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I Esipuhe
Pitäjämme kirkollinen ja kunnallinen itsenäistyminen kulkivat käsi kädessä. ”Vieremänjärven seurakunta, joka kohdakkoin eroaa eri seurakunnaksi Iisalmen seurakunnasta kirkollisessa suhteessa,
tulisi myös erotetuksi niin pian kuin mahdollista, eri kunnaksi kunnallisessakin hallinnossa…”. Tällaisen toivomuksen esitti 14.12.1919 Vieremän kansakoululle kokoontunut kansalaiskokous.
Itsenäistymisprosessin marssijärjestys olikin selvä. Ensiksi oli rakennettava oma kirkko, joka valmistuikin pian kokouksen jälkeen Tapanina 1919. Seuraavana oli vuorossa oma seurakunta, jonka itsenäinen taival alkoi vappuna 1921. Kun Vieremä ja Sonkajärvi erosivat 1.1.1922
emäpitäjästään Iisalmen maalaiskunnasta, Vieremän asukasluku oli 6150 ja Sonkajärven 7549. Tarkasteluajan lopussa 1940 Vieremällä asui 6493 henkeä – muuttoliike ja pulavuodet olivat hillinneet
väestönkasvua.
Kirjanen ei sisällä lähdeluetteloa eikä viitteitä. Se toivottavasti tekee tekstistä luettavamman heikentämättä lukijan luottamusta tekstin historialliseen luotettavuuteen. Ilman lähdeaineistoa olevan tekstin aineisto löytyy Iisalmen ja ennen muuta Vieremän kunnan arkistoista, joista
Sirpa Piippo on noutanut niitä luettavaksi. Käytetyistä kirjallisista lähteistä on etenkin mainittava
Soikkasen Maalaiskuntien historia, Vieremän kirja ja naapurikuntien vastaavat teokset.
Onnittelen lämpimästi 90 vuotta täyttävää kotikuntaamme. Samalla lausun parhaat kiitokset kunnalle, että olen saanut laatia tämän mielenkiintoisen kertomuksen itsenäistyneen pitäjämme alkuvaiheista talvisotaan saakka. Kiitän myös kaikkia teitä, joilta olen saanut arvokkaita
tietoja – Kotikuntamme 90 vuotta -luentosarjan osallistujista ja Ukkokerhosta kunnanhallituksen
nykyiseen varapuheenjohtajaan Olavi Partaseen, joka jo vuosia sitten kehotti minua ryhtymään tähän puuhaan. Kiitokset myös Pekka Partaselle valokuvien hankinnasta ja työstämisestä.

Vieremällä 17.4.2012.
Tapio Toivola
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II Juuret Iisalmen maalaiskunnan suurpitäjässä
1. Ero Iisalmen maalaiskunnasta
Joulukuun 14. päivänä 1919 kokoontui Vieremän kansakoululle joukko seurakuntalaisia päättämään
kunnallisen eron anomisesta Iisalmen maalaiskunnasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi talollisen
poika Juho Räisänen ja pöytäkirjan laatijana mv. Herman Nissinen. Kokouksen päätöksessä todettiin mm., että ”Vieremänjärven seurakunta, joka kohdakkoin eroaa eri seurakunnaksi Iisalmen seurakunnasta kirkollisessa suhteessa, tulisi myös erotetuksi niin pian kuin mahdollista, eri kunnaksi
kunnallisessakin hallinnossa…”.
Iisalmen maalaiskunnan valtuusto käsitteli anomusta jo 27.12.1919 pitäen eroa luonnollisena ja kaikissa tapauksissa todennäköisenä eikä vastustanut hanketta. Todettakoon, että Vieremän kirkon vihkijäisjuhlaa oli vietetty edellisenä päivänä. Seuraavana vuonna maalaiskunta alkoi
konkreettisesti valmistautua jakoon. Sen valtuusto valitsi 4.5.1920 erityisen 9-jäsenisen toimikunnan valmistelemaan Vieremän ja Sonkajärven eroa. Vieremältä siihen kuuluivat maanviljelijät Samuel Heiskanen Valkeisilta, Juho Hukkanen Kirkonkylästä ja Pekka Kumpulainen Haajaisilta sekä
varajäsenenä opettaja Fredrik Rönkkö.
Lopullisen päätöksen Vieremän ja Sonkajärven itsenäistymisestä suurkunnan valtuusto teki 18.8.1920 eli päivälleen vuoden kuluttua siitä, kun sonkajärveläisten anomus oli ensi kertaa
esitetty sille. Marraskuussa 1920 valtuusto hyväksyi em. toimikunnan ehdotuksen uudesta kuntajaosta. Käytännössä suurkunnan omaisuuden jako jatkui vielä useita vuosia ja yhteisen kunnalliskodin
osalta päätös venyi aina vuoteen 1933.
Valtioneuvosto oli hyväksynyt 27.4.1921 Vieremän seurakunnan eron emäseurakunnasta 1.5.1921 alkaen, kun seurakunta ”tänä kalliina aikana on uhrautuvasti valmistanut itselleen
kirkon…”. Vaikkakin Kyrönniemen virkatalon rakennus- ja korjaustyöt saatiin valmiiksi vasta
1.8.1921, kirkkoherran virka voitiin julistaa haettavaksi myös 1.5.1921 alkaen. Kunnalliset määräykset määräsivät myös, että kuntien jakoa koskevat asiat tuli ottaa lopulliseen käsittelyyn vasta
vuoden kuluttua siitä, kun anomus oli ensimmäisen kerran esitelty valtuustolle. Varmemmaksi vakuudeksi suurkunnan valtuusto käsitteli Vieremän eroanomuksen vielä 7.6.1921, jolloin lopullisesti
sinetöitiin Vieremän ero Iisalmen maalaiskunnasta.
Suurkunnan valtuusto valitsi 2.7.1921 itsenäistyvän Vieremän ensimmäisen keskusvaalilautakunnan, jonka puheenjohtajaksi nimettiin mv. Herman Räisänen ja jäseniksi mv. Heikki
Hukkanen, mäkitupalaiset August Juslin ja Juho Komulainen, sekä opettaja Fredrik Rönkkö. Val5

miina olivat myös vaalilautakunnat, joita oli kuusi: Haajaisten, Nissilän, Pyöreen, Salahmin, Valkeisen ja Vieremän kirkonkylän äänestysalueella. Jokaisessa vaalilautakunnassa oli viisi varsinaista
ja kaksi varajäsentä. Suurkunnan valtuuston puheenjohtaja J. Laaksonen kutsui Vieremän valtuuston koolle Salmettaressa 24.12.1921 julkaistulla ilmoituksella, päätös Vieremän ja Sonkajärven
itsenäistymisestä astui voimaan 1.1.1922.

2. Kunnallisen itsenäistymisajatuksen kehittyminen
Kirkollinen ja kunnallinen itsenäistyminen kulkivat käsi kädessä. Marssijärjestys oli kuitenkin selvä: ennen kunnallista itsenäistymistä tuli saada kirkollinen itsenäisyys. On myös todettava, että
sonkajärveläiset olivat näissä molemmissa itsenäistymisprosesseissa tiennäyttäjiä ja vieremäläisiä
selvästi aktiivisempia, kuten esim. laittoman ”Rutakon ruhtinaskunnan” perustaminen 1872 osoittaa.
Sonkajärviset olivat saaneet aloitteellisuudellaan jo 1854 oman rukoushuonekunnan,
jonka kokouksissa oli jo 1860-luvulla ollut esillä oman kappeliseurakunnan ja myöhemmin 1890luvulta alkaen oman kirkkoherrakunnan perustaminen. Iisalmen emäseurakunnan jakaminen nousi
esille Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin määräämässä kokouksessa 11.6.1896, jossa oli ollut
määrä keskustella seurakunnan papiston palkkauksen järjestämisestä.
Vuonna 1865 annettuun kunnallisasetukseen nojautuen Sonkajärvelle perustettiin
vuonna 1872 Rutakon kunta, jota voi pitää laittoman tekona, sillä Rutakko ei suinkaan ollut em.
asetuksen edellyttämä kappeli- tai itsenäinen seurakunta. Iisalmelaiset valittivat tästä ”Rutakon ruhtinaskunnaskunnasta”. Kuvernööri totesi vuonna 1902 kunnan olevan laiton. Rutakkolaiset lakkauttivat itse kuntansa vuonna 1906.
Epäilemättä sonkajärviset olivat saaneet em. jakoasian kokouksen asialistalle. Sen
sijaan Vieremällä ei näytetä juuri nostetun ääntä ko. hankkeen puolesta. Syitä lienee monia. Vieremä oli saanut jo viimeistään vuonna 1688 Kyrönniemeen kappalaisen keskelle aluettaan. Kappalainen Johan Sinius oli saanut jo 1681 hallintakirjeen Paavo Kettusen veronmaksukyvyttömäksi joutuneeseen taloon. Vuonna 1687 Kajaanin Vapaaherrakunnan virkamiehet luovuttivat talon lopullisesti
Siniukselle Paavo Kettusen vastusteluista huolimatta. Kettunen oli yrittänyt pitää talostaan kiinni ja
oli lupautunut maksamaan verorästinsä, mitä ei kuitenkaan uskottu. Tätä Kyrönniemen puustellia
ehti asustaa ennen kirkon rakennustoimikunnan perustamista vuonna 1906 ainakin 14 kappalaista.
Se nosti varmasti kynnystä oman kirkon rakentamiseen ja haluun itsenäistyä.
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Myös H.G.T. Brofeltdin (1837–1914) arvovalta, tuttuus ja kansanomaisuus saattoivat
hyvinkin vaikuttaa vieremäläisten näkemyksiin olla pyrkimättä eroon emäpitäjästä. Savon murteella
pitämistään saarnoistakin tunnettu Ukko-Ruuhveltti asui Kyrönniemessä perheensä kanssa vuosina
1876–1883. Jo vuonna 1873 hän oli toiminut emäpitäjän kuntakokouksen ensimmäisenä puheenjohtajana. Myöskään Salahmin ruukin johto ei näytä lämmenneen itsenäisyyspyrkimyksille, vaikkakin
tasokkaan koulun perustaminen jo vuonna 1855 Salahmille oli oiva osoitus heidän uudistuspyrkimyksistään. Todettakoon, että yksistään Salahmin ruukin tehtaanjohtajalla oli esim. vuonna 1894
käytettävissään 141 äyriääntä kuntakokouksessa.
Olisi saattanut kuvitella, että marttisenjärveläisen valtiopäivämies Petter Kumpulaisen
(1817–1881) uudistuspyrintöjen joukossa olisi ollut oman kirkon ja seurakunnan saanti laajan seutukunnan pohjoisosiin. Näin ei kuitenkaan ollut. Professori Matti Klinge pitääkin varsin todennäköisenä, että Kumpulainen laati ”vaikeroimisensa” läheisessä yhteistyössä Iisalmen laajan emäseurakunnan rovasti J.L. Laguksen kanssa, jonka intresseihin ei luultavastikaan kuulunut seurakuntansa
pirstominen. Myös pitäjämme eteläosien ja Kauppilanmäen asukkaiden innokkuutta jarrutti luultavasti puhdas maantieteellinen tosiasia: oman kirkon rakentaminen ei juuri tulisi lyhentämään heidän
kirkkomatkaansa. Osin Vieremältä oli myös hyvät liikenneyhteydet Iisalmeen, mm. hyväkuntoinen
Ouluntie ja kelvollisia vesireittejä verrattuna muihin emäseurakunnasta irronneisiin seurakuntiin.
Todettakoon, että jo 1789 vahvistetussa Vieremänkylän isossa jaossa merkittiin uusi tiepätkä Tihilänlahdelta Oulun maantielle ”matkustaville, jotka kesäaikaan tulevat veneillä tänne ja lastaavat
voinsa”. Toisaalta taas Vieremän pohjoisosasta, Nissilän takaa mm. Pullo- ja Pirttimäestä kirkkomatkaa kertyi lähes kuusi peninkulmaa.
Varsin luonnollisena syynä, jonka niin korkeat viranomaiset kuin alueen tavalliset
asukkaatkin saattoivat hyväksyä, suurkunnan jakoon voi pitää seutukunnan alueellista laajuutta ja
suurta, nopeasti kasvavaa asukasmäärää. Vuonna 1922 se oli kasvanut 25 958 henkeen, joista Vieremän alueella asui 6150, Sonkajärvellä 7549 ja pienentyneessä Iisalmen maalaiskunnassa 12 259
henkeä. Asukasluvultaan emäpitäjä olikin ollut maamme suurimpia maalaiskuntia ja silloisessa laajassa Kuopion läänissä selvästi väkirikkain. Iisalmen kaupungin väkiluku oli tuolloin 2992.
Voi liioittelematta todeta, että jo edellä mainittu 11.6.1896 pidetty kokous muodostui
niin Vieremän seurakunnallisen kuin kunnallisenkin itsenäisyyden kannalta tärkeäksi virstanpylvääksi. Kokouksessa papiston palkkauksen uudistusta suunnitellut toimikunta yhdessä tuomiokapitulin kanssa esitti Iisalmen kirkkopitäjän jakamista kahteen tai kolmeen osaan. Kokouksessa oli
läsnä rovasti Brofeldt ja kappalainen Mikko Liukku, joka asusti Kyrönniemessä vuosina 1898–
1906, sekä iso joukko seurakunnan jäseniä. Seurakunnan jakopäätöstä tehtäessä olivat vastakkain
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vain yhden uuden (Sonkajärven) ja kahden uuden (Sonkajärven ja Vieremän) seurakunnan perustaminen.
Kahden seurakunnan perustaminen voitti äänestyksessä äyrimäärin 1559 mk 57 penniä – 1123 mk 15 penniä. Näin hieman yllättäen ja ilman erityisempiä näkyviä pyrkimyksiä vieremäläisten taholta oman seurakunnan perustamiseen ja luonnollisesti samalla myös oman kirkon
rakentaminen olivat tulleet lähelle ratkaisuaan. Senaatti vahvisti em. päätöksen 23.3.1897 ja määräsi
muodostamaan pitäjän pohjoisista kylistä Vieremän seurakunnan heti, kun kirkko oli saatu valmiiksi.
Kului kuitenkin lähes kymmenen vuotta ennen kuin kirkkojen rakennushankkeet
käynnistyivät: Vieremällä vuonna 1906 ja Sonkajärvellä puoli vuotta aikaisemmin. Sonkajärvi sai
kirkkonsa valmiiksi jo 1910, mutta Vieremä vasta Tapaniksi 1919 – viimeisimpänä kaikista lähialueen pitäjistä. Sonkajärven seurakunta itsenäistyi 1.5.1920 ja Vieremän vuotta myöhemmin. Kunnallista eroa sonkajärviset anoivat 18.8.1919 ja vieremäläiset neljä kuukautta myöhemmin 14.12.1919.
Oman kirkon rakentamisen lisäksi konkreettinen näyttö vieremäläisten yhteishengen kasvusta oli
oman laivayhtiön perustaminen 1912 kilpailemaan ennen muuta iisalmelaisten ja lapinlahtelaisten
jo 1898 perustaman laivayhtiön kanssa. Tästä yli 100 osakkeenomistajan muodostamasta yhtiöstä
kerrotaan edempänä.
Kunnallinen itsenäistyminen tapahtui yhtä jalkaa Sonkajärven kanssa 1.1.1922. Kirjassaan Iisalmen entisen pitäjän historia vuodelta 1927 Santeri Rissanen toteaa Vieremän seurakunnan perustamisesta: ”Pysyi Vieremä viimeisimmäksi emäpitäjälleen uskollisena. Sille on katsottava
kunniaksi, ettei se yrittänyt ainoatakaan kertaa erota Iisalmesta”. Ottamatta kantaa oliko em. suhtautuminen vieremäläisille kunniaksi, kiistaton tosiasia oli, ettei Vieremällä juuri nostettu ääntä ko.
asioiden ajamiseen. Seurattiin sujuvasti sonkajärvisten esimerkkiä – ja kuntakaksoset syntyivät kivuitta.

3. Vieremäläisiä emäpitäjän luottamustoimissa
Rohkeutta oman pitäjän puolustamiseen loi myös se, että useat vieremäläiset olivat
toimineet keskeisilläkin paikoilla suurkunnan luottamuselimissä. Kuten on jo todettu, suurpitäjän
ensimmäisen kuntakokouksen puheenjohtajana toimi rovasti Brofelt vuonna 1873. Valkeiskylään
opettajaksi tullut Sulo Penttilä hoiti sekä kuntakokouksen että kunnanvaltuuston puheenjohtajuutta
useina vuosina. Todettakoon, että suurkuntaan oli perustettu juuri vuonna 1912 silloin vielä vapaaehtoinen kunnanvaltuusto, jonka valta vielä tuolloin oli varsin rajallinen. Penttilän lisäksi tähän val8

tuustoon kuuluivat Axel Falk Salahmilta, Heikki Kainulainen Valkeisilta, Juho Kauhanen ja J.P.
Savolainen Kauppilanmäestä, Juho Kumpulainen Kaarakkalasta, Pekka Kumpulainen Haajaisilta ja
Kusti Puurunen Nissilästä sekä Herman Räisänen ja Aatu Suhonen Kirkonkylästä.
Suurkunnan kunnallislautakunnan (= kunnanhallitus) puheenjohtajana toimi vuosina
1875–76 valtiopäivämies Petteri Kumpulainen Marttisenjärveltä. Pisimpään tätä tointa hoiti vuosina
1889–1903 vuonna 1904 valtiopäiville valittu Samuel Heiskanen Valkeisilta. Herman Räisänen
toimi ko. lautakunnan esimiehenä vuosina 1906–08. Todettakoon, että Henrik Ryth Nissilästä ja
Matti Remes Valkeisilta kuuluivat jo ensimmäiseen vuoden 1873 kunnallislautakuntaan ja mm.
vuosina 1913–18 sen jäsenenä oli Paavo Kiiskinen Haajaisilta ja vuosina 1914–18 Juho Hukkanen
Kirkonkylästä.
Vuoden 1917 kunnallislakiuudistuksen myötä myös kunnallisvaalit saivat eduskuntavaalien tapaan nykyiset demokraattiset piirteensä: yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvan
vaalitavan. Iisalmen suurkunnassa nykyisen vaalitavan mukaiset vaalit järjestettiin 3. ja 4. tammikuuta 1919, jossa jakamattomaan suurkuntaan valittiin peräti 42 valtuutettua. Valtuustoon tuli valituksi 25 sosialistia ja 17 porvarillisten puolueiden edustajaa.
Vieremäläisiä suurkunnan valtuustoon tammikuussa 1919 valituista kahdeksan tuli
myös valituksi Vieremän ensimmäiseen valtuustoon 5.-6. joulukuuta 1921 järjestetyissä kunnallisvaaleissa: mv. Heikki Hukkanen, torppari Axel Huttunen, mäkitupalainen August Juslin, opettaja
Lyydia Kanninen, mv. Aatu Kauppinen, mäkitupalainen Juho Komulainen ja mv. Pekka Kumpulainen sekä lampuoti Pekka Nissinen. Kaksi valittiin myöhemmin vuonna 1925 Vieremän valtuuston
jäseniksi: valtiopäivämies Samuel Heiskanen ja kaupanhoitaja Eljas Huttunen. Myös muissa luottamustoimissa oli vieremäläisiä. Valtuuston tuleva puheenjohtaja, kokenut opettaja Sulo Penttilä,
nimitettiin vuonna 1919 suurkunnan tilintarkastajaksi. Paavo Kiiskinen ja Pekka Nissinen kuuluivat
suurkunnan kunnallislautakuntaan. Heistä tuli Vieremän ensimmäisen kunnallislautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Pekka Kumpulainen hoiti vuonna 1919 manttaalinomistajien kokousten puheenjohtajuutta ja Abel Huttunen oli silloisen vaivaishoitolautakunnan jäsen. Verotuslautakuntaan kuuluivat mm. Juho ja Vihtori Komulainen, Herman Mähönen, Eero Rönkkö ja Ville
Tiikkainen.
Tutkijalautakunnan vieremäläisjäseniä olivat Heikki Kainulainen, Juho Kauhanen,
Juho Komulainen ja Pekka Nissinen. Suurkunnan vuokralautakunta oli jaettu kolmeen piiriin. Vieremän piirin puheenjohtajana toimi talollisenpoika Juho Räisänen ja jäseninä talolliset Juho Hukkanen ja Heikki Kainulainen sekä työmies Jahvetti Rytkönen ja mäkitupalainen August Juslin.
Vieremän itsenäistyessä kunnassa oli 12 kansakoulua, joiden piirijako tarjosi luonnollisen perustan kunnan hallinnolliselle jaolle. Jokaisella koululla oli oma johtokuntansa, joissa toi9

miminen oli myös kouluttanut vieremäläisiä kunnalliselämän taidoissa jo usean vuosikymmenen
ajan. Vieremäläiset eivät todellakaan olleet kunnalliselämän hoidossa mitään untuvikkoja. Tällä oli
suuri merkitys, kun kunnan itsenäinen toiminta käynnistyi 1.1.1922.
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III Kunnallishallinnon käynnistyminen
1. Ensimmäiset kunnallisvaalit – vilkkaat ja jännittävät
Vuoden 1917 kunnallinen vaalilaki ulotti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myös kuntatasolle.
Vaalit tuli toimittaa joka vuosi normaalisti joulukuun 4. päivänä, tai jos valtuusto päätti, vaalitoimitusta voitiin jatkaa. Joka vuosi, Vieremältä vuosina 1923, -24 ja -25, valtuustoa tuli täydentää kolmasosalla: seitsemän pienimmällä vertausluvulla valittua oli erovuorossa 1923, seuraavat seitsemän
1924 ja suurimmalla vertausluvulla valitut vuonna 1925. Vaalit olivat vielä tuolloin ns. listavaalit,
jossa kunkin ehdokaslistan valitsijayhdistys asetti ehdokkaat siihen järjestykseen, jossa he halusivat
ehdokkaiden tulevan valituksi.
Lakia säädettäessä uskottiin jokavuotisten osallistumismahdollisuuksien lisäävän kuntalaisten kiinnostusta kunnallisia asioita kohtaan. Jo muutaman vuoden kuluttua kuitenkin havaittiin, etteivät jokavuotiset vaalit kuitenkaan jaksaneet kiinnostaa suurta joukkoa äänioikeutetuista.
Käytännössä tällainen järjestelmä aiheutti nopeasti vaaliväsymystä, mikä Vieremälläkin näkyi äänestysvilkkauden laskuna, kuten edempänä esitetään.
Itsenäistyvän Vieremän kunnan ensimmäiset kunnallisvaalit pidettiin 5.-6. joulukuuta
1921. Jo sitä ennen Iisalmen maalaiskunnan valtuustossa 2.7.1921 oli valittu uuden kunnan ensimmäinen keskusvaalilauta ja kuusi vaalilautakuntaa kullekin äänestysalueelle. Vieremä oli jaettu koulupiirijakoja noudattaen Haajaisten, Nissilän, Pyöreen, Salahmin, Valkeisen ja Vieremän kirkonkylän äänestysalueeseen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi oli nimetty mv. Herman Räisänen
ja jäseniksi mv. Heikki Hukkanen, mäkitupalaiset August Juslin ja Juho Komulainen sekä opettaja
Fredrik Rönkkö. Lautakunta piti ensimmäisen kokouksensa 5.11.1921, missä se tarkasti saapuneet
kunnallisvaalien valitsijayhdistysten vaaliasiakirjat.
Vaaleja varten oli jätetty viisi ehdokaslistaa: numero 1:n asiamiehenä toimi August
Juslin Kirkonkylästä, numero 2:n torppari Santeri Huttunen Marttisenjärveltä, numero 3:n mv.
Herman Mähönen Kirkonkylästä ja numero 4:n talollisen poika Juho Räisänen Kirkonkylästä sekä
numero 5:n mäkitupalainen Juho Laukkanen Vuorisilta. Ehdokaslistat 1, 2 ja 5 olivat muodostaneet
yhteisen sosialistien vaaliliiton ja ehdokaslistat 3 ja 4 porvarillisen vaaliliiton.
Osa alkuaikojen vaaliasiakirjoista on kadonnut, eikä monen vaalinkaan ehdokaslistojen yhdistelmä ole säilynyt edes Suomen Tilastotoimiston arkistossa. Jäljellä olevista lähteistä –
mm. keskusvaalilautakunnan pöytäkirjoista – ei löydy mainintoja puolueista. Oletettavasti kuitenkin
ehdokaslista 3 oli maalaisliiton ja lista 4 edistyspuolueen kannattajien asettama. Vaaliliiton merkiksi
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molemmissa listoissa ensimmäiseksi ehdokasnimeksi oli asetettu mv. Heikki Hukkanen. Myös sosialistien vaaliliitolla oli samanlainen käytäntö: kaikkien kolmen listan ensimmäinen nimi oli pitkän
linjan sosialisti mv. Pekka Nissinen Salahmilta. Vaaleista odotettiin jo ennakolta hyvin tasaväkistä
sosialistien ja porvarillisten puolueiden välillä, joten vaaliliittojen solmiminen oli varsin luonnollista. Yllä esitettyjä olettamuksia tukevat – vaikkei Suomen Tilastokeskuksen arkistostakaan löydy
Vieremältä lähetettyä vaalilomaketta eikä ehdokaslistojen yhdistelmää – Tilastokeskuksen työtauluista löytyneet tiedot. Niissä äänioikeutta käyttäneiden luku oli täsmälleen sama kuin keskusvaalilautakunnan pöytäkirjassa eli 1503 joista naisia oli 771 ja miehiä 732. Myös kaikkien viiden listan
saamat äänimäärät täsmäävät. Sen sijaan äänioikeutettujen lukumääräksi on lipsahtanut Vieremän
väkiluku vuoden 1921 alussa, kuten asiasta edempänä kerrotaan.
Listat 1, 2 ja 5 työtaulut ilmoittavat sosiaalidemokraattien listoiksi. Toisaalta saattoi
hyvinkin olla, että listojen 1 ja 2 takana olivat jo Suomen sosialistisen työväenpuolueen ja listan 5
sosiaalidemokraattisen puolueen kannattajat. Listalta 1 valittiin viisi varsinaista ja yksi varavaltuutettu sekä yksi tilintarkastaja, listalta 2 neljä varsinaista ja kaksi varavaltuutettua sekä yksi tilintarkastaja ja listalta 5 yksi varsinainen valtuutettu. Lista 3 nimetään maalaisliiton listaksi, josta valittiin
kolme varsinaista ja kaksi varavaltuutettua sekä yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Listaa 5
em. työtaulut pitävät edistyspuolueen listana, josta valittiin kahdeksan varsinaista ja kaksi varavaltuutettua sekä yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.
Äänioikeuttaan vaaleissa käytti kaikkiaan 1503 henkilöä. Edistyspuolueen ja maalaisliiton vaaliliitto sai 772 ääntä eli 52,3 % hyväksytyistä äänistä ja sosialistien vaaliliitto 705 eli 47,7
%. Hylättyjä ääniä oli 26. Suomen Virallisessa Tilastossa pitäjän äänioikeutettujen määräksi oli
merkitty 5940 – luku ilmeisestikin tarkoitti pitäjän koko väkilukua vuoden 1921 alussa. Valitettavasti tämä virhe siirtyi vuonna 1983 julkaistuun Vieremä – kirjaan, jossa todetaan äänestysprosentin
jääneen 25,3 %:iin ja näin selvästi se olisi maalaiskuntien keskimääräisen prosenttimäärän alapuolella! Todellisuudessa äänestysprosentti kohosi peräti 56,5 %:iin, kun taas maan maalaiskuntien
keskimääräinen äänestysvilkkaus oli jäänyt 32,8 %:iin. Vieremän luku ylsi Ylä-Savon kunnista korkeimmaksi, Kiuruvedellä se oli 56,1 %, Sonkajärvellä 47,6 % ja Iisalmen maalaiskunnassa 44,1 %.
Seuraavassa taulukossa on esitetty ehdokaslistojen saamat äänimärät äänestysalueittain 5.-6.12.1921
suoritetuissa vaaleissa. Edistyspuolue menestyi erityisesti valtiopäivämies Samuel Heiskasen Valkeiskylän äänestysalueella ja Haajaisilla, jonne olikin perustettu maaseudulla harvinainen edistyspuolueen paikallisosasto jo 22.4.1919 Halmenniemellä. Sen johtokuntaan kuuluivat mm. mv:t Paavo Kiiskinen ja Pekka Kumpulainen. Kunnallisvaalien kanssa lähes samaan aikaan vuonna 1922
pidetyissä eduskuntavaaleissa edistyspuolue sai Haajaisten äänestysalueelta 62 ja maalaisliitto 43,
sosialistinen työväenpuolue 72 ja sosiaalidemokraatit 16 sekä kokoomus 4 ääntä.
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Äänestysalue
Haajainen
Kirkonkylä
Nissilä
Pyöree
Salahmi
Valkeinen
Yhteensä

Porvarilliset valitsijayhdistykset
Sosialistiset valitsijayhdistykset
Lista 3 MaalaisLista 4 Edisliitto
tyspuolue
Lista 1 Lista 2
Lista 3
25
77
48
14
3
102
116
84
50
8
24
22
9
62
17
77
118
26
64
51
16
37
39
95
27
23
135
91
13
4
267
505
297
298
110

Keskipuolueisiin lukeutuneen edistyspuolueen olivat perustaneet nuorsuomalaiset ja
osa vanhasuomalaisista, jotka olivat valtiomuotokiistassa kannattaneet tasavaltaa. Kuningasmieliset
perustivat kansallisen kokoomuspuolueen. Edistyspuolueen hyvään menestykseen Vieremällä vaikutti varmasti vahva nuorsuomalaisuuspohja. Samuel Heiskanen Valkeiskylältä toimi ko. puolueen
kansanedustajana vuosina 1907–09 ja 1911–14. Ensimmäisissä yleisissä ja yhtäläisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 puolue oli saanut Iisalmen maalaiskunnassa peräti 45,2 % äänistä. Edistyspuolueen kannatusta nosti varmasti myös se, että edistyspuolueeseen kuuluva K.J. Ståhlberg valittiin vuonna 1919 maamme ensimmäiseksi presidentiksi.
Vuonna 1906 perustettu maalaisliitto oli saanut edellä mainituissa vuoden 1907 eduskuntavaaleissa Iisalmen maalaiskunnassa 8 prosenttia äänistä, mutta vuonna 1917 jo 16 % äänistä.
Juuri 1920-luvun kuluessa maalaisliitosta kasvoi monen maaseutupitäjän valtapuolue. Näissä kuntamme ensimmäisissä vaaleissa puolueen äänisaalis jäi (lista 3) vielä 18,3 %:iin. Todettakoon, että
maalaisliiton ensimmäinen paikallisosasto perustettiin 5.3.1922 Tikanniemelle, mutta seuraavat
vasta 1930-luvulla. Puolueen Iisalmen seudun piiritoimikunta aloitti työnsä 6.2.1924.
Myöskään sosialistien vaaliliitolla ja ehdokaslistoilla ei ollut puoluepoliittisia nimiä.
Jos olisi ollut, niissä olisi eittämättä esiintynyt sosiaalidemokraattien nimi. Puoluehan oli maamme
itsenäisyyteen asti ainoa vasemmistolainen puolue. Toisaalta se ei olisi edes voinut olla lähinnä
kommunisteja ja vasemmistoradikaaleja edustava Suomen sosialistinen työväenpuolue (SSTP).
Puolue oli perustettu vasta toukokuussa 1920, eikä se olisi pystynyt asettamaan omissa nimissään
ehdokkaita, koska Vieremän työväenyhdistys päätti vasta viikko vaalien jälkeen ryhtyä maksamaan
sille jäsenmaksua. Kaiken todennäköisyyden mukaan myös sosialistit olivat katsoneet, että vaaleista
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tulee hyvin tasaväkiset eikä suhteellinen vaalijärjestelmä suosisi omina puolueina ilman vaaliliittoa
esiintymistä.
Sosialistien lista 1 oli ennen muuta Valkeisten ja Haajaisten sekä osin Kirkonkylän
äänestysalueen äänestäjien suosima. Se hävisi vain yhdellä äänellä listalle 2, jonka äänestäjät tulivat
pääosin Salahmin ja Nissilän sekä Pyöreen äänestysalueilta. Lista 5 jäi pienimmäksi. Lähes puolet
äänistä se sai Pyöreen äänestysalueelta, ilmeisesti juuri Kauppilanmäen koulupiirin alueelta).
Vaikka sosialistien ehdokaslistoista ei vielä voinutkaan erottaa selvästi sosiaalidemokraattisia eikä SSTP:n ehdokkaita, SSTP oli nopeasti voittamassa etenkin Vieremällä kannatukseltaan suurimman puolueen aseman. Tästä saa selvän viitteen vuonna 1922 järjestettyjen eduskuntavaalien tuloksista. SSTP sai Vieremällä ko. vaaleissa peräti 41,2 % äänistä, maalaisliitto 32,6 edistyspuolue 13,7 ja sosiaalidemokraatit 9,9 sekä kokoomus 2,6. Maalaisliiton ja SSTP:n hyvää menestystä selittää osaltaan tutut ehdokkaat, mm. mäkitupalainen Juho Komulainen Valkeisilta oli jo
tuolloin matkalla kansanedustajaksi. Äänestysprosenttikin nousi näissä vaaleissa kunnallisvaaleista
vielä kaksi prosenttiyksikköä. Erityispiirteenä ko. eduskuntavaaleista voi todeta sen, että jos ne olisivatkin olleet kunnallisvaalit, Vieremän valtuusto olisi muuttunut sosialistienemmistöiseksi luvuin
11–10.
SDP:stä irtautuneen SSTP:n – vasemmistoradikaalien ja kommunistien näkyvä esiintulo tapahtui todellakin juuri vuoden 1922 yleisvaltakunnallisissa eduskuntavaaleissa. Ylä-Savossa
sen kannatus oli koko maatakin ajatellen varsin korkea, lähes 40 % äänistä – Vieremällä kaikkein
voimakkainta. SDP:n kannatus jäi Vieremällä pieneksi, mutta esim. Iisalmen maalaiskunnassa se
kohosi lähes 20 prosenttiin.
Tapani Salomaa katsoo, että suuri merkitys työväenliikkeen radikalisoitumiselle Pohjois-Savossa oli työväenlehti Savon Kansan linjanvedoilla. Kun lehti suuntasi propagandansa erityisesti syrjäisten alueiden maaseutuväestöön ja vastapropaganda puuttui, Ylä-Savon pienviljelyksellä
ja metsä- ja uittotöillä elantonsa hankkiva työväki alkoi kasvattaa SSTP:tä. Vieremällä pohja tälle
kannatukselle oli paljolti juuri taloudellisissa oloissa. Vieremällä tilat olivat keskimääräistä pienempiä ja väestön oli hankittava lisäelantoa uitoista ja metsätöistä. Vuonna 1881 pitäjässä oli yhteensä
325 tilaa, 91 torppaa ja peräti 408 ”muuta savua”, joilla tarkoitettiin ennen muuta lois- ja mäkitupalaisperheitä. Taloudelliseen pohjaan liittyi vahvasti myös katkeruus alueen metsien menettämisestä
suuryhtiöille. Vieremällä puutavarayhtiöiden omistukseen siirtyi pilkkahintaan vuodesta 1875 alkaen ennen muuta pitäjän pohjoisosassa peräti 68 tilaa tai tilanosaa, joiden yhteiskoko oli 31 055 hehtaaria. Siitä metsämaata oli 25 712 hehtaaria. Vasta vuonna 1916 saatiin laki aikaan, joka rajoitti
puutavarayhtiöiden mahdollisuutta hankkia yksityiseltä maanomistajalta metsämaata omistukseensa.
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Kuten edellä on jo todettu, edistyspuolueen ja maalaisliiton vaaliliitto voitti vaalit niukasti 67 äänellä. Näin he saivat 11 valtuutettua sosialistien vaaliliiton kymmentä vastaan. Seuraavassa on esitetty Vieremän ensimmäinen kunnanvaltuusto vertausluvun mukaisessa järjestyksessä:

Ammatti
mv.
mv.
mv.
torppari
mv.
mäkit.
opettaja
työmies
opettaja
työmies
mv.
työmies
mv.
työmies
mv.
mäkit.
opettaja
räätäli
pientil.
pientil.
mv.

Nimi
Heikki Hukkanen
Pekka Nissinen
Pekka Kumpulainen
August Juslin
Juho Huttunen
Juho Komulainen
Fredrik Rönkkö
Matti Hukkanen
Sulo Penttilä
Paavo Lepistö
Olli Komulainen
Oskari Dufva
Heikki Kauppinen
Jobi Ulf
Pekka Kauppinen
Taavetti Kaikkonen
Lyydia Kanninen, myöh. Nissinen
Robert Piippo
Alfred Kovalainen
Abel Huttunen
Aatu Kauppinen

Vaaliliitto
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.
sos.
porv.

Äänestysalue,
kylä
Kirkonkylä
Salahmi
Haajainen
Kirkonkylä
Salahmi
Valkeinen
Kirkonkylä
Valkeinen
Valkeinen
Haajainen
Nissilä
Salahmi
Palosenjärvi
Vieremä
Kauppilanmäki
Kaarakkala
Kirkonkylä
Tikanniemi
Salahmi
Salahmi
Tikanniemi

Lisäksi valittiin seitsemän varajäsentä: mv. Paavo Kiiskinen, porv., mv. Heikki Uotinen, sos., mv. Juho Räisänen, porv., mäkit. Juho Karppinen sos., mv. Taavetti Oikarinen, porv. ja
Alfred Niskanen, sos. sekä mäkit. Eero Rönkkö, porv. Todettakoon myös, että tuolloin ei äänestetty
henkilökohtaista ehdokasta vaan äänestysmerkki vedettiin sen listan kohdalle, jota kannatettiin. Valitut määräytyivät valitsijayhdistyksen laatiman ehdokaslistan nimiluettelon mukaisesti. Ehdokas,
jonka nimi oli listalla ensimmäisenä tuli myös ensimmäisenä valituksi, toisena ollut toiseksi, jne.
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Toimiko se nykyistä käytäntöä demokraattisemmin, sitä sopii epäillä. Käytännössä listan hännillä
olevilla ei ollut mahdollisuutta tulla valituksi.
Valtuutettujen vaalin yhteydessä suoritettiin myös kunnan tilintarkastajien vaali, jossa
oli myös omat ehdokaslistat. Edistyspuolueen ja maalaisliiton lista sai 742 ääntä ja siitä tuli valituksi Sulo Penttilä ja Pekka Kumpulainen. Sosialistien vaaliliitto sai 639 ääntä, ja siitä valittiin kaupanhoitaja Elias Huttunen ja työmies Matti Hukkanen. Vuoden 1925 vaalilaki siirsi tilintarkastajien
valinnan valtuustolle. Valtuuston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kokenut kunnallismies
Sulo Penttilä, joka jo vuosina 1912–14 ja 1915–17 oli toiminut suurkunnan kuntakokouksen esimiehenä. Tässä luottamustehtävässä hänen oli pitänyt huolehtia kokouskutsuista, asioiden esittelystä ja keskustelujen johtamisesta kuntakokouksessa sekä tehtyjen päätösten toimeenpanosta. Penttilä
(1882–1964) hoiti opettajantehtäviään Valkeisten kansakoulussa vuodesta 1909 eläkeikäänsä vuoteen 1949 saakka.
Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yllättäen yksimielisesti myös opettaja: maalaisliiton johtohahmo Fredrik Rönkkö. Monipuolinen osallistuja Rönkkö teki pitkän päivätyön kirkonkylän koulun opettajana 1904–1941. Hän oli toiminut myös mm. Vieremän kirkon rakennustoimikunnan puheenjohtajana ja Vieremän osuuskassan kassanhoitajana vuosina 1916–1925. Hän
kuului myös Vieremän kunnan eroa valmistelevaan toimituskuntaan varajäsenenä 1920–1921. Todennäköisesti Rönkkö oli tuolloin jo maalaisliittolainen samoin kuin palosenjärveläinen Koiranperseen tilan isäntä Heikki Kauppinen ja salahmilainen Alfred Kovalainen. Pojantyttärensä mukaan
Heikki oli varsinainen voimanpesä, hän pystyi mm. hampaillaan nostamaan 50 kilon jauhosäkin.
Todettakoon, että Rönkön vaimo oli Iirannan Kattaalan talon isännän Eero Hatvan sisar. Agronomi
Hatva tuli jo 1914 valituksi kansanedustajaksi maalaisliiton listoilta. Muut porvarillisen vaaliliiton
kahdeksan jäsentä edustivat todennäköisesti vielä edistyspuoluetta.
Sosialistisen vaaliliiton kärkinimillä Pekka Nissisellä, August Juslinilla ja Juho Komulaisella oli myös hankittuna vahva kokemus suurkunnan luottamushenkilöinä. Salahmin Yläpihan
isäntä Nissinen oli jopa kuulunut suurkunnan viimeisimpään sekä valtuustoon että kunnallislautakuntaan. Molemmat toimivat työväenyhdistysten johtopaikoilla. Nissinen oli myös Salahmin
osuuskassan voimahahmo ja pitkäaikainen puheenjohtaja, jonka luona kassan vuosikokoukset pääsääntöisesti pidettiin. Juslin toimi mm. kunnan perustamisvuodesta alkaen kymmenen vuoden ajan
kunnallisena ammattientarkastajana ja 1940-luvulla hänet valittiin kunnan ensimmäiseksi vasemmistolaiseksi valtuuston puheenjohtajaksi. Molempia rohkenee luonnehtia perinteisen sosiaalidemokratia-aatteen kannattajiksi, mutta ehkä juuri he ensimmäisinä oivalsivat, että tasaväkisessä kunnallispoliittisessa kilpailutilanteessa ei ollut järkevää korostaa vasemmiston suuntaeroja. Oli yllättävää, ettei ketään em. kolmesta johtomiehestä asetettu varapuheenjohtajaehdokkaaksi. Eivätkö he
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huomanneet vaatia paikkaa itselleen vai eivätkö he olleet päässeet yksimielisyyteen omasta ehdokkaastaan?
Pulkan talon isäntä Heikki Hukkanen ja Haajaisten Huutomäen talon isäntä Pekka
Kumpulainen voidaan myös hyvin laskea kunnan kokeneimpiin valtuutettuihin. Kumpulainen kuului em. kuntien jakoa valmistelevaan toimikuntaan ja Nissisen tavoin suurkunnan viimeisimpään
valtuustoon. Kumpulainen tuli myös toimimaan kahteenkin otteeseen valtuuston puheenjohtajana.
Hukkanen suoritti mittavan työrupeaman mm. kirkon rakennuskassan rahavarojen hoitajana vuodesta 1912 alkaen ja jo sitä ennen verosaatavien kerääjänä. Hänet istutettiin myös kunnan ensimmäiseksi rahastonhoitajaksi.
Valkeiskyläläistä Juho Komulaista (synt. 1875) voinee luonnehtia itseoppineeksi, sillä
hän oli käynyt kansakoulua vain kaksi lukukautta. Valtuuston jäsenyys merkitsi hänelle oivaa ponnahduslautaa, sillä nopeasti hänet äänestettiin eduskuntaan (1924–26), jossa hän toimi mm. lakiasiainvaliokunnan jäsenenä. Hän kuoli jo 10.4.1927 vain 52 vuoden iässä. Ainoa naisvaltuutettu oli
vuonna 1886 Rautalammilla syntynyt ja vuonna 1912 Kirkonkylän koulun opettajana aloittanut
Lyydia Kanninen, joka myöhemmin avioitui Pitkälän nuoren isännän Kalle Nissisen kanssa. Valtuutettuna hän toimi vain vuoden 1922. Joulukuun 1922 täytevaaleissa hänet oli jostain syystä asetettu niin alhaalle ehdokaslistalla, ettei sieltä ollut mahdollisuutta nousta valtuutetuksi. Syyt hänen
pudottamiseensa olivat varmasti muualla kuin siinä, että älykästä opettajatarta olisi pidetty valtuutettuna kummajaisena. Myöhemmin hän toimi mm. kirjastolautakunnan jäsenenä. Kalle Nissinen
taas valittiin 1931 valtuustoon ja hän toimi kunnallislautakunnan puheenjohtajana 1932–45.
Juho Huttunen Salahmilta oli monitoimimies: maanviljelijä, kyläräätäli, kauppias ja
automies. Hän perusti kotikylälleen kaupan jo 1904 ja myöhemmin vuonna 1930 aluksi sivumyymälän Kirkonkylään, jonne hän v. 1935 perusti myös myllyn ja höyryllä toimivan sähkölaitoksen.
Valtuutettuna hän toimi vuosina 1922–24. Suurkunnan valtuuston jäsen hän oli mm. vuoden 1914.
Hän toimi myös kunnan taksoituslautakunnan jäsenenä ja vuonna 1926 hänet valittiin tielautakuntaan. Myös Salahmin äänestysalueelta kotoisin olevat pientilalliset Abel Huttunen ja Alfred Kovalainen toimivat valtuutettuina vain vuoden 1922, räätäli Robert Piippo Tikanniemeltä vuodet 1922
ja 1925.
Oskari Dufvan, Olli Komulaisen ja Jobi Ulfin valtuustokausi kesti kaksi vuotta. Paavo
Lepistö erosi vuonna 1925 siirryttyään pois paikkakunnalta. Taavetti Kaikkonen ja Pekka Kauppinen olivat valtuuston jäseninä vuoden 1925 loppuun. Rapakon isäntä Pekka Kauppinen oli tunnettu
talousmies Kauppilanmäeltä. Hän toimi mm. Kauppilanmäen osuuskassan ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajana 1922–24 ja sen jälkeen pitkän ajan hallituksen jäsenenä. Hän oli innokas tallettaja, mistä lienee syntynyt kansan suussa mainio sananparsi: ”piimee ku Pellonpäässä, rahhoo ku
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Rapakolla”. Matti Hukkasen (aluksi etunimi oli myös muodossa Heikki) ja iältään vanhimman Aatu
Kauppisen valtuustotyö kesti vuoden 1928 loppuun.
Ensimmäiseen kunnanvaltuustoon kuului kahdeksan maanviljelijää, neljä työmiestä,
kolme opettajaa, kaksi pientilan omistajaa ja mäkitupalaista sekä yksi räätäli ja torppari.

2. Toimitilojen hankinta
Kansakouluja ja yhteisesti omistettavia kunnalliskotia ja kunnallissairaalaa lukuun
ottamatta itsenäistyneellä kunnalla ei ollut muita omia kiinteistöjä. Niinpä valtuuston ensimmäinen
kokous pidettiin 2.1.1922 Kirkonkylän kansakoululla, jossa mm. valittiin kunnalle nykyistä kunnanhallitusta vastannut 8-jäseninen kunnallislautakunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Paavo
Kiiskinen Haajaisilta ja varapuheenjohtajaksi Pekka Nissinen Salahmilta. Se kokoontui jo
10.1.1922 Pekka Huovisen kahvilassa, josta oli saatu vuokrattua isompi kamari ja toiseen kamariinkin varattua käyttöoikeus. Kunnan toimielinten tarvitseman kokouspöydän nikkaroi Juho Hukkanen. Näissä tiloissa kunnan eri toimielinten kokoukset pidettiin aina vuoteen 1926.
Kun Vieremän seurakunnan kanttori-urkurina vuosina 1921–1924 toimineen Aapeli
Kokkosen talo tuli myyntiin, (katso liite 4) kunnassa innostuttiin heti. Kokkosen asuinrakennus,
jonka he olivat saaneet häälahjakseen ja joka sijaitsi nykyisen kunnantalomme vieressä, oli alkuaan
pyöreistä hirsistä rakennettu iso huvila, joka oli rahdattu rautateitse Karjalan kannakselta, Terijoen
naapurista Kuokkalasta. Kokkonen, joka oli heti saavuttuaan valittu myös kunnan varatilintarkastajaksi, oli myös monen tarinan kohde. Hänen kerrotaan lyöneen kavereidensa kanssa vetoa mm. siitä,
että soittaa kirkonmenojen aikaan valssia ja jopa Kansainvälistä. (Hänen palkankorotusesityksensä
oli seurakunnassa käsiteltävänä jo 13.11.1921, mutta tuli hylätyksi). Taitavana soittajana hän oli
virsien välissä myös niin tehnyt. Todettakoon, että Vieremän ensimmäisenä kanttorina toimi itseoppinut ja jo edellä mainittu raittiusmiehenäkin tunnettu Juho Komulainen syksyyn 1921. Kunnanvaltuusto päätti rakennuksen ostamisesta äänin 19-2. Vastustajat olisivat halunneet lykätä päätöstä ”
ellei ajan tarpeenmukaista uutta taloa vielä voida rakentaa”. Ostoa vastustettiin myös siksi, että se
soveltuisi ” varsin huonosti niin tilojensa kuin sijaintinsakin puolesta” kunnantaloksi. Ilmeisesti
vastustajat mielsivät kirkon, kansakoulun ja Rientolan alueen Kirkonkylän ydinalueeksi, jossa sijaitsivat myös em. Huovisen kahvila ja sen vieressä osuuskaupan kaupparakennus.
Rakennuksen hinta nykyrahassa tontteineen oli vain noin 15 700 euroa. Muutostyöt,
jotka tehtiin rakennusmestari O. Laitisen suunnitelmien mukaisesti, sisälsivät myös lisärakennuksen. Alakertaan tuli kokoushuone, ns. yleisönhuone, kunnankanslia ja tulenkestävä arkistoholvi.
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Yleisönhuone pidettiin auki kokousaikojen lisäksi pyhäisin kauempaa saapuvia kirkko-, hautaus-,
yms. vieraita varten. Tontille rakennettiin myös talli, jonne kuntalaiset saattoivat asiointinsa ajaksi
jättää hevosensa. Yläkertaan tulivat keittiön ja huoneen käsittävät asunnot: Kätilö-Liinulle isompi ja
sairaanhoitaja Heiskaselle pienempi.
Kunnankirjuri Juho Pehkonen sai asuntonsa alakerrasta. Se käsitti keittiön, kaksi kamaria ja lasiverannan. Sähkövalot ja pilkotut puut olivat ilmaiset. Lisäksi hän sai käyttöönsä navetan, rehu- ja puuvajan, aitan, kellarin sekä oikeuden saunan ja kaivon käyttöön. Näistä luontaiseduista huolimatta hänen palkkansa pysytettiin entisenä, mutta hänen tuli huolehtia kunnantalon
vahtimestarin töistä. Lisäksi hän sai oikeuden järjestää kuntalaisille kokouspäivinä maksua vastaan
kahvitarjoilua. Tontilla sijaitseva pelto jaettiin kunnankirjurille, kätilölle ja sairaanhoitajalle kasvimaaksi.
Kätilö-Liinun topakkuudesta on osoitus hänen kirjelmänsä valtuustolle, jossa hän esitti, että hänenkin tulee saada sijoittaa lehmänsä kunnantalon navettaan. Valtuuston valmisteluvaliokunta oli esittänyt, että lehmän saisi sijoittaa ”välipuheilla” navettaan, koska se oli jo ehditty luvata
kunnankirjurille. Kun eräs valtuutettu yhtyi Liinun vaatimukseen, jossa hän esitti, että lupa tuli
myöntää välipuheitta, valtuusto joutui erikoiseen äänestykseen, joka päättyi äänin 9-1 valmisteluvaliokunnan kannalle enemmistön valtuutetuista pidättäytyessä äänestyksestä.
Kunnantalon rakennuskustannukset olivat yhteensä noin 45 000 euroa nykyrahassa, eli
lähes kolminkertaiset ostohintaan verrattuna. Sen rakennusurakoitsijana toimi F. Pietikäinen kiuruvedeltä. Ensimmäinen valtuuston kokous uudella kunnantalolla pidettiin 16.10.1926, jolloin myös
vietettiin talon vihkiäisjuhlaa. Kunnankirjurin järjestämän kahvitarjoilun lasku oli 427 markkaa
(noin 130 euroa). Kunnantaloa uudistettiin vuonna 1950 rakentamalla yläkertaan kirjasto ja kokoushuone. Kunnan toiminnan laajetessa otettiin käyttöön myös alakerran asunnon huoneet. Rakennus
toimi kunnantalona lähes 40 vuotta aina vuoden 1966 alkuun, jolloin nykyinen kunnanvirasto valmistui samalle tontille. Vanha kunnantalo purettiin talvella 1968–69.

3. Kunnan ensimmäiset virat ja toimet
Tuolloinen uusi kunnallishallintoajattelu korosti tehokkuutta. Vieremän valtuuston
heti ensimmäisessä kokouksessa tekemä päätös kunnankirjurin palkkaamisesta korosti tätä ajattelua.
Päätöstä varmasti helpotti se, että Iisalmen maalaiskunnan suurpitäjässä kunnankirjuri oli aloittanut
työnsä 1915 ja esim. Kiuruvedellä 1919. Ratkaisu ei kuitenkaan ollut itsestään selvä, sillä mm. v.
1922 vain kolmasosa maalaiskunnista oli viran perustanut ja etenkin pienissä kunnissa kiisteltiin
19

viran tarpeellisuudesta. Varsinkin monet pitkäaikaiset luottamusmiehet olivat tuolloin katsoneet,
että se heikentäisi heidän valtaansa ja olisi alkuna eräänlaiselle johtajajärjestelmälle. Valtuusto julisti viran yksimielisesti auki ”lyhyellä hakuajalla”. Hakemuksia tuli kuusi, joista neljä Vieremältä:
Jooseppi Hukkaselta, Santeri Jouhkilta, L.H. Niskaselta, joka oli valmistunut ylioppilaaksi Kajaanin
lyseosta ja Juho Pehkoselta Valkeisilta. Vuonna 1895 syntyneillä Hukkasella ja Pehkosella oli alin
palkkatoivomus eli 600mk/kk (noin 190 €). Molemmat olivat suorittaneet kansakoulun. Lisäksi
Pehkosella oli todistus jatkokursseista ja Hukkasella merimieskoulusta (Hukkanen oli toiminut kaksi vuotta nuorisoseuran sihteerinä). Äänin 11-7 valtuusto valitsi virkaan jo 16.1.1922 talollisen poika Juho Pehkosen Valkeisilta. Häviölle jääneet olisivat halunneet jättää viran vielä toistaiseksi täyttämättä. Todettakoon, että Pehkonen oli valtiopäivämies Samuel Heiskasen vävy.
Vuoden 1923 alussa valtuusto korotti äänin 11-7 Pehkosen palkan 1000 markkaan
kuukaudessa. Hänen tehtäviinsä kuului mm. pöytäkirjojen laatiminen, luottamuselimien asioiden
valmistelu ja niihin liittyvä kirjeenvaihto, lausuntojen, ilmoitusten ja tilastojen laatiminen ja kunnalliskertomusten valmistelu sekä taksoituksen ja verolippujen valmistelu ja laatiminen. Vuonna 1929
Pehkonen siirtyi vastaavaan virkaan Iisalmen maalaiskuntaan. Vuonna 1953 hänelle myönnettiin
kamreerin arvo. Eläkkeelle hän siirtyi 1.10.1958.
Pehkosen jälkeen uudeksi kunnankirjuriksi valittiin Eino Saarikoski Alajärveltä 1500
markan kuukausipalkalla. Samalla hänen vaimonsa sai paikan kirkonkylän alakoulun opettajana.
Eino Saarikoski toimi mm. ko. koulun johtokunnan puheenjohtajana. Vuonna 1936 Saarikosket
siirtyivät Sonkajärvelle. Uutena kunnankirjurina aloitti 1.6.1936 Veikko Remes, joka valittiin 32
hakijasta. Hän oli jo parin vuoden ajan työskennellyt kunnanvirastossa toimistoapulaisena. Remeksen aikana apulaisena toimi Aili Tenhunen ja harjoittelijana 1.11.1937 alkaen Liisa Vartiainen. Remes hoiti tehtäväänsä vuoteen 1941 saakka.
Kunnalle palkattiin nopeasti myös sivutoiminen rahastonhoitaja, joksi kunnallislautakunta kutsui jo ensimmäisessä kokouksessaan ilman hakumenettelyä mv. Heikki Hukkasen 4000
markan (noin 1250 €) vuosipalkalla. Kunnallisasioiden hoidon lisäksi hänellä oli vankka kokemus
myös juuri talousasioissa, sillä hänet oli nimetty jo 1910 Vieremän kirkon rakennuskassan verojen
kokoojaksi ja 1912 sen rahavarojen hoitajaksi. Kunnan rahasto pidettiin auki joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina ja pian myös kuukauden viimeisenä maanantaina, jolloin kunnallis- ja
köyhäinhoitolautakunta piti kokouksensa.
Hukkasen jälkeen kunnan rahastonhoitajana toimi kanttori Niilo Anttila, joka myös oli
tavattavissa kahdesti kuukaudessa kunnantalolla ns. kassapäivinä maksamassa em. lautakuntien ja
rahatoimikunnan hyväksymiä osoituksia ja perimässä kunnan saatavia. Ylimääräisiä kassapäiviä
järjestettiin veronkantopäivinä. Anttila toimi rahastonhoitajana kesään 1935 saakka.
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Auki julistettua sivutoimista kunnallisen ammattientarkastajan tointa haki kuusi henkilöä, jotka kaikki olivat Vieremältä. Toimeen valittiin 17.4.1922 August Juslin 100 markan kuukausipalkalla. Pitkäaikainen kunnallismies Juslin hoiti ko. tointa yli kymmenen vuotta. Todettakoon,
että suurkunnan viimeisinä vuosina ko. toimen Vieremän piirin haltija oli ollut Juho Komulainen,
joka taas ryhtyi hoitamaan uuden kunnan asutusneuvojan tointa.
Valtuusto anoi elokuussa 1922 maaherralta kunnallisen ulosottomiehen toimen perustamista. Lupa saatiin vuoden 1923 alussa, jolloin siihen nimitettiin talollisenpoika Kalle Juslin. Seuraavana vuonna toimeen valittiin Samuel Ruotsalainen ja pian Kalle Kainulainen, joka toimi vuoteen 1927. Ville Räisänen hoiti tointa vuoteen 1929 ja Eero Rönkkö 1929–34 sekä vuodesta 1934
alkaen Jooseppi Hukkanen. Kuten ko. toimenhaltijan suuri vaihtuvuus osoittaa, velka- ja verorästien
karhuaminen oli hankalaa. Tilintarkastajien ulosottomiehille antama kehotus ”asettumalla kiinteämpään yhteyteen työnantajien kanssa ja tarkkailemalla palkanmaksutilaisuuksia” on tästä hyvä osoitus. Valtuusto poisti esimerkiksi vuonna 1935 edellisvuosien ”verotähteitä” kunnan tileistä 270 000
markkaa (lähes 100 000 euroa), koska niitä ei saataisi vallitsevan pulakauden vuoksi ”varmuudella
yhtään perityksi”.

4. Kuntien yhteisen omaisuuden jako kiristi välejä pitkään
Vaikka Vieremän itsenäistyminen emäpitäjästä oli sujunut sopuisasti hyvässä yhteisymmärryksessä, erimielisyydet suurkunnan yhteisen omaisuuden jaosta kärjistyivät pitkälliseksi
kiistaksi, jotka jatkuivat aina 1930-luvun lopulle asti. Aivan samoin pääsi tapahtumaan Sonkajärven
ja Vieremän erottua 1.5.1920 ja 1.5.1921 omiksi seurakunnikseen. Siellä alkutahdit kiistalle antoi jo
vuosisadan lopulla käyty köydenveto siitä, ketkä osallistuvat uusien kirkkojen rakentamiskustannuksiin.
Alkujaan emäseurakunnan kirkon kokous oli yksimielisesti päättänyt, että varat uusien
kirkkojen rakentamiseen kannetaan yhteisesti koko seurakunnan alueelta, koska koko seurakunta oli
vanhankin kirkon yhdessä rakentanut. Päätös sai kuitenkin nopeasti vastustajia, jotka valittivat
maaherralle. Uusi kokous valitsi lausunnonantajaksi Salmettaren toimittajan, opettaja Antti Tanin.
Hänet evästettiin ohjeella, jonka mukaan aikaisempi päätös varojen keräämiseksi tuli kumota. Näin
sitten kävikin. Kiistat emäseurakunnan omaisuuden jaosta jatkuivat 1920-luvun lopulle. Sekä Sonkajärven että Vieremän seurakunnat valittivat asiasta valtioneuvostoon – laihoin tuloksin.
Suurkunnan omaisuuden jaon suorittamiseksi oli kyllä aloitettu toimet jo ennen em.
kuntien itsenäistymistä. Jaon perusteista päätettiin 23.11.1920. Manttaalin mukaan koottu omaisuus
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tuli jakaa manttaalien mukaan ja äyrin perusteella hankittu omaisuus, johon katsottiin kuuluvaksi
mm. maatilat ja kansakoulut palstoineen ja irtaimistoineen, siten, että lasketaan kustakin kunnasta
keskimääräinen kymmenen vuoden äyrimäärien suhdeluku. Kansakouluja oli Vieremällä 12, Sonkajärvellä 14 ja Iisalmessa 23. Kunnan omistamien maatilojen pinta-ala Vieremällä 111, Sonkajärvellä
317 ja Iisalmessa 505 hehtaaria.
Vuonna 1926 saatiin jaetuksi hätäapukassa, jonka varat olivat tuolloin noin 118 000
euroa, jakosuhteilla Iisalmi 47,12, Sonkajärvi 29,59 ja Vieremä 23,29. Kaikkiaan kunnassa oli yhdeksän kassaa, joista tärkeimmät olivat manttaali-, vaivais- ja äyrikassa. Syntyneet lahjoitus- ja niihin verrattavat rahastot tuli jakaa asukasluvun mukaan, mutta hätäapurahasto manttaalien ja käsityörahasto äyrien mukaan. Päänvaivaa aiheuttivat myös suurkunnan aikana otetut lainat eikä tuomioistuimilla uhkailuilta vältytty.
Yhteisen omaisuuden jakokirjaa valmisteltiin kuntien yhteisessä edustajainkokouksessa, jossa Pekka Kumpulainen oli Vieremän edustaja. Joulukuussa 1927 voitiin todeta, että äyrien
perusteella koottua omaisuutta oli kaikkiaan hieman yli 2 miljoonaa euroa, josta Vieremän osuus oli
noin 600 000 euroa.
Alkuperäisessä suunnitelmassa Pölkkyinniemen kunnalliskodin rakennukset ja maatila
sekä kunnansairaala oli jätetty yhteiseksi omaisuudeksi. Vieremäläiset esittivät päästä osalliseksi
myös vuonna 1924 valmistuneeseen uuteen kunnalliskotiin. Sonkajärvi vetosi kunnalliskotia koskevassa kiistassa maaherraan ja sen käsittely jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Eräänlaisena
vastavetona sonkajärveläiset ja vieremäläiset kieltäytyivät maksamasta potilaistaan koituneita maksuja. Iisalmelaiset eivät olleet enää tuolloin halukkaita jakamaan uutta kunnalliskotia – ehkäpä osittain juuri näiden kärhämien vuoksi. Vuonna 1933 päästiin uusiin neuvotteluihin, jolloin Vieremä
myi osuutensa kunnalliskodista noin 50 000 eurolla. Sonkajärvi seurasi esimerkkiä seuraavana
vuonna. Vasta vuonna 1938 saatiin jaetuksi yhteisen käyttörahaston hieman yli 50 000 euron käyttämättä jäänyt osa.
Pieni mutta tärkeäksi koettu kunnansairaala pysyi koko ajan yhtenäisenä. Tästä löytyykin suora yhteys meidän nykyiseen keskeiseen kuntayhteistyömme muotoon: sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymään SOTE:een, jonka toimintaa Vieremä onkin ollut päättäväisesti kehittämässä. Kirjassaan Iisalmen seurakunnan historia vuodelta 1977 rovasti Tuomas Kortelainen toteaa
seurakuntien omaisuuden jaon kestäneen kolmisenkymmentä vuotta ja riitojen omaisuudesta aiheuttaneen ”aikanaan myös mielten kylmenemistä ja yhteyksien katkeamista”. Aivan samoin voi todeta
käyneen myös kunnallisella puolella. Nämä ”opetukset” on syytä pitää visusti muistissa myös nykyisissä kuntayhteistyötoimissa.
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IV 1920-luvun kunnallisvaalit – tiukkaa kisaa
1. Joulukuun 1922, 1923 ja 1924 ns. täytevaalit
Ensimmäisissä kunnallisvaaleissa kaikki 21 valtuutettua oli valittu yhdellä kertaa.
Kunnallislain mukaan valtuustoa tuli täydentää vuosittain kolmasosalla 1923, 1924 ja 1925. Tämä
tarkoitti Vieremällä sitä, että seitsemän pienimmällä vertausluvulla valittua olivat erovuorossa 1923,
seuraavat seitsemän 1924 ja seitsemän suurimmalla vertausluvulla valittua 1925. Silloinen vaalilaki
pyrki vuosittaisilla vaaleilla korostamaan äänioikeutettujen jatkuvaa osallistumista päätöksentekoon.
Vieremän keskusvaalilautakunnalle 24.3.1923 Tilastolliselle toimistolle saapunut selostus joulukuun 1922 täytevaaleista on varsin kiintoisa, sillä siinä on tietoja yksityisistä puolueista,
mitä muista ko. vaaleja koskevista materiaaleista ei löydä. Vaaleista jätettiin neljä listaa. Lista 2 oli
tiedotteen mukaan edistyspuolueen, lista 3 maalaisliiton ja lista 1 oli sosialistisen työnväenpuolueen
(SSTP), jotka ko. tiedote nimesi kommunisteiksi. Lista 4 oli selosteen mukaan sosiaalidemokraattien asettama.
Vaaleissa edistyspuolueen lista sai 492 ja maalaisliiton 197 eli niiden muodostama
vaaliliitto yhteensä 689 ääntä. SSTP:n äänimäärä oli 446 ja sosiaalidemokraattien 138. Hylättyjä
vaalilippuja oli 21, joista 18 lipussa oli ruksattu useampi lista. On huomattava, että SSTP ja SDP
eivät olleet muodostaneet vaaliliittoa, missä mitä ilmeisimmin heijastuvat kärjistyneet suuntaerimielisyydet ja näin myös listan nimistä lienee tullut riitaa. Sosialistien ryhmässä oli 1-3 sosiaalidemokraattia, joista yksi oli Pekka Nissinen.
Vuoden 1921 seitsemästä pienimmän vertausluvun saaneista sosialisteista Taavetti
Kaikkonen ja Robert Piippo jäivät varasijalle. Porvarillisesta vaaliliitosta Alfred Kovalainen ei enää
ollut ehdolla. Porvarillisen vaaliliiton yhteisehdokas Aatu Kauppinen tuli valituksi uudelleen. Samoin Pekka Kauppinen, mutta Lyydia Kanninen jäi valitsematta. Uusiksi valtuutetuksi nousivat mv.
Paavo Kiiskinen ja mv. Matti Kattainen. Sosialisteista sosiaalidemokraattien listalla ensimmäisenä
ollut Abel Huttunen jäi valitsematta. Näin kaikki sosialistien listoilta valitut olivat SSTP:n listalta ja
uusia: kaupanhoitaja Patrik Makkonen ja räätäli Pekka Lappalainen Kirkonkylästä ja torpparinpoika
Samuel Huttunen Marttisenjärveltä. Makkosen muutettua paikkakunnalta jo samana vuonna tilalle
nousi Taavetti Kaikkonen.
Keskusvaalilautakunnan tiedotteen mukaan sekä edistyspuolue että maalaisliitto saivat
kukin kaksi valtuutettua. Näin Kattaisen lisäksi yhteisehdokas Aatu Kauppinen oli siirtynyt edistys-
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puolueesta maalaisliittoon, jonka paikallisosasto alkoi 5.3.1922 toimia ensimmäisenä koko pitäjässä
juuri Tikanniemellä.
Vaaleissa valtuustopaikat pysyivät edelleen niukasti ei-sosialistien eduksi 11–10.
Mainitun tiedotteen mukaan edistyspuolueella oli 6, maalaisliitolla 5 ja ”kommunisteilla” 10 valtuutettua. Täten yksi vuonna 1921 valtuustoon edistyspuoluelaisena valittu oli myös vuoden aikana
siirtynyt maalaisliittoon. Toisaalta selostuksen maininta, että kaikki sosialistivaltuutetut olisivat
kommunisteja, ei pidä paikkaansa. Ainakin Pekka Nissinen oli pitkän linjan sosiaalidemokraatti.
Todettakoon, että vuonna 1923 koko SSTP:n eduskuntaryhmä joutui syytteeseen maanpetoksesta ja
sen seurauksena puolue lakkautettiin. Puolueen kannattajat ottivat tämän jälkeen osaa vaaleihin Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin vaalijärjestön–nimellä ja pitivät erillään maanalaisen toiminnan
julkisesta turvatakseen jälkimmäiselle Suomen lakien turvan.
Täytevaalien tuloksena valtuuston uusiksi jäseniksi vuonna 1923 nousi mv. Matti Kattainen Pyöreen äänestysalueelta, johon Kauppilanmäki edelleen kuului ja jo edellä mainittu Paavo
Kiiskinen Haajaisilta. Kiiskinen olikin toiminut jo vuoden 1922 kunnallislautakunnan puheenjohtajana, jossa toimessa hän oli aina vuoteen 1931. Kattainen oli ollut mm. Kauppilanmäen osuuskassan
hallituksen jäsen sen perustamisesta vuonna 1922 lähtien ja vuodet 1932–37 sen hallituksen puheenjohtajana.
Valtuuston puheenjohtajan vaalissa Penttilä sai 14, Kumpulainen 3 ja Rönkkö yhden
äänen. Nyt varapuheenjohtajaksi valittiin sosialisti. Juho Komulainen sai vaalissa 9, Rönkkö 7 ja
Huttunen, Aatu Kauppinen ja Pekka Nissinen kukin yhden äänen. Erityisen kouluasiain valiokunnan perustaminen aluksi tyrmättiin äänin 11-9. Syyskuussa 1923 sellainen kuitenkin perustettiin.
Köyhäinhoitolautakunnan johdossa jatkoi August Juslin. Ilmoituslehdistä käytiin myös räväkkä
äänestys. Salmetar pysyi ilmoituslehtenä, mutta Kuopiossa ilmestyvää työväenlehti Savon Kansaa
ei kelpuutettu äänin 11-8.
Vaaleissa käytti äänioikeuttaan 1294 henkilöä ja äänestysprosentti putosi 7,5:llä
49:ään. Todettakoon vielä, että juuri kuntaan muuttanut kanttori Abel Kokkonen porvarillisesta vaaliliitosta valittiin varatilintarkastajaksi. Kokkonen oli valittu kanttoriksi 14.8.1921 ainoana hakijana.
Joulukuussa 1923 suoritetuissa täytevaaleissa sosialisteilla oli vain yksi ehdokaslista,
jolle annettiin 397 ääntä. Ei-sosialisteilla oli viisi ehdokaslistaa, jotka muodostivat vaaliliiton. Asiakirjoista ei käy selville, mikä oli edistyspuolueen ja mikä maalaisliiton vaalilista. Jokaisessa listan
ensimmäisenä nimenä oli talollisenpoika Juho Räisänen – kunnanvaltuuston tuleva puheenjohtaja
(1937–45 ja 1949). Vaaliliitto sai 624 ääntä, mikä merkitsi, että porvarilliset puolueet saivat yhden
lisäpaikan – voimasuhteet olivat nyt 12-9. Sosialisteista Matti Hukkanen ja Paavo Lepistö ja eisosialisteista Heikki Kauppinen ja Penttilä säilyttivät paikkansa. Uusia valtuutettuja olivat em. Räi24

säsen lisäksi talollisenpoika Heikki Leinonen Nissilästä ei-sosialistisesta vaaliliitosta ja sosialistisesta palstatilallinen Robert Lappalainen Valkeisilta. Heille tekivät tilaa Oskari Dufva, Olli Komulainen ja Jobi Ulf. Äänestysprosentti oli nyt enää 40,5. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin
10.1.1922 yksimielisesti Penttilä, mutta varapuheenjohtajasta äänestettiin. Juho Komulainen sai 10,
Rönkkö 5, Kumpulainen 3 ja Juslin yhden.

Kunnallisvaalien äänestysprosentit vuosina 1921–1928 Vieremällä ja eräissä lähikunnissa.

Kunta

1921

1922

1923

1924

1925

1928

Kiuruvesi

56,1

49,6

40,1

32,5

43,5

44,6

Iisalmen mlk.

44,1

41,4

33,1

32,3

46

46,9

Lapinlahti

40,9

37,3

27,7

24

34,6

40,2

Pielavesi

46,2

49,7

39,3

36,5

46,5

48,2

Sonkajärvi

47,6

40,6

35,4

35,5

48,8

51,8

Vieremä

56,5

49

40,5

36,8

47,3

52,5

Viimeisissä täytevaaleissa joulukuussa 1924 kunnan väkiluvun ylitettyä 6000 rajan
valittiin seitsemän sijasta kymmenen valtuutettua, joten valtuutettujen lukumäärä nousi 24:ään.
Seitsemästä erovuoroisesta jatkoivat valtuutettuina Heikki Hukkanen, August Juslin, Juho Komulainen ja Fredrik Rönkkö. Juho Huttunen. Pekka Nissinen ja Pekka Kumpulainen jäivät pois. Nissinen putosi varasijalle ja Kumpulainen valittiin tilintarkastajaksi. Uusina valtuutettuina edistyspuolueen ja maalaisliiton vaaliliitosta aloittivat entinen nuorsuomalaisten valtiopäivämies Samuel
Heiskanen Valkeisilta, mv. Paavo Kettunen Tikanniemeltä ja kirkkoherra A.J. Sariola sekä metsänhoitaja Gulin Salahmilta. Gulin toimi Ahlström oy:n metsäpomona, jolle oli annettu lisänimi Possa
(boss = johtaja). Tästä lisänimestä juontuu Possankankaan nimi. Gulin oli erityisen mieltynyt sen
metsäiseen maisemaan. Alueella sijaitsee nykyisin mm. Salahmin Erämiesten metsästysmaja. Guliniin liittyy myös sanonta: ”Kyllä Possa vastaa, jos polle aitoja kaataa”. Gulinin muutettua paikkakunnalta jo samana vuonna (1.9.1925) hänen tilalleen tuli mv. Taavetti Oikarinen Karankamäestä.
Sosialisteista nousi uusiksi valtuutetuiksi kaupanhoitaja Elias Huttunen Kauppilanmäestä (vain vuodeksi 1925) ja Salahmin koulun opettaja Aaro Korhonen. Korhonen tuli opettajaksi
vuonna 1921 Kiuruvedeltä, jossa hän oli toiminut Remeskylän koulun opettajana. Siellä hän oli
toiminut mm. kylän osuuskassan rahastonhoitajana 1909–1916. Sosialistiksi kääntynyt Korhonen
erotettiin opettajan toimesta syksyllä 1917 ja joutui vangituksi kansalaissodan aikana. Haapajärvelle
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15.5.1925 muuttaneen Lepistön paikalle nousi lampuoti Otto Reis Kaarakkalasta. Vieremä-kirjan
mukaan äänestysprosentti olisi pudonnut 16,1 prosenttiin. Tässä näkyy taas edempänä mainittu Tilastollisen vuosikirjan virhe äänioikeutettujen lukumäärässä. Vaaleissa Porvarilliset puolueet saivat
571 ja sosialistit 364 ääntä. Oikea äänestysprosentti oli 36,8.
Vieremän äänestysprosentti pysyi koko 1920-luvun lähikuntiin verrattuna korkeana,
mikä kertoo tiukan kilpailutilanteen lisäksi halusta osallistua uuden kunnan päätöksentekoon. Vain
Kiuruvesi ja Sonkajärvi vuonna 1925 nousivat hieman Vieremää edelle. Kaikissa kunnissa oli havaittavissa selvä äänestysinnon lasku vuodesta 1921 vuoteen 1924. Vuosittain toistuvat vaalit eivät
jaksaneet aktivoida kuntalaisia, mikä aiheutti vaaliväsymystä. Vieremällä äänestysprosentin lasku
kosketti selvästi enemmän sosialisteja. Joulukuun 1924 täytevaalien tuloksena valtuuston voimasuhteet olivat 14–10 ei-sosialistien hyväksi. Myös tässä on Tilastollisessa vuosikirjassa virhe
(13–11), joka myös on siirtynyt Vieremä-kirjaan. Äänestysprosentti nousi heti, kun vuonna 1925
siirryttiin joka kolmas vuosi toimeenpantaviin vaaleihin.

2. Vuoden 1925 ja 1928 vaalit jatkuivat jännittävän tasaväkisinä
Vuoden 1925 kunnallisen vaalilain muutos määräsi koko valtuuston valittavaksi aina
yhdellä kertaa joka kolmas vuosi. Samalla siirrettiin tilintarkastajien valinta valtuuston tehtäväksi.
Uudistus myös merkitsi Vieremän valtuustoon valittavien määrän pienenemistä 19:ään.
Vaalit pidettiin joulukuun 4. päivänä 1925. Porvarillisella vaaliliitolla oli seitsemän
ehdokaslistaa ja sosialistien vaaliliitolla kolme (katso liite 4). Nyt vaaliliittojen ykkösehdokkaita
olivat Aatu Kauppinen ja Juho Komulainen, joka oli edellisenä vuonna valittu työväen ja pienviljelijäin vaaliliiton kansanedustajaksi. Todettakoon, että ko. vaaliliitto oli vuonna 1923 lakkautetun
SSTP:n käytännön työn jatkaja. Vieremältä Tilastolliselle päätoimistolle lähetetyssä tiedotteessa
kerrotaan vasemmiston vaaliliiton muodostuneen kommunistien ja sosialistien vaaliliitosta ja eisosialistien Yhdistyneet porvarit – vaaliliitosta. Tällaisia nimityksiä ei esiinny paikallisissa vaaliasiakirjoissa – eikä myöskään puoluetunnuksia.
Ei-sosialistien vaaliliiton valitut valtuutetut olivat Heikki Hukkanen, Aatu Kauppinen,
Heikki Kauppinen, Paavo Kiiskinen, Pekka Kumpulainen, Taavetti Oikarinen, Sulo Penttilä, Juho
Räisänen ja uutena Artturi Sirviö Kauppilanmäestä sekä Niemisenharjun isäntä Taavetti Kettunen
Niemisiltä. Sosialistien valtuustoryhmään kuuluivat samalla listalla olleet Juslin, Juho Komulainen,
Korhonen ja Matti Hukkanen sekä uudet valtuutetut palstatilallinen Vihtori Komulainen Nissilästä
ja suutari, myöhemmin kaupanhoitaja Vihtori Kellberg Haajaisilta.
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Otto Reis valittiin omalta listalta – samoin Pekka Nissinen ja uutena palstatilallinen
Samuel Kumpulainen Marttisenjärveltä. Paikkajako oli siis 10-9 porvarillisen vaaliliiton hyväksi.
Ääniero oli 99. Tiukka kilpailu vaaliliittojen välillä piti osaltaan äänestysintoa yllä. Nyt äänestettiin
valtuuston puheenjohtajastakin. Sulo Penttilä voitti vielä äänin 10-8 - Korhosen saadessa yhden Kumpulaisen, joka kuitenkin seuraavana vuonna aloitti puheenjohtajakautensa (1927-1932).
Vaalit eivät sujuneet kahnauksitta. Keskusvaalilautakunta hyväksyi 5.11.1925 talollisen Heikki Rönkön jättämän ehdokaslistan numero 8 vasta äänestyksen jälkeen (katso liite 4) äänin
3-2. Heikki Hukkanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, jossa hän katsoi, ettei päätös ole laillinen, koska listassa ”nimi on vain nimikirjaimilla varustettu”. Listalla vaaliliiton yhteisehdokkaan
jälkeen oli heti ensimmäisenä Fredrik Rönkön nimi. Vaaleissa lista 8 sai vain 42 ääntä ja Rönkkö jäi
valitsematta.

Joulukuussa 1925 ja 1928 järjestettyjen kunnallisvaalien tulokset äänestysalueittain.

Äänestysalue

Ei-sosialistien
vaaliliitto

Sosialistien
vaaliliitto

Lista nro. 3

1925

1928

1925

1928

1928

Haajainen

85

93

56

63

-

Kirkonkylä

184

160

96

75

2

M-järvi

28

32

68

98

-

Nissilä

39

41

58

68

5

P-mäki

-

70

-

47

2

Pyöree

166

124

106

118

72

Salahmi

31

46

106

118

-

Valkeinen

138

134

82

67

1

Yhteensä

671

700

572

654

82

Monissa luottamustehtävissä mukana ollut valtuuston varapuheenjohtaja Juho Komulainen kuoli 10.4.1927 vain 52-vuotiaana. Maallikkona hän oli myös hoitanut Vieremän seurakunnan vt. lukkarin tehtäviä vuoden 1920 loppuun. Hän oli ollut myös innokas raittius- ja osuustoimintamies. Hänen sijaan valtuustoon nousi räätäli Pekka Lappalainen. Todettakoon lisäksi, että Gulinin
lisäksi myös Eljas Huttunen ja A.J. Sariola olivat valtuutettuna vain vuoden 1925.
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Kilpailu valtuuston herruudesta jatkui entistäkin tiukempana joulukuun 1928 vaaleissa. Toisaalta kunnallislaki oli taannut myös valtuuston vähemmistölle merkittävän vaikutusvallan,
mikä pakotti enemmistön sovitteluratkaisuihin. Määräenemmistö vaadittiin moniin taloudellisiin
päätöksiin, kuten esim. kiinteän omaisuuden ostamiseen, myymiseen ja vaihtamiseen, kaikkien
määrärahojen korotuksiin tai uusiin määrärahoihin ja lainojen ottoon. Myös takaussitoumusten tekoon vaadittiin kahden kolmasosan enemmistö.
Vieremältä Tilastolliselle päätoimistolle lähetetyssä vuoden 1928 vaaleja koskevassa
tiedotteessa mainitaan työväen ja pienviljelijäin neljän listan (”kommunistit”) ja sosiaalidemokraattien yhden listan muodostaneen vaaliliiton. Lisäksi maalaisliiton ja edistyspuolueen vaaliliittoon
kuului seitsemän ehdokaslistaa. Nytkään paikallisista vaaliasiakirjoista ei löydy tällaisia puoluenimityksiä, ei valitsijayhdistysten asiakirjoissa eikä ehdokaslistoissa. Vaaliliittojen solmiminen näkyi
siinä, että ei-sosialistien jokaisessa seitsemässä listassa ensimmäisenä oli Juho Räisänen ja sosialistien viidessä listassa August Juslinin nimi.
Maalaisliiton kasvu kohti valtakunnallista suurpuoluetta näkyi selvästi näissäkin vaaleissa. Vaaliasiakirjoista ei käy selville valittujen puoluekanta, mutta vaaliliiton yhdeksästä valitusta
todennäköisesti jo seitsemän kuului maalaisliittoon ja kaksi edistyspuolueeseen, luultavasti Pekka
Kumpulainen ja Sulo Penttilä.
Uusina valittiin palstatilallinen Tuomas Juntunen Nissilästä, mäkitupalainen Eero
Rönkkö Vuorisilta ja mv. Elias Partanen Haajaisilta. Puoluekannan selvittelyä vaikeuttaa myös se,
että edistyspuolue menetti nopeasti kannattajiaan ja myös jäseniään maalaisliitolle.
Sosialistien vaaliliitto sai myös yhdeksän valtuutettua. Juslinin lisäksi valituiksi tulivat
Kellberg, Komulainen, Korhonen, Pekka ja Robert Lappalainen ja Nissinen sekä uusina valtuutettuina pientilallinen Lauri Degelberg Pyöreeltä ja työmies Ilmari Partanen Kirkonkylästä, joka myöhemmin (1946–56) toimi mm. kunnanhallituksen puheenjohtajana. Pekka Nissinen oli tuolloin todennäköisesti ainoa sosiaalidemokraatti kuten em. tiedotteessa ilmoitettiin. Sosialistien kärkinimeä
August Juslinia ei ainakaan tuolloin pidetty sosiaalidemokraattina.
Ehdokaslista numero kolme, jota Vieremältä lähetetyssä tiedotteessa nimitettiin ”sekalaisiksi porvareiksi”, oli jättäytynyt vaaliliittojen ulkopuolelle. Sen valitsijayhdistyksellä oli 32 allekirjoittajaa ja ehdokaslistassa yhdeksän nimeä, joista kaksi ensimmäistä olivat Matti Kukkonen ja
Teodor Kauppinen Pyöreeltä. Lista sai 82 äänestä 72 juuri Pyöreeltä, joten sitä voi hyvinkin luonnehtia ns. kylälistaksi. Äänet riittivät viemään Kukkosen valtuutetuksi, sillä pienin vertausluku,
jolla tuli valituksi oli 72,6. Lista sai 22,2 % Pyöreen vaalipiirin äänistä.
Ilmeisestikin em. ehdokaslistan kärkinimet olivat laskeskelleet, että jäämällä porvarillisen vaaliliiton ulkopuolelle, he varmistaisivat alueeltaan yhden läpimenon. Näin kävikin. Vaali28

tuksi tullut Kukkonen oli kotoisin Karttulasta ja koulutukseltaan rakennusmestari, jonka VR:n rakennustyöt toivat Kauppilanmäkeen ja ennen pitkää vävyksi Niemisenkosken taloon. Todettakoon,
että ko. kärkinimet olivat tuolloin myös johtamassa Kauppilanmäen osuuskassaa. Kauppinen toimi
kassan hallituksen puheenjohtajana vuosina 1927–31 ja Kukkonen sen kassanhoitajana vuosina
1927–37.

Porvarillisten ja sosialististen puolueiden prosentuaalinen osuus hyväksytyistä äänistä eri äänestysalueilla vuosien 1921,1925 ja 1928 kunnallisvaaleissa.

Äänestysalue
Haajainen
Kirkonkylä
Marttisenjärvi
Nissilä
Palosenmäki
Pyöree
Salahmi
Valkeinen
Keskimäärin

1921
1925
1928
porv. vl. sos. vl. porv. vl. sos. vl. porv. vl. sos. vl. porv. lista 3
61,1
38,9
60,3
39,7
59,6
40,4
0
60,6
39,4
65,7
34,3
67,6
31,6
0,8
34,3
58
24,8
59,4
52,3

65,7
42
75,2
40,6
47,7

29,2
40,2
61
22,6
65,5
54

70,8
59,8
39
77,4
34,5
46

24,6
36
58,8
41,4
27,4
66,3
48,7

75,4
59,6
39,5
36,4
72,6
33,2
45,5

0
4,4
1,7
22,2
0
0,5
5,8

Näissä 1920-luvun vaaleissa, joissa valittiin kerralla koko valtuusto, porvarilliset puolueet saivat niukan enemmistön äänistä ja valtuutetuista, kuten edellä on kerrottu. Niiden prosentuaalinen osuus kasvoi hieman vuosikymmenen kuluessa 52,3:sta 54,5:een, kun vuonna 1928 otetaan
lista numero 3 myös huomioon. Siihen saattoi jossain määrin vaikuttaa äänestysvilkkauden muutos,
joka ko. vuosina oli 56,5, 47,3 ja 52,5 prosenttia. Eniten porvarillisten puolueiden prosentuaalinen
osuus äänistä ko. vuosikymmenellä kasvoi Kirkonkylässä ja Valkeisilla 7,0 ja 6,9 prosenttia. Myös
Pyöreen ja Haajaisten äänestysalueilta ko. puolueet saivat selvän enemmistön. Pyöreen äänestysalueella, johon siis myös Kauppilanmäki kuului, se nousi vuosikymmenen kuluessa 58:sta 63,6 prosenttiin ja Haajaisilla laski 61:sta 59,6 prosenttiin.
Vieremän pohjoisilla äänestysalueilla sosialisteilla oli harvinaisen vahva kannatus.
Suurimmillaan heidän osuutensa oli v. 1925 Salahmilla, jossa se kohosi 77,4 prosenttiin, Nissilässä
se oli pienimmillään vuonna 1928, jolloin se oli 59,6 prosenttia. Ko. äänestysalueiden väliin perus-
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tetulla Marttisenjärven äänestysalueella sosialistien ääniosuus kohosi vuonna 1928 myös yli kolmen
neljänneksen, 75,4 prosenttiin.
Vahvan pohjan sosialismin varhaiselle juurtumiselle Vieremän pohjoisosiin antoi
varmasti Salahmin ruukkiyhteisö. Sen työväestö omaksui nopeasti sosialismin oppeja – jo ennen
kuin raudanvalmistus vuonna 1908 lopetettiin. Varsinainen työväenyhdistys Salahmille perustettiin
joulukuussa 1905. Asiasta kirjoitti Herman Repo veljelleen Kallelle Amerikkaan seuraavasti: ”Työväki on täällä nyt heränny puhujainsa kautta wirkeään toimintaan ja ovat alkaneet perustaa yhdistyksiä. Murennusmäissä on tänä iltana kokous ruukkilaisille, jossa kuuluu olevan sääntöjen wahvistus Työväenyhdistykseen.” Nissilän työväenyhdistys perustettiin 1915.
Ihmiset olivat myös katkeria metsien menettämisestä suuryhtiöille. Kuten edellä on jo
todettu, oli vuodesta 1875 alkaen siirtynyt peräti 68 tilaa tai tilanosaa puutavarayhtiöiden omistukseen. Niiden yhteiskoko oli 31 055 hehtaaria. Saattoi siinä alueen metsätyö- ja uittomiehille hyvinkin kirkastua sosialististen matkasaarnaajien sanoma köyhien köyhtymisestä ja rikkaiden rikastumisesta heidän työskennellessään suuryhtiön savotalla sukunsa tai kyläläisensä aikaisemmin omistamassa metsässä. Vasta vuonna 1916 rajoitettiin lailla puutavarayhtiöiden mahdollisuutta hankkia
yksityiseltä maanomistajalta metsämaata omistukseensa.
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V Sosiaali- ja terveystoimi

1. Sosiaalitoimen vaikea sarka – vuoden 1922 köyhäinhoitolain toteutuksesta kunnalliskodin rakentamiseen.
Juuri kunnan itsenäistymisvuonna 1922 saatiin uusi köyhäinhoitolaki, jonka mukainen
ohjesääntö astui seuraavan vuoden alussa kunnassa voimaan. Laki laajensi sosiaalisiin avustuksiin
oikeutettujen määrää, korosti jo ennaltaehkäisevää toimintaa, kielsi ns. huutolaiskokoukset, joissa
oli järjestetty huutokauppoja avustettavien sijoittamiseksi, ja velvoitettu kuntia hankkimaan kunnalliskodin sekä kielsi vaivais-sanan käytön. Tosin ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto vielä valitsi ”vaivaishallituksen” ja jakoi kunnan seitsemään ”vaivaispiiriin”, jotka vastasivat kunnallislautakunnan piirejä. Jokaisesta piiristä valittiin lautakuntaan jäsen ja kaksi ns. ”piirikaitsijaa”. Lautakunnan jäsenet ja kaitsijat jakoivat mm. perheavustuksia piirissään ja koettivat löytää hoidokeilleen
hoitopaikkoja. Toisaalta erikoinen ratkaisu oli se, että puheenjohtaja August Juslinia lukuun ottamatta lautakunnan jäseninä ja varajäseninä toimivat samat henkilöt kuin kunnallislautakunnassa.
Piirikaitsijoiden käyttö oli jo vanha tapa. Iisalmen maalaiskunnan kuntakokous päättikin vuonna 1894 lopettaa ne äänestyspäätöksellä 209 äyrillä 63 vastaan. Käytännössä Salahmin
ruukin tehtaanjohtaja, jolla oli yksin käytettävissään 141 äyriääntä, ratkaisi äänestyksen. Päätöksestä kuitenkin valitettiin, ja kun uudessa kokouksessa em. tehtaanjohtaja ei ollut läsnä, päätös kumottiin.
Vuosi 1894 oli myös sikäli merkityksellinen, että silloin valmistui Iisalmen maalaiskunnan ”vaivaistalo eli köyhäinkoti” viidentenä Kuopion läänissä. Siihen otettiin asukkaita luonnollisesti myös Vieremän alueelta. Itsenäistymisvuonna 1922 Iisalmen lastenkotiin oli sijoitettu kymmenkunta vieremäläislasta, jotka vuoden 1923 alusta siirrettiin yksityisperheisiin. Vuonna 1924
yksityisperheissä hoidossa olleita oli 121 ja Iisalmen kunnalliskodissa 16. Vakinaisesti raha- ym.
avustusta saavia oli 52 ja tilapäisesti avustusta jaettiin 69 henkilölle tai perheelle.
Vuonna 1924 oli 14 piirikaitsijasta kolme naista: Anna Laurikkala, Hanna Åsenbrygg
ja Juliaana Kettunen. Kunnan seitsemässä kaitsijapiirissä oli kussakin kaksi kaitsijaa ja esimiehenä
toimi alueelta valittu köyhäinhoitolautakunnan jäsen. Kukin piiri esitti kuukausittain lautakunnalle
yhteenvedon annetuista avustuksista. Koska jatkuvan avustuksen saajille oli vuosittain lautakunnassa määrätty kuukausittainen avustussumma, avustusten jakoa muutettiin vuonna 1928 siten, että
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avustusta jakavat kaupat saivat suoraan laskuttaa lautakuntaa antamistaan ruoka- ym. tarpeista.
Kauppias etupäässä huolehti, ettei avustussumma ylittynyt.
Tilapäistä avustusta saaneille lautakunta määräsi aina erikseen kuukausittaisen avustussumman, jonka sitten kaitsijapiirin toimijat jakoivat. Ei voi tarkasti sanoa, mitä kunta maksoi
yksityishoidossa olleista hoidokeista, koska köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjat ovat julistettu
koko maassa salaisiksi sadaksi vuodeksi. Kun kuitenkin tiedetään, että esim. vuonna 1934 oli yksityishoidossa 64 aikuista ja 146 alaikäistä ja lautakunnan ko. tehtävään käyttämä kokonaissumma oli
150 516 markkaa, joten tämä teki 717 markkaa vuodessa henkeä kohden (nykyrahassa 260 €). Todettakoon, että useat yksityishoitoon sijoitetut pystyivät tekemään sijoituspaikoissaan töitä, mm.
puiden pilkkomista, käsitöitä ja karjan paimentamista. Vuonna 1934 kunta avusti vakinaisesti 144
vähävaraista perhettä ja tilapäisesti 184 perhettä. Vakinaisesti avustettava perhe sai keskimäärin 263
euroa ja tilapäisesti avustettava perhe 88 euroa vuodessa.
Vuonna 1937, jolloin vaikea pulakausi oli jo ohitettu, vähävaraisuuden perusteella
myönnetyt avustukset olivat laskeneet selvästi. Kunnan ko. maksut olivat vuonna 1934 yhteensä
54 043 euroa nykyrahassa ja kolme vuotta myöhemmin 32 841 euroa eli 39,2 prosenttia pienemmät.
Avustettavia perheitä oli vuonna 1937 yhteensä 122, joissa alaikäisiä oli 417 ja täysi-ikäisiä 335.
Avustus oli perhettä kohden keskimäärin 269 euroa vuodessa. Sen sijaan yksityishoitoon sijoitettujen kokonaissumma pysyi lähes samana, vaikka heidän lukumääränsä laski. Vuonna 1937 heitä oli
51 aikuista ja 97 alaikäistä. Kun vuonna 1934 kunnan maksama ko. kokonaissumma oli 54 667 euroa, se oli kolme vuotta myöhemmin 53 197 euroa, mikä teki henkeä kohden noin 360 euroa vuodessa.
Oman kunnalliskodin hankintaan tartuttiin hanakasti: valtuuston lehti-ilmoitus maatilan ostosta tuotti peräti 13 tarjousta eripuolilta pitäjää myyntihinnan vaihdellessa 130 000 mk:sta
miljoonaan markkaan (40 000-310 000 euroon). Marraskuussa 1922 valtuusto kuitenkin totesi, että
tarjotut maatilat olivat joko liian kalliita tai sijainniltaan sopimattomia. Se kehotti köyhäinhoitolautakuntaa hankkimaan vuokra-huoneiston tilapäisratkaisuksi. Pian oltiin taas kaupoissa, mutta Tikanniemeläisen Repolan tilan ostopäätös kariutui valitukseen 15.4.1924.
Vaikeudet jatkuivat. Valtuusto hyväksyi joulukuussa 1925 köyhäinhoitolautakunnan
esityksen yrittää ”yhtyä osalliseksi” Iisalmen kunnalliskotiin, koska siellä oli tuolloinkin 14 vieremäläistä hoidokkia ja vanhuksia oli vaikea saada sijoitetuksi ”hyvästäkään hinnasta yksityiskoteihin”. Lokakuussa 1926 valittiin taas uusi toimikunta tiedustelemaan sopivaa maatilaa kunnalliskotia
varten. Pari päivää myöhemmin 18.10. Iisalmen maalaiskunnan valtuusto oli päättänyt, ettei se ota
vieremäläisiä eikä sonkajärvisiä hoidokkeja kunnalliskotiin ilman maksusitoumusta. Koska tämän
Pölkkyinniemen kunnalliskodin omaisuuden jako oli vielä suorittamatta, Vieremäkin oli kieltäyty32

nyt maksamasta hoidokkiensa hoitomaksuja. Vieremän valtuusto katsoi, ettei Iisalmi voi päättää
yksin tällaisesta asiasta vaan se kuuluu kuntien yhteiselle edustajainkokoukselle.
Syksyllä 1927 Vieremä pyrki edelleen neuvotteluihin Iisalmen kanssa, Ensisijaisesti
haluttiin Pölkkyinniemen kunnalliskodista yhteinen kuntien kunnansairaalan tapaan tai sitten kunta
myy osuutensa Iisalmen maalaiskunnalle. Neuvotteluja vaikeutti em. Vieremän ja Sonkajärven kieltäytyminen potilaittensa hoitomaksuista. Vieremä pyrki Sonkajärveä sovinnollisemmin ratkaisuun.
Iisalmen ja Sonkajärven välillä neuvottelut olivat välillä keskeytyksissä. Sonkajärven vetoomus
maaherralle johti hänen asettamaansa uhkavaatimukseen ja – sakkoon ellei Iisalmen maalaiskunta
valitse yhteiseen edustajainkokoukseen edustajiaan päättämään hoitomaksuista. Ne kuitenkin kumoutuivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Vuonna 1933 Vieremän ja Iisalmen keskeiset neuvottelut käynnistyivät uudelleen.
Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan Vieremä myi osuutensa kunnalliskodista 140 000 markalla
(noin 50 000 eurolla), jolla kuitattiin maksamattomia hoitopäivämaksuja vastaan. Niitä oli kertynyt
1.1.1922 ja 4.4.1933 väliseltä ajalta kaikkiaan 247 845 markkaa (noin 88 500 euroa). Koska Vieremällä ei edelleenkään ollut omaa kunnalliskotia, hoidettiin esim. vielä vuonna 1937 keskimäärin 20
vieremäläistä Iisalmen Pölkkyinniemen kunnalliskodissa. Sonkajärvi myi osuutensa hieman myöhemmin 175 000 markalla. Kauppakirja hyväksyttiin 5.3.1934.
Osuuden myynti Pölkkyinniemestä kiiruhti oman kunnalliskodin hankintaa. Käytännössä nyt ainakin oltiin laittomassa tilanteessa, sillä säädösten mukaan jokaisella kunnalla tuli olla
oma kunnalliskoti. Köyhäinhoitolautakunta purki turhautuneisuuttaan vuoden 1935 kunnalliskertomuksessa seuraavasti: ”Lautakunnan lukuisat valtuustolle tekemät esitykset kunnalliskodin rakennuspuuhiin ryhtymisestä eivät ole johtaneet mihinkään tulokseen. Jo kymmenen vuotta on ostettu
kunnalliskodille maatilaa, mutta sopivaa vain ei ole löydetty”. Edelleen lautakunta toteaa, että ”veronmaksajat, kunnallishallinnon ja tilien tarkastajat syyttävät lautakuntaa avokätisyydestä ja avuntarpeessa olijat taas kitsaudesta ja kylmäkiskoisuudesta”. Vuonna 1935 Pölkkyinniemen kunnalliskodissa hoidettiin 16 vieremäläistä ja yksityisten hoidossa oli 64 aikuista ja 146 alaikäistä. Vakinaista avustusta sai 146 ja satunnaista 128 perhettä. Edellisinä vuosina ko. luvut olivat 144 ja 184.
Vihdoin 15.1.1936 valtuusto hyväksyi kauppakirjan, jolla ostettiin L. Rönkön perillisiltä Vuorisilta yhdysviljelyksessä olevat Puomilan ja Taivalmäen tilat 360 000 markan (noin
130 000 euron) kauppahinnalla. Puomilan tilan pinta-ala oli 191 hehtaaria. Puomilan tilan päärakennuksen laajennuspiirustusten tultua sosiaaliministeriön vahvistamiksi rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 1937. Puomilan 18-paikkainen kunnalliskoti aloitti toimintansa seuraavana vuonna. Jo
elokuussa 1938 kunnalliskodille oli laadittu ohjesääntö ja valittu 4-henkinen johtokunta sekä oltiin
rakentamassa sementtitiilistä navettaa.
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2. Terveystoimi – yhteistyötä Iisalmen maalaiskunnan kanssa.
Iisalmen maalaiskunnan kuntakokous päätti 25.1.1896 palkata erityisen kunnanlääkärin, mihin myös kaupunki lähti mukaan. Näin synnytettiin kipeään tarpeeseen kunnallinen lääkärijärjestelmä. Ensimmäiset kunnanlääkärit olivat A.W. Svanberg (1897–1914) ja Martti Hämäläinen
(1914–1918). Heidän velvollisuuksiinsa kuului mm. järjestää potilaiden vastaanotto kerran kuukaudessa Vieremänkylässä.
Suurkunnan terveystointa edisti suuresti uudenaikaisen kunnansairaalan rakentaminen
Riistakadun pohjoispäähän. Hankkeen puuhamies oli em. Martti Hämäläinen. Aluksi vain 16paikkainen sairaala valmistui jo ennen Vieremän ja Sonkajärven itsenäistymistä 1918. Kun Hämäläisestä tuli yksinomaan sairaalan lääkäri, uudeksi kunnanlääkäriksi valittiin lääk. lis. Axel Weckman (1919–27). Nopea potilasmäärän kasvu pakotti piankin laajentamaan sairaalaa neljällä potilaspaikalla. Hämäläistä seurasi sairaalan lääkärinä Ilmari Pelkonen (1925–31).
Kunnansairaala pysyi yhteisenä kuntien eron jälkeenkin ja sitä johti erityinen johtokunta, ja jonka pitkäaikainen jäsen oli Pekka Kumpulainen Haajaisilta. Vieremän osuus sairaalan
ylläpitokustannuksista ja lääkärin palkasta oli alkujaan 23,29 %, Sonkajärven hieman suurempi.
Weckman jatkoi yhteisenä kunnanlääkärinä vuoteen 1927 saakka.
Valtuusto valtuutti jo 28.2.1922 opettaja Fredrik Rönkön puuhaamaan Vieremälle
omaa apteekkia. Hanke toteutuikin 1920-luvun lopulla. Anna Viliina Huttunen, Kätilö-Liinu, aloitti
jo 1.3.1922 pitkän työsarkansa kunnan kätilönä. Hänestä kerrotaan toisaalla lisää. Kiertäväksi sairaanhoitajaksi valittiin 7.6.1922 Hanna Heiskanen Iisalmesta kuudesta hakijasta. Päätöksestä valtuusto joutui äänestämään (12-4). Fredrik Rönkkö kirjautti tyytymättömyytensä päätökseen.
Liittyminen Siilinjärven piirimielisairaalahankkeeseen ei Vieremän päättäjiä innostanut. Silloisen Kuopion läänin läntisten kuntain edustajankokouksessa 5.11.1921 oli päätetty perustaa yhteinen piirimielisairaala. Hankkeesta kehkeytyi lähes viisi vuotta kestänyt kiista valituksineen.
Heti ensi töikseen valtuusto päätti yksimielisesti ilmoittaa ko. sairaalatoimikunnalle kielteisen kantansa, koska ”nykyään ei ole toivoa saada valtionapua”. Sairaalahankkeen toimikunta ihmetteli vastauksessaan, mistä johtui väärinkäsitys, ettei ”muka” hankkeelle saataisi valtionapua. Varmaankin
Vieremällä pelättiin hankkeen kalleutta ja sitä, ettei kolmen sairaansijan hankkiminen juuri paranna
tilannetta. Katsottiin myös, että jo suurpitäjän aikana tehdyt päätökset eivät sitoisi Vieremää.
Toimikunta ilmoitti, että hanke saa valtionapua ja kuoletus-lainaa lähes sen kustannusarvion verran. Lisäksi toimikunta katsoi, että päätös olisi saanut lainvoiman, koska siitä ei oltu
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valitettu. Vieremän valtuusto katsoi, ettei suurkunnan aikaiset päätökset sitoisi heitä. Se laati valituksen läänin maaherralle, joka kuitenkin hylkäsi 6.6.1924 sen. Päätöksestä valitettiin vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin velvoitti 2.2.1925 kunnan yksiselitteisesti liittymään
hankkeeseen. Vihdoin 25.10.1925 valtuusto totesi happamasti kunnan liittyvän ”kyseenalaiseen”
hankkeeseen ja varaavan vähimmäismäärän eli kolme sairaansijaa. Kesällä 1927 kuntaa kehotettiin
ottamaan lisäpaikan ko. sairaalasta, mutta valtuusto katsoi yksimielisesti, ettei sitä tarvita.
Yhteinen kunnanlääkäri piti vastaanottoa Vieremällä keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Kun pitäjässä riitti työtä omallekin lääkärille, valtuusto perusti 1928 viran. Koska virkaa
ei saatu heti täytettyä, Vieremä osallistui vuoteen 1930 asti Iisalmen maalaiskunnan kunnanlääkärin
palkkaukseen. Jotta lääkärin virkaan saataisiin päteviä hakijoita, ryhdyttiin kunnanlääkärille rakentamaan omaa virkataloa Härköniemeen. Rakennusurakan sai 4.2.1929 Heikki Hentilä 49 000 markalla.
Lääkärintalon valmistuttua v. 1930 kunnanlääkärin virka oli kaksikin kertaa haettavana, mutta kaikki valitut ja varasijoillakin olleet peruivat tulonsa. Virkaa hoiti 1.1.1935 - 15.3.1938
J.A. Ensalo, ”kyvykäs ja etevä lääkäri sekä tunnollinen virkamies ja vilpitön ihminen”, kuten kunnalliskertomuksessa häntä luonnehdittiin. Kun Hanna Heiskanen erosi vuonna 1931 kiertävän sairaanhoitajan toimesta, hänen tilalleen valittiin Meeri Immonen (1931–37).
Vuonna 1927 uuden terveydenhoitolain astuttua voimaan kunnallislautakunta otti
aluksi ko. tehtävät hoidettavakseen, mutta jo seuraavana vuonna perustettiin 6-jäseninen terveydenhoitolautakunta, jolla oli apuna kahdeksan terveydenhoidon kaitsijaa yksi kussakin kunnallislautakuntapiirissä. Keuhkotauti eli tuberkuloosi oli vielä 1930-luvulla maassamme kansantauti, jonka
torjunta oli em. lautakuntien ensisijaisia tehtäviä. Kunta varasi jo vuonna 1928 kaksi paikkaa Tarinaharjun keuhkotautiparantolasta ja liittyi sen kuntainliittoon v. 1934. MLL:n esitys oman koululaisten hammaslääkärin viran perustamisesta torjuttiin. Seuraavana vuonna kunta liittyi PohjoisSavon tuberkuloosihuoltoliittoon ja perusti kiertävän ko. alan hoitajan toimen, johon ei kuitenkaan
useampaan vuoteen ollut päteviä hakijoita.
Tuberkuloosia esiintyi pitäjässä runsaasti, mikä kunnanlääkäri Ensalon mukaan johtui
paljolti köyhyydestä ja huonoista asunto-oloista sekä tartuntavaaran halveksinnasta. Lain määräämiä tuberkuloosivaaraan liittyviä puhdistustoimia suoritettiin jatkuvasti, esim. vuonna 1933 kahdeksassa kodissa ja yhdellä koululla. Myös kulkutauteja, kuten sikotautia, hinkuyskää ja vihurirokkoa, esiintyi vuosittain niin lapsissakin kuin koululaisissakin, mistä myös koululääkärinä toiminut
Ensalo raportoi. Kunta ostikin 17.6.1937 läheltä lääkärintaloa kulkutautisairaalaksi talon (Pajala),
minkä käyttö oli kuitenkin vähäistä. Vuonna 1936 Iisalmen tuberkuloosisairaalassa hoidettiin kahtatoista ja seuraavana vuonna seitsemää vieremäläistä. Vastaavat määrät olivat Tarinaharjun sairaa35

lassa kolme ja viisi. Tuberkuloosihuoltopiirin lääkäri suoritti esim. vuonna 1938 kymmenen päivän
ajan tuberkuloositarkastuksia Kirkonkylällä ja Salahmilla käyttäen läpivalaisulaitteita. Samana
vuonna 380 rokotettavasta vain 148 tuli rokotettavaksi.

3. Kätilö-Liinu kunnan kätilönä 1922–1954
Kätilö-Liinu, Anna Viliina Huttunen (os. Heiskanen) syntyi Iisalmen Iirannalla Moision talossa 9.8.1895, mistä Liinu perheensä mukana muutti Vieremälle Valkeisten Pulkkalaan hänen ollessaan 10-vuotias. Kätilöksi hän valmistui Helsingin kätilöopistolta kansalaissodan kynnyksellä joulukuussa 1917. Samalla hän oli suorittanut tutkinnon, joka antoi rokotusoikeuden. Maaliskuussa 1918 hän siirtyi ensimmäiseen toimipaikkaansa Paltamoon ja sieltä ennen pitkää Kiuruvedelle. Avioliiton hän solmi marraskuussa 1921 naapurinpojan Paikkalan Edvard Huttusen kanssa.
Juuri itsenäistyneen kunnan väliaikaisena kätilönä Liinu aloitti työt 1.3.1922. Kunnan
kätilöiden ohjesääntö valmistui huhtikuussa 1923. Siinä pitäjä jaettiin eteläiseen ja pohjoiseen kätilöpiiriin. Kätilöiden asuinpaikoiksi määrättiin Kirkonkylä ja Salahmi. Tätä ennen oli tiedusteltu
Sonkajärven kantaa yhteisestä kätilöpiiristä Kauppilanmäen alueelle. Valtuusto valitsi Liinun
22.8.1923 eteläisen piirin vakinaiseksi kätilöksi ehdolla että hän muuttaa 1.5.1924 mennessä asumaan kirkonkylään ja hoitaa myös pohjoisen piirin kätilön tointa siihen saakka, kunnes sinne on
saatu valituksi oma viranhaltija. Hänen pohjapalkakseen tuli 3000 markkaa vuodessa. Lisäksi hänelle myönnettiin 1500 markan korvaus vapaasta asunnosta, saunasta ja tarpeellisista polttopuista.
Ohjesäännön mukaan kätilö oli oikeutettu saamaan vapaan kyydin ja ruuan toimituspaikassa. Lisäksi kätilö sai periä korvausta talollisilta ja virkamiehiltä 20 markkaa synnytykseltä ja
10 markkaa jokaiselta hoitopäivältä. Vastaavat maksut torppareilta ja työmiehiltä olivat 15 ja 8
markkaa. Samat summat olivat myös varattomilta ja vähävaraisilta, mutta kunta maksoi ne heidän
puolestaan. Ohjesääntö velvoitti kätilön myös ”kaikin tavoin poistamaan ja vastustamaan pienten
lasten hoidossa vielä vallitsevia haitallisia tapoja ja ennakkoluuloja”. Vähävaraisille ja varattomille
tarjottu ilmainen kätilöapu oli sosiaalipoliittisesti erittäin tärkeä, mikä toikin nopeasti myös nämä
väestöryhmät ammattimaisen synnytysavun piiriin.
Liinun viran virallinen vakinaistaminen viipyi, koska hän hoiti tointaan Valkeisten
Pulkkalasta käsin. Tähän liittyy Liinun lyhyt, mutta tiukka ja selkeäsanainen kirje 6.9.1924 valtuustolle. Se kuului seuraavasti:
”Pyytäisin kysyä sitä asuntoasiaa, että millä kannalla se on ja minkälaiset maksut siitä
on? Olen näet hakenut Maaningalle ja tullut valituksi, joten tahtoisin tietää, kannattaako vaihtaa tai
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eikö paikkaa näet. Saan Maaningalla 6000 markkaa ja 2000 markkaa asunnosta, lämmöstä ym. Pyytäisin sen saman Vieremälläkin. Muussa tapauksessa saatte etsiä kätilön muualta”. Liinun osittain
jännitteistä suhdetta kunnan päättäjiin kuvannee hyvin hänen letkautuksensa, jonka mukaan kunnan
toimintojen pyörittämiseen ei tarvittaisi kuin kolme henkilöä: hän, Pehkonen ja Kauppinen eli kätilö, kunnankirjuri ja haudankaivaja.
Erouhkauksen ja palkankorotusvaateen lisäksi Liinu viittasi siihen, ettei hänelle ollut
löytynyt asuntoa Kirkonkylästä, vaan hän oli joutunut hoitamaan toimintaa Pulkkalasta käsin. Valtuusto hyväksyi 16.10.1924 hänen palkkavaateet ja totesi hänen oikeutensa ohjesäännön mukaisiin
korvauksiin synnytysavusta ja hoitopäivistä. Se myös nimitti Liinun vakinaiseksi toimenhaltijaksi.
Samalla se kehotti kätilöä mahdollisimman nopeasti muuttamaan kirkonkylään ja toivoi, että kätilön
asuntoon laitettaisiin puhelin sen suuren merkityksen vuoksi. Kuten toisaalla on kerrottu, Liinu
muutti vuoden 1926 lopulla kunnantalon alakertaan asumaan.
Liinu muistetaan erityisesti sanavalmiina ja suorasukaisen huumorin mestarina, mutta
osasi hän tarvittaessa olla tiukka, asiaansa ja näkemystään voimakkain sanankäänteinkin puolustava
persoona, kuten oheinen ”työvoitto” valtuustosta osoitti. Hänen kerrotaan jo pikkutyttönä tätiensä
liialliseen komenteluun äkämystyneenä särkeneen tahallisesti heidän kalliin, markkinoilta hankitun
ja ruusumaalauksilla koristellun alusastiansa. Hän ei ollut ”nöyrtynyt”, vaikka oli saanut piiskaa.
Tiukkana hän oli esiintynyt sille mieshenkilölle, joka talvisin kävi salaa virtsaamassa kunnantalon
portaiden edustan keltaiseksi. Kerran Liinu yhytti hänet, heitti lumipallolla pahaa-aavistamatonta
lorauttelijaa suoraan ”vesiletkuun”. Sen jälkeen porraspielet olivat pysyneet puhtaina. Kerran kun
taas Liinu oli tavannut miehen linja-autossa, hän oli kuuluvalla äänellä tiedustellut: ”Vieläkö sinua
kusivaivat kiusaavat?” Ukko, joka ei ollut kunnantalon asukas, oli nolona kääntänyt päänsä pois.
Liinun työtaakkaa lisäsi se, että hän joutui yksin hoitamaan kätilöntointa vuoteen 1929
saakka. Tuolta ajalta lienee se tarina, jonka mukaan Liinu oli taas kerran haettu erääseen pitäjän
laitamilla sijaitsevaan mökkiin avustamaan synnytyksessä. Liinu oli majaillut mökissä jo vuorokauden eikä synnytyksen alkamisesta näyttänyt olevan tietoakaan. Mökin emäntä oli nyt ryhtynyt tutkimaan tarkemmin almanakkaa, ja pian olikin alkanut iloisesti nauramaan ja tokaissut, että Mansikkiahan me sitä silloin käytettiinkin sonnilla. Tähän Liinun kerrottiin hieman tuohtuneena ärähtäneen, että piirtäkää edes tästä lähtien kirnunmännän kuva siihen Mansikin kohdalle, ettei hänen tarvitse suotta täällä korvessa laukata. Tuolloin kirjoitustaito ei vielä ollut yleistä. Lapsi oli syntynyt
sitten kahden viikon päästä. Vuonna 1929 valittiin pohjoisen piirin kätilön toimeen Vuolijoelta lähtöisin ollut Hilda Pussinen, avioiduttuaan Tiikkainen. Saman vuoden joulukuussa kunnan rokottaja
Juho Böök vapautettiin toimesta ja tilalle valittiin Liinu 1000 markan vuosipalkalla. Kesällä 1930
Liinu kävi koneellisen lapsenpäästön kurssin. Tämän ns. pihtisynnytyskurssin, joka kesti kaksi
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viikkoa, hän joutui lopulta itse kustantamaan. Asia johti valtuustossa hieman erikoiseen äänestyspäätökseen. Ko. kurssin suorittamiseen Liinu oli pyytänyt 1500 markan avustusta. Valtuuston valmisteluvaliokunta oli esittänyt 500 markkaa ”ei niinkään avustuksena, mutta paremmin tunnustuksena hänen kunnan palveluksessaan suorittamastaan työstä”. Pitkän keskustelun jälkeen avustus
evättiin valtuustossa äänin 8-6.
Huhtikuussa 1934 valtuusto epäsi Liinun anomuksen saada muuttaa kunnantalolta
omistamalleen maatilalle Valkeiskylään. Samana vuonna kunnan terveystoimen vuosikatsauksessa
todettiin kätilöitä käytettävän synnytyksissä jo aivan yleisesti. Vain pitäjän laitaosissa saatettiin
synnyttää ilman pätevän kätilön apua, mikä johtui osaltaan pitkistä kulkumatkoista. Vuonna 1935
lääkäri oli mukana kuudessa synnytyksessä. Myös Iisalmen synnytyssairaalassa käytiin Vieremältä
jonkin verran. Vuonna 1938 Liinu avusti 87 ja Hilda 46 synnytyksessä.
Liinu oli myös yhteiskunnallinen toimija. Hän osallistui Mannerheimin Lastensuojeluosaston ja Lotta Svärd-yhdistyksen toimintoihin. Puoluetoimintaan hän ei varsinaisesti osallistunut, mutta toimi 1930-luvulla kerran kunnallisvaaleissa valitsijayhdistyksen vara-asiamiehenä. Tämän porvarillisen valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla oli vain naisia, mutta heidän äänimääränsä jäi
niin alhaiseksi, ettei ketään valittu valtuustoon. Puolisonsa varhaisen poismenon johdosta hänestä
tuli varhain yksinhuoltaja.
Monet kansan keskuudessa yhäkin kiertävät tarinat todistavat, että Liinu oli värikkään
sanankäytön ja nopeaälyisen savolaishuumorin mestari. Muutoinkin hän osasi pitää puolensa. Tämä
seuraava tarina, yksi versio siitä, on hyvä osoitus kaikesta edellä mainitusta:
Kirkonkylämme keskustassa sijaitseva Sotkunlampi oli Liinun mieluisa uintipaikka,
jonne hän useasti pyöräili peseytymään ja uimaan. Vuonna 1936 Vieremä nimettiin apulaisnimismiespiiriksi, jonka ensimmäinen viranhaltija oli Lauri-sukuniminen henkilö, jonka virkatalo oli nykyinen Ruotsala. Silmät kiinni pannen voi hyvin kuvitella Liinun ja apulaisnimismies Laurin tapaamisen eräänä 1930-luvun lopun lämpimänä kesäiltana Sotkunlammen rannalla, nykyisen Penttilän talon kohdalla, johon suojeluskunta oli rakentanut uimapaikan.
Liinu oli rantavedessä joko pyykkiä pesemässä tai palaamassa uimasta. Hän oli alasti
tai vain lyhyt paita yllään. Kaikki rannan ympäristössä asuneet eivät pitäneet Liinun uintireissuista
ja hänestä oli ilmoitettu Laurille, joka nimismiehen virkapuvussa koppalakkineen ja rähinäremmeineen asteli rannalle puhuttelemaan Liinua: ”eikö kätilö tiedä, ettei yleisellä paikalla saa alasti uida?”. Liinu ei ollut ”moksiskaan”, vaan totesi, että pitää sitä kätensä pestä ennen kuin sanoo käsipäivää noin kiiltävänappiselle herralle. Hän kääntyi selin ja kumartui muka pesemään käsiään samalla kuitenkin pyllistäen koko komeudellaan kohti Lauria. Näky sai apulaisnimismiehen sanattomaksi. Nopeasti hänen nähtiin hyppäävän niska punoittaen polkupyöränsä selkään ja samalla mutis38

ten itsekseen: ”mikä hävytön nainen, mikä hävytön nainen”. Tämä oli niitä harvoja apulaisnimismies Laurin keskenjääneitä virkatehtäviä.
Liinu oli rohkea nainen, jolta ei puuttunut auttamisen halua eikä myötäelämisen lahjaa. Kohdeperheen varallisuus ei siihen vaikuttanut. Anna Viliina eli Liinu Huttunen, kuten hänen
hautapaadessaan lukee, kuoli vaikeaan sairauteen 64-vuotiaana 11.10.1954.
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VI Pankkikaavailuista talouspulan torjuntaan

1. Kunnan oman pankin perustamishanke 1924–1927
Kunnallisen pankin perustaminen oli ensi kertaa 6.9.1924 valtuuston asialistalla, jossa
sen lisävalmistelu annettiin kunnallislautakunnan tehtäväksi. Hanke oli varsin erikoinen ja rohkea,
ja siinä liikuttiin jo hyvinkin kunnallisen toiminta-alan raja-alueella. Lautakunnan mielestä pitäjän
itsenäistyttyä rahaliikenne tulee yhä enemmän keskittymään kirkonkylään ja sopivin perustettava
pankkimuoto olisi säästöpankki, koska sellaisen käynnistämiseen tarvittaisiin vähiten alkupääomaa.
Lautakunta katsoi myös, että perustettavaan pankkiin tulisi siirtää koko kunnan rahaliikenne ja että pankki olisi tarpeellinen myös yksityisille ja yhtymille, koska sen tuottama voitto
jäisi ”kunnan sisälle, eikä lainanottajain korkomenot virtaisi ulos kunnasta, kuten nyt tekevät”.
Hanketta edelleen valmistelemaan perustettiin valiokunta, johon kuuluivat kirkonkyläläiset Heikki
Hukkanen, Kalle Nissinen ja Juho Räisänen.
Myös tämä valiokunta esitti säästöpankkimuotoisen pankin perustamista. Sen perusrahasto olisi 100 000 markkaa, johon kunta siirtäisi omat rahastonsa. Valtuustossa hanke ei kuitenkaan edennyt. Vielä vuoden 1927 alussa valiokunta oli anonut Iisalmen säästöpankilta 50 000
markkaa perustettavan pankin perusrahastoon, mutta jo maaliskuussa kunta talletti 20 000 markkaa
Valkeisten osuuskassaan.
Hanke ei kuitenkaan ollut tähdätty paikallisia osuuskassoja vastaan, joita pitäjässä
tuolloin oli viisi. Näiden kyläkassojen myöntämät lainat olivat varsin pieniä, mikä osaltaan johtui
tallettajien vähyydestä. Kirkonkylän kassan vuosikertomuksessa 1922 valiteltiinkin tallettajien vähyyttä: ”Toiminnalle olisi eduksi, jos jäsenistö keskuudessaan saisi viritetyksi talletusharrastuksen
ja niin saisi omaan rahalaitokseen kootuksi käyttövaroja.”. Vuoden 1926 vuosikertomuksessa vaikeroitiin lähes samaa perusongelmaa kuin em. kunnallislautakunta lokakuussa 1924: ”olisi toivottavaa, että paikkakunnan yksityiset ja yhtymät tallettaisi liikenevät rahavarat osuuskassaan paikkakunnalla, sillä turvattaisiin paikallinen rahansaanti ja rahaliikenne kohdistuisi omaan pitäjään, eikä
kuten se nyt virtaa toisille paikkakunnille tuottaen sieltä palatessa lainaajalle tuntuvaa lisäkorkoa”.
Kunnassa oltiin siis huolestuneita pitäjän pankkitoiminnan kehittymättömyydestä.
Näin erikoiseen hankkeeseen ryhtymisestä kuvastui syvä huoli pankkitoiminnan mahdollistamien
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taloudellisten edellytysten kehittymisestä paikkakunnalla. Yritettiin saada kuntaan tehokas luototuslaitos, josta kyläosuuskunnat olisivat kyllä varmasti saaneet kovan kilpailijan.

2. Kunta työllisyyttä edistämässä pulavuosien vaikeina aikoina
Vuoden 1917 kunnallislaki nimesi kunnan tehtäväksi myös työttömistä huolehtimisen.
Vieremän kaltaisissa pientilavaltaisissa pitäjissä, joissa suuri osa väestöstä oli riippuvainen talviajan
sivuansioista, ennen muuta metsätöistä, kausityöttömyys ei ollut vieras asia. Valtuuston kokouksessa 18.5.1925 työttömyyden hoito pulpahti yllättäen asialistalle entisen valtiopäivämiehen Samuel
Heiskasen toimesta. Vuosina 1925–28 valtuutettuna toiminut Heiskanen esitti, että kunta ryhtyisi jo
ennakolta miettimään työttömyyden torjuntakeinoja.
Yllätys oli myös se, että osa valtuutetuista vastusti jyrkästi ajatusta. Heidän mielestään
”ei nykyään ja lähitulevaisuudessakaan ole pelättävissä työn puutetta tässä kunnassa”. Äänin 13-5
annettiin kunnallislautakunnan tehtäväksi ryhtyä miettimään tehtävän vaatimia ennakkotoimia.
Saattoi hyvinkin olla, että häviölle jääneet, luultavasti maalaisliittolaiset kokivat ko. asian esille
oton edistyspuolueen vaalipropagandana.
Kunta joutui puuttumaan työttömyysongelmaan vasta vuosien 1929–36 aikana, jolloin
suuren talouspulan vaikutukset tuntuivat monin tavoin. Yhdysvaltain pörssiromahdus syksyllä 1929
käynnisti kansainvälisen talouslaman. Pian Suomenkaan puu ja paperi ei enää mennyt kaupaksi.
Meijereiden voinvienti ulkomaille pysähtyi. Tämä tiesi täälläkin metsä- ja uittotöiden loppumista ja
meijereiden toiminnan vaikeutumista. Se taas johti kymmenien maatilojen pakkohuutokauppoihin.
Kaikkiaan Suomessa noin 15 000 maatilaa koko em. kohtalon.
Työttömyyden hoitoa varten kuntaan perustettiin vuoden 1929 lopulla erityinen työttömyyslautakunta, jollainen valittiin sitten useampana vuotena aina yhdeksi syys- ja talvikaudeksi
kerrallaan. Sen tehtävänä oli työtilaisuuksien hankkiminen kannustaen yksityisiä työnantajia, anomalla valtiolta hätäaputöiden järjestämistä ja avustuksia kunnan omiin hätäaputöihin, joita silloin
kutsuttiin varatöiksi. Näiden julkisten varoin järjestettyjen hätäaputöiden lisäksi pahimmin hädästä
kärsineitä perheitä autettiin köyhäinhoitolautakunnan kautta jaetuilla vaatteilla ja ruokaavustuksilla.
Pulakauden alettua valtio antoi tarkat ohjeet työttömyystöiden järjestämisestä, joiden
noudattaminen oli valtionavun ehtona. Kuten jo edellä on kerrottu, tämän avun turvin Vieremällä
korjattiin ja rakennettiin uusia teitä ja siltoja sekä julkisia rakennuksia. Lääkärintalo valmistui jo
vuonna 1930, Konolanmäen koulurakennus 1934 ja Ameriikan vuotta myöhemmin. Kunta suoritti
41

työllisyystöinä myös omistamiensa vesiperäisten metsämaiden ojitusta, mm. Eikanmäen tilalla
Perkkiönsuolla vuonna 1930–31 ja Riihijärven tilalla 1933–34.
Valtuuston kokouksessa oli 19.9.1930 esillä noin 80 kuntalaisen kirjelmä, jossa todettiin kunnan järjestämistä työllisyystöistä huolimatta heidän olevan yhä vailla työtä. Valtuusto päättikin samassa kokouksessa käynnistää heti Nieminen-Kainuunmäki tien työt ja Salahmin sillan rakentamisen.
Tammikuussa 1932 valtuuston käsittelyyn työllisyyskysymys nousi varsin erikoisella
tavalla. Köyhäinhoitolautakunnan pj:n Juho Räisäsen ja lautakunnan piirihenkilöiden selostuksen
mukaan ” monet täysin työkykyiset miehet ovat jatkuvasti kääntyneet köyhäinhoitolautakunnan
puoleen avustusanomuksilla ja samalla jyrkkäsanaisesti ilmoittaneet, etteivät lähde valtion varatyömaalle Nissilän Rahustenahoon, koska palkat siellä ovat huonot enimmillään 8-12 markkaa päivässä
(nykyrahassa 2.80–4.20 euroa), joka kuluu kokonaan heidän ylläpitoon eikä perheen elatukseen jää
mitään”.
Em. selostuksen mukaan lautakunnan evättyä miehiltä jatkuvan avustuksen, he olivat
kääntyneet poliisiviranomaisten puoleen, joiden toimesta heille oli ostettu ruoka- ym. tarpeita lautakunnan laskuun. Myös valtuusto piti valtion maksamia palkkoja kovin alhaisina. Se päätti saattaa
asian maaherran ja muiden asianomaisten virastojen tietoon. Samassa kokouksessa päätettiin anoa
valtiolta varoja uuden Vieremän sillan rakentamiseen, minkä työt sitten pian käynnistyivätkin.
Kirjailija Kalle Päätalon kuuluisaksi tekemiä ”kunnan jauhoja” jaettiin myös Vieremällä. Vuonna 1928 kunnan ostamalla Eikanmäen tilan pelloilla kasvatettu vilja jauhettiin ja jauhoja jaettiin ao. lautakunnan toimesta avuntarvitsijoille. Tällainen avustusmuoto jäi kuitenkin yhteen
vuoteen, koska palaute siitä ei ollut kovin myönteistä – osaksi varmaan samoista syistä, joita Päätalo omina kokemuksinaankin esitti.
Vaikea aika näkyi myös kunnan taloudessa. Kunnallislautakunta totesi 6.2.1933, että
veroäyri nousee yli 13 markan ellei talousarvion tarkistusta suoriteta. Kansakoulukiinteistöjen ym.
korjaukset ja kunnostukset tuli supistaa välttämättömään ja esim. Konolanmäentien perusparannuksen määrärahaa pienentää. Veroja se esitti kannettavaksi peräti neljässä erässä. Maaliskuussa tutkijalautakunta käsitteli taksoitusta vastaan tehtyjä 238:aa verovalitusta ja alensi äyrejä 2456:lla, jolloin veroäyriksi saatiin 12.20 markkaa.
Työttömyyden lieventämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi kunta alkoi järjestää köyhäinhoidon varassa eläville ja muille huollon alaisille viljelyspalstoja. Vuonna 1933 toimintaan
osallistui 50 henkeä. Perunan ja ohran siemenillä tai muulla tavalla avustettuja oli 40. Seuraavana
vuonna viljelyspalsta oli 50 perheellä, omalla maalla 28 ja vuokramaalla 22 perheellä. Kunta oli
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luovuttanut heille yhteensä 4025 kiloa siemenperunaa, mistä osa perittiin sadon myötä syksyllä takaisin. Perunaa oli kylvössä yhteensä 392 aarilla, josta satoa saatiin 64 450 kiloa.
Muita viljeltyjä kasveja olivat mm. porkkana, lanttu, punajuuri ja nauris. Toiminnan
eräs peruste oli myös oma-aloitteisuuden herättäminen. Lautakunnan mielestä sillä ei kuitenkaan
ylletty sellaisiin tuloksiin kuin maamiesseuran toimesta järjestetyssä nuorten maatalouskerhotoiminnassa. Toiminta kuitenkin jatkui vuoteen 1937.
Vuonna 1935 lama alkoi jo hellittää. Vuosikertomuksessa todettiin, että ”työtä, joskin
alipalkattua, oli yleensä saatavissa, metsäkauppoja tehty enempi kuin edellisenä, hintakin parempi”.
Kunnan hätäapurahastolle maksettiin takaisin sieltä vuonna 1931 työttömyyden torjumiseen otettu
50 000 markan laina. Silti työttömyyslautakunnan esitys viljelysmaiden raivaamisesta ja metsänparannushakkuista kunnan omistamilla Hankamäen, Eikanmäen ja Riihijärven tiloilla hyväksyttiin
10.12.1935 valtuustossa. Vuonna 1937 voitiin jo todeta kunnan työolojen olleen huomattavasti paremmat kuin edellisenä vuonna eikä työttömyyttä juuri esiintynyt. Vuodesta 1938 puhuttiinkin jo
”kultaisena vuotena”, jonka kaltainen elintaso saavutettiin Suomessa vasta 1960-luvun alussa.
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VII Lapuanliikkeen esiinmarssi – kaikki vasemmiston edustajat pois valtuustosta

1. Lapuanliike näytti voimansa Vieremälläkin
Vuosikymmen oli vaihtumassa sekavissa tunnelmissa. Maailmanlaajuinen talouspula
rantautui Suomeenkin keskeyttäen ripeän taloudellisen kehityksen. Maalaisliitto oli nousemassa
suurpuolueeksi, kun taas edistyspuolue kuihtui pienpuolueeksi. Suurimman poliittisen mullistuksen
aikaansai kuitenkin Pohjanmaalla syksyllä 1929 alkunsa saanut työväenliikettä ja demokratiaa vastaan suuntautunut yltiöisänmaallinen liikehdintä, joka nopeasti eteni koko maahan.
Tämä ”suomalaista fasismia” edustanut lapuanliike käytti voimakkaita ulkoparlamentaarisia keinoja, kuten muilutuksia eli kyydityksiä ja väkivallantekoja. Liikkeen silmätikuiksi nousivat erityisesti valtuustojen sosialistiset jäsenet, joita käytännössä kaikkia he pitivät kommunisteina. Suomen kommunistisen puolueen (SKP) toiminta oli kyllä alusta lähtien kielletty Suomessa.
Eräin paikoin myös selvästi sosiaalidemokraattiset valtuutetut joutuivat painostuksen kohteeksi.
Lapuanliikkeen käytännön toimet noudattivat koko maassa yleensä samaa kaavaa.
Kesällä 1930 lapuanliikkeeseen kuuluvan Suomen Lukon paikallisosastojen jäsenet
esittivät useimmille valtuustoille uhkavaatimuksen kommunististen valtuutettujen erottamisesta
valtuustoista. Vaadetta perusteltiin väitteellä, jonka mukaan ko. valtuutetut ”harrastavat maanpetoksellista toimintaa” eivätkä siten olleet ”soveliaita olemaan valtuustoissa”. Yleensä erottamisvaateiden kohteeksi joutuneet taas vetosivat siihen, että valitsijat olivat heidät valinneet eikä kunnallislaki
anna oikeutta erottaa heitä. Itse paikallinen kunnalliselämä - ei Vieremälläkään – ei antanut aihetta
näihin painostustoimiin, vaan tämä oikeistoradikalismin liikehdintä vasemmiston valtuutettuja vastaan tuli kunnalliselämän ulkopuolelta. Lisäpontta liike sai eduskunnan heinäkuun lopulla 1930 hyväksymistä kunnallislakien muutoksista, joiden mukaan henkilöt, jotka tavalla tai toisella toimivat
Suomen laillisen yhteiskuntajärjestelmän kumoamiseksi, eivät saa osallistua kunnallisiin tehtäviin.
Tämä uhkaavaksikin kehittynyt tilanne ratkesi eri kunnissa hieman eri tavalla. Vieremällä painostustoimet alkoivat jo ennen Iisalmessa pidettyä kansalaiskokousta. Vieremän valtuusto
sai 2.8.1930 ennen muuta talollisten ja kauppiaiden allekirjoittaman kirjelmän, joka oli lyhyt ja ytimekäs: ”Me Vieremän kunnan isänmaalliset kansalaiset, jotka veroa maksamme, pidämme pyhänä
velvollisuutenamme kehoittaa niitä Vieremän kunnanvaltuuston jäseniä, jotka ovat tulleet valituksi
kunnanvaltuustoon pienviljelijäin tai toisinsanoen kommunistien listoilta, poistumaan kaikista kun44

nallisista toimista, sillä sitä vaatii tosi suomalaiset sillä isänmaan ja kunnan asioita ei saa hoitaa ja
hallita Isänmaan petturit.”
”Ei ennen uhkamme uupua voi,
kun vapaa on Suomen kansa.”
Sanat isänmaan petturit oli alleviivattu. Kirjelmä oli 68 henkilön allekirjoittama. Kaksi istuvaa valtuutettua oli heidän joukossaan. Ilmeisesti suojeluskuntalaiset olivat voimakkaasti kirjelmää puuhaamassa. Osallistumalla tällaiseen toimintaan järjestö tahri mainettaan – ja ennen muuta siinä, että
he osallistuivat vallankaappausyritykseen Mäntsälässä 1932. Toisaalta on todettava, että suojeluskuntalaiset tekivät Vieremälläkin merkittävää vapaaehtoista maanpuolustustyötä, joka sitten konkretisoitui talvi- ja jatkosodassa.
Kolme päivää myöhemmin pieni, mutta vaikutusvaltainen joukko haajaislaisia, kuten
kyläkirjassa kerrotaan, vaati 5.8.1930 pitämässään kokouksessa Haajaisten työväen- ja pienviljelijäyhdistysten omistaman talon sulkemista ja takavarikointia valtiolle, koska se toimi heidän mukaansa kommunistisen kiihotuksen pääpaikkana. Kuopion läänin maaherralle osoitetun kirjelmän
allekirjoitti kymmenen kyläläistä heidän joukossaan kunnallislautakunnan puheenjohtaja Paavo
Kiiskinen ja suojeluskunnan kyläosaston päällikkö Renne Ahonen. Samaan aikaan uhkailtiin kyydityksellä salahmilaista valtuutettua opettaja Aaro Korhosta.
Elokuun 12. päivä 1930 kokoontui Iisalmen suojeluskuntatalolle noin 200 henkilön
kansalaiskokous, johon Salmettaressa olleella ilmoituksella oli kutsuttu eri porvarillisiin puolueisiin
kuuluvia henkilöitä Iisalmen kaupungista ja maalaiskunnasta sekä Sonkajärveltä ja Vieremältä. Kokouksen puheenjohtajana toimi metsänhoitaja V.A. Gulin, joka osan vuotta 1925 oli ollut Vieremän
valtuuston jäsen. Tuolloin hän toimi metsäyhtiön paikallisena johtohenkilönä ja mm. savottalaisten
palkanmaksajana. Hänen heiltä saamastaan lisänimestä ”possa” juontaa Possan alueen nimi. Siellä
sijaitsee nykyisin mm. Salahmin erämiesten hyvin varusteltu kota.
Kansalaiskokoukseen osallistui useita vieremäläisiä ja siellä valittiin jokaiseen edellä
mainittuun kuntaan lähetystö, jonka tehtävänä oli vaatia kaikkia kommunistivaltuutettuja heti jättämään paikkansa kaikista kunnallisista luottamustoimista. Vieremän lähetystöön valittiin kauppias
Erkki Heiskanen ja Hjalmar Nyberg, pitäjän ensimmäinen apteekkari sekä tilanhoitaja F.E. Moberg
Salahmilta. Jokainen heistä oli myös allekirjoittanut 2.8.1930 laaditun kirjelmän.

2. Valtuuston historian erikoisin kokous – ulkopuolista painostusta ja eroamisia
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Varmaankin valtuuston historian merkillisin kokous pidettiin kunnantalolla 18.8.1930,
jolloin esillä olivat em. 2.8.1930 laadittu kirjelmä ja kansalaiskokouksen lähetystön kuuleminen.
Lisäksi Aaro Korhonen ja Ilmari Partanen olivat lähettäneet eropyynnöt valtuuston jäsenyydestä.
Kokouksesta olivat poissa Korhosen ja Partasen lisäksi Vihtori Kellberg.
Korhonen lähetti jo 13.8.1930 eroilmoituksensa koskettavassa ja hyvinmuotoillussa
kirjeessään valtuustolle. Se alkoi seuraavasti: ”Radaltaan järkytetyn yhteiskuntarauhan nimessä
pyydän kunnioittaen ilmoittaa, että minä en katso voivani enää saapua Vieremän kunnan Valtuustoon enkä edustaa niitä valitsijoita jotka minut sinne ovat valinneet. Muuten voin omasta puolestani
vakuuttaa, että minua eivät ole kommunistit valinneet mihinkään tehtäviin, vaan mihinkään puolueeseen kuulumaton, aivan järjestäytymätön työväki ja pientilojen pikku isännät.” Ja kirje loppuu
seuraavasti: ”… pyydän vielä saada vakuuttaa, etten eroa sieltä kommunistina vaan rehellisten parempiin sivistyksellisiin ja taloudellisiin päämääriin pyrkivän köyhälistön edustajana, jonka kädet ja
katse tietojeni mukaan on aivan vapaa Moskovasta, niin kuin muidenkin tämän maan ”irti Moskovasta” ajattelevien Suomen kansalaisten. Ja vastaisuudessakin on päämääränäni pysyä sillä puolella
taistelulinjan, jossa sivistyksen, ihmisyyden, ihanteiden ja oikeuden lippu liehuu ylinnä kaikkia
muita päämääriä.” Korhonen toimi Salahmin koulun opettajana vuosina 1921–42. Myös täällä hän
hoiti useita vuosia kylänosuuskassan rahastonhoitajan tehtäviä. Lapuanliikkeen taholta häntä oli
uhkailtu kyydityksellä. Ilmeisesti sama taho painosti hänet eroamaan em. rahastonhoitajan tehtävistä.
Myös Partanen lähetti eronpyyntönsä ennen valtuuston kokousta 17.8.1930 perustellen
sitä sisäpoliittisella tilanteella ja lisäsi, että ”luvattani on minut sinne tuotu niin hyvin mielelläni
sieltä jään pois”. Korhonen oli toiminut valtuutettuna vuodesta 1925 ja Partanen vuodesta 1929.
Olavi Partasen mukaan hänen setänsä Ilmari oli kyllä saapunut valtuuston kokoukseen, mutta pelästynyt kunnantalon kireää ilmapiiriä ja poistunut ennen kokouksen alkua hyppäämällä ikkunasta.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja Kumpulainen luki em. Korhosen ja Partasen kirjelmät, jonka jälkeen kokoushuoneeseen saapuivat kauppias Heiskanen ja tilanhoitaja Moberg. Nyberg
oli jäänyt pois. Puheenvuorossaan Heiskanen luki em. kansalaiskokouksen pöytäkirjaotteen elokuun
12. päivältä sekä 68 paikkakuntalaisen 2.8. allekirjoittaman kirjelmän. Puolen tunnin ”tuumaustauon jälkeen” aloitettiin asiasta keskustelu.
Sosialistien ykkös- eli yleisehdokas August Juslin totesi ettei hän eivätkä muutkaan
ryhmän jäsenet ole koskaan kuuluneet kommunistiseen puolueeseen eivätkä ole olleet ”minkäänlaisessa yhteydessä rajantakaisten voimien kanssa”. Lisäksi hän totesi, ettei hän jätä paikkaansa valtuustossa, koska on myös kyse kansalaisoikeuksista. Jos hän jättäisi paikkansa, hänet leimattaisiin
heti kommunistiksi, joilla ei nykyisin ole minkäänlaisia oikeuksia. Valtuutettu Vihtori Komulainen
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esitti nimettäväksi ne henkilöt, joita kommunisteiksi epäillään. Puheenjohtaja katsoi, ettei sitä kukaan tule tekemään, eikä se valtuuston jäsenille kuulukaan, vaan jokainen toimii harkintansa mukaan, mikäli asia tulee ratkaistavaksi.
Keskustelun päätteeksi pyysivät valtuutetut Vihtori Komulainen, Robert ja Pekka
Lappalainen sekä Lauri Degelberg eroa valtuustosta ja muistakin kunnallisista luottamustoimista.
Ero myönnettiin heille yksimielisesti samoin kuin Korhoselle ja Partaselle sekä poissaolevalle Vihtori Kellbergille, joka oli aikaisemmin esittänyt suullisen eropyynnön valtuuston puheenjohtajalle.
Tämän jälkeen kutsuttiin kokoukseen ne eronneiden valtuutettujen varavaltuutetut, jotka olivat kokoukseen saapuneet eli Lauri Kaikkonen, Ansu Komulainen ja Heikki Uotinen.
Varamiehet ilmoittivat kuitenkin, etteivät he voi jatkaa eronneiden valtuutettujen tehtäviä. He pyysivät eronneiden valtuutettujen tavoin myös merkityttää pöytäkirjaan maininnan, etteivät he eroa kommunisteina, vaan sisäpoliittisen tilanteen ja yleisen rauhan nimissä. Lisäksi he ilmoittivat, että myös varajäsenet Matti Hukkanen, Herman Nissinen, Otto Reis ja Juho Tervo sekä
Vihtori Ulf haluavat erota. Näin lapuanliikkeen kannattajat onnistuivat tavoitteissaan. Seitsemän
sosialistista valtuutettua ja kahdeksan varavaltuutettua oli eronnut valtuustosta.
Ainakin Vieremällä näin jälkeenpäin kommunistivaara tuntui liioitellulta. Jonkin verran maanalaista toimintaa oli mm. kielletyn kommunistisen kirjallisuuden levittämistä. Kymmenkunta vieremäläistä sai vuoden 1918 vankileireillä valtiopetoksesta syytettynä 2-5 vuoden kuritushuonetuomion.
Sosialistien toiminta 1920-luvun Vieremän valtuustossa ei olisi antanut aihetta nimitellä heitä ”isänmaan pettureiksi”. Kommunistivaaraa lietsottiin ja sosialisteista tehtiin valtiopetokseen pyrkivä mörkö, jota nykyiset tutkimukset eivät juuri allekirjoita. Kommunismivaara puettiin
tietoisesti pelottavampaan kaapuun kuin mihin myöhemmin tunnetuksi tullut todellisuus olisi antanut aihetta. Tuon ajan lapuanliikkeen ehdottomia näkemyksiäkin kuvannee vanha vitsi, jonka mukaan virkavalta oli pamputtamassa kommunistiksi epäiltyä miestä, joka yrittää vakuuttaa, että hän
on antikommunisti. Tähän pamputtajat toteavat vain, ettei heitä kiinnosta, millainen kommunisti
olette. Toisaalta kyllä itärajan takana Stalin oli luomassa diktatuuriaan, puhdistukset pian alkamassa
ja vannottiin kommunistisen maailmanvallankumouksen nimiin.
Lapuan liikkeen vallan nousu kääntyi 14.10.1930, jolloin entinen tasavallan presidentti, edistyspuoluetta edustanut K.J. Ståhlberg puolisoinen joutui kyyditettäväksi. Tällä eräiden tietojen mukaan eversti Walleniuksen nousuhumalassa keksityllä toimella, työtapaturmalla, oli suuri
merkitys, sillä se antoi maalaisliitolle ja edistyspuolueelle hyvän syyn irtautua lopullisesti lapuanliikkeestä. Liikkeen viimeinen voimannäyte oli helmikuussa 1932 Mäntsälän kapina. Se vaati hallituksen eroa ja ilmoitti liikekannallepanokäskyn jonka johdosta noin 6000 liikkeen miestä kokoontui
47

Mäntsälään. Tämän seurauksena koko liike lakkautettiin. Lapualaishenki jäi kuitenkin elämään uuden puolueen Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) muodossa. Puolue sai erityisesti kannatusta Kiuruvedellä, mutta Vieremällä sen kannatus vuosien 1936 ja 1939 eduskuntavaaleissa jäi 4,2 ja 3,2
prosenttiin.

3. Aikaistetut vaalit joulukuussa 1930 – sosialistien ehdokaslistat hylättiin
Kun eduskunta heinäkuun viimeisenä päivänä 1930 oli hyväksynyt kunnallislain ja
kunnallislain ja kunnallisvaalilain muutokset, joiden mukaan henkilöt, jotka tavalla tai toisella toimivat maan valtio- tai yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi, eivät saaneet osallistua mihinkään
kunnallisiin tehtäviin, se samalla oli määrännyt kumouksellisten ainesten poistamiseksi uudet vaalit
jo vuoden 1930 loppuun, vaikka valtuustojen normaali kolmivuotinen toimiaika olisi päättynyt vasta vuoden 1931 lopussa.
Ajan poikkeuksellisuudesta kertoo hyvin kymmenen haajaislaisen 5.8.1930 maaherra
G. Ignatiukselle lähettämä kirje, jolla he vaativat kylän työväentalon sulkemista ja takavarikointia.
Tämä pienen joukon allekirjoittama vaatimus korostui sosialistien vastaisen mielialan vallitessa,
Haajaisten ja Konolanmäen kyläkirjan perusteellisen selvityksen mukaan Iisalmen pohjoisen piirin
nimismies Aku Räihä liioitteli kirjelmää ja käytti sitä todisteena Iisalmen ympäristössä laajemminkin vallinneista mielialoista ja ehdotti useiden alueen työväentalojen sulkemista. Räihän mukaan
poliisiviranomaisille myönnetty oikeus kieltää ”kommunistien erilaiset esiintymiset, pysyy mielestäni kuolleena kirjaimena siihen saakka, kunnes kommunistien yhdistysten talot on saatu suljetuiksi”.
Kirjelmä johti Haajaisten työväentalon sulkemiseen 13.10.1930, mutta muita työväentaloja ei suljettu aivan yhtä nopeasti. Lääninsihteerin mielestä Räihä oli tulkinnut väärin sisäministeriön määräystä. Työväentalon sulkeminen vain sillä perusteella, että se kuului kommunistiseen
organisaatioon tai oli siihen kuulunut ei ollut hänestä oikea tulkinta. Etsivän keskuspoliisin Kuopion
alaosasto tuki nimismiehen vaatimuksia. Pian maaherrakin tulkitsi, että omistajayhdistyksen kommunistisuus oli riittävä peruste sulkemiselle. Kaarakkalan, Laidinmäen, Varpasen ja Vieremän työväentalojen ovet sinetöitiin 30.9.1930 ja Poroveden 7.10.1930.
Sama tiukkalinjainen tulkinta näkyi myös vaalien ehdokaslistojen tarkastuksessa,
minne Vieremän keskusvaalilautakunta oli pyytänyt saapumaan myös em. nimismies Räihän ja
tuomaan mukanaan Haajaisten, Kaarakkalan ja Vieremän työväenyhdistysten jäsenluettelot. Ehdo-
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kaslistoja jätettiin yhteensä 20, joista keskusvaalilautakunta kokouksessaan 5.11.1930 hyväksyi 16.
Kaikki sosialistien neljä ja yhden porvarillisen ns. kylälistan se hylkäsi.
Kaikkien sosialististen listojen hylkäämissyynä oli yleisehdokas kaupanhoitaja Juho
Pekka Hälisen jäsenyys Vieremän työväenyhdistyksessä, jota nimismies Räihän mukaan oli pidettävä kommunistisena. Asiaan ei vaikuttanut se, että yhdistyksen toimitalo oli suljettu. Kahdessa
listassa oli lisäksi ehdokkaana Pekka Partanen, josta lautakunta kirjasi, että hän ”kiistämättä on
kommunisti”. Partanen oli Haajaisten työväenyhdistyksen jäsen. Eräässä listassa Hälisen lisäksi
esiintyneestä valtuuston varapuheenjohtajasta August Juslinista, joka kieltäytyi elokuussa eroamasta
valtuustosta, lautakunta kirjautti ”on aikaisemmin valittu kunnanvaltuustoon kommunistien eli
pienviljelijäin äänillä.”
Keskusvaalilautakunnan jäsen Pekka Nissisen vastalauseessa todettiin, ettei Vieremän
työväenyhdistys ole kommunistinen, vaikka sen toimitalo on suljettu ja että yhdistys on ”alkujaankin rekisteröity sos. dem. puolueeseen ja myöskin koko olemassa olonsa ajan maksanut veronsa
Suomen sos. dem. puolueelle.” Myös Nissinen oli ehdokkaana kahdessakin nyt hylätyssä listassa.
Näin joulukuun 1930 vaaleissa ei ollut ainoatakaan vasemmistolaista ehdokasta. Samoin kävi Kiuruvedellä. Demokratian kannalta tällainen tilanne oli kestämätön. Hylkäyksistä valitettiin maaherralle, mutta hän hylkäsi ne nopeasti.
Hylkäyksen koki myös Ameriikan kyläläisten lista. He pitivät 4.11. kyläkokouksen
koululla, jossa puhetta johti Eino Pehkonen ja sihteerinä toimi opettaja Anna Rönkkö. Yleisehdokkaaksi he asettivat Juho Räisäsen sekä ”ehdokkaat kylämme puolesta” maanviljelijät Antti Ulvin ja
Ville Niskasen. Lista hylättiin, koska sen puuttuvaa päiväysmerkintää ei oltu ajoissa korjattu.
Vaaleissa käytti äänioikeuttaan 871 henkilöä 2817 äänioikeutetusta, joten äänestysprosentti oli 30,9. Se laski edellisistä vuoden 1928 vaalien 52,5 prosentista peräti 21,6 prosenttia
yksikköä. Näyttää siltä, että sosialistit jättäytyivät pois vaaliuurnilta. Se olikin ainoa ja siinä tilanteessa luonnollinen tapa, jolla he saattoivat esittää mielipiteensä. Hylättyjäkin ääniä oli vain kolme.
Erityisesti kiinnittää huomiota Marttisenjärven äänestysalueen tulos. Kun edellisissä vaaleissa äänioikeutta käytti 131 henkilöä, luku oli nyt 38.
Vaaleissa oli kaksi vaaliliittoa. Asiakirjat eivät kerro muuta kuin, että molemmat ovat
porvarillisten puolueiden muodostamia. Todennäköisimmin vaaliliitto I on maalaisliiton, sillä on 10
ehdokaslistaa ja sen yleisehdokas on Juho Räisänen, joka lienee viimeistään näissä vaaleissa siirtyneen maalaisliiton riveihin. Vaaliliitto II:n ehdokkaita näyttää olleen ainakin edistyspuolueesta, kuten Sulo Penttilä, ja maalaisliitosta. Vaaliliitto II:n yleisehdokas Paavo Kiiskinen ja Huutomäen
tilan isäntä Pekka Kumpulainen olivat myös siirtyneet edistyspuolueesta maalaisliittoon. He kuuluivat maalaisliiton Haajaisten paikallisosaston hallitukseen. Osasto oli juuri ennen vaaleja lokakuussa
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1930 hyväksytty puolueen jäseneksi. Todettakoon, että sen perustivat miltei samat henkilöt, jotka
kymmenen vuotta aikaisemmin perustivat edistyspuolueen paikallisosaston.
Taulukko joulukuun 1930 vaalien tuloksista äänestysalueittain.

Äänestysalue

Vaaliliitto I Vaaliliitto II

Yhteensä

Haajainen

51

49

100

Kirkonkylä

106

39

145

Marttisenjärvi

28

8

36

Nissilä

51

3

54

Palosenmäki

65

7

72

Pyöree

171

58

229

Salahmi

44

37

81

Valkeinen

13

138

151

Yhteensä

529

339

868

Vaaliliitto I menestyi Kirkonkylän ja Palosenmäen lisäksi kunnan pohjoisosien äänestysalueilla ja erityisesti Pyöreellä, missä porvarillisten listojen äänimääräkin kasvoi yli sadalla verrattuna edellisiin vaaleihin. Vaaliliitto II menestyi erinomaisesti Valkeisten äänestysalueella, jossa
se sai yli 93 prosenttia annetuista äänistä. Haajaisten äänestysalueella äänet taas jakautuivat lähes
tasan.
Vaaliliitto I:stä valittiin Räisäsen lisäksi Aatu Kauppinen, Heikki Leinonen, Taavetti
Oikarinen ja Fredrik Rönkkö sekä aivan uusina Ville Eskelinen Pyöreeltä, Paavo Kääriäinen Kauppilanmäestä, Eero Mehtonen Palosenjärveltä, Kalle Nissinen Kirkonkylästä, Kalle Repo Marttisenjärveltä ja Ville Vidgren Kauppilanmäestä sekä maalaisliiton Haajaisten uuden paikallisosaston
puheenjohtaja Pekka Huttunen (Paavola) eli yhteensä 12 valtuutettua. Vaaliliitto II:sta valittiin
Hukkasen, Kettusen, Kiiskisen, Kumpulaisen ja Penttilän lisäksi Teodor Kauppinen Pyöreeltä.
Huttunen kävi Kanadassa 1923–25. Fredrik Rönkkö palasi vielä kuuden vuoden jälkeen valtuustoon (1931–33). Palomäen isäntä Ville Vidgren ja Rantalan isäntä Ville Eskelinen olivat kumpikin osuustoimintamiehiä. Palomäen isännästä onkin säilynyt hauska osuuskassahenkinen
tarina, jonka mukaan hän oli tehnyt ison metsäkaupan ja luonnollisesti saanut siitä ison tukun rahaa.
Kerrotaan, että kun hän oli tuomassa polkupyörällä näitä rahoja Kauppilanmäen osuuskassaan, painava rahapussi oli tahtonut väkisinkin viedä hänet mutkaisella tienkohdalla metsään. Toimiessaan
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kunnallisissa luottamustoimissa hän sai myös lisänimen Viisas-Ville. Kertoessaan ratkaisuistaan
hän oli useinkin käyttänyt sanontaa ”viisaasti kunnan edun mukaisesti”.
Vasemmiston jäämistä kokonaan ilman valtuustopaikkoja Vieremällä ei ollut tavanomaista koko maata ajatellen. Ko. vuoden vaaleissa sosialistien ääniosuus maamme maalaiskunnissa ja kauppaloissa tosin notkahti hieman edellisien vaalien 43,5 prosentista 36 prosenttiin. Toisaalta
myös samana vuonna järjestetyissä kansanedustajien vaaleissa eri puolueiden kannatusosuudet Vieremällä eivät jätä lainkaan jossittelun mahdollisuutta: maalaisliitto 46,6, sosiaalidemokraatit 40,9,
uusi pienviljelijäin puolue 5,3, kokoomus 4,3 ja edistyspuolue 2,3 prosenttia.
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VIII Koulu- ja kirjastotoimi sekä muuta kulttuuria

1. Opetustyölle luodaan vankka perusta
Vieremän ensimmäisellä koululla, vuonna 1855 perustetulla Salahmin ruukin koululla
oli jo monia Gygnaeuksen kansakoulun (kansakouluasetus vuodelta 1866) piirteitä. Valtiopäivämies
Petter Kumpulainen kirjoitti Suomettaressa 25.4.1856 asiasta mm., että koulussa opetetaan myös
”luvunlaskua ja kirjoituksen taitoa. Tyttölöille opetetaan käsityötäkin”. Vuoden 1863–64 valtiopäivillä marttisenjärveläinen Kumpulainen puolusti em. kansakouluasetusta mm. seuraavasti: ”Valistus
on välttämätöntä. Ilman omaa valistusta virtaisi rakennettavia rautateitä pitkin myöten vahingollisia
ulkomaan oppeja turmioksi”.
Pitäjän ensimmäiset kansakoulut perustettiin Salahmille, Kirkonkylään, Haajaisille ja
vuonna 1896 samanaikaisesti Nissilään, Pyöreelle ja Valkeisille, kuten oheisesta taulukosta selviää.
Salahmilla koulunpito alkoi jo v. 1890. Kun kylä oli hävinnyt niukasti äänestyksen koulun paikasta
Vieremänkylälle, tehdas päätti hankkia itse koulutalon ja maksaa koulukustannukset. Näin se toimi
useita vuosia ns. yksityisenä kouluna. Kunnan itsenäistyttyä vuoden 1922 alussa pitäjässä toimi 12
kansakoulua, joista kolme oli 2-opettajaista ja yhdeksän 1-opettajaista. Uusi kunta sai palkkalistoilleen 15 opettajaa, joista yhdeksän oli naista. Opettajista kolme kuului kunnan ensimmäiseen valtuustoon. Lisäksi kouluilla oli 11 sivutoimista käsityön opettajaa, joista kolme oli naista. Mainittakoon, että myös Salahmi sai toisen opettajansa jo elokuussa 1922. Todettakoon myös, että viiden
koulun johtokuntaan valittiin nainen: Ameriikan Augusta Niskanen, Marttisenjärven Anna Hurskainen, Nissilän Hilja Leinonen, Pyöreen Anna Sirviö ja Valkeisen Lydia Heikkinen.

Vieremän kansakoulut vuosina 1922–1939 ja niiden opettajat 1.1.1922.

Koulupiiri

Koulutyö Oma koulualkoi
rakennus
Ameriikka
1920
1935
Haajainen
1895
1897
Kaarakkala
1914
1919
Kapeavesi
1927
1927
Karankamäki
1927
1946
Kauppilanmäki 1912
1919

Oppivelvollisuus
voimaan
1934
1929
1930
1930
1930
1929

Opettajat 1.1.1922
Anni Pöyhönen
H.J. Tikkanen ja Iida Tikkanen
Aleksandra Lahdentaka
Anni Vattulainen
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Kirkonkylä
Konolanmäki
Lehtoranta
Marttisenjärvi
Nieminen
Nissilä
Palosenmäki
Pyöree
Salahmi
Tikanniemi

1891
1928
1933
1917
1930
1896
1912
1896
1890
1917

1892
1934
1922
1930
1898
1916
1898
1890
1922

1929
1932
1933
1929
1930
1936
1929
1930
1929
1927

Valkeinen

1896

1898

1929

Lyydia Kanninen ja Fredrik
Rönkkö
Leena Pehkonen
Iida Nissinen
Pekka Huttunen
O.A. Mustonen
Aaro Korhonen
Alma Ylätalo
Siiri Kainulainen ja Sulo Penttilä

Oppivelvollisuuslain säätäminen elokuun 1. päivänä 1921 on ollut maamme tärkeimpiä sivistyspoliittisia toimia. Sen toimeenpano oli vaativa ja pitkällinen tehtävä juuri itsenäistyneelle
kunnalle. Lain mukaan jokaiseen koulupiiriin tuli perustaa nelivuotisen yläkansakoulun lisäksi kaksivuotinen alakansakoulu, joille molemmille tuli valita oma opettaja. Jos piirissä oli kouluikäisiä
lapsia alle 30, oli perustettava yhden opettajan ns. supistettu koulu. Opettaja opetti alakoulua, luokkia I-II syksyllä ja keväällä yhteensä 12 viikkoa. Muuna aikana oli yläkoulun vuoro. Se olisi kuitenkin muutettava täydelliseksi kansakouluksi, jos oppilasmäärä nousisi yli 30:n. Oppivelvollisuuden toteuttamiseen maalaiskunnat saivat aikaa 16 vuotta – viimeistään 1937 se kosketti jokaista 714-vuotiasta.
Laki määräsi kunnan kahden vuoden kuluessa antamaan kouluhallituksen vahvistettavaksi oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelman. Myös koulupiirijako oli tarkistettava. Heti
ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto valitsi ko. tehtäviä suorittamaan toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi määrättiin opettaja Fredrik Rönkkö ja jäseniksi mv. Heikki Hukkanen ja mäkitupalainen Oskari Kettunen.
Toimikunta kaavaili neljän uuden koulupiirin perustamista kuntaan, mutta päätyi esittämään vain Kapeaveden piirin perustamista ja oppivelvollisuuden voimaan astumista vasta lain
sallimana viimeisenä ajankohtana 1.8.1937. Valtuustossa varmaankin pelättiin uusien koulurakennusten rakentamisesta koituvia kustannuksia. Kouluhallitus palautti esityksen, josta mm. vuoriskyläläiset olivat valittaneet. Valtuusto lisäsi korjattuun esitykseensä 23.3.1925 Konolanmäen piirin ja
aikaistutti oppivelvollisuuden toimeenpanoa.
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Kouluhallitus hylkäsi tämänkin esityksen eräiden epätarkkuuksien vuoksi. Niemisen
asukkaat olivat myös tehneet siitä valituksen, jossa he vaativat kyläänsä omaa koulupiiriä. Vihdoin
15.6.1926 kouluhallitus hyväksyi kunnan oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelman ja koulupiirijaon tarkistuksen. Uudet koulupiirit tulivat vain Kapeavedelle ja Konolanmäkeen. Kun tässä
piirijaossa ei perustettu Karankamäkeen omaa koulupiiriä, kyläläiset vaativat asian välitöntä korjaamista. He lähettivät valtuustolle laskelman, jonka mukaan alueella oli 41 kouluikäistä lasta. Valtuusto ratkaisi asian ripeästi siten, että Palosenmäen piiri sai toisen opettajan, joka määrättiin aloittamaan koulunpito 31.8.1927 Karankamäessä Kaapro Kauppiselta vuokratuissa tiloissa. Virallisesti
Karankamäen koulupiiri perustettiin 1929 ja seuraavana vuonna Niemisen koulupiiri.
Oppivelvollisuus toteutettiin ensimmäisenä Tikanniemellä 1.8.1927 alkaen. Piiriin oli
valmistunut edellisen vuoden syksyllä uusi koulu 5.2.1926 palaneen koulurakennuksen tilalle eikä
yhdenkään oppilaan koulumatka ylittänyt neljää kilometriä. Viimeisimpänä oppivelvollisuus astui
voimaan Ameriikan koulupiirissä 1934, jonne seuraavana vuonna valmistui oma koulurakennus – ja
laajassa Nissilän koulupiirissä 1936. Tosin yläkoululaisille ja niille alakoululaisille, joiden koulumatka oli alle 3 kilometriä, oppivelvollisuus oli toteutettu Ameriikan koulupiirissä jo 1.8.1926. Samoin Nissilän piirissä oppivelvollisuus oli astunut voimaan niille yläkoululaisille, joiden koulumatka oli alle 5 kilometriä.
Kansakoulujen tarkastaja oli kehottanut kuntaa jo 1925 perustamaan uuden koulupiirin Salahminjärven taakse. Hän palasi ajatukseen 1932 esittäen ko. piirin perustamista. Kun kyläläiset katsoivat kunnan viivyttelevän hankkeen ratkaisua, he valittivat kouluhallitukseen. Se velvoittikin kunnan jakamaan Salahmin piirin nopeasti kahtia. Vallinnut pulakausi ei estänyt koulutyön
aloittamista 21.8.1933 Alfred Kovalaiselta vuokratuissa tiloissa. Vuonna 1936 koulu siirrettiin R.
Gröndahlilta vuokrattuun rakennukseen. Erikoista oli, että koulutyö lakkautui piirissä vuonna 1945
oppilasmäärän vähyyden vuoksi, mutta jatkui taas 1949–62.
Tämä Lehtoranta oli kunnan 17. koulupiiri eikä 1930-luvulla niitä enää perustettu. Se
oli myös ainoa piiri, jolla koko toimintansa aikana ei ollut omaa koulurakennusta. Heti kunnan itsenäistymisvuonna 1922 valmistuivat Marttisenjärven ja Tikanniemen koulut. Kapeaveden koulurakennus valmistui 1927, Niemisen 1930, Konolanmäen 1934 ja Ameriikan 1935. Yhteisen suurkunnan aikana 10 piiriä oli jo saanut oman koulunsa. Lehtorannan lisäksi Karankamäellä ei ollut
omaa koulurakennusta 1930-luvulla. Se rakennettiin vuonna 1946.
Pitäjän itsenäistyessä vuonna 1922 sen kouluissa opiskeli yhteensä 532 oppilasta.
Kaksiopettajaisista kouluista Haajaisten oman piirin oppivelvollisuusiässä olevien yläkoululaisten
oppilasmäärä oli 45. Lisäksi vieraista koulupiireistä tuli peräti 24 oppilasta. Haajaisten piirin yläkouluikäisistä lapsista hieman alle puolet eli 39 ei käynyt koulua. Piirissä toimi vain yläkoulu. Val54

keisten vastaavat luvut olivat 45, 6 ja 63. Tätä viimeistä lukua on kuitenkin syytä epäillä. Myös
Valkeisilla toimi vain yläkoulu.
Yksiopettajaisista kouluista Ameriikan oman piirin yläkoulun kouluakäyvien oppilasmäärä oli 31. Koulua ei käynyt 22 yläkouluikäistä ja vieraista koulupiireistä oli 9 oppilasta.
Kauppilanmäessä vastaavat luvut olivat 37, 22 ja 9, Nissilässä 21, 6 ja 0, Pyöreellä 25, 30 ja 3 ja
Salahmilta ilmoitettiin 63, 30 ja 5. Ilmeisesti Salahmin oikea oppilasluku oli 36. Nopea oppilasmäärien kasvu mahdollisti toisen opettajanviran perustamisen Salahmille jo 1.8.1922 alkaen. Vieremän
kunnan viidessä koulupiirissä, joista ko. luvut on saatu eikä tietoja ole syytä epäillä, yläkoulua kävi
57,2 % ikäluokasta. Luku osoittaa, miten suurta muutosta oppivelvollisuuslaki merkitsi.
Vuoden 1922 kevätlukukaudella Vieremän kymmenessä kansakoulussa – Kirkonkylän
ja Palosenmäen tiedot puuttuvat – opiskeli yhteensä 65 vieraan koulupiirin lasta, jotka useimmissa
tapauksissa olivat naapuripitäjistä. Se olikin luonnollista, sillä esim. Haajaisten, Kauppilanmäen ja
Valkeisten koulut sijaitsivat lähellä kunnanrajaa, Valkeisten koulu aivan Iisalmen maalaiskunnan
rajan tuntumassa.
Koulunkäynti yli kuntarajan sai Vieremän valtuuston esittämään jo lokakuussa 1922
naapurikunnille erityisen toimikunnan perustamista sopimaan toisesta pitäjästä saapuvien koululaisten koulukustannuksista. Kiuruveden kunta tiedusteli tammikuussa 1923 Vieremän halukkuutta
perustaa koulupiirejä raja-alueille. Potentiaalisia kohteita olisivat olleet Konolanmäen, Ameriikan ja
Isomäki - Pirttimäen alueet. Tosin Ameriikan koulupiiri oli jo perustettu ja koulunpito siellä aloitettu 1920, mutta omaa koulurakennusta piirillä ei vielä ollut. Konolanmäen asukkaat olivat anoneet
omaa koulupiiriä jo vuonna 1919.
Joulukuussa 1924 Vieremän valtuusto otti kielteisen kannan yhteisten koulupiirien
muodostamiseen. Tämä taas saattoi ainakin osittain johtua sen kiistan pitkittymisestä, jota Kiuruveden kanssa käytiin toisessa kunnassa koulua käyvien maksuista. Valtuusto ei vahvistanut Kiuruveden kanssa neuvoteltua sopimusluonnosta, koska em. kunta ei ollut maksanut koulunkäyntikustannuksia vuosilta 1922 ja 1923. Valtuusto määräsi myös heti poistettavaksi kouluista kiuruvetiset oppilaat.
Sonkajärven kanssa päästiin em. sopimukseen, ja se toimi. Esim. syksyllä 1926 Vieremä maksoi Sonkajärvelle oppilaiden koulukustannuksia vuosilta 1924 ja 1925. Lisäksi kunta
avusti Mäkikylän koulua käyviä leski Aliina Komulaisen ja Pekka Kettusen lapsia. Sonkajärvi maksoi puolestaan Kaarakkalan koulua käyvien Otto Mularin lasten koulukustannukset. Kaikki uusien
piirien perustamishankkeet eivät toteutuneet. Sulo Penttilän johtama kouluvaliokunta esitti jo 1937,
että Nissilän piiri tulisi piankin jakaa, ja uusi koulupiiri tulisi perustaa Pirttimäkeen johtavan maantien varteen. Myös Isomäen seutuville valiokunta katsoi piakkoinkin syntyvän huomattavan uudis55

viljelyalueen ja sitä kautta tarpeen omaan koulupiiriin. Myös vuoriskyläläiset olivat sitkeästi ajaneet
omaa koulupiiriä. Vielä vuonna 1937 Kalle Väisänen teki aloitteen oman koulupiirin perustamisesta, mutta hanke toteutui vasta 1948.
Rinnan vuoden 1921 oppivelvollisuuslain kanssa säädettiin kansakoulujen kustannuksia koskeva laki. Maalaiskunnat saivat opettajien rahapalkan kokonaan valtiolta. Kunnan maksettavaksi jäi vain rahalliset korvaukset puuttuvista luontaiseduista ja kunnan mahdollisesti maksama
muu palkka. Vuonna 1922 se oli kunnassa vain alle 2,5 % opettajien palkkausmenoista. Oppivelvollisuusajatuksen toteutuminen varmistettiin lisäksi sillä, että valtio kustansi kaksi kolmasosaa kaikista niistä menoista, joita koitui koulujen kalustojen, opetusvälineiden, oppikirjojen ja muiden koulutarvikkeiden hankinnasta sekä koulurakennusten kunnossapidosta ja vähävaraisten oppilaiden vaatetus- ja ravintoavustuksista.
Oppikirjoja kunnan kouluihin ostettiin vuonna 1922 yhteensä 124 627 markalla (noin
39000 eurolla) ja oppilaiden muita koulutarvikkeita 9073 markalla (noin 2840 eurolla), joka vastasi
keskimäärin opettajan vuoden palkkaa. Vähävaraisten oppilaiden vaatetus- ja ravintoavustuksiin
käytettiin kunnioitettava summa, 18 874 markkaa (5913 euroa). Koulujen lämmitys ja valaistus sekä
kouluhuoneiden siivous olivat kunnan yksinkustannettavia menoja. Lämmitykseen ja valaistukseen
käytettiin ko. vuonna yhteensä 51 437 markkaa (16 115 euroa), eniten Valkeisen koululla lähes
10 000 markkaa (3130 €) ja Kauppilanmäen koululla lähes 6000 markkaa (1880 €). Ko. koulut saivat myöhäissyksyllä 1922 sähkövalot. Todettakoon, että Kirkonkylän em.. menot olivat vain 2090
markkaa (655 €). Koulujen luokkahuoneita ei juuri siivottu palkatuilla ulkopuolisilla. Siihen käytettiin keskimäärin vain 130 markkaa (40 €) koulua kohden vuodessa. Oppilaiden käytös todettiin tyydyttäväksi Salahmilla ja Tikanniemellä, muissa koulupiireissä hyväksi.
Kunta sai koulujen rakentamiseen rakennusavustusta 20–30 % ja kuoletuslainaa 40–
50 % rakennuskustannuksista. Kuten edellä on kerrottu, Marttisenjärven ja Tikanniemen koulurakennukset valmistuivat 1922, palaneen koulun tilalle Tikanniemeen valmistui uusi koulurakennus
1926, Kapeavedelle 1927, Niemiselle 1930, Konolanmäkeen 1934 ja Ameriikkaan 1935. Kolmentoista vuoden aikana rakennettiin yhteensä seitsemän uutta koulurakennusta.
Valtuuston 23.3.1925 hyväksymän oppivelvollisuuden täytäntöönpano- ja piirijakosuunnitelman mukaan pitäjässä oli yhteensä 858 oppivelvollisuusikäistä lasta, jotka jakaantuivat
koulupiireittäin seuraavasti:
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Koulupiiri
Ameriikka
Haajainen
Kaarakkala
Kapeavesi
Kauppilanmäki
Kirkonkylä
Konolanmäki
Marttisenjärvi
Nissilä
Palosenmäki
Pyöree
Salahmi
Tikanniemi
Valkeinen
Yhteensä

Yläkoululaisia Alakoululaisia
29
32
35
30
39
87
25
40
63
64
43
45
22
57
611

9
12
22
7
15
40
13
19
27
24
18
17
4
20
247

Pisin koulumatka, km
4
4
12
4
7
7
5
7
15
9
6
8
4
6

Nissilässä yli 5 kilometrin koulumatka oli 32 oppilaalla. Salahmilla heitä oli 20, Palosenmäessä 19, Marttisenjärvellä 15, Kirkonkylässä 14, Kaarakkalassa, Kauppilanmäessä ja Valkeisilla 4 sekä Pyöreellä 3. Taulukossa on myös Kapeaveden ja Konolanmäen koulupiirit, joissa
koulutyö käynnistyi 1927 ja 1928.
Syyslukukaudella 1925 kaikista oppivelvollisuusikäisistä kävi koulua Ameriikan koulupiirissä 78,9 %, Haajaisten 78, Valkeisen 70,1; Kirkonkylän 67,7; Pyöreen 65,2; Salahmin 61,3;
Kauppilanmäen 61,1; Palosenmäen 56,8; Marttisenjärven 42,4; Nissilän 37,7 ja Kaarakkalan 32,7
%. Ko. Koulupiirien keskiarvo oli 59,75 %. Oli luonnollista, että koulumatkan pituus vaikutti oppivelvollisuusikäisten koulunkäyntikuluihin ja samoin vanhempien varallisuus, vaikka vähävaraisten
oppilaiden oli mahdollista saada ravinto-, vaate- ja kenkäavustusta. Tikanniemeltä, Kapeavedeltä ja
Konolanmäestä tiedot puuttuvat. Kapeaveden ja Konolanmäen tiedot ovatkin ns. laskennallisia,
koska ko. koulupiirejä ei oltu vielä edes perustettu. Yllä olevissa tiedoissa on oletettu niiden tuleva
koulun paikka. Tosiasiassa esim. Konolanmäen lapset kävivät vielä tuolloin koulua Haajaisilla.
Yläkoululaisten lukumäärä kasvoi 14 vuodessa, vuodesta 1925 vuoteen 1939, yhteensä 78 oppilaalla ja alakoululaisten väheni kahdeksalla oppilaalla, kuten oheisista taulukoista ilmenee. Etenkin alakoululaisten määrän jopa hienoisen laskun voi paljolti selittää 1930-luvun alkupuoliskon yleismaailmallisella talouspulalla, jonka vaikutuksesta Vieremältäkin käynnistyi voimakas
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muutto toimeentulomahdollisuuksien kaventuessa. Se jopa pysäytti pitäjän väkiluvun kasvun. Kun
vuonna 1930 kunnan väkiluku oli 6514, se oli vuonna 1940 vain 6493.
Syksyllä 1939 vapaaehtoisilla jatkoluokilla opiskeli yhteensä 156 oppilasta. Eniten
heitä oli Marttisenjärvellä, kun taas Karankamäessä, Niemisellä ja Palosenmäessä ei heitä ollut
lainkaan. Majoituksessa olleita pitkämatkalaisia oppilaita oli 61 yhdeksässä eri koulupiirissä. Oppilaat oli majoitettu koulujen läheisyydessä sijaitseviin taloihin. Selvästi eniten eli 26 heitä oli Nissilän laajassa koulupiirissä. Jo 29.11.1926 Nissilän koulun johtokunta oli esittänyt erityisen oppilasasuntolan perustamista. Saattoapua sai yhteensä 22 oppilasta, joista puolet oli myös Nissilän koulupiiristä. Kuudella Kirkonkylän koulun oppilaalla oli linja-autokyyditys. Pyöreeltä tiedotettiin lisäksi, että tilastotietojen keruuta vaikeutti opettajan joutuminen rintamalle. Todettakoon myös, että
Pyöreen 16.3.1938 palaneen koulun tilalle oltiin jo syksyllä 1939 aloittamassa uuden koulun rakentamista, kun talvisodan syttyminen sen keskeytti.

Vieremän kansakoulujen oppilasmäärät syyslukukaudella 1939:

Koulupiiri
Yläkoululaisia Alakoululaisia Jatkoluokilla Majoituksessa
Ameriikka
30
16
7
Haajainen
35
11
10
7
Kaarakkala
35
14
9
Kapeavesi
41
12
7
Karankamäki
23
5
4
Kauppilanmäki
36
18
11
Kirkonkylä
67
42
14
Konolanmäki
32
16
11
Lehtoranta
19
8
7
3
Marttisenjärvi
70
18
7
Nieminen
36
19
3
Nissilä
66
20
10
26
Palosenmäki
52
1
Pyöree
35
18
12
Salahmi
38
21
15
Tikanniemi
26
11
6
Valkeinen
49
22
14
1
Yhteensä
690
239
156
61
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2. Kirjastotoimi kunnan hoidettavaksi
Kirjastoharrastus virisi pitäjässä kansakoulujen perustamisen myötä. Vanhin lähinnä
kyläläisten ylläpitämä kyläkirjasto alkoi toimia vuonna 1896 Kirkonkylän koululla, 1898 sellainen
perustettiin Kauppilanmäkeen, 1900 Valkeisille ja 1901 Haajaisille. Salmetar kertoi jo 30.3.1898
Haajaisilla järjestetystä rahankeruuiltamista perustettavan kyläkirjaston hyväksi: ”Tulot lienevät
jotenkin hyvät ja käytetään kirjaston perustamiseksi kylään”. Kirjaston perustamisaloite oli lähtöisin
koulun opettajalta August Parkkoselta ja jo maaliskuussa 1901 valittiin kylälle 5-jäseninen kirjastotoimikunta. Ko. vuoden lopussa kirjastossa oli jo 80 lainakirjaa.
Laajin kirjavalikoima vuonna 1901 oli Valkeisten kirjastossa yhteensä 205 kirjaa ja
lainauksia 464. Kylän nuorisoseuran aloittaessa toimintansa syksyllä 1903 se otti hoitaakseen myös
tämän kylän lainakirjaston. Nuorisoseura ylläpiti lukutupaa, jossa oman käsinkirjoitetun lehden lisäksi oli ollut luettavissa mm. Uusi Suometar ja Savon Työmies. Lukutuvalla oli toiminut myös
haaraosasto Tikanniemellä. Vuonna 1917 kirjastossa oli lainattavissa noin 400 kirjaa.
Haajaisten kirjasto siirtyi v. 1910 edellisenä vuonna perustetun kylän nuorisoseuran
hoidettavaksi. Nuorisoseura perusti maaliskuussa 1911 ylioppilas Teodor Kumpulaisen ehdotuksesta kirjaston alaisuuteen lastenkirjaston. Seuraavana vuonna Suomen Kirjastoseura palkitsi Haajaisten kirjaston esimerkillisestä toiminnasta. Vuonna 1911 kirjastossa oli ollut 251 kirjaa ja lainauksia
oli tapahtunut 744. Kirjastonhoitajana toimi tuolloin opettaja Väinö Ruhanen.
Kunnan itsenäistyessä kirjastotoimella oli siis jo vahva perusta. Vaikka kirjastojen
perustaminen ei vielä ollut pakollista, valtuusto valitsi 31.10.1923 erityisen toimikunnan, johon
kuuluivat opettaja Lyydia Kanninen, Heikki Hukkanen ja Juho Komulainen, valmistelemaan kunnallisen kirjaston perustamista. Se laati 30.12.1923 kirjastolle säännöt, esitti niille määrärahaa ja
johtokunnan asettamista. Valtuusto hyväksyi 4.3.1924 kunnalliskirjaston, hyväksyi sille Valtion
Kirjastotoimikunnan mallin mukaiset säännöt ja myönsi 2400 markkaa (noin 750€) kirjojen hankintaan ja 600 markkaa (190€) kirjastonhoitajan palkkaukseen. Yhteissumma riitti juuri valtionavun
saantiin. Avustuksen myöntämistä jatkettiin myös seuraavina vuosina. Kantakirjasto siirrettiin heti
kunnantalon vihkiäisten jälkeen syksyllä 1926 sen yleisön huoneeseen.
Kirjastotoimen kehitykseen vaikutti huomattavasti vuonna 1928 annettu kirjastolaki,
joka varmisti kunnille valtionavun. Valkeisten nuorisoseuran kirjasto siirrettiin lokakuussa 1926
kunnalliseksi kyläkirjastoksi, samoin Haajaisten nuorisoseuran kirjasto 14.6.1927. Vuoteen 1928
mennessä myös Marttisenjärvellä (päätös jo 22.11.1926) ja Tikanniemellä oli alkanut toimia kylä59

kirjasto. Kyläkirjastot sijaitsivat kouluilla. Opettajat saivat niiden hoidosta 0,5 oppitunnin mukaisen
palkkauksen viikossa.
Pulavuodet aiheuttivat vaikeuksia kirjastojen toiminnalle. Vuonna 1933 poistettiin
kokonaan kirjastonhoidosta myönnettävä palkkaus, mutta jo seuraavana vuonna myönnettiin kirjastonhoidon palkkaukseen 1200 markkaa ja kirjojen oston 3675 markkaa. Valtionavustusta kirjastotoimelle myönnettiin 2000 markkaa. Vastaavat luvut vuonna 1937 olivat 1800, 4700 ja 3663 markkaa. Kunnantalolla sijainnut kantakirjasto oli avoinna tiistaisin ja perjantaisin kello 16–18. Ko. vuoden alussa lainattavia kirjoja oli 753 ja lopussa 834. Lainaajia oli kaikkiaan 196, joista naisia 70 ja
miehiä 65 sekä alle 16-vuotiaita 61. Lainauksia oli yhteensä 1583, joista alle 16-vuotiaiden osuus
oli 502. Kirjastonhoitajana toimi kunnankirjuri Veikko Remes. Kunnan neljä piirikirjastoa eivät
toimineet enää tuolloin.

3. Muuta kulttuuria ja kädenvääntöä
Kokouksessaan 7.6.1922 valtuusto sai käsiteltäväkseen Salahmin nuorisoseuran pyynnön järjestää koululla opintoiltoja, lauluharjoituksia ja luentotilaisuuksia. Valtuusto siirsi luvan
myöntämisen koulun johtokunnalle, joka salli sellaisten tilaisuuksien järjestämisen, jotka ovat sopusoinnussa koulun varsinaisen tarkoituksen kanssa.
Seuraavassa kokouksessa 22.8.1922 valtuuston esityslistalla oli eräiden yksityisten
tekemä aloite korjauttaa kunnan varoilla kirjailija Juhani Ahon ”rakentama tupa”, kuten kunnankirjuri Juho Pehkonen oli asian kirjannut. Tuskin juuri edellisenä vuonna kuollut Aho oli tämän nykyisin 130-vuotiaan mökin itse rakentanut vaan luultavimmin hänen veljensä ja Kauppis-Heikki. Joka
tapauksessa valtuusto hylkäsi yksimielisesti esityksen.
Syksyllä 1925 valtuusto sai pohdittavakseen valtiopäivämies Petter Kumpulaisen patsastoimikunnan kirjelmän, jossa se pyysi avustusta tämän merkkihenkilön patsasrahastolle. Valmisteluvaliokunnan enemmistö oli esittänyt myönnettäväksi 2500 markkaa. Se piti summaa varsin kohtuullisena ”tämän paljon seutumme hyväksi tehneen suurmiehen muiston kunnioitusta varten”.
Valtuustossa asiasta virisi vilkas keskustelu. Valiokunnan esityksen lisäksi kannatusta
saivat anomuksen käsittelyn lykkääminen ja sen hylkääminen. Lykkäysesitys kaatui äänin 15-4.
Seuraavassa äänestyksessä valiokunnan esitys sai 12 ääntä ja ehdotuksen hylkääminen 7. Koska
valiokunnan esitys ei saanut kunnallislain edellyttämää 2/3 määräenemmistöä, kunnan avustus jäi
myöntämättä.
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Asiaan palattiin 2.3.1933, jolloin rahastolle myönnettiin 800 markan avustus. Ensin oli
kuitenkin selvitetty, että myös naapurikunnat osallistuvat hankkeeseen. Todettakoon, että vuonna
1924 valtuusto oli yksimielisesti myöntänyt 2500 markan avustuksen Savon maakunta-arkiston perustamiskustannuksiin.
Pienestä 175 markan (nykyrahassa 53 euroa) maalauslaskusta kehkeytyi opettaja Fredrik Rönkön ja kunnallislautakunnan välille mojova kiista. Kirkonkylän koulurakennuksen kunnostamisen yhteydessä kunnallislautakunta oli hyväksynyt 2.8.1926 koulun johtokunnan esityksen
miesopettajan huoneiden tapetoinnista ja maalauksesta, jota tuli kuitenkin suorittaa ”sikäli kun välttämätön tarvis vaatii”. Tähän päätökseen nojaten lautakunta kieltäytyi maksamasta opettaja Fredrik
Rönkön salin laipion maalauslaskua, koska hän oli sen ”omin lupinensa maalauttanut”. Vastineessaan Rönkkö kertoi, että hän perheensä kanssa oli asunut ko. huoneistossa jo 23 vuotta ja ilmoitti,
että hän tulisi ”kuullostelemaan maaherran mielipidettä asiasta”, mikäli lautakunta pysyy kannassaan.
Kunnallislauta hylkäsi myös tuolloin 6.12.1926 Kirkonkylän johtokunnan esityksen
erityisen henkilön palkkaamisesta lämmittämään ja siivoamaan koulun luokkahuoneita 120 markan
(noin 36 euroa) kuukausipalkalla. Lautakunta perusteli päätöstään lisämenoilla ja toisaalta sillä,
etteivät lait ja asetukset siihen pakota. Lisäksi lautakunta näki hyvänäkin, että oppilaat opettajan
”valvonnan alla, tottuvat huoneiden lämmitykseen ja puhdistukseen, sillä se kasvattaa heissä siisteyttä, eikä suinkaan oikein ohjattuna tuota suurtakaan vaivaa oppilaille”. Kuten edellä on todettu,
luokkia ei tuolloin juuri siivottu palkatuilla henkilöillä. Varsinkin kylminä talvina luokkien lämpötila oli hyvinkin alhainen.
Valtuuston kokouksessa 22.12.1926 lautakunnan kielteinen päätös hyväksyttiin äänin
13-6. Salahmin koulun johtokunta palasi asiaan 23.2.1927 esittämällä erityisen vahtimestarin toimen perustamista. Kun sitä ei hyväksytty, johtokunta valitti maaherralle, joka kumosi päätöksen ja
määräsi perustettavaksi em. toimen.
Kunnan tutkijalautakunta sai tammikuussa 1932 tulevalta Mannerheim-ristin ritariltamme, silloiselta kersantti Olli Remekseltä (1909–1942) kirjelmän, jossa hän katsoi, ettei hän ole
ollut voimassa olevan asevelvollisuuslain mukaan verovelvollinen vuonna 1931. Mukana seurasi
Pohjois-Savon rykmentin aliupseerikoulun todistus asevelvollisuuden suorittamisesta 4.12.1929–
4.3.1931. Remes oli mennyt vapaaehtoisena armeijaan ja hiihti jo 1930 Holmenkollenin kongressikisan kuuluisassa sotilaspartiojoukkueessa.
Koiravero kuului perinteisesti kunnan tulonhankintaan. Valtuuston kokouksessa
15.12.1926 asiasta käytiin tiukka äänestys, kun kunnallislautakunta oli esittänyt veroa nostettavaksi
sataan markkaan ja valmisteluvaliokunnan enemmistö sen pysyttämistä entisessä 50 markassa. Val61

tuustossa äänestys päättyi tasatulokseen 7-7 kahden valtuutetun pidättäytyessä äänestämästä. Puheenjohtaja Penttilän ääni ratkaisi veron noston 100 markkaan, mikä nykyrahassa tarkoitti noin 30
euroa.
Oppivelvollisuuslain mukaan kunnan kansakoulujen ohjesääntöön sai määrätä äyriluvun, joka oli rajana vähävaraisten oppilaiden avustukselle. valtuusto päätti 4.3.1924 ko. rajaksi 15
äyriä, ”joka kuitenkin on senverran luikuva, että johtokunta voi, olosuhteet ym. huomioon ottaen
sen molemmin puolin liikkua”. Avustuksen rahallinen arvo kutakin oppilasta kohti sai olla korkeintaan 150 markkaa (45 euroa). Todettakoon, että vähävaraisten oppilaiden ravinto-, vaate – ja kenkäavustuksiin saatiin 2/3 valtionapu. Vuonna 1938 ravintoavustuksena jaettiin etupäässä maitoa 8809
markan edestä ja kenkä- ja vaateavustusta 27 149 markalla (nykyrahassa yhteensä noin 11 700 euroa). Vähävaraisia oppilaita oli tuolloin 555 eli joka toinen.
Naisia ei juuri kunnan luottamustoimissa ollut. Poikkeuksen teki opettaja Lyydia Nissinen (os. Kanninen), joka toimi valtuutettuna vuoden 1922 ja alusta lähtien kirjaston johtokunnassa. Vuonna 1938 hänet valittiin diakonissa Anna Vuollen varahenkilöksi huoltolautakuntaan. Uuteen kunnalliskodin johtokuntaan valittiin ko. vuonna emäntä Ester Huttunen ja varalle Elma Kärkkäinen.
Valtuusto myönsi tammikuussa 1929 Iisalmen Työväen Osuusliike Taiston Vieremän
sivuliikkeille oikeuden myydä erinäisiä alkoholipitoisia aineita. Samoin sai Vieremän apteekkari
Hjalmar Nyberg luvan myydä denaturoitua alkoholia sekä tiettyjä suu- ja ihovesiä. On muistettava,
että tuolloin elettiin vielä kieltolain aikaa.
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IX Tie-, raittius-, palo- ja asutustoimi

1. Tiet, sillat ja liikenne
Pitäjän tiestön runkona oli ollut jo yli 200 vuotta vanha ennen muuta kauppatie Kuopiosta Valkeisen, Vieremänkylän, Salahmin, Marttisenjärven ja Nissilän kautta Ouluun. Tie korjattiin Kustaa III toimesta rattailla ajettavaan kuntoon v. 1783 ja oli täysin valmis eräine oikaisuineen
v. 1793. Tien huolto kuului valtion vastuulle vuoden 1918 tielain mukaan. Autokannan ja autoliikenteen kasvu oli kiirehtinyt em. lakia, joka astui voimaan vuoden 1921 alussa. Kumpumäen läheisyydessä sijaitseva Vieremän silta rakennettiin uudestaan pulavuosina 1932–33, jolloin myös lunastettiin lisämaata sillan tarpeisiin.
Samanaikaisesti em. Oulun tien perusteellisen korjauksen kanssa oli päätetty Nissilästä Vuolijoelle vievän tien rakentamisesta samalla tavalla rattailla ajettavaksi, mutta mm. useammankin suon kuivatustyöt viivästyttivät töitä aina vuoteen 1816. Kevättalvella 1922 korjattiin Rahajoen siltaa, mutta kunta ei tuolloin osallistunut kustannuksiin. Kuitenkin jo syksyllä 1926 saatiin
valtioneuvostolta ilmoitus, jonka mukaan tämä Vuolijoen tie, josta noin 10 kilometriä sijaitsi Vieremän alueella, otetaan valtion hoidettavaksi 1.1.1927 alkaen, mikäli Vieremä ja Vuolijoki ”saattavat sen liikenteen vaatimaan kuntoon”.
Vuoden 1918 tielaki oli tuonut Vieremällekin heti 1922 kolmijäsenisen tielautakunnan. Todettakoon, että manttaalinomistajien ylläpitämiä teitä oli suurkunnassa yhteensä 281,1 kilometriä, joista pisin oli em. Oulun tie jota oli 77,5 kilometriä, Vieremän pitäjän alueella siitä oli noin
55 kilometriä. Vuonna 1927 tielainsäädäntöä uusittiin. Siinä tiet jaettiin kolmeen luokkaan. Ensinnä
olivat paikallistiet, joiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat yksinomaan maanomistaja-käyttäjät. Tosin kunnan tielautakunta saattoi avustaa jo silloin tiekuntaa, kuten vuonna 1935 esimerkiksi Salahminrannan kylätien yhtymää 3000 markalla ja Vuoristen tieyhtymää 1500 markalla.
Lisäksi olivat jo edellä mainitut kunnan tiet ja valtion huolehtimat maantiet.
Kuopion läänin entisen maaherran Wilhelm Carpelanin muutettua 1797 Runnille hän
ryhtyi nopeasti v. 1798 kunnostamaan Valkeisilta Haajaisten kautta Runnille johtavaa korpitietä,
joka oli lähinnä vain leveä polku, jota saattoi ratsastaa ja vetää purilaita. Tietä kunnostettiin 1844–
50 ja 1870-luvulla. Sitä oikaistiin nykyiselle paikalleen Haajaisten kohdalla hätäaputyönä 1930luvulla ja samalla Alakanavan puusilta korvattiin nykyisellä. Haajaisilla ei ollut varsinaista majata63

loa, mutta esim. Kuistilassa yöpyi paljon kulkijoita. Sama puute oli Kauppilanmäessä, jonne valtuusto yritti saada v. 1925 kyytiasemaa rautatieaseman läheisyyteen.
Noin 8,5 kilometriä pitkä Konolanmäen tie rakennettiin kyläläisten varoin ja voimin
1909. Tie siirtyi ns. kunnantieksi v. 1930, jolloin kunta alkoi vastata sen kunnossapidosta. Tie sai
mm. vuonna 1933 uuden sillan. Seuraavana vuonna tien peruskorjausta jatkettiin. Kaikkiaan se
maksoi 245 000 markkaa, josta 100 000 markkaa oli saatu valtiolta. Elokuussa 1934 esitettiin Kiuruveden valtuustolle, että ryhdyttäisiin yhdessä ajamaan ko. tietä ns. valtion tieksi. Anomus siitä
lähetettiin ao. ministeriöön 27.6.1935. Vuonna 1938 saatiin ministeriöltä vastaus, jonka mukaan
valtio ottaa hoitaakseen tien viimeistään syksyllä 1940.
Salahmilta Kiuruvedelle johtava tie lienee valmistunut 1861, sen parannus 1897. Valtuusto hylkäsi 31.10.1923 salahmilaisten anomuksen rakentaa Luupuvedelle johtavalle tielle kokonaan uusi silta, koska nykyinen oli vanhuuttaan huonontunut ”hengenvaaralliseksi”. Valtuusto sai
18.10.1926 käsiteltäväkseen Luupuveden nuorisoseuran talolla pidetyn esityksen pyrkiä saamaan
em. tien ns. valtion tieksi. Tie päätettiin vuonna 1929 hätäaputyönä peruskorjata ja samalla rakentaa
uusi silta, koska ao. ministeriöltä oli saatu tieto tien muuttamisesta valtion tieksi.
Vieremä-Karankamäki -tie oli rakennettu hätäaputyönä 1901. Valtuusto hylkäsi
7.6.1922 palosenmäkisten esityksen muuttaa Vieremä-Palosenmäki kylätie kunnan tieksi. Virallisia
kunnan teitä vuonna 1935 Konolanmäen tien lisäksi oli vain Pyöree-Niemisenharju-Kainuunmäki tie. Lisäksi tielautakunta oli tehnyt määrärahojen puitteissa korjauksia Vieremä-Karankamäki, Niemisenharju-Kaarakkala ja Marttisenjärven -teillä. Tielaitakunta katsoi, että em. tiet olivat ikään kuin
”lintujen kirjoissa” olevia entisiä maanteitä, joita mikään taho ei ollut ottanut hoitoonsa, koska niiden kunnossa pitämiseksi ei oltu perustettu minkäänlaisia tieyhtymiä. Tienpitäjät olivat yrittäneet
tosin vedota jopa maaherraan saadakseen ne kunnan hoidettaviksi teiksi.
Ryhälänmäki-Kauppilanmäki-Kaarakkala-Marttisenjärvi -tie rakennettiin 1899. Kumpumäki-Kauppilanmäki -tietä parannettiin, 1934–35, ja vuonna 1938 siitä oli tullut kunnan tie. Rotimojoki-Koskenjoki -tie rakennettiin 1933, ja pian myös Salahminjärvi-Rotimojoki ja VuorinenKauppilanmäki. Nissilä-Lapinsalo tieura oli valmistunut 1900-luvun alussa. Kunta peruskorjasi tien
vuosina 1934–35.
Ensimmäiset kestikievarit Vieremän alueelle lienee perustettu jo 1640-luvulla. Kestityksen ja yösijan lisäksi tarjottiin matkustavaisille maksua vastaan myös kyyditys seuraavaan kievariin. Postinkuljetus liitettiin 1840-luvulta alkaen kievaritalojen tehtäviin. Lukiolainen Juhani Aho
kertoo tästä kirjeessään kesällä 1879. Ahon mukaan posti tuli Vieremälle (Räisälä) kahdesti viikossa, jolloin hänellä oli tapana aina ”suorimmiten kievariin oikoa”. Kauppis-Heikin mainion tarinan
Kaverit vuodelta 1896 toinen päähenkilöistä on kievarin pitäjä, karski mies, joka ei korkeitakaan
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vieraita kumartanut, vaan käski heidän nostaa kievarin merkkipylväs selkäänsä, ellei heitä majatalon palvelut miellyttäneet. Liekö Räisälä ollut hänen esikuvansa, sillä varmasti useastikin renkiHeikki joutui siellä asioimaan.
Venäläinen tutkija Jakob Grot matkakumppaninaan Elias Lönnrot kertoo matkakertomuksessaan vuodelta 1846 innostuneensa saunottamisestaan ja illalliseksi Kumpumäen kievarissa
tarjoillusta makoisasta ruisjauhopuurosta. Mattilan kestikievarissa hän tapaa mm. talon emännän,
joka jo vuonna 1819 oli ollut vastaanottamassa sinne majoittunutta keisari Aleksanteria ja hänen 24henkistä seuruettaan. Vuonna 1900 perustettiin ensimmäinen postitoimipaikka Valkeisille ja pian
muihinkin kyliin. Vuonna 1933 kestikievareiden nimi muutettiin kyytitaloiksi. Virallisesti kestikievarit lakkautettiin vuonna 1944.
Pitäjässä toimi 1920- ja 1930-luvuilla kerrallaan aina neljä kievaritaloa, jotka maaherra valtuuston esityksestä hyväksyi kolmeksi vuoksi kerrallaan lähinnä halvimman tarjouksen mukaan. Valkeiskylän Anttilassa Ville Pehkosella kestikievari toimi vuosina 1923–28, ensin 4675
markan ja sitten 4500 markan vuosimaksulla. Vuosina 1929–44 kestikievarin isäntä oli Robert Pehkonen. Alkuaan Anttila oli saanut kestikievarioikeudet vuonna 1910, jolloin ne olivat siirtyneet Iirannan Kiiskilän talolta.
Kirkonkylän kestikievari lienee alkujaan sijainnut Pitkälässä, sitten Pulkassa ja Kumpumäessä ja viimeistään 1870-luvulta alkaen Räisälässä. Vuodet 1905–1919 se oli Pitkälässä,
1920–22 Karjalassa ja 1923–25 taas Juho Nissisellä Pitkälässä 3000 markan vuosipalkkiolla. 1926
se siirtyi Jaakkolaan Ruben Åsenbryggille 2250 markan vuosipalkkiolla. Jaakkolassa kievari toimi
vuoteen 1937. Salahmin majatalo lienee alkujaan ollut Postitalo (on Punahovi) ja sittemmin Pehkolanniemi. Vuosina 1915–22 kestikievarioikeudet olivat taas Punahovilla ja 1923–25 taas Pehkolanniemessä Pekka Revon perillisillä 3500 markan vuosipalkkiolla. Vuonna 1926 se muuttui 1600
markan vuosipalkkiolla Yläpihaan Pekka Nissiselle, jossa se toimi vuoteen 1944. Nissilän kestikievari oli alkujaan Postitalossa ja myöhemmin Mattilassa, jossa Aleksanteri I:kin kävi 1819. Vuosina 1923–25 se oli Postitalossa Matti Leinosella 2000 markan ja vuodesta 1926 alkaen Ville Makkosella 4000 markan vuosipalkalla. Myös Kauppilanmäen rautatieaseman läheisyyteen valtuusto
kaavaili kokouksessaan 25.11.1925 erityistä kyytiasemaa: ”niin välttämätön, kun se yleisen liikenteen edistämiseksi olisikin, katsottiin voitavan puoltaa maksettavaksi vain 3000 markkaa vuodessa,
jos joku tarjouksen tehneistä sillä kyytiaseman pidon ottaisi”.
Autoliikenteen pitäjässä aloitti salahmilainen kauppias ja monitoimimies Juho Huttunen, joka vuonna 1919 hankki rottinkikorisen ja petroolilyhdyillä varustetun henkilöauton, jolla hän
liikennöi vuoteen 1925. Tuolloin hän aloitti liikennöinnin uudella T-mallin Fordilla, johon oli rakennettu omatekoinen kori, linjalla Salahmi-Iisalmi. Samaan aikaan aloitti liikennöinnin reitillä
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Iisalmi-Nissilä soinlahtelainen kauppias Jääskeläinen. Reitillä kuljettajana toimi Ville Huttunen,
Juho Huttusen poika. Pian aloittivat linjaliikenteen myös Ville Makkonen Nissilästä ja Erkki Heiskanen Vieremältä. Todettakoon, että Juho Huttunen ja Ville Makkonen toimivat jonkin aikaa myös
kunnanvaltuuston jäseninä.
Autoliikenne vähensi luonnollisesti nopeasti 1920-luvulta alkaen niin kievarikyytejä
kuin laivaliikennettä. Vieremä-laiva siirtyi toiselle reitille jo 1920 ja Uusi Vieremä purjehti 1913–
29. Vielä vuosien 1916–1924 välisenä aikana Valkeisen kestikievarista tehtiin yhteensä 1572, Kirkonkylän 1183, Salahmin 936 ja Nissilän 722 kievarikyytiä. Valtuusto sai 22.31935 käsiteltäväkseen linja-autoliikennöitsijäin paikallisosaston anomuksen maantien talviaurauksesta matkalla Iisalmi-Nissilä. Valtuusto puolsi sitä, samoin uutta esitystä 17.1.1937.
Laivayhtiöt pyrkivät alusta lähtien sopimaan kulkuvuoroista, yhteisistä maksuista ja
laitureista. Lokakuussa 1924 laivayhtiö esitti, että laivaväylä ruopattaisiin julkisilla varoilla. Tukkien uitto haittasi laivojen liikennöintiä siinä määrin, että yhtiö haastoi sekä Gutzeitin että Ahlströmin
oikeuteen. Pahin onnettomuus tapahtui 4.6.1929, kun uppotukit pudottivat laivan potkurin. Vieremän vesireitit soveltuivatkin hyvin tukkien uittoon. Reitit alkoivat Rokulasta Luvejoelta ja Rotimojärveen laskevalta Petäjäjoelta.
Koko 1910-luvun laivayhtiöt kävivät ankaraa taistoa matkustajista mm. alentamalla
hintoja. Tikanniemeläissyntyinen Oki Räisänen kuvaa hersyvän huumorin sävyttämässä murrepakinassaan Uus ja vanaha näiden laivojen purjehduskilpailua Iijärven selällä, jossa Uusi Vieremä
ohitti Vanhan Vieremän ja joutui Koljonvirralle jo kymmenen minuutin etumatkassa. Pahaksi onneksi uppotukki ”hako rupellissa pysäytti sen koneet ja loppumatkan Vanha Vieremä hinasi sitä.”
Vielä 1925 Uusi Vieremä tuotti voittoa 9083 markkaa (nykyrahassa noin 2680 euroa)
ja purjehti varsin pitkän kauden (7.5.–5.11 eli 183 vuorokautta), mutta yhtiön toimintakertomuksessa jo valitettiin kasvavaa kilpailua linja-autoliikenteen taholta: ”Yhtiön toiminta liikenteen välityksessä on jo kahtena kesänä saanut kokea autoilta kilpailijain rasitusta. Ihmisten yleinen heikkous
mukavuuksiin ja viekotuksissa on saanutkin ennen laivassa matkustavasta yleisöstä huomattavan
osan automatkustajiksi”. Laiva purjehti vielä kesällä 1929, jonka jälkeen se siirrettiin vuosikorjauksen Kuopion konepajalle, joka osti sen vuonna 1934. Laivayhtiö oli hyvä esimerkki vieremäläisten
yhteishengestä 1910-luvulla, jolloin mm. oman kirkon rakentaminen konkretisoitui. Se perustettiin
30.6.1912 kilpailemaan pääasiassa iisalmelaisten ja lapinlahtelaisten vuonna 1898 perustaman yhtiön kanssa ja sillä oli yli 100 osakkeenomistajaa.
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2. Kieltolaki työllisti raittiuslautakuntaa
Kohtuuttoman viinankäytön haitat ja ennen muuta raittiusliikkeen vahvistuminen saivat eduskunnan säätämään kieltolain 1919. Vaikka raittiustyöllä oli vahvat perinteet jo yhteisen
suurkunnan ajalta, lain valvonta ja toteuttaminen tuottivat alusta lähtien ongelmia. Vieremällä niihin
pyrittiin tarttumaan tehokkaasti heti uuden kunnan syntymävuonna.
Valtuusto esitti 16.1.1922 maaherralle kieltolakirikkomusten selvittämisestä palkittavaksi viisi henkilöä, joista kolme oli yhteisen kunnan aikaista raittiuden valvojaa. Samassa kokouksessa nimettiin peräti 13-jäseninen raittiuslautakunta ja neljä henkilöä uusiksi raittiuden valvojiksi.
Huhtikuussa 1922 valtuusto käsitteli raittiuslautakunnan esitystä ostaa em. valvojille taskuase. Äänin 9-6 valtuusto kieltäytyi hankinnasta. Kuitenkin ns. viinapoliisin merkki ja Kieltolakilehti heille
tilattiin.
Raittiuden valvojat, ”viinapoliisit” saivat hävittää löytämiään viinatehtaita ja pirtuvarastoja ja heillä saattoi olla myös kotietsintälupa. Pontikalle kansa oli kehittänyt montakin eri nimeä
kuten korpiroju, sorretun voima, ponu, korpikuusen kyynel ja kanttura. Iisalmi oli taas laajalle ulottuvan pirtukaupan keskus. Suoraan ulkomailta tai Viipurista saapuvien laivojen pohjaan kiinnitetyissä ”torpedoissa” voitiin tuoda kerralla pirtua suuriakin määriä.
Raittiuslautakunta esitti nopeasti myös poliisiputkaa kirkonkylään, mitä valtuusto
kannatti, mikäli se saadaan sijoitetuksi johonkin taloon. Lautakunnan puheenjohtaja Juho Komulainen, tuleva valtiopäivämies, oli lähettänyt asiasta värikässanaisen saatekirjelmän, jonka alku kuului
seuraavasti:
”Wieremän kirkon kylä kuntamme itsenäistymisen johdosta on muodostunut enempi
yleiseksi kuntamme liikekeskukseksi, jossa usein tulee olemaan suurempiakin kokous-, huvi-, tai
muita yleisiä juhlatilaisuuksia, joihin usein kaikki ”konnat”, Korpirojun kauppiaat, Pirtu rokarit,
Korttihuijarit ynnä muut yhteiskunnan hylkiöt ja iloliemen nauttijat iloansa pitämään rientävät, joten kirkonkylämme on pian aikaa alttiina kaikenlaisen turmeluksen ja terroristien tekojen tyyssijaksi…”.
Valtuuston vuoden 1922 toimintakertomuksessa todetaan sen toimesta raittiuskirjallisuuden levittämisen lisäksi hävitetyn ”viinakeittiöitä” kalustoineen neljä kappaletta. Lisäksi syyttäjälle oli ilmoitettu seuraavat kieltolakirikkomukset: neljä henkilöä viinan valmistuksesta ja myynnistä, kuusi henkilöä viinan hallussapidosta ja viisi henkilöä juopumuksesta. Valmista viinaa oli
takavarikoitu kahdeksan litraa.
Vuonna 1924 raittiuden valvojien viinatehtaan hävittämispalkkioksi määrättiin 25
markkaa ja kulkukorvaukseksi 1,60 markkaa kilometriltä. Vuonna 1925 he hävittivät myös neljä
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viinatehdasta ja seuraavana vuonna yhden ja takavarikoivat viisi litraa väkijuomia ja saattoivat kolme henkeä syytteeseen.
Kieltolaista pidettiin syksyllä 1931 harvinainen neuvoa-antava kansanäänestys, jonka
tuloksena laki kumottiin seuraavana vuonna.

3. Palotoimi käynnistyi vuonna 1935
Kunnan lakisääteiseksi velvollisuudeksi tuli vuoden 1933 palolaissa palotoimen hoito.
Vieremällä asia ratkaistiin siten, että perustetun vapaapalokunnan johtokuntaan kunta valitsi
27.6.1935 kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Palokunnalla ei vielä tuolloin ollut omaa paloruiskua. Sen käytössä oli kuitenkin yksi yksityisen – Huttusen kauppaliikkeen omistama - käsikäyttöinen ruisku, mutta yhteenkään sammutustyöhön ei vielä vuonna 1935 oltu osallistuttu. Kunnan avustus VPK:lle oli ko. vuonna 5000 markkaa, vuonna 1936 kunta kustansi sille moottoriruiskun ja
vuonna 1937 kunnan avustus oli 13 000 markkaa. Myös puhelinkeskusten kanssa oli sovittu palohälytysten suorittamisesta.
Toukokuussa 1936 valtuusto valitsi palopäälliköksi mv. Mikko Ryhäsen ja sammutuspäälliköiksi palopiireihin yo. Eelis Penttilän, opettaja Sulo Antikaisen ja konstaapeli Ville Farinin.
Nuohoojiksi valittiin Hesekiel Martikainen, Viljo Salmi, Ville Säkkinen ja Juho Kauppinen. Nuohoustaksa oli kolme markkaa keittiön tulisijalta ja kaksi markkaa muilta tulisijoilta. Kuitenkin pienin maksu taloa kohti oli neljä markkaa.
Tiettävästi laajin Vieremällä sattunut metsäpalo riehui 30.–31.7.1937 Nissilässä pitäjän rajan ja Rotimojärven välisessä maastossa. Suurin tuho kosketti Ahlström Oy:n hyvää tukkimetsää, jota tuhoutui noin 200 hehtaaria. Enso Gutzeit Oy:n metsää paloi noin 150 hehtaaria. Suurpalon
uhka oli todettu nopeasti. Vieremän VPK:n lisäksi sammutusväkeä hälytettiin Nissilästä, Marttisenjärveltä, Salahmilta ja Kirkonkylästä. Navakan tuulen ajama palo eteni parhaimmillaan noin kahden
kilometrin levyisenä Petäjäjoen molemmin puolin kohti Rotimojärveä. Tuli uhkasi myös kahta
asuinrakennusta.
Lisää sammutusväkeä hälytettiin Iisalmesta ja Sukevalta ja pian myös Kiuruvedeltä ja
Vuolijoelta ja Iisalmen suojeluskunnasta, joten parhaimmillaan paloa sammuttamassa oli noin 350
miestä. Palomiesten onnistui varjella Kalle ja Taavetti Kettusen asuinrakennukset, mutta kummankin tilan heinäladot ja talven heinät paloivat. Sammutusväkeä kohtasi myös varsin erikoinen ilmestys, kun kolme tulta pakenevaa karhua ampaisi metsästä. Rotimojärvi pysäytti tulirintaman suoran
etenemisen.
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Luonnollisestikaan Vieremän VPK:n rahkeet eivät tässä suurpalossa riittäneet, kuten
edellä on kerrottu. Sammutustöitä johtamassa olivat molempien metsäyhtiöiden työnjohtajat, aluepäällikkö Kiuruvedeltä, suojeluskuntaupseerit Sahlström ja Julkunen Iisalmesta sekä Vieremän apulaisnimismies Lauri ja palopäällikkö Ryhänen.
Vuoden 1938 tuhoisin tulipalo sattui 17. maaliskuuta, kun Pyöreen kansakoulu paloi.
Sitä palokunta ei ehtinyt pelastaa. Palosta koitui kunnalle yli 200 000 markan vahingot. Samana
vuonna solmittiin Kiuruveden ja Iisalmen palokuntien kanssa sopimukset paloavun antamisesta
toisilleen. Korvaukseksi sovittiin 250 markkaa tunnilta sammutusyksikköä kohti. Varmaankin edelliskesän Nissilän suurpalo oli nopeuttanut em. yhteistyön solmimista. Ko. vuonna kunta luovutti
myös Pajalan tilan pajarakennuksen palokaluston säilytyspaikaksi. Rakennus sijaitsi Härköniemen
tiellä, lähellä nykyistä Uotisen omakotitaloa.
Vuonna 1939 palokunnalla oli moottoriruiskun lisäksi kaksi käsikäyttöistä ruiskua.
Kunta oli jaettu neljään palopiiriin, joissa kussakin oli sammutuspäällikkö. Palotarkastuksia oli suoritettu 120. Palohälytys tehtiin puhelimitse, paitsi Kirkonkylällä, jossa se suoritettiin ”vihellyspillillä”. Kesän 1939 isoimmat tulipalot olivat veljekset Tervon asuinrakennus Kapeavedellä, Pekka
Rytkösen asuinrakennus Eikanmäellä ja Pekka Säisän riihi Kaarakkalassa. Metsäpaloja ei ollut.

4. Asutustoiminnalla edistettiin itsenäisen maanviljelijäväestön kasvua
Maamme itsenäisyyden kahden ensimmäisen vuosikymmenen merkittävä ilmiö oli
elintason nousu, jonka yhtenä aikaansaajana oli maatalousolojen kehittyminen. Maanviljelijäväestön määrä ja peltopinta-ala kasvoivat. Myös tuotanto kasvoi keskimäärin 4,4 % vuodessa. Lokakuun
15. päivänä 1918 annettu ns. torpparien vapautuslaki, josta kerrotaan edempänä tarkemmin, lisäsi
Vieremälläkin itsenäisten maanviljelijöiden määrää melkoisesti. Oli selvää, että näitä itsenäistyneitä
tiloja hoidettiin paremmin kuin torppia ja uutta peltoa raivattiin hanakammin.
Nelijäseninen asutuslautakunta asetettiin kuntaan heti sen perustamisvuonna. Samana
vuonna 1922 säädetyllä asutuslailla pyrittiin edistämään pelkän asuntotilan omistavien maanviljelystyöntekijöiden siirtymistä itsenäisiksi maanviljelijöiksi. Vielä vuonna 1922 kuntien yhteistä asutuskassaa ei oltu ehditty jakaa, mutta sieltä oli entiseen tapaan myös muutamat vieremäläiset saaneet lainaa. Asutuskassojen tarkoituksena oli antaa lainaa torppareille, mäkitupalaisille ja pientä
palstaa viljeleville sekä ”muulle irtaimelle työväestölle” tilan tai tilanosan ostoon. Asutuslautakunnan esitys Ameriikan koulutilan jakamisesta asutustarkoitukseen, kaksi torpan ja kaksi mäkituvan
paikkaa, hyväksyttiin 7.11.1922 valtuustossa tiukan äänestyksen jälkeen äänin 9-8.
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Asutusneuvojana ja lautakunnan jäsenenä toimi tuleva kansanedustaja Juho Komulainen. Vuonna 1926 lautakunnan hoidossa olleelta asutuskassalta oli otettu yhteensä 56 velkakirjalainaa, joiden yhteissumma oli 135 201 markkaa (noin 40 700€) ja jotka oli jaettu varsinaiseen asutustarkoitukseen. Lisäksi kassasta oli otettu 15 lainaa yhteismäärältään 92 000 markkaa, jotka oli jaettu
maataloustyöväen asunto-olojen parantamiseen.
1930-luvun pulavuodet merkitsivät vakavaa takaiskua asutustoiminnalle. Moni asutustilallinen ei pystynyt hoitamaan lainojaan ja menetti tilansa pakkohuutokaupassa. Vieremälläkin
asutuslautakunta seurasi pankkien tavoin huutokauppoja ja hankki tiloja paitsi kunnan omaan käyttöön myös asutustarkoituksiin. Koska moni asutustilallinen ei ollut pystynyt ajallaan hoitamaan
lainojensa lyhennyksiä ja korkoja, niitä oli jouduttu perimään ulosottoteitse. Tämän johdosta valtuusto päätti lautakunnan esityksestä 17.5.1933 pyytää asutushallitukselta lykkäystä näiden tuomioiden täytäntöönpanoon, mutta vastaus oli kielteinen.
Näinä vaikeina vuosina lautakunnan sihteerinä ja asutusneuvojana toimi Eero Rönkkö
Vuorisilta. Vuonna 1934, jolloin talouspula alkoi hieman hellittää, lautakunta kokoontui 14 kertaa.
Se päätti 28.3.1934 anoa asuntohallitukselta 200 000 markan lainaa rahoittaakseen A. Ahlströmin
maista muodostettujen itsenäisten tilojen lunastamisen asutustiloiksi. Asutushallitus myönsi 75 000
markkaa. Yksistään em. kokouksessa asutuslautakunta joutui jättämään 27 asutustilallisen lainat
ulosottoteitse perittäväksi. Näiden lainojen yhteissumma oli noin 150 000 markkaa. Asioita koetettiin hoitaa myös entisten lainojen uudelleen järjestelyillä.
Vuoden 1935 toimintakertomuksessa lautakunta totesi yleismaailmallisen laman kohdistuneen kaikkein raskaimmin ”asutustilallisiin ja yleensä niihin, jotka ovat joutuneet vierasta pääomaa käyttämään joko tilojen ostoon tai tiloillaan toimitettaviin perusparannuksiin”. Tätä väitettä
tukee myös se lautakunnan toteamus, että ”asutuskassan asiakkaat suurin piirtein kaikki ovat aivan
varattomia”. Näistä seikoista löytyy vahvat perusteet tuolloin syntyneelle pienviljelijäin puolueelle,
joka Vieremälläkin sai vahvimman tuen juuri taloudellisen ahdinkoon joutuneilta asutustilallisilta.
Lautakunta kokoontui ko. vuoden aikana 15 kertaa. Työt lisääntyivät, kun edempänä
kerrottavien vuokralautakuntien tehtävät siirtyivät v. 1934 asutuslautakunnille. Vuoden 1935 aikana
lautakunta käsitteli 21 maansaanti-anomusta. Maata ei kuitenkaan ollut riittävästi, jotta sitä olisi
ollut kaikille osoittaa. Lautakunnan mukaan asutustarkoitukseen sopivaa maata oli puutavarayhtiöiden hallussa kunnan pohjois-osassa jopa 12 500 hehtaaria, mutta ne eivät olleet niistä halukkaita
luopumaan. Toimintakertomuksessaan lautakunta pohti jo pakkoluovutukseen turvautumista.
Uusia lainoja asutuskassasta myönnettiin 14 kappaletta. Jo vuodesta 1933 lähtien lainansaajien määrää oli vähentänyt ehto, jonka mukaan lainalle oli oltava ”kiinnevakuus”. Vielä
vuonna 1938 asutuslainojen hidas takaisinmaksu aiheutti sen, että asutushallitus kielsi käytössä ol70

leen tavan, jonka perusteella olisi saatu käyttää kassan hoitokulujen peittämiseen puoli prosenttia
sen talletetuista varoista.
Vieremällä oli 1920-luvun lopulla yhteensä 605 viljelmää, joiden keskimääräinen kokonaispinta-ala oli 78 hehtaaria ja peltoala 5 hehtaaria. Vuoteen 1941 mennessä tilaluku oli kasvanut 167 kappaleella. Näiden 772 viljelmän keskimääräinen kokonaispinta-ala 58 hehtaaria ja peltoala 5,35 hehtaaria. Vuonna 1929 viljelmiä, joiden peltoala oli alle 5 hehtaaria, oli peräti 411. Viljelmiä, joiden peltoala oli 5-25 hehtaaria, oli 180. Yli 25 hehtaarin viljelmiä löytyi vain 14. Vuonna
1941 vastaavat luvut olivat 514, 235 ja 23. Tilojen karjatalousvaltaisuutta todistavat oheisen taulukon viljelyalat.

Peltomaan käyttö ja jakaantuminen viljelyalueittain vuosina 1929 ja 1941 oli seuraavanlainen:

Viljeltävä
kasvi
Ruis
Ohra
Vehnä
Kaura
Peruna
Nurmi ja
rehut
Kesanto
Juurikasvit
ja muut

1929
ha
228
383
408
150

1941
ha
226
506
80
423
263

1692
158

2388
114

59

16

Yhteensä

3078

4016

5. Vuokralautakunta päätti vuokraviljelmien itsenäistymisestä
Tärkeä maataloudessa tapahtunut muutos oli ns. torpparien vapautus. Lokakuun 15.
päivänä 1918 annettu laki oikeutti maanvuokraajan vuokranantajan tahdosta riippumatta lunastamaan tilansa. Tätä käytti maassamme hyväksi vuoden 1940 loppuun mennessä 46 645 torpparia ja
45 580 mäkitupalaista. Itsenäistyneitä tiloja hoidettiin paremmin kuin vuokraviljelmiä, mikä osaltaan selitti maatalouden tuotannon kasvua 1920- ja 1930-luvuilla.
Esimerkiksi vuosina 1922–38 Vieremällä itsenäistyi Minna Heikkisen mukaan yhteensä 84 vuokraviljelmää. Jo se oli iso luku, vaikka siinä ei olekaan ennen vuotta 1922 itsenäisty71

neet. Vuokra-alueiden lunastamisen huippu saavutettiin ko. vuosina heti vuonna 1922, jolloin 27
vuokraviljelmää muuttui itsenäiseksi tilaksi. Nämä itsenäistyneet tilat olivat pääasiassa talonpoikien
ja puutavarayhtiöiden mailla sijainneita torppia tai mäkitupia. Yhtiöistä eniten vuokratiloja omisti
A. Ahlström Oy, jonka maille syntyi peräti 17 itsenäistä tilaa.
Kuntamme perustamisvuonna 1922 ensimmäiset vuokraviljelmät itsenäistyivät pitäjämme pohjoisosassa, Nissilässä ja Marttisenjärvellä, joissa puutavarayhtiöt alkoivat lunastuttaa
torppia vuokraajilleen. Myöhemmin lunastustoiminnan kannalta merkittävimmiksi kyliksi muodostuivat Valkeinen, Palosenjärvi, Kirkonkylä ja Haajainen. Muissa kylissä itsenäistyi lähinnä yksittäisiä torppia. Pitäjästä löytyi myös talonpoikaistiloja, joilla oli useampiakin torppia. Niiden itsenäistyminen tapahtui yleensä samanaikaisesti.

Vuosina 1922–1938 Vieremällä itsenäistyneiden vuokraviljelmien kokonais-pinta-alat (peltoa ja
metsää) jakaantuivat seuraavasti:

Pinta-ala, ha Lukumäärä
alle 5
6-10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40

15
17
16
11
8
3
1
4
Vuosina 1922–1938 itsenäistyneiden vuokraviljelmien, torppien ja mäkitupien keski-

määräiseksi kokonaispinta-alaksi tuli 16,7 hehtaaria. Monesti pelkkä peltoala ei valitettavasti käy
selville lunastuspöytäkirjoista. Suurimmat itsenäistyneet tilat olivat Vieremällä 40 hehtaaria ja pienimmät alle kaksi hehtaaria. Suurin osa lunastetuista alueista oli siis varsin pieniä elinkelpoisiksi
tiloiksi. Tätä ongelmaa korjaamaan ryhtyivät vuoden 1919 asutuslain mukaiset asutuslautakunnat.
Yleensä vuokraviljelmien itsenäistyminen pitäjässä toteutui suhteellisen nopeasti ja
kivuttomasti. Jokainen vuokra-alueen lunastus ei kuitenkaan onnistunut. Yhteensä 19 vuokraajan tai
vuokranantajan tekemää lunastusvaatimusta raukesi vuosien 1922–1938 aikana. Syynä oli yleensä
se, ettei vaatimuksen kohteena ollut maa-alue kuulunut vuokralautakunnan mielestä lunastuksen
piiriin tai, että vuokraaja jostain muusta syystä vapaaehtoisesti luopui lunastusvaatimuksistaan.
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Kiistakapulana vuokranantajan ja vuokraajan välillä saattoi olla myös se, onko vuokraajalla lunastuslain vaatima vuokrasuhde ja pystyykö hän näyttämään sen toteen. Ongelmia syntyi
lähinnä suullisen vuokrasopimuksen varassa vuokra-aluetta hallinneille torppareille, jotka eivät voineet todistaa vuokrasuhteen olemassaoloa ja ehtoja paperilla.
Piankin 15. lokakuuta 1918 säädetyn ns. torpparien vapauslain jälkeen Iisalmen maalaiskunnan valtuustossa nimetty Vieremän piirin kolmijäseninen vuokralautakunta alkoi toimia. Sen
puheenjohtajana oli mv. Juho Räisänen varamiehenään opettaja Sulo Penttilä. Lautakunnan maanomistajien edustajaksi oli valittu mv. Heikki Kainulainen varamiehenään Heikki Hukkanen ja
maanvuokraajien edustajaksi torppari August Juslin varamiehenään torppari Jahvetti Rytkönen.
Lautakunnan tehtävä johtaa torpparien ja mäkitupalaisten itsenäistymisprosessia ei
ollut helppo. Kun lautakunnassa istui aina sekä maanomistajien että vuokraajien edustaja, he joutuivat työskentelemään yhdessä, mikä oli omiaan luomaan edellytyksiä muuhunkin kunnalliselämän
piiriin aikana, jolloin pitäjämme oli juuri aloittamassa itsenäistä taivaltaan. Kuten vuokralautakunnan kokoonpano osoittaa, sen jäsenet toimivat alusta lähtien myös kuntamme johtavissa luottamuselimissä.
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X Joulukuun 1933 ja 1936 vaalien tulokset
Vuoden 1933 vaaleihin oli muodostettu kolme vaaliliittoa ja lisäksi oli yksi ns. villi
ehdokaslista. Ehdokaslistoja oli kaikkiaan 23, joissa oli yhteensä 124 ehdokasta. Kunnallishallinto
terveelle pohjalle –vaaliliiton (nro. 1) olivat muodostaneet maalaisliitto, edistyspuolue ja kokoomus,
jolla oli yhteensä 16 ehdokaslistaa. Porvarillisella pienviljelijöiden vaaliliitolla (nro. 2) oli neljä
ehdokaslistaa. Niiden taustavoimana toimi puoluekenttään noussut pienviljelijäinpuolue. Vasemmistolaisella Sosiaalidemokraatit ja pienviljelijät vaaliliitolla (nro. 3) oli kaksi ehdokaslistaa. Villin
ehdokaslistan asiamies oli Reino Huttunen. Sillä oli viisi ehdokasta, joista ensimmäisenä listassa oli
talollinen Arvi Kettunen Kaarakkalasta. Todettakoon, että Kettunen oli myös vaaliliitto nro. 1:n
ehdokkaana tullen siitä valituksi Ville Vidgrenin varajäseneksi.
Vaaleissa käytti äänioikeuttaan 1118 henkilöä 2875 äänioikeutetusta, joten äänestysprosentti kohosi edellisten vaalien 30,9:stä 38,9 %:iin. Hylättyjä ääniä oli vain kuusi. Vaaliliitto nro.
1:lle kertyi 735 ääntä, mikä toi 14 valtuustopaikkaa, sosiaalidemokraattien vaaliliitto sai 202 ääntä
ja kolme paikkaa ja pienviljelijäin vaaliliitto 154 ääntä ja kaksi paikkaa. Villi lista sai vain 11 ääntä.
Vaaleista valitti em. Iisalmen pohjoisen piirin nimismies sillä perusteella, että vaaleissa oli tullut
valituksi sellaisia henkilöitä, joilla ei olisi vaalikelpoisuutta. Maaherra ei kuitenkaan ottanut valitusta tutkittavakseen.

Taulukko joulukuun 1933 ja 1936 vaalien tuloksista äänestysalueittain

Joulukuu 1933
Äänestysalue

vl.
1 sos. dem. pien-vilj. villi lista yht. ääniä
Haajainen
102
13
5
1
121
Kirkonkylä
165
37
11
213
Marttisenjärvi 21
14
15
50
Nissilä
43
20
1
74
Palosenmäki 53
10
25
88
Pyöree
183
35
27
10
259
Salahmi
43
48
33
124
Valkeinen
121
25
37
183
Yhteensä
731
202
154
11
1112

Joulukuu 1936
vl.
1 sos. dem. villi lista yhteensä
87
14
4
105
176
41
2
219
22
8
30
40
79
119
93
3
96
204
68
1
273
52
62
114
138
10
28
176
812
285
35
1132
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Maalaisliiton, esityspuolueen ja kokoomuksen vaaliliitosta jatkoivat valtuutettuina
Eskelinen, Hukkanen, Huttunen, Kettunen, Kiiskinen, Kääriäinen, Nissinen, Räisänen ja Vidgren.
Eero Rönkkö palasi valtuutetuksi. Uusia valtuutettuja olivat maatalousneuvoja Väinö Hyvärinen ja
mv. Aku Juntunen Valkeisilta, tilanhoitaja F.K. Moberg Salahmilta sekä kauppias Kalle Ryhänen
Kirkonkylästä. Maalaisliiton paikallisosastojen määrä oli lisääntynyt, kun Haajaisten (14.9.1930)
jälkeen perustettiin Valkeisten 12.5.1932, Kauppilanmäen 28.5.1932 ja Vieremän paikallisosasto
12.6.1932.
Oli oikeastaan varsin luonnollista, että pienviljelijät nousivat näiden vaalien kohderyhmäksi. Ns. torpparivapauslain ja asutustoiminnan myötä Vieremällekin oli syntynyt paljon uusia
itsenäisiä maanviljelystiloja. Kun niiden omistajien etuja ajamaan oli perustettu aivan oma puolue ja
osa näistä entisistä tilattomista oli alkanut tuntea vetoa maalaisliittoon, oli selvää, että sosiaalidemokraatit, jotka nyt näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa esiintyivät omalla nimellään, lisäsivät vaaliliittonsa nimeen pienviljelijät-sanan. Vaaliliitosta valituista sekä August Juslin että Taavetti Kellberg esiintyivät nyt avoimesti sosiaalidemokraattina. Uutena valtuustoon valitun työmies Aksel
Pasasen (1894–1964) isä Herman oli työskennellyt aikoinaan Salahmin ruukilla. Kellbergin muutettua paikkakunnalta hänen tilalleen nousi palstatilallinen Aku Tervo Kapeavedeltä. Pekka Nissinen
ei enää ollut ehdokkaana.
Uutena yrittäjän vaaleissa oli pienviljelijäin puolue, jonka toimintaan antoi oman sävynsä pulakausi ja sen viljelijöille tuomat ongelmat, mm. pakkohuutokaupat sekä metsä- ja meijeriteollisuuden pysähtyminen. Puolue oli osallistunut jo vuoden 1930 eduskuntavaaleihin. Hieman
yllättävän ratkaisun teki pitkäaikainen valtuuston puheenjohtaja opettaja Sulo Penttilä ryhtymällä
ohjaamaan puolueen toimintaa Vieremällä. Olisihan ollut luonnollista, että hän ryhtyisi maalaisliiton, edistyspuolueen ja kokoomuksen muodostaman vaaliliiton ehdokkaaksi.
Pienviljelijäin puolueella oli neljä ehdokaslistaa. Yksi oli lähinnä Pyöreen äänestysalueelta ja sillä oli viisi ehdokasta. Listan ensimmäisenä nimenä oli Pekka Kauppinen Kaarakkalasta. Lista sai 28 ääntä. Toiseen listaan, josta yksikään ehdokas ei myöskään yltänyt valtuutetuksi,
ehdokkaat oli kerätty lähinnä Palosenmäen äänestysalueelta. Sillä oli kuusi ehdokasta, joista ensimmäisinä olivat opettaja Kustaa Heikkilän ja pienviljelijöiden Heikki Hentilän ja Kalle Kauppisen
nimet. Lista sai 30 ääntä. Pienviljelijä Kalle Rivinoja Salahmilta tuli valituksi listalla, jossa hänen
lisäkseen ehdokkaina olivat Alfred Kovalainen, Fabian Juntunen ja Heikki Hurskainen. Lista sai 40
öö ääntä, 27 Salahmilta ja 10 Marttisenjärveltä. Sulo Penttilä meni läpi listalta, jossa hänen lisäkseen ehdokkaina olivat Mikko Heiskanen, Hannes Heikkinen, Juho Kattainen ja Juho Repo. Lista
sai 56 ääntä, joista 35 oli Valkeisten äänestysalueelta. Todettakoon, että tuleva valtuuston puheen75

johtaja (1951–53 ja 1957–61) Kattainen oli ehdolla myös isoimman vaaliliiton listalla (vaaliliitto
nro. 1), josta tuli valituksi varavaltuutetuksi.
Vaalitulos osoitti sen, että sosiaalidemokraattien ja pienviljelijöiden mukaantulosta
huolimatta suurin osa vasemmistosta jätti edelleen äänestämättä. He olivat niitä, jotka olivat kannattaneet työväen ja pienviljelijäin vaaliliiton ehdokkaita, ja jotka esim. vuoden 1929 eduskuntavaaleissa saivat Vieremällä 30,4 % äänistä. Sosiaalidemokraatit saivat näissä vaaleissa Vieremällä 18,1
% äänistä, mikä oli lähes sama, minkä he saivat vuoden 1929 eduskuntavaaleissa, eli 18,5 %. Vuoden 1933 eduskuntavaaleissa sosiaalidemokraatit olivat ainoa vasemmistopuolue. Se sai Vieremällä
29,5 % äänistä. Työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto lakkautettiin vuonna 1930. Sen kannattajia olivat olleet sosiaalidemokraatteja vasemmalla olleet sosialistit ja kommunistit, joista ainakin osa uskoi aidosti Neuvostoliiton mallisen sosialistisen järjestelmän paremmuuteen. Toisaalta talvisodan
aikainen varsin yksimielinen puolustustahto osoitti muuta. Terijoen hallituksen muodostaminen oli
Stalinilta selvä virhearviointi.
Vuoden 1936 vaaleissa esiintyivät edellisvaalien tapaan maalaisliiton, edistyspuolueen
ja kokoomuksen Kunnallishallinto terveelle pohjalle –vaaliliitto ja Sosiaalidemokraattinen Työväki
ja pienviljelijät –vaaliliitto. Sen sijaan pienviljelijäin puolueen vaaliliitto puuttui. Sillä oli kuitenkin
yksi ehdokaslista, jossa Penttilän ja Rivinojan lisäksi olivat mv. Lauri Moilanen ja nahkuri Teodor
Huovinen. Lista sai vain 35 ääntä ja jäi ilman valtuustopaikkaa. Rivinoja oli ehdokkaana myös sos.
dem. vaaliliiton listoilla, josta tuli valituksi. Lisäksi keskusvaalilautakunta hylkäsi yhden ehdokaslistan, koska melkoinen osa perustamisasiakirjan allekirjoituksista ei oltu kirjoitettu omakätisesti.
Eräs toinen lista kyllä hyväksyttiin, mutta perustamisasiakirjasta poistettiin 18 nimeä, koska ko.
allekirjoitukset olivat ”nimimerkeillä varustetut”.
Kunnallishallinto terveelle pohjalle –vaaliliiton nimi viittasi kommunisteihin ja heidän
mahdolliseen poliittiseen maanalaiseen toimintaansa. Toisaalta voi yhtä hyvin pohtia, oliko kunnalliselämä terveellä pohjalla silloin, kun arviolta kolmannes ennemmin äänestäneistä jätti nytkin tietoisesti äänestämättä. Heidän mielestään kunnallinen demokratia ei toteutunut täysin, koska sosiaalidemokraatteja vasemmalla olevia ei hyväksytty ehdokkaiksi. Ja todella äänestysvilkkaus jäi vielä
hieman edellisistä vaaleista – 38 prosenttiin. Marttisenjärvellä kävi ainoastaan 30 henkilöä äänestämässä.
Kunnallishallinto terveelle pohjalle –vaaliliitolla oli 19 ehdokaslistaa, se sai 812 ääntä
ja 14 paikkaa. Heistä Eskelinen, Hukkanen, Juntunen, Paavo ja Taavetti Kettunen, Kalle ja Pekka
Nissinen, Oikarinen, Räisänen, Eero Rönkkö ja Vidgren olivat jo aikaisemminkin toimineet valtuutettuina. On huomattava, että pitkäaikainen sosiaalidemokraatti ja vasemmiston eräs johtohahmoista, Pekka Nissinen, oli siirtynyt maalaisliiton listalle. Uusina valtuutettuina valittiin Heikki Hentilä
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Palosenmäestä, Pekka Kainulainen Kirkonkylältä ja Ales Säisä Haajaisilta. Hentilä oli ollut vielä
edellisissä vaaleissa pienviljelijäin puolueen ehdokkaana.
Sosiaalidemokraattinen työväki ja pienviljelijät –vaaliliitolla oli viisi ehdokaslistaa ja
se sai 285 ääntä. Rivinojan lisäksi valituksi tulivat August Juslin ja uusina Teodor Huttunen Kaarakkalasta, Teodor Rönkkö Valkeisilta ja Jalmar Ryytty Nissilästä.
Sota-aikana ei vaaleja järjestetty, joten joulukuussa 1936 valittu valtuusto voitti toimi
aina vuoteen 1945. Tuolloin joulukuussa 1945 vasemmiston vaaliliitto voitti vaalit, ja valtuustosta
tuli

vaalikausi
1922
1923
1924
1925
1926–
1928
1929–
1930
1931–
1933
1934–
1936
1937–
1945

paikkoja

paikat

paikkaluvuin

11-8

vasemmis-

äänestys- toenemmistöinen.
sos. prosentti
Taulukko valtuuston paikkajakautumasta
10
56,5
ja äänestysprosentista vuosina 1922–
10
49
1945.
9
40,5
10
36,8

yhteensä
21
21
21
24

ei sos.
11
11
12
14

19

10

9

47,3

19

10

9

52,5

19

19

0

30,9

19

16

3

38,9

19

14

5

38

Tarkastelemalla 1930-luvulla järjestettyjen eduskuntavaalien äänestysintoa paikkakunnalla tekee
mielenkiintoisen havainnon, joka vahvistaa sitä tosiasiaa, että sosiaalidemokraatteja vasemmalla
olleet sosialistit ja kommunistit sekä aluksi myös sosiaalidemokraatit ryhtyivät juuri kunnallisvaaleissa tietoiseen äänestyslakkoon. Edellä kerrotuista syistä suurin osa heistä jäi pois kunnallisvaalien
ääniuurnilta. Sen sijaan eduskuntavaaleissa äänestettiin yhä ahkerasti. Tulokset kohosivat jopa maan
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keskiarvon yläpuolelle. Kun esim. vuoden 1930 kunnallisvaaleissa äänestysinto jäi 30,9 prosenttiin,
se saman vuoden eduskuntavaaleissa oli kohonnut yli kaksinkertaiseksi 65,9 %:iin.
Eduskuntavaaleissa edistyspuolueen kannatus jäi alusta lähtien pieneksi. Samoin
isänmaallisen kansanliikkeen kannatus pysyi koko olemassaolonsa ajan vähäisenä. Sen sijaan naapurikunnissa liike sai kannatusta. Elias Simojoki nosti Kiuruvedellä liikkeen kannatuksen vuonna

puolue
Maalaisliitto
Edistyspuolue
Kokoomus
IKL
Pienvilj. puolue
Sos. dem.
Sosialistinen työväenpuolue/
työväen ja pienvilj. vaaliliitto
Äänestysprosentti
Koko maassa, %

1922
32,6
13,7
2,6
9,9

1924
33,5
16,7
2,7
15,9

1927
41,2
6,1
4,3
18,1

1929
45
3
3,1
18,5

1930
46,6
2,3
4,3
5,3
40,9

1933
55,2
3,8
3,5
8
29,5

1936
48,4
3,3
1,4
4,2
7,5
35,1

1939
43,1
1,9
4
3,2
3,1
44,7

41,2
58,2
66,8

31,2
57,4
55,1

30,3
55,8
54

30,4
55,6
61,4

65,9
64,5

62,2
55,9

62,9
60,8

66,6
64,8

1936 jo 18,3 prosenttiin. Vuonna 1939 se oli 15,2 %. Iisalmen kaupungin vastaavat luvut olivat
vielä korkeammat: 21,3 ja 19,4 % Pienviljelijäin puolueen kannatus Vieremällä oli ko. vuosina 7,5
ja 3,1, Iisalmen kaupungissa 0,4 ja 0,5 ja Kiuruvedellä 1,0 ja 0,6. Edistyspuolueen kannatus oli Iisalmen kaupungissa vuonna 1930 vielä 28,2 ja Kiuruvedellä vain 1,9 %.

Puolueiden kannatus ja äänestysprosentti Vieremällä vuoden 1922–1939 eduskuntavaaleissa.
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XI Kunnan talous – tulot ja menot
Uuden kunnan ensimmäisiä tehtäviä oli kunnallisverotuksen järjestäminen. Heti aloituskokouksessaan 2.1.1922 valtuusto valitsi erityisen taksoituslautakunnan, johon kunnallislautakunnan jäsenten lisäksi valittiin 14 henkilöä eri puolilta pitäjää. Juuri vuonna 1922 astui voimaan
kunnallisverotusta uudistanut laki, jonka pääperiaate maataloustulojen verotuksessa oli pintaalaverotus. Siinä taksoituslautakunnan tehtäväksi tuli arvioida lokakuuhun 1922 mennessä pitäjän
viljelysmaan, luonnonniityn ja metsämaan keskimääräinen tuotto. Tällöin tuli ottaa huomioon myös
maan laatu, sijainti ja lehmäluku.
Uudet säännökset määräsivät verotettavaksi myös isännän palkkaa, verovapaata asuntoetua ja perheenjäsenten talouden hyväksi tekemää työtä. Laissa ratkaistiin myös pitkään kiistaa
aiheuttanut kysymys kiinnitettyjen velkojen korkovähennyksistä. Niitä sai nyt vähentää 1500 markkaa. Vuonna 1931 määrä nostettiin 3000 markaksi (nykyrahassa noin 1000 euroa).
Laki salli myös perusvähennyksen tekemisen, joka vaihteli 1500 markasta 2500
markkaan. Vieremällä se määrättiin 1800 markaksi. Lapsivähennys vaihteli 500 ja 1200 markan
välillä. Näin kaikkein pienimmät tulot jäivät verovapaiksi. Muita kuin maatalouden harjoittajia verotettiin tulojen mukaan.
Valtuusto vapautti 14.8.1922 viljelys- ja niittymaiden mittaamista ja luokitusta varten
aikaisemmin valitun toimikunnan tehtävistään, koska ”se näyttäytyi heille ylivoimaiseksi ja paljon
aikaa kysyväksi”. Toimitukset päätettiin hoitaa koulupiireittäin, joihin valittiin 3-jäseninen toimikunta, esim. Marttisenjärven ja Nissilän koulupiireihin Oskari Dufva, Ville Sahlström ja Lassi Hukkanen. Toimikuntien tuli selvittää myös metsämaiden suuruus ja luokitus vuoden 1923 verotusta
varten.
Kunnallistaksoituksen tutkijalautakunta oli 7-jäseninen. Se kokoontui 11.–13.5.1922
käsittelemään taksoituksesta tehtyjä valituksia, joita oli kaikkiaan 315. Lautakunta alensi valittajilta
yhteensä 3135 äyriä, joten lopulliseksi kunnan äyrimääräksi tuli 82 256. Tosin vielä 21 henkilöä
valitti lautakunnan päätöksistä maaherralle. Todettakoon, että tämä verotus suoritettiin vielä vuoden
1919 verolain mukaan, jonka parannettu painos vuonna 1922 säädetty verolaki oli.
Kunnan ensimmäisen toimintavuoden tilinpäätös oli yllättäen vahvasti ylijäämäinen.
Menot jäivät nykyrahassa 225 998 euroon, ja tulot olivat niitä noin 200 000 suuremmat eli 425 897
euroa. Suuri ylijäämä johtui ennen muuta yläkanttiin arvioiduista menoista, mikä aloittavalle kun-
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nallishallinnolle olikin ymmärrettävää. Veroäyri oli määrätty 12.70:ksi, mitä ei ennen talvisotaa
käytännössä ylitetty kuin vuonna 1935.
Tuloista 80,7 % koottiin verotuksella. Muista tulonlähteistä saatu opettajien palkkauksen valtionapu oli suurin, noin 56 000 euroa. Menoista isoimpia olivat koulujen ylläpitokustannukset noin 50 000 euroa, sosiaalikustannukset noin 35 000 euroa ja maksut Iisalmen vanhainkodille
vieremäläisistä hoidokeista noin 14 100 euroa. Menoja kyllä jäi käyttämättä, kun omaa vanhainkotia
eikä kunnantaloa päästy rakentamaan. Niihin oli varattu yhteensä 47 000 euroa. Silti kunnalliskertomuksen arvio talousarvion toteutumisesta, ”se kävi jotakuinkin hyvin yhteen tulojen ja menojen
kanssa”, oli melkoisen siloteltu. Ylijäämä oli lähes yhtä suuri kuin toteutuneet menot. Maksamattomia verorästejä vuoden 1922 lopussa oli yhteensä 47 465 euroa. Luvussa oli myös 1921 verorästit, joista oli kuitenkin maksukyvyttömiksi tiedettyjen kuntalaisten rästit pyyhitty pois.
Vuonna 1923 veroäyri laskettiin 10.70:een, josta se sitten laski aina pulavuosien alkuun saakka. Vuonna 1935 se nousi 13.60:een, josta se taas alkoi laskea. Vuonna 1936 veroäyriksi
oli määrätty 13.00, mutta maaherra hyväksyi siitä tehdyn valituksen ja lopulta vuonna 1939 se määrättiin 12.20:ksi.
Kaikkia maksettavaksi määrättyjä veroja ei saatu perittyä, vaikka ulosottomiehet
kuinka yrittivät. Heidän työnsä ei ollut kadehdittavaa, ja heitä myös helposti tilintarkastuksissa moitittiin, ”ettei perintä kaikissa tapauksissa ole ollut riittävän huolellista ja tehokasta”. Vuonna 1929
poistettiin kunnan tileistä vuosien 1921–25 maksamattomia veroja yhteensä 123 531 euroa. Vuonna
1934 poistettiin vuoden 1928 verorästejä yhteensä 24 950 euroa.
Ulosottomiehet Eero Rönkkö ja 21.6. alkaen Jooseppi Hukkanen onnistuivat vuonna
1934 perimään maksamattomia veroja yhteensä 36 897 euroa. Todettakoon myös, että esim. vuoden
1935 lopussa vuoden 1933 maksamattomia veroja oli 49 116 euroa, joten niitä oli vuoden 1937 loppuun mennessä saatu perityksi 12 176 euroa. Joka tapauksessa verorästit tekivät huomattavan loven
kunnan tuloihin. Esim. vuoden 1935 lopussa vuoden 1934 verorästejä oli 84 670 euroa, mikä vastasi
ko. vuonna budjetoidun tulojen määrästä 11,15 %. Ohessa kunnan veroäyrin kehitys 1922–1939.

vuosi veroäyri
1922
12,7
1923
10,7
1924 10,55
1925
9,45
1926
9,45
1927
8,3
1928
7,2

vuosi veroäyri
1931
9
1932
10,2
1933
11,6
1934
13,6
1935
13
1936 13 (12,20)
1937
12,2
80

1929
1930

7,9
8,55

1938
1939

12
11,5

Ohessa maksamattomien verojen määrä vuosien 1934 ja 1937 lopussa nykyrahassa ilmaistuna.

31.12.1934
verotus- maksamattomia vero- verotusvuosi
ja, euroa
vuosi
1929
32 281
1933
1930
51 031
1934
1931
59 492
1935
1932
70 603
1936
1933
49116*
1937
1934
84670*
Yhteensä
347 193
Yhteensä

31.12.1937
maksamattomia veroja,
euroa
36 940
36 207
47 258
63 014
59 052
242 471

*Tiedot vuoden 1935 lopusta

Vuoden 1922 kätilölaki, vuoden 1922 oppivelvollisuuslaki ja saman vuoden köyhäinhoitolaki asettivat jokaiselle kunnalle likipitäen samat velvoitteet, jotka lisäsivät kuntien lakisääteisiä menoja tuntuvasti. Oheisessa asetelmassa on esitetty kunnan eri toimialojen menot prosentteina
vuoden kokonaismenoista. Alkuvuosilta ei ole saatavissa vielä tarkkaa luetteloa, sillä tuolloin tulot
ja menot jaettiin vain kolmeen ryhmään: äyrikassaan, koulukassaan ja köyhäinhoitokassaan. Tosin
jo vuoden 1924 valtakunnallisilla kunnallispäivillä oli tehty päätös, jonka mukaan talousarvion laadinta tulisi yhdenmukaistaa, jotta se voisi toimia tehokkaasti taloudenhoidon ohjeena.
Vielä 1920-luvulla kunnan selvästi suurimman menoryhmän muodostivat opetustoimen menot. Toisena tulivat köyhäinhoitomenot, kun uudistunut lainsäädäntö kasvatti avustettavien
määrää. Pulakaudella ne kasvoivat nopeasti suurimmaksi menoeräksi. Vuonna 1932 ne ylittivät jo
30 % kunnan kokonaismenoista. Kaksi vuotta myöhemmin niiden osuus oli 32,8 %, mutta vuonna
1937 enää 19,4 %, jolloin opetustoimen menot olivat taas kohonneet 31,3 prosenttiin.
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Pula-aikana valtion lisäksi kunta lisäsi työllisyystöitä. Teiden ja siltojen korjaus- ja
rakentamistöiden meno-osuus oli v. 1932 kohonnut kahdeksaan ja vuonna 1934 kuuteen prosenttiin.
Pulakauden hellitettyä vuonna 1937 se oli enää 1,9 %. Pääomatalouden menot kasvoivat jyrkästi
1930-luvulla. Vuonna 1934 sen osuus oli kahdeksan prosenttia. Se koostui mm. koulujen ja lääkärintalon lainojen lyhennyksistä, Riihijärven tilan ja Konolanmäen koulun osamaksuista. Vuonna
1937 pääomatalouden meno-osuus pompahti peräti 33 %:iin. Tuolloin maksettiin edelleen mm. rakennusten lainojen lyhennyksiä ja lainoja, mutta suurimmat menoerät olivat Puomilan tilanhinnan
maksu ja tilan kalustaminen, Kirkonkylän alakansakoulun rakennusmenot sekä kulkutautisairaalan
osto ja kalustaminen. Myös kansakoulujen ja kunnalliskodin rakennusrahastojen menoerät olivat
isot.

Oheisessa asetelmassa on esitetty kunnan eri toimialojen menot tiettyinä vuosina prosentteina vuoden kokonaismenoista.

Pääluokka

1922 1927

1932

1934

1937

keskushallinto
yleiset yhteisk. tehtävät
opetus- ja sivistystoimi
terveyden- ja sairaanhoito
sosiaalitoimi
kiinteistöt
yleiset työt
pääomatalous
yleinen rahoitus

3
4,9
58,2
3
26,1

5,8
1,7
40
4,6
25,9
0,7

4,1
2,2
29,9
5,2
30,6
2
8
1,9
10,7

3,2
1,8
29,3
4,6
32,8
4,8
6
8
9,2

2,6
2,8
31,3
3,6
19,4
1,6
1,9
33
3,5

21,7

5,4

0,3

0,3

muut menot

Vuonna 1934 kunnan keskushallinnon meno-osuus oli vain 3,2 %. Sen isoimpia menoja olivat kunnankirjurin palkkaus 6800 euroa, valtuuston jäsenten kokouspalkkiot 2570, taksoituslautakunnan 2300 ja kunnallislautakunnan 2190 sekä sen käyttövarat noin 2000 euroa. Valtuuston puheenjohtajan palkkio oli noin 220 euroa ja kunnallislautakunnan puheenjohtajan 730 euroa.
Rahastonhoitajan vuosipalkka oli 1745 euroa ja toimistoapulaisen 1080 euroa.
Yleisten ja yhteiskunnallisten tehtävien menoista vuonna 1934 iso oli asevelvollisten
perheille annettava avustus 7000 euroa, jonka valtio korvasi täysimääräisenä. Menot aviottomien
lasten valvonnasta jäivät 1090 euroon ja kunnallisesta ammattien tarkastuksesta 650 euroon. Terveyden- ja sairaanhoidon suurimmat menoerät olivat kätilöiden palkat 6300 euroa, Iisalmen, Sonka82

järven ja Vieremän yhteisen sairaalan kannatusmaksu 5850 euroa ja kunnanlääkärin palkka 5450
euroa. Sairaanhoitajan palkka oli 3530 euroa.
Vuonna 1934 opetus- ja sivistystoimen menoista opettajain palkat olivat suurimmat eli
153 450 euroa. Se oli koko pääluokan menoista 67,7 prosenttia. Sen valtio korvasi kokonaan. Seuraavista menoeristä valtio korvasi kaksi kolmasosaa:

kohde
käytetty, euroa
rakennusten kunnossapito
9990
koulukalusto
3610
opetusvälineet
2069
oppikirjat
7457
muut koulutarpeet
5096
oppilaiden terveydenhuolto
4916
oppilaiden saatto ja majoitus
3218
vähävaraisten oppilaiden
ravinto- ja vaateavustus
yhteensä

6447
42 803

Kunnan yksin kustannettavia menoja olivat mm. lämpö ja valo, johon käytettiin
13 390 euroa, ja luokkahuoneiden siivous, jonka menot olivat vain 2600 euroa.
Sosiaalitoimen isoin menoerä vuonna 1934 oli vieremäläisten hoidokkien hoitopäivämaksut vuosilta 1930–1934 Iisalmen maalaiskunnan kunnalliskodille 62 162 euroa. Yksityishoidossa olevien hoitokustannukset olivat 54 667 euroa. Vakinaista sosiaaliavustusta annettiin 37 790 euroa ja satunnaista 16 252 euroa. Ns. viljelypalstatoiminnan menot olivat 2320 euroa ja valtion avustus siihen 496 euroa.
Vuoden 1934 ensimmäisistä tuloista mainittakoon vielä koiravero 6538 euroa, kunnan
omistamien maatilojen heinä- ja rehusadosta 9742 euroa, Hankamäen tilan rakennuspuista 7264
euroa, valtionapua Ameriikan koulun rakentamiseen 12 712 euroa, Riihijärven tilan metsämyynnistä 45 789 euroa ja Pölkkyinniemen kunnalliskodin kuntaosuuden myynnistä 50 848 euroa. Lisäksi
otettiin lainaa Riihijärven tilan maiden ojittamiseen 24 589 euroa ja Ameriikan koulun rakentamiseen 20 339 euroa. Todettakoon, että kunta osti Riihijärven tilan v. 1931 M. ja H. Räisäsen perikunnalta pulakauden alaspainamalla nykyrahassa noin 69 000 euron kauppahinnalla.
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Kunta omisti vuonna 1938 seuraavat maatilat:

nimi
Hankamäki
Metsä-Eikanmäki
Puomila
Pohjoisaho
Riihijärvi
Rinteelä
Sotamiespalsta
Yhteensä

rekisterinumero pinta-ala, ha
Valkeinen 2912
79,95
14
Iisalmi 13
124,81
Valkeinen 14
191,08
5
Haajainen 1
10,30
5
Valkeinen 24
407,46
9
Valkeinen 29
15,00
Salahmi 99
7,30
835,90

Kunta oli myynyt 28.12.1938 Sakarinahon tilan nro. 14 Salahmilta takaisin Kalle Leinosen perillisille, joille kauppakirjassa 29.4.1929 oli varattu mahdollisuus 10 vuoden kuluessa lunastaa tila omakseen. Samoin kunta myi torpparilain nojalla Riihijärven tilan torpat itsenäisiksi tiloiksi Eino Martikaiselle, Juho Kettuselle ja Ville Romppaiselle, joiden hallinnassa ko. torpat olivat
olleet. Samalla kunta lohkaisi ko. tilasta noin hehtaarin asuntotontin Aku Kumpulaiselle. Kunnan
omistukseen 370,7 hehtaarin Eikanmäen tila oli siirtynyt elokuussa 1928. Pekka Rytkönen osti pääosan tilasta vuonna 1936.
Kunnan menoja ja tuloja voi tarkastella kahdellakin tapaa. Tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa ennalta laadittu talousarvio tai toteutuneet menot ja tulot tilinpidon mukaan. Aloitusvuoden 1922 ”harjoittelua” lukuun ottamatta niissä ei ollut suuria heittoja. Vuodesta 1925 vuoteen 1937
kunnan arvioidut menot kasvoivat kaksi ja puolikertaisiksi, toteutuneet menot jopa yli kolminkertaisiksi, toteutuneet tulot lähes kolminkertaisiksi ja verotulojen osuus tuloista laski 74,6:sta 33,6 prosenttiin. Pääomatulot eli lainat, metsämyynti, kunnan omistamien tilojen ja palstojen myynti sekä
valtion rakennusavustukset alkoivat 1930-luvulla merkitä yhä tärkeämpää osaa kunnan tulonhan-
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kinnassa. Niiden osuus tosin vaihteli eri vuosina. Vuonna 1934 niiden osuus oli 22,9; 1935 vain 3,4
mutta 1937 31,6 % kunnan kaikista tuloista.

Ohessa taulukko kunnan menoista ja tuloista nykyrahassa ilmaistuna:

vuosi
1925
1927
1930
1933
1934
1935
1937

Menot
arvio
351 332
400 169
676 701
644 394
759 496
669 718
862 770

toteutuneet
298 910
419 865
671 870
649 394
773 692
698 586
936 824

Tulot
toteutuneet
332 989
447 572
620 645
678 271
744 615
691 996
930 156

Verojen osuus
tuloista, %
74,6
52,9
54
47,1
43,9
55,5
33,6

Alkuvuosina menot arvioitiin toteutunutta suuremmiksi. Vielä vuonna 1925 ero oli
17,2 %. Tämä johtui varmaankin varovaisuudesta ja useiden hankkeiden toteutumisesta monien
vuosien viiveellä. Vuonna 1927 menojen arvio tosin ylittyi 4,9 prosentilla, mutta tulot ylittivät arvioidun 11,8 prosentilla. Vuonna 1930 pulakausi näkyi jo selvästi tuloksessa. Menot alittuivat 0,7
prosentilla, mutta tulot peräti 8,3 prosentilla, vaikka veroäyriä oli nostettu 0,25 pennillä.
Vuonna 1933 kunnan talouden pelasti veroäyrin korotus edellisvuodesta kahdella
pennillä 12.20:een. Vielä vuonna 1930 se oli ollut 8,55, vuonna 1931 se oli 9.00 ja seuraavana
vuonna 10.20. Veroäyrin tuntuva nosto pahimman pulakauden vallitessa oli etenkin velkaantuneille
pienviljelijöille raskasta. Kun kaikki eivät verojaan ja velkojaan pystyneet hoitamaan, seurauksena
olivat pakkohuutokaupat.
Vuonna 1934 toteutuneet menot ylittivät arvioidun 1,9 prosentilla ja tulot alittuivat
kahdella prosentilla, kun veroäyriä oli laskettu 0,60 pennillä. Talouden pelasti negatiivisemmalta
tulokselta pääomatulojen kasvatus 22,7 prosenttiin kaikista tuloista. Huono tulos pani valtuuston
nostamaan vuoden 1935 veroäyriä peräti kahdella pennillä 13,60:een. Siitä huolimatta se ei riittänyt
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kattamaan arviota suurempia toteutuneita menoja. Vuoden 1937 tulos enteili jo 1930-luvun lopun
”kultaisia vuosia”. Veroäyrikin oli voitu laskea 12.20:een. Vuonna 1939 se oli jo 11.50.
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XII 1930-luvun lopun ”kultaiset vuodet”
Vuoden 1934 kunnalliskertomuksessa todetaan, että ”taloudellinen ahdinkotila jatkui
vielä”, tosin vuoden lopulla oli havaittavissa parannusta. Työttömyyttä ei juuri enää ollut, mutta
palkat olivat niin alhaiset, että usein oli jouduttu avustamaan etenkin monilapsisia perheitä silloinkin, ”perheenhuoltaja on ollut työssä säännöllisesti”.
Vuonna 1935 lama alkoi jo hellittää. Tuolloiseen vuosikertomukseen oli kirjattu, että
”työtä, joskin alipalkattua, oli yleensä saatavissa, metsäkauppoja tehty enempi kuin edellisenä, hintakin parempi”. Silti tuona vuonna veroäyri oli korkeimmillaan 13.60. Myös verorästejä oli paljon.
Vuonna 1936 veroäyri määrättiin 13.00:ksi, mutta sitkeiden valitusten johdosta maaherra pudotti
sen 12.20:een. Useisiin pakkohuutokauppoihin jouduttiin vielä tuolloinkin, kun velkajärjestelyjen
tie oli kuljettu loppuun.
Kunnalle tarjottiin myös kiinteistöjä ostettavaksi. Erikoisia olivat kyläosuuskassojen
solmimat ns. ruokkokirjat. Vuonna 1934 laadittiin esim. pankin haltuun siirtyneen ruunahevosen
hoidosta tällainen ruokkosopimus ja vuonna 1936 tehtiin samanlainen kolmesta lehmästä. Kesällä
1935 oli vältetty Ameriikan puimaosuuskunnan ajautuminen vararikkoon järjestelyillä, joihin kuuluivat mm. osuuskunnan koneiden siirtäminen pankin omistukseen. Mitään konikapinaa Nivalan
tapaan näistä ei kuitenkaan syntynyt.
Vuonna 1937 taloudellinen noususuhdanne näkyi jo selvästi. Kunnassa vallitsi käytännössä täystyöllisyys. Opetus- ja kulttuuritoimen osuus kunnan talousarviossa oli 31,3 prosenttia,
sosiaalitoimen osuus oli laskenut 19,4 prosenttiin ja pääomatalouden osuus, joka vielä vuonna 1934
oli vain kahdeksan prosenttia, oli kohonnut suurimmaksi eli 33,0 prosenttiin. Kunnan talousarvion
loppusumma lähenteli nykyrahassa miljoonaa euroa.
Talousarvio piti myös hyvin. Menot ylittivät tulot vain 6660 eurolla. Ns. vakinaista
sosiaaliavustusta myönnettiin 26 000 ja satunnaista vajaa 7000 euroa. Ko. luvut olivat vuonna 1934
vielä noin 38 000 ja 16 500 euroa. Pääomamenot heijastelivat selvästi nousukautta, mm. kirkonkylän alakansakoulun rakentaminen, Puomilan tilan osto kunnalliskodiksi ja Pajalan rakennuksen osto
kulkutautisairaalaksi. Kunnan talousarviossa näkyi hyvin kulloinenkin taloustilanne.
Vuodesta 1938 puhuttiin jo ”kultaisena vuotena”, jonka kaltainen elintaso saavutettiin
Suomessa vasta 1960-luvun alussa. Veroäyriä laskettiin hieman, 12.00 penniin. Talousarvio laadittiin varsin maltilliseksi. Se oli nykyrahassa 770 419 euroa, mikä oli 10,7 prosenttia, eli 92 352 euroa
edellisvuotta pienempi. Verotuksella arveltiin kerättävän 47,3 prosenttia tuloista. Tilien mukaan
87

vuoden menot ylittivät kuitenkin arvioidun peräti 28,8 prosentilla, eli ne kohosivat 992 532 euroon.
Tulot ylittivät arvioidun 6,0 prosentilla. Niitä kertyi 816 497 euroa. Eräs menoja lisäävä tekijä oli
ko. vuonna käynnistynyt vanhainkotitoiminta Puomilassa.
Vuonna 1939 talousarvio nousi 1 095 872 euroon. Veroilla kerättävä summa edusti
nyt vain 35,2 prosenttia. Menot pysyivät hyvin arvioidussa. Ne ylittyivät vain 9756 eurolla, eli 0,9
prosentilla. Sen sijaan tulot olivat 1 177 656 euroa, eli ne ylittyivät 6,5 prosentilla. Ensimmäisenä
sotakautena, joulukuussa 1939, kunnan menot olivat 137 350 euroa eli 12,4 prosenttia koko vuoden
menoista. Sotilasperheavustuksia, jotka valtio korvasi täysimääräisesti, valtio tilitti esim. marrasjoulukuussa kunnalle lähes 50 000 euroa. Verorästit pienenivät selvästi. Niitä oli nyt 81 367 euroa,
kun edellisvuoden luku oli ollut 127 055 euroa. Vuonna 1940 talousarvio laskettiin 601 847 euroon.
Se pieneni peräti 45,1 prosenttia vuoden 1939 arviosta. Lopulliset menot olivat 672 288 euroa ja
tulot 703 839 euroa. Sota näkyi kaikessa.
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XIII Vahva nousukausi keskeytyy talvisodan kurimukseen
Vaikeiden pulavuosien jälkeen 1930-luvun jälkipuoliskolla maamme talouselämä vilkastui. Vienti alkoi vetää ja työllisyys parani. Vieremälläkin maatalous ja meijeritoiminta kehittyivät ripeästi. Jopa vehnää viljeltiin ja hakkuut ja rakentaminen antoivat työtä. Elintaso nousi. Väkiluku, joka vuonna 1930 oli kohonnut 6514 henkeen, laski kuitenkin vuosikymmenessä 21 hengellä.
Vuonna 1940 se oli 6493.
Toimeentulomahdollisuuksien vähentyessä yleismaailmallisen talouspulan aikana
muuttoliike oli kasvanut. Pitäjän muuttotappio oli 1920- ja 1930-luvuilla selvästi suurempi kuin
maalaiskunnissa keskimäärin. Todettakoon, että esim. jo 1928 pitäjän väkiluku laski muuttotappion
johdosta 13 hengellä. Ko. vuonna syntyi 179 lasta ja 105 saatettiin haudan lepoon. Pitäjästä muutti
pois 166 ja tänne saapui 79 henkeä. Vuoden lopussa kunnan väkiluku oli 6467. Vuosina 1931–35
yksityisistä paikkakunnista eniten muutettiin naapurikuntiin, Iisalmen maalaiskuntaan ja kaupunkiin, Sonkajärvelle ja Kiuruvedelle sekä Helsinkiin ja Kajaaniin.
1930-luvun loppua lähestyttäessä maailman tilanne oli muuttumassa. Lähialueidemme
poliittinen tilanne muuttui ratkaisevasti 23.8.1939, kun Neuvostoliitto ja Saksa solmivat koko maailmaa ällistyttäneen hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salainen lisäpöytäkirja antoi NL:lle toimintavapauden Suomessa. Runsaan viikon kuluttua puhkesi toinen maailmansota Saksan hyökkäyksellä Puolaan ja Nl:n Puolan itäosien miehityksellä.
Vaaran merkit nähtiin tuolloin myös Suomessa. Vieremän kunnallislautakunta piti
19.9.1939 ylimääräisen kokouksen, jossa se käsitteli kansanhuoltoministeriön 12.9. lähettämää kehoitusta varautua elintarpeiden mahdolliseen säännöstelyyn. Kunta jaettiinkin koulupiirien rajoja
noudattaen kahdeksaan kansanhuoltopiiriin mm. ostokorttien jakoa varten.
Syyskuun lopulla NL käynnisti neuvottelut Baltian maiden kanssa tukikohdista ja poliittisista suhteista. Kukin niistä taipui ja allekirjoitti NL:n haluaman sopimuksen. Kunnallislautakunnan 9.10.1939 pidetystä kokouksesta puuttuivat pj. Kalle Nissinen ja jäsen S.A. Hukkanen, jotka olivat linnoitustöissä Karjalan kannaksella. Kun Suomi oli saanut 5.10. NL:ltä neuvottelukutsun
Moskovaan, maassa suoritettiin täydellinen liikekannallepano, jolla NL:lle haluttiin osoittaa, että
oltiin tarvittaessa valmiita aseelliseen puolustukseen.
Samanaikaisesti kun Moskovassa neuvoteltiin NL:n esittämistä aluevaatimuksista,
kunnallislautakunta päätti 16.10. vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen johdosta, ettei kunnallisveron rästejä toistaiseksi karhuta. Kokouksesta oli poissa reservin kertausharjoituksiin, ns. Ylimääräi89

siin Harjoituksiin osallistunut Reino Piippo. Varautuminen poikkeusoloihin jatkui. Seuraavana päivänä valtuusto valitsi viisijäsenisen kansanhuoltolautakunnan, kolmijäsenisen työvelvollisuuslautakunnan ja apteekkari E.J. Savirannan väestönsuojelupäälliköksi.
Kunnallislautakunnassa oli 26.10. esillä sisäasianministeriön ja lääninhallituksen kirjelmät, joissa korostettiin asevelvollisten perheille maksettavien sotilasavustusanomusten nopeaa
käsittelyä. Kokouksessa käsiteltiinkin 88 anomusta. Avustuksia esitettiin erillisen taulukon mukaisesti 75–1000 markkaa kuukaudessa (nykyrahassa 23–325 euroa). Lautakunnan käsittelyssä oli
6.11. puolustusministeriön tiedoksianto erityisen hinnoittelulautakunnan perustamisesta. Koska
puolustusvoimain tarpeisiin tultaisiin ehkä piakkoinkin ottamaan luovutusvelvollisuussäädösten
perusteella talvikäyttöön soveltuvia ”ajopelejä”, rekiä ym., lautakunta päätti niiden luovutuspaikaksi
Kauppilanmäen aseman. Samalla puollettiin 92 sotilasavustusanomusta.
Suomen neuvottelijat palasivat kotimaahan 13.11. uusista neuvotteluista sopimatta.
Suomen johto ei pitänyt Nl:n nopeaa hyökkäystä todennäköisenä. Tämä oli virheellinen tilannearviointi, jonka mukaan ryhdyttiin kotiuttamaan kertausharjoituksiin kutsuttuja reserviläisiä ja käynnistämään koulutyötä. Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen alkoi 30.11.1939. Suomessa syntyi ennekokematon yhteishenki, puolustustahto ja auttamishalu. Se näkyi pakolaisten vastaanotossa, kun
aluemenetysten vuoksi yli 400 000 karjalaista menetti kotinsa. Heidät asutettiin tilapäismajoitukseen ympäri Suomea. Puolustustahto oli yhteinen, eikä siihen vaikuttanut edes se, että esim. Vieremällä suuri osa vasemmistoa oli ollut koko 1930-luvun vailla kunnallisia vaikutusmahdollisuuksia –
moni oli jättänyt käyttämättä äänioikeuttaan, kuten ko. vaaleja koskevissa kappaleissa on kerrottu.
Edellä mainitut ns. kultaiset vuodet varmasti osaltaan myötävaikuttivat kansan eheytymiseen ja samoin se, että jokainen tajusi Neuvostoliiton aloittaneen tämän sodan.
Talvisotaan vieremäläiset lähtivät silloiselta Suojeluskuntatalon, nykyisen Rientolan
pihalta, josta he marssivat Kauppilanmäen asemalle. Sieltä matka jatkui junalla ”härkävaunuissa”
Kuopioon, josta komppanian perustamisen jälkeen matkattiin junalla Leppäsyrjään. Vieremäläiset
taistelivat pääosin Laatokan koillispuolella. Ensimmäiset taistelut vieremäläiset kävivät joulukuussa
1939 Uomaan, Uuksun ja Ruhtinaanmäki-Mitron alueilla, missä myös muutamia vieremäläisiä haavoittui ja kaatui.
Kunnallislautakunta lähetti 11.12. kouluille kiertokirjeen, jossa ilmoitettiin koulujen
sulkemisista. Kouluille sijoitettiin väliaikaisesti karjalaisia, joista tuolloin puhuttiin vielä pakolaisina. Hevosia rintamalle valitsemaan, hevosenottolautakuntaan nimettiin Kalle Nissinen ja Heikki
Hukkanen. Valtuusto myönsi 21.12. Lotta Svärd -järjestön Vieremän paikallisosastolle 10 000
markkaa (nykyrahassa 3244 euroa) rintamalla olevien sotilaiden ja heidän täällä olevien perheidensä avustamiseen ja samalla todettiin Kuopion kansanhuoltopiirin myöntäneen kunnalle 150 000
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markkaa (noin 48 660 euroa) ”pakolaisten huollosta” aiheutuviin menoihin. Valtuuston kokouksessa 9.3.1940 oli poissa kuusi valtuutettua, sotarintamalla. Kokouksessa oli esillä mm. suojeluskuntapiirin kirjelmä varojen myöntämisestä puolustusministeriölle ”hävittäjien, tykkien yms. taisteluvarusteiden ostoon”. Valtuusto myönsi yksimielisesti 30 000 markkaa (lähes 10 000 euroa).
Jo tammikuun 16. päivänä 1940 valtuusto päätti kunnan puolesta laskea seppeleen
jokaisen Vieremän sankarihautaan haudattavan rintamasotilaan haudalle, laskijoina valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nykyisessä sankarihaudassamme lepää 64 talvisodassa kaatunutta
vieremäläistä.
Talvisota pysäytti myös koulurakentamisen. Pyöreellä oltiin syksyllä 1939 aloittamassa uuden koulun rakentamista, kun talvisota puhkesi. Koulu valmistui lopulta vasta 1952. Karankamäen koulun valmistuminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta tasan kymmenen vuotta. Ensin
sitä siirsivät pulavuodet ja Pyöreen koulun palo. Rakennustyöt oli ehditty aloittaa jo välirauhan aikana, mutta vasta syksyllä 1946 vietettiin koulun vihkiäisjuhlaa. Valtuusto oli 21.4.1938 siirtänyt
Lehtorannan koulun rakentamisen vuoteen 1941. Yksi syy, miksi koulunpito piirissä lakkasi jo
1962, oli yksiopettajaisuuden ja linja-autokyyditysten lisääntymisen lisäksi se, ettei piirissä ollut
omaa koulurakennusta.
Siirtoväen sijoitussuunnitelmassa, jota pika-asutuslain tultua hyväksytyksi kesäkuussa
1940 alettiin toteuttaa, Vieremä ja Kiuruvesi oli merkitty soanlahtelaisten sijoitusalueeksi. Myös
moni rintamamies oli kokonaan vailla ”kotia”, josta Vieremän aseveljet ry. kirjelmöi 23.11.1940
valtuustolle. Se perusti 3-jäsenisen toimikunnan pohtimaan ongelmaa. Valtuusto otti 20.12.1940
kantaa pika-asutussuunnitelmaan, jonka mukaan kuntaan perustettaisiin 82 ns. asuntotilaa, joiden
pinta-ala olisi 0,5-2 hehtaaria. Valtuusto piti näin pienten tilojen toimeentuloa kyseenalaisena, ja
ehdotti suurentamaan tilakokoa ja perustamaan ”korkeintaan muutaman tilan lähelle Kirkonkylää”.
Todettakoon, että jo kesän 1941 lopulla näytti selvältä, että karjalaiset palaavat takaisin kotiseuduilleen.
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XIV Liitteet
1. Vieremän kunnanvaltuuston jäsenet 1922-1939
nimi
Lauri Degelberg
Oskari Dufva
Ville Eskelinen
V.A. Gulin
Samuel Heiskanen
Heikki Hentilä
Heikki Hukkanen
Matti Hukkanen
Abel Huttunen
Eljas Huttunen
Juho Huttunen
Pekka Huttunen
Samuel Huttunen
Teodor Huttunen
Väinö Hyvärinen
Aku Juntunen
Tuomas Juntunen
August Juslin
Taavetti Kaikkonen
Lyydia Kanninen
Pekka Kainulainen
Matti Kattainen
Aatu Kauppinen
Heikki Kauppinen
Pekka Kauppinen
Teodor Kauppinen
Taavetti Kellberg
Paavo Kettunen
Taavetti Kettunen
Paavo Kiiskinen
Juho Komulainen
Olli Komulainen
Vihtori Komulainen
Aaro Korhonen

ammatti
pienvilj.
työmies
mv.
metsänhoit.
mv.
työm., mv.
mv.
torp., palstatil., suut.
torp., palstatil.
kaupanhoit.
kauppias, mv.
mv.
kirvesmies
mv.
maatal. neuv.
mv.
pientil.
mäkit., palstatil.
torppari
opettaja
mv.
mv.
mv.
mv.
mv.
mv.
suutari, kaupanh.
mv.
mv.
mv.
mäkit., palstatil.
mv.
räätäli, palstatil.
opettaja

vaaliliitto, puolue, tms.
sos.
sos.
ml.
porv.
editysp.
ml.
edits., ml.
sos.
sos.
sos.
porv.
ml.
sos.
sos. dem.
ml.
ml.
ml.
sos., sos. dem.
sos.
porv.
ml.
porv.
editysp., ml.
ml.
porv.
ml.
sos., sos. dem.
ml.
ml.
edistysp.
sos.
porv.
sos.
sos.

äänestysalue tai kylä
Kaarakkala
Salahmi
Pyöree
Salahmi
Valkeinen
Palosenmäki
Kirkonkylä
Valkeinen
Marttisenjärvi
Kauppilanmäki
Salahmi
Haajainen
Marttisenjärvi
Kaarakkala
Valkeinen
Valkeinen
Nissilä
Kirkonkylä
Kaarakkala
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kauppilanmäki
Tikanniemi
Palosenjärvi
Kauppilanmäki
Kaarakkala
Haajainen
Tikanniemi
Nieminen
Haajainen
Valkeinen
Nissilä
Nissilä
Salahmi

valtuustoaika
1929-30
1922-23
1931-39
1.1.-31.8.1925
1925-28
1937-39
1922-39
1922-28
1922
1925
1922-24
1931-36
1923-25
1937-39
1934-36
1934-39
1929-30
1922-30, 34-39
1922, 1923(osa)-25 1
1922
1937-39
1923-25, 29-30
1922-28, 31-33
1922-28
1922-25
1931-33, 37-39
1926-30, 34-35
1925, 1929-39
1926-28, 34-39
1923-28
1922-27
1922-23
1926-30
1925-30
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Alfred Kovalainen
Pekka Kumpulainen
Samuel Kumpulainen
Paavo Kääriäinen
Pekka Lappalainen
Roobert Lappalainen
Heikki Leinonen
Paavo Lepistö
Patrik Makkonen
Vilho Makkonen
Eero Mehtonen
F.V. Moberg
Kalle Nissinen
Pekka Nissinen
Taavetti Oikarinen
Eljas Partanen
Ilmari Partanen
Aksel Pasanen
Sulo Penttilä
Roobert Piippo
Otto Reis
Kalle Repo
Kalle Rivinoja
Kalle Ryhänen
Jalmari Ryytty
Juho Räisänen
Eero Rönkkö
Fredrik Rönkkö
H.J. Sariola
Artur Sirviö
Ales Säisä
Aku Tervo
Jobi Ulf
Ville Vidgren

pientil.
mv.
palstatil.
mv.
räätäli
palstatil.
mv.
työmies
kaupanhoit.
kauppias
mv.
tilanhoit.
mv.
lampuoti, mv.
mv.
mv.
työmies
työmies
opettaja
räätäli
lampuoti
mv.
mv.
kauppias
mv.
mv.
mäkit., palstatil.
opettaja
kirkkoherra
mv.
mv.
palstatil.
mäkit.
mv.

1

Patrik M.:n tilalle

2

Gulinin tilalle

3

Lepistön tilalle

ml.
edistysp.
sos.
ml.
sos.
sos.
porv., ml.
sos.
sos.
ml.
ml.
porv.
ml.
sos., sos. dem.
ml.
ml.
sos.
sos. dem.
edistysp., pienv.
sos.
sos.
ml.
pienv., sos. dem.
porv.
sos. dem.
porv., ml.
ml.
ml.
porv.
porv.
ml.
sos. dem.
sos.
ml.

Salahmi
Haajainen
Marttisenjärvi
Kauppilanmäki
Kirkonkylä
Valkeinen
Nissilä
Haajainen
Kirkonkylä
Nissilä
Palosenjärvi
Salahmi
Kirkonkylä
Salahmi
Karankamäki
Haajainen
Kirkonkylä
Salahmi
Valkeinen
Tikanniemi
Kaarakkala
Marttisenjärvi
Salahmi
Palosenmäki
Nissilä
Kirkonkylä
Vuorinen
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kauppilanmäki
Haajainen
Kapeavesi
Palosenmäki
Kauppilanmäki

1922
1922-24, 26-33
1926-28
1931-36
1923-25, 27-30
1924-25, 29-30
1924-25, 31-33
1922-14.5.1925
1923(osan vuotta)
1935-36
1931-33
1934-35
1931-39
1922-24, 26-30, 37-39
1.9.1925-28, 33-39 2
1929-33
1929-30
1934-36
1922-36
1922
16.5.1925-1928 3
1931-33
1934-39
1934-36
1937-39
1924-39
1929-30, 34-39
1922-25, 31-33
1925
1926-28
1937-39
1935-36
1922-23
1931-39

2. Valtuuston ja kunnallislautakunnan puheenjohtajat
Valtuusto:
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opettaja Sulo Penttilä 1922–26, 1933–36
mv. Pekka Kumpulainen 1927–32
mv. Juho Räisänen 1937–45

Kunnallislautakunta (nykyinen kunnanhallitus):
mv. Paavo Kiiskinen 1922–31
mv. Heikki Hukkanen 1932
mv. Kalle Nissinen 1932–45

3. Rahanarvonkerroin 1920–2010
Kertoimella voidaan muuttaa vuosien 1920–1940 markat vuoden 2010 euroiksi.

vuosi
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

kerroin
vuosi kerroin
2010=1,000
2010=1,000
0,3809
1931
0,3436
0,3048
1932
0,3483
0,3133
1933
0,3566
0,3111
1934
0,3632
0,3051
1935
0,3580
0,2944
1936
0,3577
0,3017
1937
0,3397
0,2957
1938
0,3328
0,2895
1939
0,3244
0,2913
1940
0,2742
0,3160
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Liite 4. Vieremän ensimmäinen kunnantalo 1926–1966. Terijoen naapurista Kuokkalasta
kanttori-urkuri Aapeli Kokkosen 1920-luvun alussa siirtämä, pyöröhirsistä rakennettu huvilamallinen asuinrakennus, jonka kunta osti, korjautti ja rakennutti siihen lisäsiiven. Kunnantaloksi se vihittiin 16.10.1926. Tontille rakennettiin myös navetta ja talli sekä rehu- ja puuvaja. Valokuva saattaa
olla vuodelta 1927.
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Liite 5. Vieremän kunnanvaltuuston vaalien ehdokaslistojen yhdistelmä vuonna 1925.
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