446 euroa. Seuraavina tulivat taaskin Kirkonkylä 1746 ja Tikanniemi 1 613 eurolla.
Vuonna 1962 kansakoulujen kyyditysmenot olivat 43 568 euroa. Eniten kasvua oli Tikanniemen ja Salahmin
sekä Rotimojoen luvuissa, mikä pääosin selittyy Vuorisen ja Lehtorannan koulupiirien lakkautuksilla.
Kansalaiskoulun kuljetusmenot olivat tuolloin 31 305 ja majoitusmenot 1 412 euroa.
Vuonna 1964 kansakoulujen kuljetukset maksoivat jo 55 629 euroa. Eniten ko. menot kohosivat
Kirkonkylässä, Salahmilla ja Valkeisilla, jonka lukuja kasvattivat Karankajärven koulun lakkautus. Kirkonkylän
ja Salahmin menojen nousuun vaikuttivat em. kahden ensimmäisen koulun lakkautukset. Rotimojoella jossa
kuljetusmenot laskivat 69 euroon, oppilasmäärää pieneni kahdessa vuodessa 88:sta 54:ään.
Vuonna 1966 kansakoulujen oppilaiden kuljetusmenot olivat nousseet jo 79 954 euroon. Kasvua oli
tapahtunut kuudessa vuodessa peräti 49 727 euroa eli 164,5 prosenttia. Kuten oheisesta taulukosta voi
todeta, Salahmin kyyditysmenot olivat kasvaneet suurimmaksi ohi Nissilän. Haajaisilla, jossa ko. menoja ei
aikaisemmin ollut, ne nousivat 5473 euroon. Sen aiheuttaja oli luonnollisesti Konolanmäen koulun lakkautus.
Kaarakkalan ja Karankamäen koulujen lopetukset kasvattivat taas Niemisen ja Palosenmäen kyyditysmenoja.
Vuoden 1964 syksyllä toimintansa aloittaneen kunnallisen keskikoulun oppilaiden kuljetusmenot kasvoivat
nopeasti suurimmaksi. Vuonna 1966 ne olivat jo 103 387 ja kansalaiskoulussa 60 783 euroa. Kyyditysmenojen
kokonaissumma 244 124 euroa oli 10,6 prosenttia opetus- ja sivistystoimen silloisista toteutuneista menoista.
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5. Koulujen ruokamenot, keittäjien, siivoojien ja talonmiesten palkat sekä
oppilaille jaetut ns. kenkäavustukset
Kouluateriat, keittäjien, siivoojien ja talonmiesten palkat sekä vaate- ja muut avustukset vuosina 1962 ja 1966
(nykyeuroissa):
Vuosi 1962

Vuosi 1966

Koulu

kouluateriat

keitt. ym.
palkat

vaate- ym.
avustukset

kouluateriat

keitt. ym.
palkat

vaate- ym.
avustukset

Ameriikka

2710

3421

457

4312

4992

669

Haajainen

1847

2790

134

5474

3883

836

Kaarakkala

1143

2609

-

1352

1822

80

Kapeavesi

1946

2195

370

3203

3019

408

Karankajärvi

1690

5296

229

-

-

-

Karankamäki

827

2399

151

709

1719

-

Kauppilanmäki

2246

2661

430

5277

4291

435

Kirkonkylä

5940

7707

1961

17 130

10 548

1892

Konolanmäki

1949

2251

579

1614

1719

-

Lehtoranta

798

1298

-

-

-

-

Marttisenjärvi

2753

4373

646

6757

6022

884

Nieminen

2907

2934

592

4730

4722

1088

Nissilä

6573

10 001

1964

17 811

14 896

1960

Palosenjärvi

2422

5208

276

5441

8496

611

Palosenmäki

2862

5863

48

8399

8388

414

Pyöree

2012

3672

201

3464

6221

380

Rotimojoki

3359

6870

880

6080

8469

575

Salahmi

7395

11 024

225

17 809

16 095

1152

Savimäki

2929

5646

369

6788

8388

570

Tikanniemi

1979

3095

-

4466

5423

173

Valkeinen

3203

3882

358

5882

5149

586

Kansalaiskoulu

2144

3860

-

17 768

10 954

1853

Keskikoulu

-

-

-

19 286

15 723

2 063

Yhteensä

61 634

99 055

9 866

163 754

150 939

16 625

Kuten oheisesta tilastosta ilmenee, varsinaisten kansakoulujen ruokamenot kasvoivat neljässä vuodessa yli
kaksinkertaiseksi (113 prosenttia). Ruokatarvikkeiden hintojen noususta se ei voinut johtua eikä myöskään
oppilasmäärän kasvusta, koska kansakoulujen oppilasluku laski ko. aikana 1307:stä 965:een. Kansakoulujen
ruokamenot kasvoivat kunnassa neljässä vuodessa oppilasta kohden lukuvuodessa laskettuna 45,5 eurosta
131,3 euroon.
Kouluruokailun taso alkoi 1960-luvulla parantua. Tähän myönteiseen kehitykseen vaikutti kunnan
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taloudellisen tilanteen parantumisen ohella mm. jo 1957 annettu säädös, jonka mukaan oppilaille tuli tarjota
riittävä ateria täysimittaisina koulupäivinä. Valtuusto hyväksyi huhtikuussa 1961 Jalostusmeijereiden liiton
esityksen, jonka mukaan kunnan laitoksissa luovutaan kokonaan margariinin käytöstä.
Hyvän tuokiokuvan kouluruokailun kehittymisestä saa keittäjä-siivooja Bertta Kainulaisen kertomus
ruuanlaitostaan Valkeisen koululla eräänä kevätpäivänä 1963, jolloin hän valmisti kouluateriaksi
makkarakastikkeen perunoiden kera. Maito ja perunat ostettiin lähitaloista. Usein keitettiin maitoruokia, puuroja
ja vellejä. Lapset saivat maitoa myös ruuan kanssa. Monesti oli myös tarjolla liha- ja kaalikeittoa sekä välistä
lihapulliakin. Lauantaisin tarjottiin aina puolukkapuuro.
Kouluruokailun taso parantui oleellisesti juuri vuonna 1966. Kansakoululautakunta oli esittänyt joulukuussa
1965 siirtymistä ”täyteen ruokailuun” kaikissa kouluissa, jolloin keittoruuan lisäksi tarjottaisiin näkkileipää,
maitoa, voita ja juustoa ym. sekä isoimmille kouluille hankittaisiin
voinappikoneet.
Kunnanhallitus katsoi, ettei em. käytäntöön voitaisi kunnan huonon taloudellisen tilanteen vuoksi mennä.
Se oli kieltänyt 7.10.1963 tällaisen käytännön Karankamäen koululta, koska muissakaan kouluissa ei näin
menetellä. Valtuusto kuitenkin hyväksyi lautakunnan esityksen yksimielisesti.
Koulujen ateriamenoissa oli oppilasta kohden lukuvuodessa laskettuna jonkin verran eroja. Ko. euromäärä
seuraavilla kouluilla vuosina 1962 ja 1966 olivat: Ameriikka 61,6 ja 116,5, Kauppilanmäki 44,9 ja 138,9,
Kirkonkylä 41,3 ja 127,8, Nissilä 37,8 ja 179,9, Rotimojoki 38,2 ja 124,1, Salahmi 45,5 ja 135,9, Savimäki 43,7
ja 113,1 ja Tikanniemi 37,3 ja 144,1 sekä Valkeinen 60,4 ja 117,6 euroa.
Varsinaisten kansakoulujen keittäjien, siivoojien ja talonmiesten palkat kohosivat neljässä vuodessa 31,4
prosenttia.
Uuden koulurakennuksen valmistumisen myötä ne saivat myös talonmiehen. Näitä oli kahdeksan:
Karankajärvi, Nissilä, Palosenjärvi, Palosenmäki, Pyöree, Rotimojoki, Salahmi ja Savimäki. Lisäksi talonmies
oli myös Marttisenjärvellä. Muissa kouluissa työskentelivät keittäjä-siivoojat, joiden tehtäviin kuului myös
lämmitys.
Syyskuussa 1965 talonmiesten, siivoojien ja keittäjien palkat sovittiin seuraaviksi (nykyeuroa kuukaudessa:)
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Koulu
Ameriikka
Haajainen
Kaarakkala
Kauppilanmäki
Kapeavesi
Karankamäki
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Konolanmäki
Marttisenjärvi
Nieminen
Nissilä
Nissilä
Palosenjärvi
Palosenmäki
Pyöree
Rotimojärvi
Salahmi
Salahmi
Savimäki
Valkeinen
Kansalaiskoulu
Keskikoulu
Keskikoulu
Keskikoulu

Henkilö
Kahilainen Riitta
Laukkanen Martta
Sirviö Hilda
Pehkonen Anni
Suorsa Hanna
Juntunen Irja
Hukkanen Kaisa
Nissinen Anni
Pesonen Vieno
Toppinen Kerttu
Kauppinen Sirkka
Kauppinen Martta
Kauppinen Matti
Heiskanen Aili
Juntunen Aili
Myllynen Aune
Lindroos Anna
Kärkkäinen Kaarlo
Kärkkäinen Sylvi
Kokkonen Kerttu
Nevalainen Raija
Korhonen Katri
Repo Anna-Liisa
Repo Eljas
Remes Leena

Palkka €
234
220
190
240
200
160
364
180
160
300
270
300
420
390
390
288
394
470
330
270
300
280
294
280
170

Vähävaraisille tarkoitettujen kenkä- ja vaateavustusten jako jatkui 1960-luvulla. Näillä avustuksilla pyrittiin
kannustamaan koulunkäyntiä ja vähentämään koulupoissaoloja. Luonnollisesti ne olivat myös silloista
sosiaaliapua. Valtio korvasi näistä menoista kaksi kolmasosaa. Koulujen johtokuntien tekemät esitykset
avustusten saajista kunnanhallitus tarkasti.
Esimerkiksi 5.10.1959 kunnanhallituksen pöytäkirjassa todettiin, että se kävi yksityiskohtaisesti läpi
Marttisenjärven koulun johtokunnan laatiman jakoluettelon, jossa oli 31 oppilaan nimet. Se poisti niistä kolme.
Lokakuussa 1960 sillä oli osuuskaupan ja osuusliikkeen kenkätarjoukset pohdittavana, jolloin päädyttiin siihen,
että kukin johtokunta saa hankkia kengät lähimmästä myymälästä. Syksyllä 1961 Kaarakkalan johtokunnan
luetteloa tarkastellessaan kunnanhallitus kehoitti sitä harkitsemaan uudestaan avustusten saajia, sillä monen
saajan vanhempina oli ”melkoisten kiinteistöjen omistajia sekä muuten hyvin toimeentulevia”.
Tämän jälkeen kunnanhallitukselle tulleet avustusasiat lähes loppuivat. Lokakuussa 1966 Marttisenjärven
koulun johtokunta pyysi saada ylittää ko. määräraha, mutta siihen ei suostuttu.
Kunnanhallituksen käsittelyssä oli 21.8.1962 Mesilän asukkaiden vaatimus lastensa kuljettamisesta
Ameriikan koululle, koska tie on sateisen kesän jäljiltä liejuinen. Kyläläiset uhkasivat olla lähettämättä lapsiaan
kouluun, ellei vaatimukseen suostuttaisi.
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6. Koulujen lämmitys-ja valaistusmenot
Lämmitysaineiden sekä valo-, talous- ja voimavirran käyttömenot vuosina 1962 ja 1966(euroiksi muutettuna):

Koulu
Ameriikka
Haajainen
Kaarakkala
Kapeavesi
Karankajärvi
Karankamäki
Kauppilanmäki
Kirkonkylä
Konolanmäki
Lehtoranta
Marttisenjärvi
Nieminen
Nissilä
Palosenjärvi
Palosenmäki
Pyöree
Rotimojoki
Salahmi
Savimäki
Tikanniemi
Valkeinen
Kansalaiskoulu
Keskikoulu
Yhteensä

Vuosi 1962
lämmitys
2257
2228
1124
2636
2675
705
1546
7822
130
2315
1783
5693
3904
4326
5527
2821
6917
4900
895
5319
1838
67 361

valaistus
50
610
42
14
1156
13
519
1822
109
898
552
2172
1371
1583
512
1472
3143
1169
640
1040
728
19 615

Vuosi 1966
lämmitys
1519
2089
1484
708
2730
6220
298
1145
2348
9449
4488
5149
4210
7125
6871
5647
1180
2906
4341
4932
74 885

valaistus
87
654
128
714
13
506
1563
535
1005
324
2203
1352
1348
713
1094
2890
1419
723
1066
2021
1991
22 349

Vuoden 1957 kahdeksasta sähkövalottomasta koulusta Palosenjärvi ja Palosenmäki saivat uusien
koulurakennusten valmistumisen myötä 1958 ja 1962 sähkövalot. Vuoden 1966 alussa ilman sähkövaloa
toimivia kouluja olivat Ameriikka, Karankamäki ja Kaarakkala. Lehtorannan koulun toiminta oli loppunut jo 1962
ja Kapeavesi ja Konolanmäki olivat saaneet sähkövalot. Kun Kaarakkalassa, Karankamäessä ja
Konolanmäessä koulunpito lakkasi kevätlukukauteen 1966, ilman sähkövaloa opiskeltiin enää Ameriikassa.
Kaarakkalan koulun johtokunta esitti 1.7.1962 kaasuvalojen hankintaa koululle. Kunnanhallitus päätti
laadittaa ko. suunnitelman myös Karankamäen koululle. Johtokunta pyysi 19.10.1962 Tilleylamppuja, koska
kaasuvalojen saanti kestäisi vielä useita kuukausia. Kaasuvalot maksoivat Kaarakkalaan 4110 euroa ja
Karankamäkeen 2850 euroa.
Varsinaisten kansakoulujen valaistusmenot pysyivät vuosina 1962-1966 lähes samansuuruisina, vaikka em.
kaksi koulua oli tuona aikana sähköistetty. Toisaalta kansakoulu Karankajärveltä oli lopetettu 1964 ja kolmen
muun koulun toiminta lakkasi kevääseen 1966. Valaistuksen kokonaismenoista kansalaiskoulun ja keskikoulun
osuus vuonna 1966 oli 18,0 prosenttia.
Koulujen lämmityskustannukset olivat keskimäärin lähes kolme ja puoli kertaa suuremmat kuin
valaistusmenot. Varsinaisten kansakoulujen lämmitysmenot pysyivät myös koko tarkastelukauden lähes
samansuuruisena.
Jo edellä mainitun Valkeisen koulun keittäjä-siivooja Bertta Kainulaisen kertomus keväältä 1963 antaa
hyvän kuvan hänen työstään. Kello seitsemän aamulla hän sytytti tulen keittiönä toimineen käsityöpajan
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hellaan ja asetti vesikattilan tulelle. Heti sen jälkeen hän aloitti eteisten uunien lämmityksen. Luokkien uunit
hän oli lämmittänyt jo edellisenä iltana. Palkkaa maksettiin neljästä aamu- ja kahdesta iltapäivätunnista.
Tavallisen siivouksen lisäksi hänen tuli suorittaa suursiivous syksyllä ja keväällä.

7. Kunnallisen keskikoulun perustaminen 1964
Pitäjä pysyi vailla minkäänlaista oppikoulua 1960-luvun puoliväliin saakka. Tosin lahjakkailla oppilailla oli
luonnollisesti mahdollisuus, mikäli vanhempien varat sallivat, jatkaa koulunkäyntiään naapurikuntien
oppikouluissa.
Keskikoulun perustaminen pitäjään oli ensimmäisen kerran esillä kansakoululautakunnan kokouksessa
29.3.1946, jossa myös tarkastaja Meriläinen oli läsnä. Valtuusto totesi 9.9.1947, että keskikoulu tulisi saada
ensi tilassa ja perusti erityisen keskikoulutoimikunnan, joka suoritti keväällä koehaun. Sen mukaan peräti 116
ilmoitti halukkuutensa opiskella omassa keskikoulussa.
Valtioneuvostolle lähetetty anomus käynnistää kunnassa 1.8.1948 alkaen keskikouluopetus ei tuottanut
tulosta. Kymmenen vuotta myöhemmin hankkeen puuhamies kunnansihteeri Viktor Palviainen kirjoitti
hankkeesta sattuvasti: ”Oppikoulua erittäin suuresti kaivattaisiin, että myös opiskelumahdollisuudet
lisääntyisivät laajempiin piireihin”.
Hankkeeseen palattiin 1960-luvun alussa. Kansakoululautakunta esitti 7.9.1961 valtion oppikoulun
perustamisluvan hakemista. Valtuusto päätti asiasta 20.11.1961 ja samalla sitoutui hankkimaan opetustilat
sekä rakennustontin koululle. Kunnansihteeri ja Juho Kattainen kävivät 9.3.1962 kouluhallituksen
oppikouluosastolla neuvottelemassa hankkeesta. Heidän mukaan osasto suhtautui myönteisesti hankkeeseen.
Oppikouluosaston tiedusteluun vastatessaan 27.3.1962 valtuusto tarkensi sitoomustaan hankkia ja
kunnostaa opetustilat kustannuksellaan viideksi vuodeksi. Koska asialla oli kiire, kunnansihteeri lähti jo
kokouksen kuluessa Helsinkiin kertomaan valtuuston päätöksestä. Valtuustolla oli 15.1.1963 käsiteltävänä
kansakoulutarkastajan kirjelmä, jossa hän esitti kunnallisen keskikoulun perustamista, jota myös
kansakoululautakunta ja kunnanhallitus kannattivat. Äänin 13-10 päätettiin kuitenkin anoa toistamiseen valtion
oppikoulua, mikä olisi ennen pitkää tuonut myös lukioluokat.
Kahtalaista suhtautumista oppikouluun osoitti se kunnan 30-vuotis- juhlakokouksessa 23.10.1952 sattunut
kärhämä. Juhlapäätökseksi valmisteltua esitystä erityisen noin 7500 euron oppikoulun perustamisrahaston
luomista valtuutettu Juho Koskelo vastusti jyrkin sanoin: ” sen perustaminen synnyttää syrjäseudun asukkaille
katkeruutta, koska oppikoulu ei Vieremällä pysty kaikkia vielä tarpeeksi tyydyttämään”.
Kansakoululautakunta ja tarkastaja olivat taas kokoustaneet 27.12.1963 ja päätyneet ehdottamaan
uudestaan kunnallisen keskikoulun perustamista. Valtuusto oli myös saanut SKDL:n Salahmin osaston
johtokunnan esityksen asiasta, kun se 11.1.1964 päätti yksimielisesti hyväksyä ko. esityksen.
Perustamislupa saatiin jo 12.5.1964 ja koulu aloitti toimintansa jo saman vuoden syksyllä juuri lakkautetulla
Karankajärven kansakoululla. Kun rinnakkaisluokka oli voitu perustaa, oppilasluku oli 80. Syyslukukaudella
1966 heitä oli 198, sillä luokkatilojen puutteeseen vedoten lukuvuodeksi 1966-67 jätettiin perustamatta
rinnakkaisluokka – ei mikään koulutusmyönteinen ratkaisu.
Koulun alkaessa oli perustettu kaksi lehtorin virkaa, äidinkieleen ja matematiikkaan, joita hoitivat Aira Repo
ja Paula Tiikkainen. Tuntiopettajina toimivat mm. Timo Huttunen ja Erkki Kainulainen. Vuoden 1966
syyslukukaudella koulussa oli jo viisi lehtoraattia, joita hoitivat Terttu ja Aimo Hentunen, Tuula Lämsä, Ritva
Pennanen ja Hellevi Ryynänen. Keittäjäksi 1.8.1966 nimettiin Katri Korhonen, keittäjä-siivoojaksi Liisa
Heiskanen ja siivoojaksi Raisa Pellikka.
Koulu siirrettiin syksyllä 1966 Kirkonkylään, jossa se toimi hajautettuna kolmessa eri paikassa:
osuuskassan entisessä toimitalossa, kunnan vanhassa toimitalossa ja uuden kunnanviraston kellaritiloissa.

8. Kansalaisopiston perustamisyritys – ammattikoulu käynnistyy
Kesäkuussa 1964 valtuusto otti kantaa Maaseudun Nuorten liiton Ylä-Savon piirin ehdotukseen
kansalaisopiston saamisesta pitäjään. Se perusti toimikunnan, johon kuuluivat Maria Kvist sekä Eino ja Esko
Kärkkäinen. Toimikunta ilmoitti kuitenkin 7.11.1964 pohdittuaan hanketta, ettei opiston perustamiseen ole vielä
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syytä ryhtyä. Se ajankohtaistuisi, kun uusi koulukeskus valmistuisi.
Asiaan palattiin syksyllä 1969, jolloin myös tehtiin anomus opiston perustamisesta. Opetusministeriö
hyväksyi sen 18.3.1970 ja kouluhallitus vahvisti opiston ohjesäännön 3.4.1970.
Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 1961 Ylä-Savon ammattikoulua valmistelleen toimikunnan esityksen, jonka
mukaan Vieremän kunta lunastaisi siltä seitsemän oppilaitospaikkaa ja samoin oppilasasuntolasta seitsemän
paikkaa. Se päätti 22.5.1962 liittyä kuntainliittoon ja hyväksyä sen perussäännön. Kuntainliiton liittovaltuustoon
valittiin Veikko Lappalainen. Vuonna 1968 koulussa opiskeli kahdeksan vieremäläistä oppilasta.
Iisalmen kaupungin käynnistämä hanke kauppaoppilaitoksen perustamisesta oli kunnanhallituksessa esillä
21.2.1966. Siihen päätettiin osallistua, mikäli kunnalle ei koidu kustannuksia. Kunnan edustajat osallistuivat
Runnin emäntäkoulun vihkiäisjuhlaan 3.4.1966.

9. Lakkautetut koulut: Lehtoranta 1962 ja Karankajärvi 1964 sekä
Kaarakkala, Karankamäki ja Konolanmäki 1966.
Uusi kansaloulujen ohjesääntö hyväksyttiin kunnassa 25.11.1960. Siinä todettiin virallisesti Vuorisen koulun
lakkautus ja hyväksyttiin koulutyön päättämisestä Lehtorannalla. Siinä oli myös esitetty uudet koulupiirirajat,
jossa mm. Lehtoranta oli jaettu Salahmin ja Rotimojoen kesken. Vuorisen ja Lehtorannan koulujen lakkautusta
perusteltiin niiden yksiopettajaisuudella.
Alun perin yksiopettajainen ns. supistettu kansakoulu oli erityisesti harvaanasuttujen kyläkuntien
koulumuoto. Sellainen tuli perustaa, jos alueella oli alle 30 mutta yli 20 kouluikäistä lasta. Vieremällä toimi
1960-luvun alussa kolme yhden opettajan koulua: Karankamäki, Konolanmäki ja Lehtoranta.
Supistettu koulu toimi yhden yläkoulunopettajan varassa siten, että 12 viikkoa opetusajasta, yleensä
syyslukukauden alku ja kevätlukukauden loppu, käytettiin I:n ja II:n vuosiluokan opettamiseen ja 28 viikkoa
III:n ja IV:n vuosiluokan opettamiseen. Pienet lapset välttyivät näin pitkämatkaisten seutujen raskaasta
talvisesta koulumatkasta. Useampiopettajaisissa kouluissa opetusta oli 36 viikkoa, joten epätasa-arvo oli
selviö. Supistettu koulu oli kunnalle edullinen, mistä johtui, ettei niitä helposti muutettu kaksiopettajaiseksi,
kuten esim. Konolanmäen osalta voidaan todeta.
Kansakoululautakunta antoi 3.3.1961 kouluhallitukselle selvityksen lehtorantalaisten koulupiirijaosta
tekemään valitukseen. Selvityksessä lautakunta vetosi uuteen kansakoululakiin, joka hyväksyi supistettujen
koulujen toiminnan vain erikoistapauksissa. Yhdeksi syyksi siinä mainittiin koulun oppilasmäärän vähäisyyden.
Se katsoi myös, että ilmeisesti juuri supistetun koulumuodon vuoksi Lehtorannalta oli oppilaita siirtynyt
Salahmille. Lisäksi selvityksessä todettiin, että kansalaiskoulun käynnistymisen myötä linja-autokuljetus toimi
hyvin sekä Salahmille että Rotimojoelle.
Lautakunta katsoi 26.5.1961, että koulunpitoa jatketaan Lehtorannalla vielä lukuvuoden 1961- 62, koska
koulun oppilaita ei vielä voida sijoittaa naapurikouluihin. Rotimojoelle sijoitettiin samalla kolmas opettaja
lukuvuosiksi 1961-63. Samalla todettiin, että kouluhallitus oli 2.6.1961 hylännyt em. Lehtorannan
koulupiiriläisten valituksen, mutta jättänyt myös vahvistamatta kunnan kansakoulujen ohjesäännön.
Lautakunta korjaili 28.9.1961 em. ohjesääntöä. Yksiopettajaisen Karankamäen koulun säilyttämistä se
perusteli mm. sillä, että ko. koulun ja myös Kaarakkalan koulun usealla oppilaalla on jo omaan kouluun yli 5
kilometriä, Kaarakkalassa jopa kinttupolkua pitkin. Sen mukaan myöskään oppilasmäärät eivät riitä
kaksiopettajaisen koulun perustamiseen, eikä koulurakennus ole edes tyydyttävässä kunnossa.
Korjatussa esityksessä todettiin myös kyydityksen järjestäminen. Kunnan kansakouluissa oli yhteensä 150
sellaista oppilasta, joiden koulumatka ylitti 5 kilometriä: Kaarakkalassa ja Karankamäessä kummassakin viisi,
Kirkonkylällä 12, Marttisenjärvellä 28, Nissilässä 76, Salahmilla 17 ja Tikanniemellä 7. Muiden koulujen paitsi
Kaarakkalan ja Karankajärven oppilaat kunta kyyditsi. Se tapahtui yleisillä linja-autovuoroilla ja henkilöautoilla
sekä jopa hevoskyydillä.
Kokouksessaan 22.5.1962 lautakunnalla oli käsittelyssä Lehtorannan opettajanviran lakkauttaminen ja
Nissilän viidennen opettajanviran vakinaistaminen 1.8.1962 alkaen. Esillä oli myös Ameriikan koulupiiriläisten
kirjelmä, jossa he esittivät pelkonsa koulun lakkauttamisesta ja huolestumisensa koulurakennuksen huonosta
kunnosta. Kapeaveteläiset puolestaan katsoivat kirjeissään, että heidän koulurakennuksensa olisi korjattava
tai rakennettava kokonaan uusi koulu. Lautakunta katsoi ensin, että koulu oli joko lakkautettava tai
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rakennettava kokonaan uusi koulurakennus. Lopulta päädyttiin sen korjaamiseen.
Koulunpito Karankajärvellä kesti vain 20 vuotta (1944-1964). Koulupiiriin valmistui 1956 oma
koulurakennus ja samalla koulu muuttui 2-opettajaiseksi. Pääsyy koulun lakkautukseen oli oppilasmäärän
nopea lasku. Kun vielä kevätlukukaudella 1962 koulussa oli oppilaita 36, heidän lukumääränsä
syyslukukaudella 1962 oli enää 22. Viimeisenä toimintalukukautena keväällä 1964 koulun oppilasluku oli 19.
Karankajärven kansakoulun lakkautus tapahtui sikäli sopivaan aikaan, että kunnallisen keskikoulun toiminta
voitiin aloittaa täältä. Vuonna 1966 sinne siirrettiin kansalaiskoulu Kyrönniemestä ja vuonna 1968 tästä
uudehkosta koulurakennuksesta tuli Valkeisen koulupiirin, johon Karankajärvenkin koulupiiri oli yhdistetty,
oppilaiden koulu. Nykyisin se tunnetaan eteläisen koulupiirin kouluna.
Koulutyö päättyi sekä Kaarakkalassa, Karankamäessä että Konolanmäessä kevätlukukauteen 1966.
Karankamäessä koulunpito oli alkanut vuonna 1927. Koko ajan yksiopettajaisena kouluna toiminut koulupiiri oli
saanut oman koulurakennuksensa vuonna 1946. Vähäinen oppilasmäärä ja parantuneet oppilaiden
kuljetusmahdollisuudet johtivat koulupiirin lakkauttamiseen. Kevätlukukaudella 1966 koulun oppilasluku oli 12.
Kaarakkala oli saanut oman koulupiirinsä kuvernöörille lähetetyn valituskirjeen myötä jo ennen Vieremän
itsenäistymistä vuonna 1914, kun kuvernööri määräsi sakon uhalla Pyöreen laajan koulupiirin jaettavaksi.
Oman koulurakennuksen kylä oli saanut 1919.
Koulupiirin lakkautuspäätös tehtiin valtuustossa 24.4.1965. Kyläläiset vastustivat päätöstä ennen muuta
oppilaiden kuljetusten pidentymisen johdosta. Vielä kevätlukukaudella 1966 koulu oli ollut yhä 2-opettajinen ja
oppilasluku 20.
Kouluhallituksen hylättyä vuonna 1924 kunnan piirijakoesityksen tärkein siihen tehty lisäys oli
Konolanmäen koulupiirin perustaminen. Koulutyö piirissä alkoi 1928 ja oman koulurakennuksen se sai
syyslukukaudella 1934 J. Vartiaiselta ostetulle tontille. Pienessä rakennuksessa oli vain yksi luokka,
oppilaseteinen, kaksi kammaria ja keittiö.
Kunnanvaltuusto päätti keväällä 1965 lakkauttaa koulun. Se tuli kyläläisille yllätyksenä, sillä oppilasmäärä
kevätlukukaudella 1966 oli ollut 32 ja koululle oli vielä vuonna 1964 asennettu sähkö, vesijohto ja viemäröinti.
Kyläkokous oli 16.5.1965 päättänyt valittaa ratkaisusta, koska sille ”ei vielä tässä vaiheessa ole aiheellisia eikä
laillisia perusteita”. Kouluhallitus hylkäsi kuitenkin valituksen. Koko ajan supistettuna yksiopettajaisena toiminut
koulu lakkautui virallisesti 31.7.1966.

IV Mittavat rakennusinvestoinnit uudistivat kyläkuvaa
1. Koulukeskuksen ja opettajainasuntoloiden rakentaminen
Syyslukukauden alussa 1958 voimaan astunut uusi kansakoululaki määräsi jatko- opetuksen
tehostamiseksi perustamaan kansalaiskouluja, jollainen meilläkin aloitti kurssimuotoisena Savimäen uuden
kansakoulun tiloissa jo samana vuonna.
Seuraavana vuonna kansalaiskoulu sai oman johtokuntansa, joka välittömästi ryhtyi puuhaamaan koululle
omaa koulurakennusta. Sen paikaksi oli ehdolla neljäkin eri kohdetta, joista yksi oli Kalle Räisäsen tarjoama
alue Karankamäen tien varrelta läheltä urheilukenttää. Myös Kyrönniemi oli ehdolla, mutta sen hintaa pidettiin
liian korkeana ja sijaintia liian etäällä kunnan keskustasta.
Kunnanhallitus pohti asiaa moneen otteeseen, mutta valtuusto päätti ostaa kansalaiskoulun tontiksi
koulukeskuksen nykyisen paikan. Tarkastajan tiedusteltua em. tontin ja Kirkonkylän kansakoulun välistä
matkaa, valtuusto totesi 18.2.1961 vastauksessaan, että tontille on alustavasti kaavailtu rakentaa myös uusi
kansakoulurakennus.
Toukokuussa 1962 valtuusto hyväksyi uudisrakennuksen huonetilaohjelman, jossa tilat oli osoitettu myös
Kirkonkylän kansakoululle. Hanke kasvoi yhä, kun valtioneuvosto myönsi perustamisluvan 14.5.1964
kunnalliselle keskikoululle. Nopeasti huonetilaohjelmaan laadittiin muutos, jolla siihen lisättiin tilat myös
keskikoululle.
Elokuussa 1965 vielä tiedusteltiin asiantuntijalta, kumpi olisi halvempi 1-kerroksinen tai 2-kerroksinen
opettajien rivitaloasunto. Tarkastajan kysymykseen, voisiko keittiön neliömäärää kasvattaa 120:sta 200:aan,
vastattiin kieltävästi. Vastaukseen vaikutti se, että valtionapu tuli vain 120 neliölle. Ratkaisu aiheuttikin
melkoisen tilanahtauden ruokalaan.
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Kesällä 1966 kävi 3-henkinen lähetystö, johon kuuluivat Veikko Lappalainen, Seppo Haikonen ja
kunnansihteeri Palviainen, kiirehtimässä kouluhallituksessa koulukeskuksen rakennusluvan saantia. Hankkeen
tärkeyttä korosti, että 25.7.1966 lähetettiin uusi 6-henkinen lähetystö asialle.
Pitkän odotuksen jälkeen kouluhallitus vahvisti 3.11.1966 koulukeskuksen huonetilaohjelman. Samalla
saatiin lupa 14 asuntoa käsittävän kahden opettajien rivitalon rakentamiseen. Varsinaisen koulurakennuksen
normaalihinnaksi se määräsi 3 360 000 ja em. rivitaloille 1 220 000 euroa.
Koulukeskuksen harjaannostajaisia vietetiin 14.4.1967 ja koulutyö uudessa koulukeskuksessa käynnistyi jo
syksyllä 1967, kun kahdeksan keskikoulun 12:sta luokasta siirtyi sinne opiskelemaan. Muutkin luokat ja
koulumuodot muuttivat uusiin tiloihin seuraavana syksynä.

2. Uusi kunnanvirasto valmistui 1966
Vieremän valtuusto oli pitänyt ensimmäisen kokouksensa 2.1.1922 Kirkonkylän kansakoululla. Sen jälkeen
vuosina 1922-26 kunnan toimielimet kokoustivat Pekka Huovisen kahvilassa. Kunta sai vuonna 1926 oman
kunnantalon, joka ostettiin kanttori Aapeli Kokkoselta. Se oli alkuaan pyöreistä hirsistä rakennettu isohko
huvila, joka oli rahdattu rautateitse Karjalan kannakselta, Kuokkalan pitäjästä.
Kuokkalan erikoistyylinen huvila toimi kaikkiaan 40 vuotta kunnantalona, jossa sijaitsivat kunnankirjurin,
kätilön ja sairaanhoitajan asunnot. Kaksikerroksisena rakennuksen ahtaus, epäkäytännöllisyys ja
lämmitysongelmat saivat valtuuston syksyllä 1961 suunnittelemaan uuden toimitilan rakentamista.
Keväällä 1962 oli herätetty ajatus, että myös Ylä-Savon osuusliike ja Vieremän osuuskassa lähtisivät
hankkeeseen mukaan. Osuuskassa kuitenkin ilmoitti 24.5.1962, ettei se liity hankkeeseen, koska
keskusliikkeen kanta oli kielteinen ja se omistaa jo hyviä rakennustontteja Kirkonkylän keskustassa.
Syyskuussa 1964 arkkitehti Nylund esitteli valtuustolle uuden luonnospiirustuksia ja lokakuussa saatiin
Postisäästöpankilta lupaus 260 000 euron lainasta. Rakennuksen pääpiirustukset olivat 7.11.1964 valtuuston
käsittelyssä. Sen sijaintia esitettiin siirrettäväksi hieman pohjoisemmaksi, jotta risteykseen voitaisiin rakentaa
vielä liiketalo. Vanhan toimitalon sai valtuuston mielestä purkaa.
Helmikuussa 1965 arkkitehti Torppe kävi selostamassa rakennuspiirustuksia valtuustolle. Rakennustyöt
todettiin 24.4.1965 aloitetuksi. Ne tehtiin kunnan omana työnä ns. työurakkana, josta rakentamista johtaneelle
rakennusmestari Pauli Heiskaselle luvattiin kuuden prosentin palkkio.
Kunnanviraston kokonaiskustannukset olivat 750 000 euroa, mikä alitti reilusti kustannusarvion. Sen
suunnittelijat olivat arkkitehti Kosti Torppe ja Matti Immonen Maaseudun keskusrakennustoimiston Kuopion
aluetoimistosta. Se oli tilavuudeltaan 4135 m³. Kellarikerroksessa sijaitsivat arkisto- ja lämmitystilat,
polttoainevarasto ja valtion puhelinkeskukselle vuokrattu 140 neliön suuruinen tila.
Varsinaiset toimistotilat, kuten keskus-, sosiaali- ja rakennustoimistot, sijaitsivat ensimmäisessä
kerroksessa. Toiseen kerrokseen tulivat valtuustosali ja kaksi pienempää kokoushuonetta sekä koulu-, asutusja palotoimistot ja kahvio. Lisäksi sairasvakuutustoimiston käyttöön varattiin 80 neliön neljä huonetta käsittävä
toimisto.
Rakennuksen harjannostajaisia oli vietetty 3.7.1965. Sen kustannuksia oli vähentänyt kunnan Riihijärven
tilalta hankitut puut, noin 10 000 juoksumetriä, jotka Lauri Haapalainen oli sirkkelöinyt. Talon lopputarkastus
pidettiin 5.2. ja muutto uuteen toimitaloon tapahtui 9.2.1966. Talon vihkiäiset pidettiin 29.3.1966. Päivällinen
tarjoiltiin Vieremä Oy:n uudessa toimitalossa.
Vanha toimitalo, ns. Kuokkalan huvila, purettiin talvella 1968-69. Vielä lukuvuonna 1966-67 siinä oli toiminut
kaksi keskikoulun luokkaa ja keskikoulun ruokala.

3. Iisalmi-Oulu -valtatien oikaisu käyttöön 1.1.1967
Kuten aikaisemmassa osiossa on todettu, ko. tien vaativan oikaisusuunnitelman valmistelu oli alkanut jo
1940-luvun lopulla. Talvella 1950 työmaalle oli palkattu 55 miestä ja 6.4.1950 valtuusto oli valinnut tienoikaisun
katsastusmiehet. Heidän valkeislaisille maanomistajille esittämiään korvaussummia valtuusto ei kuitenkaan
hyväksynyt, vaan äänin 16-6 otettiin käyttöön ns. pakkolunastusmenettely.
Maantien 14,6 kilometrin pituinen oikaisu Iisalmen kirkolta Valkeisten risteykseen saatiin valmiiksi kesäksi
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1955. Sen jälkeen ehti kulua yli viisi vuotta ennen kuin töitä päästiin jatkamaan. Viivästys johtui ennen muuta
valtion vaikeasta rahatilanteesta ja radikaalin oikaisusuunnitelman valmistumisesta. Tietä rakennettiin valtion
työllisyystyönä.
Käytännössä vasta 25.11.1960 valtuusto löi lukkoon lopullisen kantansa TVH:n laatimaan
oikaisusuunnitelmaan ja hyväksyi osuutensa 160 000 euron pakkolunastusmenojen maksamisesta. Tosin
hieman aikaisemmin kunnanhallitus oli suunnitelmasta todennut, että siinä oli osittain poikettu kunnan
varhaisemmin esittämästä suunnasta, jossa vanha Oulun tie oli ollut pohjana ja Kirkonkylä olisi sivuutettu sen
itäiseltä reunalta.
TVH:n suunnitelmasta oli myös tehty kuusi muistutusta. Juho Räisänen, S.A Hukkanen ja useat muut mm.
seitsemän kiuruvetistä olisivat halunneet siirtää tietä selvästi lännemmäksi. Valtuusto torjui tämän toteamalla,
että soranajopaikat kasvaisivat usealla kilometrillä, koska kaikki soranottopaikat sijaitsivat tieuran itäpuolella.
Kunta pyrki kiirehtimään töiden aloittamista. Elokuussa 1959 TVH:n piiri ilmoitti, ettei töitä ole voitu
käynnistää, koska Valkeisilla tieuralta pakkolunastetut Viljo Kämäräisen asuinrakennus ja talousrakennukset
sijaitsivat yhä paikallaan. Keväällä 1960 siirto tapahtui, kun rakennukset oli pakkohuutokaupattu 1300 eurolla.
Tämä suuri valtion työllisyystyömaa antoi leipää monelle vieremäläiselle. Etenkin kuorma-autojen
lukumäärä kasvoi ripeästi. Soran ja hiekan ajoa riitti. Toisaalta tämä tiesi pitäjän kauniiden soraharjujen laajaalaista hyväksikäyttöä ja tuhoa. Kunnanhallitus jopa kielsi 21.9.1964 soranoton rakennuslautakunnan
esityksestä.
Ko. sorakuoppa sijaitsi nykyisessä Einarin puistossa. Sen omistivat Antti ja Kalle Mähönen sekä
rakennusmestari Pauli Heiskanen. Sorakuoppa katsottiin ympäristön asukkaille vaaralliseksi, koska ilmeinen
sortumisvaara oli ollut olemassa.
Oulun tielle ns. Salahmin varalaskupaikalle noin neljän kilometrin matkalle tehtiin muutos, jonka mukaan
maantien suoja-alue ylsi tien molemmin puolin 30 metrin etäisyydelle tien keskiviivasta.
TVH:n tukikohdan, jonka nykyisin omistaa Y. Makkosen linja-autoliike, harjannostajaisia vietettiin 29.5.1965
Pitkälammin luoteispäässä. Tieto varikon rakentamisesta aikaan sai erikoisen reaktion. Asekätkentään liittyen
rakennuspaikan läheisyyteen oli kätketty noin 600 kiloa trotyyliä, joka tuli nopeasti purkaa. S.A. Hukkasen
toivomuksesta Eero Hukkanen ja Olli Nissinen upottivat räjähdysaineet Murennusjokeen.
TVH:n Kuopion piirin ilmoituksen mukaan Vieremän läpi kulkevan Iisalmi-Oulu -valtatien osuus, 27,031
kilometriä, oli otettu 1.1.1967 alkaen liikenteeseen. Valtatien statuksen tie on menettänyt jo vuosia sitten.

4. Yksityisten, yhdistysten ja yritysten rakennusinvestoinnit
Iisalmen Säästöpankin Vieremän konttori sai uuden ja upean toimitalon 1960-luvun alussa. Se nopeutti
myös Vieremän Osuuskassaa kiirehtimään uuden toimitilan hankintaa. Päätös syntyi yksimielisesti lokakuussa
1964. Onnelan tontille 16.5.1966 valmistunut uusi toimitalo oli 2-kerroksinen ja sen kellarikerrokseen tuli
vuokrattavat tilat baariyritykselle.
Tosin sitä ennen pankin johto oli joutunut pohtimaan myös Vieremän kunnan ehdotusta, jonka mukaan
perustettaisiin talo-osakeyhtiö, johon kunnan ja pankin lisäksi olisi tullut Osuusliike Ylä-Savo. Pankki kuitenkin
jättäytyi pois hankkeesta. Pääperusteluna oli se, että sillä oli jo kaksikin erinomaista tonttia uudelle toimitalolle.
Osuusmeijerin uusi meijerirakennus valmistui vuonna 1961, jolloin viimeiset koneasennukset oli suoritettu.
Meijerin asuntola valmistui vuonna 1964.
Piispa Olavi Kareksen piispantarkastus 14.-15.11.1964 aiheutti melkoisia muutoksia seurakunnassa, kun
hän esitti seurakuntatalon rakentamista ja kirkon sisustuksen perinpohjaista uusimista, joka toteutettiin vuonna
1965. Aivan kirkkotien viereen oli vuonna 1963 valmistunut arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema pappila.
Kunnanhallitus puolsi 29.5.1965 sekä Onni ja Antti Huttusen liikerakennuksen että kauppias Hugo
Mustosen kaupan laajennuslupaa. Vieremä Oy:n uudisrakennus valmistui marraskuussa 1966. Siinä oli
myymälätiloja kahdessa kerroksessa.
Keväällä 1965 kunnanhallitus myönsi kolmelle eri seuralle rakennuspuita: 10 runkoa Kauppilanmäen
nuorisoseuralle, 20 Vieremän järjestötaloyhdistykselle ”urheilu- ja huvihuoneiston” rakentamiseen ja Vieremän
Koitolle myös 20 runkoa Rientolan laajennukseen.
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V Yleisten töiden pääluokka
1. Teitä rakennetaan ja työttömyyttä torjutaan
Kunnanteiden rakentaminen oli erityisessä vauhdissa 1960-luvun alussa, kuten oheista taulukosta ilmenee,
siihen vaikutti varsinkin ns. Kaarakkalan tien perinpohjainen perusparannus.
Taulukko yleisten töiden pääluokan kokonaismenoista:
Vuosi
1955
1956
1957
1960
1961

Euroa
176 640
160 200
165 640
486 550
570 450

Vuosi
1962
1963
1964
1965
1966

Euroa
274 340
197 080
271 030
80 380
118 410

Ministeriö myönsi jo 18.1.1959 Kaarakkalantien I:lle perusparannuskohteelle peräti 213 000 euron
avustuksen, mikä oli 80 prosenttia kokonaissummasta. Kunnan osuudeksi jäi 20 prosenttia. Tien oli oltava
kuusi metriä leveä ja I vaihe piti valmistua 31.10.1960 mennessä. Perusparannuksen lopulta valmistuttua
TVH:n Kiuruveden piiri otti 1.10.1964 tien hoidettavakseen.
Myös valtion hallinnoiman Iisalmi-Oulu -valtatien suuri oikaisutyömaa käynnistyi Vieremän osalta
samaan aikaan, mistä myös on oma osio. Se oli melkoinen valtion työllisyystyömaa, joka antoi leipää monelle
vieremäläiselle.
Tämä Vieremän läpi kulkeva, 27 kilometriä pitkä valtatien osuus otettiin käyttöön 1.1.1967.
Tiemenojen osuudesta koko pääluokan menoista saa hyvän kuvan vuoden 1961 suurimpien menojen ja
tulojen tarkastelusta:
Kohde
1. kunnanteiden kunnossapito
2.kunnanosuus paikallisteiden kunnossapidosta
3.avustukset tiekunnille
4.kunnanteiden tiealueiden lunastus ja
rakentaminen
5.kunnanteiden kuntoonpano paikallisteiksi
siirtämistä varten
Yhteensä

Menot
225 580
14 700
630

Tulot
55 860

264 600

168 000

40 600
546 110

243 860

Vuonna 1961 valitun tielautakunnan puheenjohtajana toimi Arttu Martikainen ja hänen pyydettyä eroa
1.10. alkaen Toivo Partanen. Muut jäsenet olivat Paavo Kauppinen, Erkki Mikkonen, Herman Nissinen ja Viljo
Pesonen. Lautakunta kokoontui vuoden 1961 aikana yhdeksän kertaa.
TVH:n Kiuruveden tiepiirin hoitoon siirtyivät 1.11.1961 alkaen kunnan hoidossa ollut KauppilanmäkiPärekoski (8,2 km), Vuorinen-Latukka (7,9 km) ja Riuttamäki (6,4 km) sekä Karankamäki-Pajupuro (6,5 km)
tiet. Vuorisentie jäi edelleen odottamaan uuden sillan rakentamista ja tieuran oikaisua.
Kunnanhallitus hyväksyi 28.11.1961 tielautakunnan esityksen kunnan hoidossa olevien Kaarakkalan,
Kulvemäen, Luvejoen, Pikanmäen, Salahmi- Rotimojoen, Vieremä-Löttöpuro-Ameriikan ja Vuoristen teiden
kunnossapitoon vuodelle 1962 yhteensä 129 736 euroa. Ministeriö myönsi 20.12.1962 Vuorisjoen sillan
rakennuskustannuksiin 65 prosentin eli 50 700 euron avustuksen. Ko. tie siirtyi paikallistieksi 1.9.1963.
Vieremä-Löttöpuro-Ameriikka tie pääsi paikallistieksi jo 1.8.1962.
Vuonna 1966 tielautakuntaan kuului Kauppisen ja Mikkosen lisäksi Eino Kärkkäinen ja Eino Nissinen sekä
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puheenjohtajana Vilho Juntunen. Se kokoontui 14 kertaa ja käsitteli mm. Askolan yksityistien tiekunnan
perustamista ja Karankajärven asutusalueen yksityistien yksikköjakoa. Ko. vuonna puollettiin myös mm.
Valkeinen-Tikanniemi-Iiranta ja Kaarakkala- Sukeva teiden rakentamista.
Pääluokan kokonaismenojen osuus vuodesta 1961 vuoteen 1966 laski
kunnan kokonaismenoista 14,5:stä kahteen prosenttiin.
Kausityöttömyys oli joka talvinen riesa. Työllisyyskautena 1963-64 työn- hakijoita oli ollut enimmillään 260
ja 1964-65 peräti 424. Työllisyystoimikun- nan mukaan lisäys johtui metsätöiden vähenemisestä ja niiden
koneellistumista. Teollisuuslaitokset olivat kunnassa myös vähissä. Vuonna 1963 työttömyyskortistointi
lopetettiin 30.4., koska ”vapaita töitä avautuu”.
Teollisuuspaikkakunnat ja Ruotsi houkuttelivat ihmisiä. Esim. vuonna 1964 pitäjästä lähti 234 ihmistä
enemmän kuin sinne saapui. Vuonna 1965 pitäjästä lähti 307 ja sinne saapui 142 henkeä. Vuodesta 1961
vuoteen 1966 pitäjän väkiluku väheni 584 hengellä 7758:sta 7174:ään henkeen.

2. Kaarakkalan tien parannus eteni vaiheittain
Pyöreeltä Kaarakkalan kautta Marttisenjärvelle johtava 27,6 kilometriä pitkä huonokuntoinen tie oli
näyttävästi esillä jo kunnan 30-vuotiskokouksessa 23.10.1952, kun valtuutettu Juho Koskelo esitti
juhlapäätökseksi oppikoulun perustamisrahaston sijaan tämän ns. isännättömän Kaarakkalan tien
hyväksymistä kunnan ylläpitämäksi tieksi. Isännätön tie tarkoitti sitä, ettei tiellä ollut edes tiehoitokuntaa.
Asia ei silloin ratkennut, mutta 28.4.1954 lääninhallitus vahvisti valtuuston jo 29.11.1952 tekemän
päätöksen ottaa tie ns. kunnantieksi. Se vielä ohjeisti, että tiestä tulisi tehdä 6,75 metriä leveä. Tehdyn
suunnitelman mukaan tie oli ison peruskorjauksen tarpeessa, mikä tielautakunnan mukaan maksaisi noin 1,8
miljoonaa euroa. Todettakoon, että summa oli noin puolet kunnan silloisista kokonaismenoista.
Juho Kattainen ja Hannes Partanen olivat käyneet marraskuussa 1958 ao. ministeriössä, josta tuomari
Saureen olikin pian ottanut kuntaan yhteyttä esittäen osaratkaisua, jonka mukaan rakennettaisiin joko tien
eteläpuolinen tai pohjoispuoleinen osa. Valtuusto näytti 22.12.1958 vihreää valoa tieosan Kaarakkala-Pyöree
parannukselle.
Tammikuussa 1959 käväisi ministeriössä uudestaan lähetystö ja jo 18.1.1959 siellä oli tehty päätös
myöntää kohteen ensimmäiselle rakentamisvaiheelle 80 prosentin avustus eli noin 213 000 euroa. Tieosasta
oli tultava kuusi metriä leveä ja sen oli valmistuttava 31.10.1960. Valtuusto sai tiedon tämän I:n vaiheen
päättymisestä 25.11.1960. Kustannukset olivat olleet 271 820 euroa.
Kesällä 1961 tietyömaan kallionlouhintatyöt kunnanhallitus myönsi Niilo Martikaiselle ja Aku Kettuselle 16
eurolla kuutiolta ja omilla räjähteillä. Soran kuormauksen hoitivat Mikko ja Eero Hukkanen 0,90 euroa kuutiolta.
Sen sijaan kaikki 16 muuta työkonetarjousta olivat pitäjän ulkopuolelta.
Soran ja täytemaan ajotarjouksia kunnanhallitus piti liian korkeina. Se päättikin jakaa ne vieremäläisille
kuorma-autoilijoille TVH:n yleisillä taksoilla: 1,20 euroa ensimmäiseltä kilometriltä ja 0,35 euroa lisää
seuraavilta.
Ko. vuoteen liittyi vastaavan mestarin vaihdos hänen jouduttuaan pidätetyksi epäselvyyksien vuoksi.
Työvaihe todettiin päättyneeksi 21.11.1961, jolloin rahaa oli käytetty 277 200 euroa, mistä 47 200 jouduttiin
siirtämään vuoden 1962 tileihin.
Tien perusparannus työllisyystöinä jatkui myös vuosina 1963 ja 1964. Valtuusto teki jopa tutustumismatkan
työmaalle 27.5.1963.
Kuuden vuoden rakennusurakan kokonaiskustannukset olivat noin 1,3 miljoonaa euroa, josta valtion
avustuksina saatiin noin 935 000 euroa.
TVH:n Kuopion piirin päätöksellä 21.10.1964 tie siirtyi 1.10.1964 alkaen Kiuruveden tiemestaripiirin
hoidettavaksi.

3. Ns. Äkävallan tien rakentaminen 1959-66
Palosenjärven pohjoispäästä Saarisenjärven pohjoispuolelta Kaarakkalan tielle ulottuvan Pajupuro31

Saarisentien rakentaminen käynnistyi vuosien 1958-59 vaihteessa. Maaliskuussa 1959 kunnanhallitus joutui
kuitenkin toteamaan, ettei pienviljelijä, sotainvalidi Pekka Karjalaisen ja hänen Helmi vaimonsa peltoalueesta
oltu useista neuvotteluista huolimatta päästy sopimukseen. Kunnanhallitus arvioi tuolloin tiealueeksi tarvittavan
peltoalan 8- 10 aariksi.
Huhtikuussa 1959 kunnanhallitus päätti turvautua pakkolunastus menettelyyn. Se salli myös tietöiden
jatkua, koska metsämaan luovutukselle oli jo saatu sopimus. Lääninhallitus vaati kuitenkin lisäselvityksiä
kunnan pakkolunastushakemukseen.
Tieasia oli 21.9.1959 jo viidennen kerran kunnanhallituksen käsittelyssä. Tuolloin päätettiin taas kerran
ottaa kiireesti yhteyttä Karjalaisiin sopimuksen aikaansaamiseksi ja esitettiin maksettavaksi heille nykyrahassa
noin 2 200 euron korvaus. Nyt korvattavaksi maa-alaksi arvioitiin 0,5 hehtaaria.
Asiasta oli Miilussa 23.4.2015 Maija Kokkosen kirjoitus, jossa hän totesi, että tie olisi voitu kartoittaa
kulkemaan pellon päässä ollutta joutomaata pitkin. Kirjoittajasta tien rakentamiselle ei ollut lain voimaa, koska
maapohjaa ei kaikilta osin oltu lunastettu.
Marraskuussa 1959 kunnanhallitus sai tietää, että lääninhallitus oli hylännyt sen anomuksen em.
pakkolunastuksesta. Savon maanviljelyspiirin hallinnoimat työt tietyömaalla tuli lopettaa, vaikka kunta kävi
useita neuvotteluja työvoimapiirin kanssa. Tuolloin myös Väinö Hyvärinen pyysi, että hänet vapautettaisiin
tielautakunnan puheenjohtajuudesta. Kunnanhallitus kuitenkin ilmoitti, ettei se näe siihen mitään syytä. Ko.
luottamustoimen raskautta kuvannee myös se, että uuden valtuustokauden alussa 1961 lautakunnan
puheenjohtajaksi valittu Arttu Martikainen pyysi eroa ja erosi jo saman vuoden heinäkuussa. Kansan suussa
tietä alettiin kutsua Äkävallan tieksi sen rakentamisen sitkeän vastustuksen johdosta.
Kesäkuussa 1960 kunnanhallitus hyväksyi työllisyyslautakunnan esityksen ilmoittaa mm. SaarinenPajupuro tien rakentamisen työkohteeksi. Seuraavaan kokoukseensa se sai useiden henkilöiden
allekirjoittaman vetoomuksen maksaa Karjalaisille jo tielautakunnan esittämän korvauksen, koska
kunnanhallitus oli nimennyt ko. tien työllisyyskohteeksi ja oli vakuutettu ylöspäin, että tiealueet olivat
rakennuttajan käytettävissä.
Tie valmistui ja kyläläiset pyysivät marraskuussa 1960 kuntaa auraamaan
tietä, jolloin se olisi myös talvisin liikennöitävissä kunnossa (mm. meijeriauto). Prosessi ei päättynyt vielä
tähänkään. Kesäkuussa 1961 kunnan tuli antaa selitys Karjalaisen asiasta oikeusasiamiehelle tehtyyn
valitukseen. Lisäksi kunnanhallituksessa oli 17.7.1961 käsiteltävänä Karjalaisten lähettämä lasku, jossa
vaadittiin soranajosta syntyneestä vahingosta 540 euron korvausta. Siitä päätettiin maksaa vain 75 euroa
metsään tehdyistä ohituslevennyksistä.
Tien kunnostaminen paikallistieksi saatiin valmiiksi vasta syksyllä 1966. TVH:n Kuopion piirin ylitiemestari
oli läsnä, kun tämä Pajupuro-Saarinen asutustie 1.9.1966 siirtyi paikallistieksi.

4. Tieyhteys Karankamäestä Otanmäen kaivosalueelle -hanke
Marraskuussa 1954 kunnanhallitus otti yhteyttä Otanmäki Oy:hyn suoran tieyhteyden rakentamiseksi
Karankamäen tien päästä Otanmäen kaivosalueelle, jonne jo vuonna 1949 alkoi kohota Suomen suurin
rautakaivos. Parhaimmillaan se tuotti noin 10 prosenttia koko maailman vanadiinista.
Luonnollisesti tiestä toivottiin Iisalmi-Oulu -valtatien tapaan valtion ylläpitämää tietä, jonka rakentaminen
myös antaisi lähiseudun asukkaille useaksi vuosiksi työtä. Merkillepantavaa oli ajatellulle tieuralle osuvan
valtionmetsän, mm. Talaskankaan, hallinnoijan, metsähallituksen, 28.1.1956 hankkeesta antama lausunto. Se
ei pitänyt hanketta silloin vielä ajankohtaisena eikä valtiotaloudellisesti edullisena.
Hankkeeseen palattiin uudestaan 23.6.1959, jolloin kunnanhallitus esitti valtion työllisyyskohteeksi
tieyhteyden tutkimista. Kuopion lääninhallituksen pyynnöstä valtuusto antoi 12.8.1960 puoltavan lausunnon
hankkeesta ”piiri-insinöörin kannasta huolimatta”. Otanmäki oli tuolloin kehittymässä moderniksi
kaivosyhteisöksi kerrostaloineen, mistä usea vieremäläinenkin sai työpaikan.
Hanke oli taas valtuustossa 22.12.1965. Lääninhallitus oli pyytänyt lausuntoa esityksestä, jonka mukaan tie
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rakennettaisiin paikallistienä. Valtuuston lausunnossa todettiin, ettei kunta osallistuisi kustannuksiin, mikäli tie
rakennettaisiin paikallistieksi. Kunnan lähettämään anomukseen viitaten esitettiin tien rakentamista suoraan
valtion ylläpitämäksi maantieksi. Esitystä perusteltiin sillä, että tie yhdistäisi kaksi maakuntaa. Myönteistä
päätöstä ei tullut.

VI Terveys- ja sosiaalitoimi
1. Terveysmenot kasvoivat sosiaalitoimen ohi
Vuonna 1961 terveydenhoitolautakuntaan kuuluivat Hannu Simula (pj.), Veikko Flygare, Inga Juntunen,
Sylvi Kärkkäinen, Maria Kvist ja Anni Sarho. Vuonna 1966 lautakunnan jäseninä jatkoivat Kvist, Kärkkäinen ja
Sarho, sekä uutena Heikki Huttunen ja Paavo Kauppinen (pj.)
Apteekkarina toimineen Sven Cajanderin anomukseen saada pitää apteekki suljettuna joko sunnuntaina tai
lauantaina lääkintöhallitus myöntyi syyskuussa 1961. Vuonna 1964 Cajanderille sallittiin luopua
yöpäivystyksestä (klo 17-08).
Äitiys- ja lastenneuvolatyössä riitti tekemistä. Esim. vuonna 1964 pitäjässä toimi kolme neuvolapiiriä.
Ensimmäisessä kätilönä toimi Liisa Partanen ja terveyssisarena Leena Kyllönen. Toisessa ko. virkoja hoitivat
Ritva-Liisa Heiskanen ja Hilja Heino. Kolmannessa piirissä viranhaltijoina olivat Anja Räsänen ja Toini
Haikonen.
Aina kaikissa terveydenhoidon viroissa ei ollut hoitajaa. Esim. toukokuussa 1961 Ritva-Liisa Heiskanen
kieltäytyi hoitamasta samanaikaisesti myös toista virkaa, koska kunta ei maksanut siitä lisäpalkkaa. Nopeasti
kunnanhallitus myöntyi tähän siihen saakka, kunnes virka saadaan täytetyksi.
Kolmas kätilöpiiri lakkautettiin vuoden 1966 lopussa, koska lapsia syntyi kunnassa yhä vähemmän. Vuonna
1962 ko. luku oli 128 ja neljä vuotta myöhemmin 98. Vuonna 1966 tuberkuloosipotilaita oli pitäjässä 41.
Kuten edellä on kerrottu uutena kunnanlääkärinä aloitti 9.8.1962 Pentti Sulander ja kunnan eläinlääkärinä
1.9.1964 Esa Kääntee sekä kouluhammaslääkärinä 1.1.1966 Paavo Kattainen, joka ko. vuonna suoritti
yhteensä 3069 hoitotointa koululaisille.
Terveydenhoitoa täydensi hyvin Iisalmen aluesairaala, jossa vuonna 1963 vieremäläispotilaille kertyi
yhteensä 4540 hoitopäivää. Se kuitenkin alitti kunnan käyttöoikeuden 935 hoitopäivällä.
Vuonna 1960 terveydenhoitomenot olivat 380 420 euroa ja sosiaalitoimen
613 070 euroa. Ne olivat kunnan kokonaismenoista 8,8 ja 14,1 prosenttia. Erityisesti sosiaalitoimen osuutta oli
nostanut uuden Puomilan kunnalliskodin valmistuminen.
Taulukko terveys- ja sosiaalitoimen bruttomenoista vuosina 1960, 1962, 1964 ja 1966 nykyeuroiksi
muutettuina:

terveystoimi
sosiaalitoimi

1960
380 420
613 070

1962
387 400
650 890

1964
608 320
648 820

1966
792 310
731 160

Terveystoimen menot kaksinkertaistuivat (208,3 prosenttia) vuodesta 1960 vuoteen 1966. Sen sijaan
sosiaalitoimen menojen kasvu oli ko. aikana varsin maltillista (11,9 prosenttia), kun terveystoimen menot
vuonna 1960 olivat kunnan kokonaismenoista 8,8 prosenttia, ne vuonna 1962 olivat 8,7 ja 1964 11,3 sekä
vuonna 1966 jopa 13,3 prosenttia. Sosiaalitoimen vastaavat luvut olivat 14,1, 11,4, 12,0 ja 12,2 prosenttia.
Terveystoimen menot kasvoivat erityisesti vuodesta 1962 vuoteen 1964. Kasvu oli 220 920 euroa eli 57,0
prosenttia Se näkyi varsinkin osuuksissa ja korvauksissa yhteisten laitosten käyttömenoina, jotka kasvoivat
kahdessa vuodessa 272 090:stä 360 420:een euroon eli lähes kolmanneksella.
Vuonna 1964 isoimmat yksittäiset menot olivat aluesairaalasta 107 690, keskusmielisairaalasta 97 440 ja
tuberkuloosiparantalosta 73 660 sekä keskussairaalasta 38 760 euroa. Sosiaalitoimessa vastaavat
menokohteet olivat kunnalliskoti 294 580 euroa, osuus kansaneläkkeiden tukiosuuksien maksuista 105 220 ja
huoltoavun laitoshoito 77 980 sekä avohuolto 51 640 euroa.
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Sosiaalilautakuntaan kuuluivat vuonna 1961 Väinö Hyvärinen (pj.), Toini Haikonen, Hannes Hiltunen, Pentti
Kaikkonen, Paavo Kauppinen, Niilo Kumpulainen, Martti Kettunen, Elvi Partanen ja hänen erottuaan Hannes
Pellikka, Robert Pehkonen, Anton Rytkönen, Hugo Ryytty, Aino Turunen ja Aaro Tuovinen. Vuonna 1966 pois
olivat jääneet Hyvärinen, Kumpulainen ja Pellikka. Tilalle olivat tulleet Heino Eskelinen (pj.), Viljo Nissinen ja
Leila Partanen. Vuonna 1966 lautakunta kokoontui 12 kertaa.
Kunnan omassa kunnalliskodissa oli 55 hoitopaikkaa: yleisessä osastossa oli 24, sairasosastossa 13 ja
mielisairaalaosastossa 18 paikkaa. Lisäksi Iisalmen Aluesairaalassa oli 15, Kuopion keskussairaalassa 3,
Harjamäen A-sairaalassa 15, Tarinaharjun tuberkuloosiparantolassa 8, Itä-Suomen työlaitoksessa 1,
Rinnekodissa 1, Vaalijalan vajaamielislaitoksessa 2 ja Savon lastenlinnassa 2 paikkaa. Lisäksi oli varattu 23
paikkaa pian valmistuvasta B-mielisairaalasta.
Vuonna 1966 sai apurahaa ammattiopintoihin 44 ja opintolainaa 18 sekä avustusta opintoihin kunnan
varoista yksi oppilas. Kodinhoitajien virkoja kunnassa oli neljä. Huoltoapua sai 273 perhettä ja kotiavustusta 92
henkilöä. Lapsilisän nostajia oli 951 yhteensä 2 354 lapsesta. Erityislapsilisän sai 106 yhteensä 220 lapsesta.
Kunnalliskodin johtokuntaan kuului vuonna 1966 Heino Eskelinen (pj.),
Toini Haikonen, Hannes Hiltunen ja Elma Kärkkäinen. Sen johtajana toimi Esteri Haikonen, talonmiehenä
Pentti Partanen, emäntänä Marjatta Juntunen ja keittiöapulaisina Anni Huttunen ja Maija Lassila 1.12.1966
alkaen. Pyykinpesijänä oli Aira Repo.
Yleisen ja sairasosaston vastaavana hoitajana toimi Aino Partanen, apuhoitajina Elina Pehkonen ja Liisa
Reiss, osastoapulaisina Terttu Jeskanen, Helvi Pasanen, Ulla-Maija Eskelinen (24.8. alkaen), Liisa Heiskanen
(1.1.- 23.8.), ja Pirkko Rönkkö.
Mielisairasosaston vastaavana hoitajana oli Annikki Hukkanen ja mielisairaanhoitajana Esa Katainen.
Keväällä aloitettiin osastolla vakituinen yövalvonta, jolloin osastoapulaiset Sirkka-Liisa Kärkkäinen, Terttu
Mansoniemi ja Marja Pehkonen aloittivat työnsä.
Vuoden 1966 lopulla kunnalliskodin yleisellä osastolla oli hoidossa 40, sairasosastolla 37 ja
mielisairasosastolla 26 eli yhteensä 102.
Taulukko sosiaalitoimen nettomenoista asukasta kohden (euroa):
kokonaiskokonaisVuosi
menot
tulot
1961
613 070
206 730
1962
650 890
228 450
1963
629 910
229 400
1964
648 820
234 500
1965
696 310
255 420
1966
731 160
278 040

nettomenot
asukasta kohti
53,0
55,5
53,2
56,7
60,8
63,4

2. Pentti Sulander kunnanlääkärinä 1962-1967
Viisitoista vuotta pitäjän kunnanlääkärinä toimineen Simulan seuraajaksi valtuusto valitsi 22.5.1962
kahdesta hakijasta lääketieteen lisensiaatti Pentti Sulanderin Alastarosta. Työnsä hän aloitti 9.8.1962, joten
yrityksistä huolimatta kunta joutui pärjäämään ilman lääkäriä lähes kaksi kuukautta.
Ennen saapumistaan Sulander sopi kunnanhallituksen kanssa mm. seuraavista lääkärintalolla tehtävistä
muutos- ja korjaustöistä: huoneiden tapetointi ja välttämättömien maalausten suoritus, sähköhellan ja
pesupöydän hankinta, puhelinten asennus asunnolle ja vastaanottohuoneeseen sekä ”jatkuvasti lämmitettävä
kiuas” saunaan.
Samoin sovittiin röntgenkuvien valmistamiseen tarvittavien astioiden asettamisesta ja lumitöiden teosta
sekä palvelijan huoneen rakentamisesta ullakolle. Sen rakennuskustannusten arvioitiin olevan noin 3 000
euroa. Röntgenlaite saatiin lainaksi Simulalta 80 euron kuukausivuokralla. Sovittiin myös, että kunta maksaa
lääkärintalon sähköt siihen tariffimäärään asti, jonka lääkintöhallituksen suositukset edellyttivät.
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Vaateet lääkärintalon lämmityksen muuttamisesta puulämmitteisestä öljyllä lämmitettäväksi ja talonmiehen
palkkaamiseksi ko. virkataloon kunnanhallitus hylkäsi. Samoin se ei suostunut toisen huoneen rakentamista
ullakolle eikä maksamaan Sulanderin itsensä hankkimia kalusteita vastaanottohuoneeseen.
Lääkärinä Sulander oli asiallinen ja edeltäjäänsä vähemmän seurallinen. Hänen persoonallisia esityksiään
kunnanhallitus joutui monestikin epäämään. Kun hänen pienehköt lisäkorjausesityksensä olivat taas 2.9.1963
kunnanhallituksessa esillä, se päätti että ne tehdään ”ellei niitä paikanpäällä todeta tarpeettomaksi”.
Kunnanhallitus tyrmäsi myös Sulanderin vaateet sälekaihtimien hankinnasta vastaanottohuoneeseen ja
kukantaimien istuttamisesta heidän puutarhaansa. Hänelle myönnettiin virkavapautta, jotta hän voisi osallistua
16.-24.11.1963 lääkäripäiville Helsingissä, mutta päivä- ja matkarahoja ei haluttu maksaa.
Sulander kuului terveydenhoitolautakuntaan, toimi koululääkärinä ja tarkasti säännöllisesti kunnalliskodin
asukkaat. Kesällä 1964 ostettiin em. röntgenlaite 6530 eurolla. Marraskuussa 1964 Sulander esitti, että
ohjesääntöä muutettaisiin siten, että Nissilässä käynti poistettaisiin tai muutettaisiin joka toinen kuukausi
tapahtuvaksi, koska kunnon huoneistoa ei sieltä oltu saatu. Valtuusto ei ollut samaa mieltä.
Helmikuussa 1965 tilintarkastajat huomauttivat Sulanderin laskutuksista. Joulukuussa 1966 hän ehdotti
yhteispäivystyksen järjestämistä mm. Vuolijoen ja Pulkkilan kanssa. Kunnanhallitus päättikin tiedustella
lähikuntien halukkuutta, mutta Pulkkilaa se piti liian kaukana sijaitsevana.
Sulander oli vielä perinteinen kunnanlääkäri, jonka toimiala oli laaja. Se käsitti kotikäynneistä aina
hampaiden poistoon. Kaikki eivät pitäneet hänen tavastaan riisuttaa välistä tutkittava, jotta hän voisi tehdä
mahdollisimman oikean diagnoosin.
Hän omisti ison amerikanraudan, jota hän ohjasi erikoisella ajotyylillä. Kypärä päässä ja varsin hiljaisella
nopeudella hän matkasi esim. Karankamäkeen, jolloin meijeriautokin ehti ohittaa hänet.
Simulaan verrattuna Sulanderista on vähän tarinoita. Erilaisten luonteenpiirteiden lisäksi se lienee johtunut
siitä, että hän toimi Vieremällä vain viisi vuotta. Hän erosi virastaan 15.9.1967.

VII Kunnan muut toimialat
1. Liikunta- ja nuorisotoimi
Vuonna 1961 valittiin uudet lautakunnat liikunta- ja nuorisotoimeen. Liikuntalautakunnan puheenjohtajana
toimi Niilo Hämäläinen ja jäseninä Veikko Eskelinen, S.A. Hukkanen, Vilho Juntunen, Jussi Sissonen ja Keijo
Virta. Se kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja järjesti mm. kunnan hiihtomestaruus- ja yleisurheilukilpailut
sekä eri järjestöjen välisiä lentopallo-otteluita.
Nuorisotyölautakunnan puheenjohtajana toimi Heino Eskelinen ja jäseninä Hanna Huttunen, Maija
Korhonen, Ukko Kärkkäinen ja Toivo Partanen. Se kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Se järjesti mm.
yhden kahdeksan vuorokautta kestäneen nuorisoleirin, johon osallistui 50 nuorta, yhden nuorisoretken ja yhdet
henkiset kilpailut.
Raittius-, liikunta- ja nuorisotyölautakunta sai tarmokkaan ja pitkäaikaisen ohjaajan 1.11.1963 alkaen Salme
Siimennosta (Partanen). Kunnassa toimi kolme partiopoikavartiota, joille annettiin ohjaus apua.
Talvella 1961 liikuntalautakunta anoi 2400 euron avustusta Sotkun jäällä sijaitsevan luistinradan
kunnossapitoon. Valtuusto hyväksyi esityksen äänin 15-7. Raha jäi kuitenkin saamatta, sillä äänestystulos ei
aivan riittänyt 2/3:n enemmistöön. Tammikuussa 1965 lautakunta ehdotti luistinradan siirtämistä
Sotkunlammelta urheilukentälle, koska silloinen rata oli ”kovasti epäkäytännöllinen”. Kunnanhallitus ei
suostunut siirtoon.
Vuonna 1962 nuorisotyölautakunta järjesti mm. henkiset kilpailut Salahmin koululla, johon osallistui 38
nuorta ja kirjallisuusillan, jossa esitelmöivät opettajat Eino Säisä ja Kalervo Hortamo. Liikuntalautakunnan
alaisuudessa toimi tuolloin mm. nyrkkeilykerho.
Uimapaikan etsintä tuotti vaikeuksia. Jo vuoden 1960 lopulla liikuntalautakunta esitti paikaksi Nikulanlahtea ja nuorisolautakunta Pitkälampea.
Kunnanhallituskin piti hanketta tärkeänä. Se katsoi, että sopiva paikka voisi löytyä Mykältä, Pitkälammelta tai
Kuoppamäestä.
Jo kesällä 1961 nuorisolautakunta oli ehdottanut, että Nissilän Rokulaan perustettaisiin leirintäalue. Viisi
vuotta myöhemmin rakennuslautakunta
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esitti, että Hällämölle rakennettaisiin leirintäalueen lisäksi myös yleinen uimaranta. Samaan aikaan
liikuntalautakunta oli todennut, että Salahmin järvilaskuyhtiöltä vuokrattaisiin alue yleiseksi uimarannaksi.
Vuonna 1964 urheilulautakunta järjesti mm. laturetken, koulupiirien väliset viestihiihdot, yleisurheilu- ja
lentopallokilpailut sekä kansanhiihdot, jossa hiihtosuorituksia kertyi 1391 kappaletta. Nuorisolautakunnan
henkisiin kilpailuihin osallistui 60 nuorta ja yhdessä seurakunnan ja raittiuslautakunnan kanssa pidettyyn
seitsemän päivää kestäneeseen kesäleiriin 70 nuorta.
Vuonna 1966 pidettiin mm. hiihtokurssi alle 16-vuotiaille ja kylien välisiä lento- ja pesäpallo-otteluita sekä
uimakoulu Marttisenjärvellä ja Hällämöllä järjestetyn kesäleirin yhteydessä. Vieremältä osallistuttiin Suomen
suurkisoihin Helsingissä 80 hengen joukolla, mihin kunta myönsi Koiton naisvoimistelijoille 240 euron
avustuksen.

2. Vesilaitoksen kunnallistaminen
Kirkonkylässä toimi jo 1910-luvulla yksityisten perustama vesiyhtymä, joka otti vetensä Sotkunlammesta.
Kirkonkylän koulu oli päässyt sen osakkaaksi jo 1919. Vedentulo oli kuitenkin ollut varsin epäsäännöllistä.
Sota-aikana kunta oli lopettanut maksut vesiyhtymälle, jolloin koululle johtava putki oli suljettu puutapilla.
Lopulta 3.12.1951 vesiyhtymän kanssa oli laadittu sopimus putkiveden saannista.
Likavesiongelmaan herättiin 1950-luvulla. Mittaukset osoittivat kesällä 1959 Sotkun veden olevan nimensä
mukaista - juoma- ja talousvedeksi kelpaamatonta. Ongelman pääaiheuttajaksi esitettiin useilta tahoilta
meijerin jätevedet, jotka varsinkin pakkasilla tuoksuivat pahalle.
Valtuustossa oli 3.3.1961 esillä Kirkonkylän koulun johtokunnan kirjelmä ja vesiyhtymän 420 euron lasku
Sotkunlammen patoamisesta, jolla oli pyritty estämään veden laadun heikkeneminen. Rakennuslautakunta sai
kehotuksen rakennuslupia myöntäessään varmistamaan viemärisuunnittelulla, ettei likavesiä johdettaisi
lampeen. Lisäksi terveydenhoitolautakuntaa velvoitettiin valvomaan lammen veden laatua.
Vieremän Vesihuolto Oy:n perustava kokous pidettiin helmikuussa 1962, jossa kuntakin oli mukana. Saman
vuoden huhtikuussa aloitti toimintansa uuden vesilain velvoittamana vesilautakunta. Tuolloin myös Vieremän
Osuusmeijeri laati oman ympäristönsä hoitosuunnitelman. Joulukuussa 1962 päätettiin työllisyystöinä liittää
kunnan Kirkonkylän kiinteistöt yhtiön vesi- ja viemäriverkostoon.
Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle Vesihuolto Oy:lle valtuusto takasi 27.5.1963 noin 114 000 euron
lainan, jolla keskeneräiset vesi- ja viemärityöt suoritettiin loppuun.
Periaatepäätös Vieremän Vesihuolto Oy:n siirtymisestä kunnalle tehtiin 27.5.1966 ja lopullinen
kauppasopimus 11.8.1966. Luovutuskirjan mukaan yhtiö luovutti kaiken omaisuutensa varoineen ja velkoineen
kunnalle. Joulukuussa 1966 kunta päätti vesihuoltolaitoksen liittymismaksuksi 80 euroa yksiköltä ja vain
vesijohtoon tai vain viemäriin liittyjältä 50 euroa yksiköltä. Veden käytöstä päätettiin kantaa 10 euroa vuodessa
ja 0,80 euroa kuutiolta.
Koulujen vesihuoltoa pyrittiin parantamaan porakaivojen avulla. Kun tavallisen kaivon teko ei
Kaarakkalassa tuottanut toivottua tulosta, porakaivo auttoi. Se maksoi 8600 euroa. Vuonna 1961 valmistuneet
Pyöreen ja Palosenmäen koulujen porakaivojen hinnat olivat 13 450 ja 17 400 euroa. Valtio avusti maksamalla
ja lainoittamalla kaivojen rakentamista. Esim. Nissilän koulun kaivon lasketusta normaalihinnasta
valionavustus vuonna 1962 oli 45 prosenttia. Lainaa se myönsi saman summan.
Syksyllä 1962 Savimäen ja Rotimojärven kaivojen normaalihinnaksi oli määrätty muiden kaivojen tapaan
15 000 euroa. Rotimojoella poraustyö ei tahtonut tuottaa tulosta. Maaliskuussa 1964 oli tehty reikää 34 metriä,
mistä pulppusi jonkin verran huonolaatuista vettä. Tuolloin jouduttiin laatimaan uusi urakkasopimus, jonka
nojalla reikää porattiin peräti 127 metriä. Vettä tuli noin 5000 litraa tunnissa, mutta se oli edelleen
huonolaatuista.
Kesäkuun 26. päivänä 1964 saadut näytetulokset Rotimojoen ja Nissilän porakaivojen vedenlaadusta
osoittivat, että ne ovat sekä juoma- että talouskäyttöön kelpaamattomia. Kumpaankin paikkaan jouduttiin
hankkimaan veden puhdistuslaite. Tarkastaja puuttui myös Marttisenjärven veden laatuun, jolloin myös sinne
asennettiin ko. laite.
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Marttisenjärven porakaivon rakentaminen maksoi vain 11 700 euroa. Rotimojoella vastaava summa oli
peräti 33 100 euroa.

VIII Kunnan talous vuosina 1961-1966
Kuten edellisessä osiossa on kerrottu, vuoden 1960 lopullinen toteutuma kasvoi alkuperäisestä
talousarviosta 17,2 prosenttia. Vuosina 1962, 1964 ja 1966 kasvuprosentit olivat maltillisemmat: 2,5 ja 6,5
sekä 8,1.
Tilivuoden säästö oli vuosina 1960, 1962 ja 1966: 133 330 ja 2 450 sekä 62 130 euroa. Vuonna 1964
säästö oli miinusmerkkinen: 1 140 euroa. Toteutuneet menot kasvoivat vuodesta 1960 vuoteen 1966 yhteensä
1 641 520 eurolla eli 37,8 prosenttia, kuten oheisesta taulukosta ilmenee.
Kunnan kokonaismenot pääluokittain vuosina 1960, 1962, 1964 ja 1966 nykyeuroiksi muutettuna:
Pääluokka
Keskushallinto
Yhteisk.tehtävät
Opetus- ja
sivistystoimi
Terveydenhoito
Sosiaalitoimi
Kiinteistöt
Yleiset työt
Pääomamenot
Yleinen rahoitus
Yhteensä

1960
173 350
179 860

1962
184 090
73 190

1964
182 040
87 910

1966
236 910
120 810

1 342 500
380 420
613 070
317 250
486 550
568 900
274 640
4 336 540

1 521 860
387 400
650 890
415 780
274 340
672 470
258 110
4 438 190

1 795 000
608 320
648 820
524 450
271 030
1 012 190
266 900
5 397 900

2 288 180
792 310
731 160
541 530
118 410
828 670
320 080
5 978 060

Kokonaismenot kasvoivat vuodesta 1960 vuoteen 1962 vain 2,3 prosenttia, vuodesta 1962 vuoteen 1964
peräti 24,5 ja vuodesta 1964 vuoteen 1966 vielä 10,2 prosenttia.
Eniten vuodesta 1962 vuoteen 1964 kokosivat pääomamenot: 339 720 eurolla eli 50, 5 prosenttia.
Suurimpia kulueriä olivat tuolloin maa-alueiden osto, uudisrakennukset ja rakennusten perusparannukset
439 820 euroa (yksistään keskuskoulun piirustukset 173 400 euroa) ja osuudet yhteisten laitosten
perustamismenoihin 174 400 euroina, isoimpana B-mielisairaala 97 640 sekä kunnallistekniset työt 168 580
euroa, suurimpana kunnan teiden rakentaminen 151 730 euroa.
Vuodesta 1964 vuoteen 1966 nousu oli suurinta opetus- ja sivistystoimessa 493 180 euroa eli 27,5
prosenttia. Määrällisesti eniten kasvoivat oppilaiden kyyditys- ja majoitusmenot 106 200:sta 245 880:een eli
139 680 eurolla ja vakinaisten ja väliaikaisten viranhaltijain palkat 986 740:stä 1 111 800:aan eli 125 060
eurolla sekä kouluaterioiden ravintomenot 81 740:stä 163 800:aan eli 82 060 eurolla.
Terveys- ja sosiaalitoimen sekä yleisten töiden pääluokkien menoja on käsitelty tarkemmin ao. pääluokkien
tarkasteluosiossa. Veroäyri oli vuosina 1959-1962 määrätty 14 penniksi ja vuosina 1963-1967 se kohotettiin 15
penniksi.

37

