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VIEREMÄN KUNTA TIEDOTTAA
TIEDOTUSSIVU

Juhlavuoden tapahtumia
Liinu-Liepakka näytelmä
Viime keväänä esitettiin
Liinu-Liepakka näytelmä,
joka sai suuren suosion. Näytelmää on pyydetty uudelleen esitettäväksi ja se toive
toteutuu sunnuntaina 3.12.
klo 13 liikuntahallissa.
Näytelmä kertoo Anna
Viliina Huttusen elämäntyöstä Vieremän kunnan
ensimmäisenä kunnan kätilönä vuodesta 1917 alkaen.
Anna Luodon kirjan pohjalta dramatisoinut ja ohjannut Sisko Niskanen. Vapaa
pääsy, järj. Vieremän kansalaisopisto.
Itsenäisyyspäivän
juhlatilaisuudet
Koulujen Itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään 30.11.
klo 9.00 ja klo 19.00 koulukeskuksella. Varhaiskasvatuksen väki juhlii 5.12.
klo 9 alkavalla hartaudella
kirkossa ja sen jälkeen juhla jatkuu seurakuntatalolla.
Sotkanhelmessä on samana
päivänä klo 13 alkaen Veteraanikuoron konsertti. Huitulanharjun väellä on oma
juhlansa 7.12.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.
juhlatilaisuudet alkavat
muistokiven paljastustilaisuudella klo 9.00 kunnantalon pihalla. Tilaisuudessa
valtuuston puheenjohtaja Juha Eskelisen puhuu,
muistokivi paljastetaan sekä

Vieremän veteraanikuoro
esiintyy. Juhlajumalanpalvelus on klo 10 kirkossa ja
sankarihaudalle sekä Karjalaan jääneiden muistomerkille lasketaan seppeleet.
Koulukeskuksella on kahvitarjoilu klo 11.30-15.00
ruokasalissa.
Vieremä 95 ja Suomi 100
vuotta -juhla alkaa klo
12.00 liikuntahallissa. Juhlan ohjelmassa on Ylä-Savo
Sinfonietta orkesterin konsertti ja Ponsse Oyj hallituksen puheenjohtaja Juha
Vidgrenin juhlapuhe.
Ylä-Savo Sinfonietta on
Ylä-Savon musiikkiopiston oppilaista, opettajista,
paikallisista harrastajista
sekä ulkopuolisista avustajista koottu korkeatasoinen sinfoniaorkesteri. Tässä
konsertissa mukana on 54
soittajaa. Orkesteria johtaa
kapellimestari Dimas Ruiz
Santos. Solistina konsertissa
on sopraano Piia Rytkönen.
Tänä Suomen itsenäisyyden
juhlavuotena orkesterissa on
avustajia myös Unkarista,
Ranskasta ja Latviasta.
Orkesterin mukana esiintyy suurkuoro, jossa on
mukana latvialainen Lielvãrden musiikkiopiston
nuorisokuoro, Nuorisokuoro Allegro ja sekä muita yläsavolaisia laulajia. Esiintyjiä
konsertissa on yli sata.
Juhlassa pukukoodina on

tumma puku tai kansallispuku. Huom! Päivän aikataulu on muuttunut!
Juhlatilaisuudet ovat kaikille avoimia, vapaa pääsy!
Sydämellisesti tervetuloa
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin.
Adventtikonsertti
Nyt syttyy valot tuhannet
Adventtikonsertti Nyt
syttyy valot tuhannet maanantaina 4.12. klo 18 Vieremän kirjastossa. Esiintyy
Vieremän kansalaisopiston naiskuoro, Kyläkööri
ja yksinlaulajat. Konsertin
yhteydessä julkistetaan vuoden 2017 kulttuuripalkinto ja luovutetaan Aappo I.
Piipon stipendit sekä palkitaan menestyneet urheilijat.
Kahvitarjoilu, vapaa pääsy,
tervetuloa!
Kulttuurimäen Joulu
Kulttuurimäen Joulua
vietetään perjantaina 15.12.
Aamun aikana on päivähoidon ja koulun väelle
suunnattu näytös. Kaikille
avoimia näytöksiä on tarjolla klo 10.30 ja klo 19.00.
Isien pojat -kuvaelma kertoo uudisraivauksen ajasta,
jolloin peltoa raivattiin korpeen ja rakennettiin rintamamiestaloja. Useat nuoret
pojat joutuivat ottamaan vastuun, kun isä oli kaatunut,
haavoittunut tai sairastunut

rintamalla. Kuvaelman on
käsikirjoittanut ja ohjannut
Sisko Niskanen.
Kuvaelman jälkeen siirrytään sankarihautojen kautta
kirkkoon hartauteen. Lämmin vaatetus on tarpeen, sillä tapahtuma alkaa ulkona.
Tervetuloa kokemaan jälleen
ainutlaatuinen tarina Kulttuurimäellä. Järj. Vieremän
kansalaisopisto, kulttuuritoimi ja seurakunta. Vapaa
pääsy!
Vauvajuhla
Vieremän kunta haluaa
muistaa Vieremä 95 ja Suomi
100 -juhlavuonna syntyneitä
vauvoja perheineen vauvajuhlan merkeissä. Vauvajuhla
on tiistaina 19.12. klo 18.00
alkaen kirjastossa.
Ohjelmassa on kunnanjohtaja Mika Suomalaisen
tervehdys, musiikkia, kahvija mehutarjoilu. Vauvalahjan
luovuttavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Eveliina
Vidgrén sekä kunnanjohtaja.
Vauvajuhlaan ilmoittautumiset pyydetään 14.12.
mennessä tarjoilun järjestämisen vuoksi p. 0400 370
132 tai eevaliisa.kumpulainen@vierema.fi.

la toiminnallaan edistää
kunnan väestön, erityisesti
ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä sekä
terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä.

Vieremän vanhus- ja vammaisneuvosto.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on Vieremän kunnan,
viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden,
kunnan alueella toimivien
eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa
toimivien lakisääteinen ja
pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu
lakiin (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki
11 §), vammaispalvelulain
(3.4.1987/380) 13 § sekä kuntalakiin (27-28 §).

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena
on edistää ikäihmisten ja
vammaisten hyvinvointia
lisäämällä vuorovaikutusta
ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla
kahdensuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä
vammaisten asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja
päätettäessä paikallisesti tai
seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön
ja vammaisten näkökulmaa
yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on omal-

Avustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan
Aluehallintovirasto on jälleen laittanut hakuun lasten
ja nuorten harrastoiminnan avustukset.
Jo useita vuosia on Vieremällä haettu avustuksia keskitetysti yhteishankkeena. Hankkeessa ovat olleet mukana Vieremän Koitto, Vile92, Vieremän NMKY, Vieremän
4H-yhdistys, Salahmin nuorisoseura, Vieremän nuorisoklubi ry ja Vieremän kunnan nuorisopalvelut.
Aikaisemmin hankkeessa mukana olleille on lähtenyt asiasta viestiä, mutta jos järjestösi haluaa toimintaan
mukaan, ota yhteyttä vapaa-ajanohjaajaan. Nyt haettavana oleva avustus koskee syksyllä 2018 alkavia kerhoja.
Tiedot mukaantulosta ja kerhoista tarvitaan nuorisotoimistoon 8.12. mennessä.
Nuorisotalotoimintaa
Alakoululaisten nappis-kerho viettää pikkujouluaan
keskiviikkona 13.12. Kerhossa käyneille tulee kutsu tilaisuuteen lähiaikoina.
Nappiskerho kokoontuu kuitenkin 20.12. saakka aina
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.00–18.00 nuorisotalolla. Mukaan voi tulla koska tahansa.
Nuorten illat jatkuvat talolla aivan normaalisti 20.12.
saakka. Sitten talo jää joululomalle ja avautuu vasta Loppiaisen jälkeen maanantaina 8.1.2018.
Vieremän nuorisoklubi ry:n syyskokous
Pidetään nuorisotalolla sunnuntaina 17.12. klo 16.00
alkaen. Kaikki jäsenet ovat saaneet kokouskutsun.
Kokouksessa valitaan nyt nuorisoklubille uusi puheenjohtaja, koska useita vuosia puheenjohtajana ollut Katariina Partanen haluaa väistyä paikalta.
Hallitukseen valitaan muutama uusi jäsen, päätetään
ensi vuoden retkestä ja muusta toiminnasta sekä jäsenmaksusta ja taloudesta.
Klubilaiset nauttivat kokouksen päätteeksi itse tekemänsä jouluaterian.

Joululanit nuorisotalolla 29.12.

Vanhus- ja vammaisneuvosto tiedottaa
Vieremän vanhus- ja vammaisneuvosto 1.6.2017
– 31.5.2021 uudessa kokoonpanossaan:
Raili Heiskanen, pj (varajäsen Seppo Rönkkö) Eläkeliiton Vieremän yhdistys ry
Risto Pyykkönen, vpj
(varajäsen Esko Martikainen) Vieremän Eläkeläiset ry
Anna-Liisa Tarvainen
(varajäsen Erkki Heikkinen)
Vieremän Kehitysvammaisten-tuki ry
Martti Vidgren, (varajäsen
Martti Kämäräinen) Vieremän Rintamaveteraanit ry
Risto Räisänen, Vieremän
Sotainvalidit ry
Eino Piippo, (varajäsen
Pekka Partanen) Vammaisten edustajat
Aili Hukkanen, (varajäsen Marja-Leena Juntunen)
Omaishoitajien edustajat
Heikki Kononen, (varajäsen Veikko Heikkinen)
kunnan luottamushenkilöedustajat
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1–2 vanhus- ja/
tai vammaistyöhön osallistuvaa viranhaltijaa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii YläSavon SOTE kuntayhtymän
nimeämä henkilö.

Toimintaa nuorille

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
kunnan viran-omaisille ja
muille tahoille ikäihmisiä
ja vammaisia koskevissa
kysymyksissä sekä hoitaa
muita vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan liittyviä tehtäviä, edesauttaa
ikäihmisten ja vammaisten
osallistumista ja vaikuttamista päätöksentekoon,
selviytymistä asumisessa,
liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa
sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan
toiminnoissa.
Näitä asioita katsotaan
heidän näkökulmastaan
kunnan päätöksenteossa
palvelujen järjestämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi.
Pyritään myös vaikuttamaan ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen, jotta
tilat soveltuvat ikäihmisten
ja vammaisten tarpeisiin.

Vieremän nuorisoklubi ja nuorisotoimi järjestävät taas
joululanit nuorisotalolla.
Lanit alkavat perjantain 29.12. klo 17 ja loppuu lauantai aamuna 30.12. klo 9. Ei osallistumismaksua, nuorisotoimi tarjoaa aamupalan.
Ilmoittautumiset 18.12. mennessä Raili Turuselle: puh.
040 753 3433, s-posti raili.turunen@vierema.fi

Kirjasto tiedottaa
Kirjasto on avoinna ma 4.12. klo 12–17 ja ti 5.12. klo 10–15.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kirjasto on suljettu.
Kirjaston käyttösääntöihin ja maksuihin tulee muutoksia 1.1.2018 alkaen.
Ylä-Savon kirjastoverkossa käyttösäännöt ovat yhteiset, mutta maksut ovat kuntakohtaisia.
Lisätietoa käyttösäännöistä ja maksuista saa kirjastosta, verkkokirjastosta sekä kirjaston Facebook-sivuilta.
Valmistelemme loppuvuodesta omatoimikirjaston käyttöönottoa. Pahoittelemme muutostöistä aiheituvia häiriöitä.
Tervetuloa kokeilemaan jo nyt itsepalvelulainausta.
Omatoimikirjaston käyttöön tarvittavan henkilökohtaisen tunnusluvun saa kirjastosta.
Valtakunnallista Kehitysvammaisten viikkoa vietetään
1.–7-12. teemalla Oma elämä, oma koti. Maanantaina
4.12. klo 12–15 Vieremän kehitysvammaisten tukiyhdistys kertoo toiminnastaan, lisäksi kirjastoalan opiskelija
esittelee erityisryhmille tarkoitettuja aineistoja. Tarjolla
glögiä ja pipareita. Tervetuloa!
Tiistaina 12.12. klo 18.00 Suomi 100 -runokooste. Esiintyjinä Savon Lausujat sekä Lassi ja Maarit Korpihalla.

