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 Runsaslukuinen joukko kokoontui syksyn ensimmäiseen Ylä-Savon Sukututkijat ry:n tapaamiseen. 
Tapio Toivolan esitelmä vuosien 1939-1945 tapahtumia lähestyy kotirintaman näkökulmasta. 
Tutkimusta on tehty muistitietoa keräämällä, koska sen ajan arkistomateriaali ei ole vielä 
kaikiltaosin käytettävissä. 
 Keuhkotaudin todettiin olevan sen ajan suurimman kuolemaan johtaneen syyn.  
 
 Laki ilmaisesta kouluruokailusta tuli voimaan 1943 kahden vuoden siirtymäajalla. Vieremän 
kirkonkylällä laki toteutui, sivukylillä ruokaa jaettiin sosiaalisin perustein. Vuonna 1945-1946 
keittoruokaa sai vain noin puolet oppilaista. Kouluja velvoitettiin istuttamaan marjapensaita ja 
oppilaat osallistuivat töihin monin tavoin  muunmuassa osallistumalla perunannostoon, saaden näin 
taloista avustusta kouluruokailun järjestämiseen. 
Myöskään oppivelvollisuus ei toteutunut vuonna 1945. Jalkineiden puute voi estää koulunkäynnin. 
Kouluille myönnettiin avustusta jalkineiden hankintaa. Johtokunta määräsi kenelle kenkien ostoon 
saadut ostokortit jaettiin.  
 Puomilaan 1936 perustettuun kunnalliskotiin sekä muihin hoitolaitoksiin saatiin sotasairaaloista 
ylijäämävaatteita. 
Synnytyksiä hoitamassa Vieremällä toimi kaksi kätilöä sekä niinkutsutut pesumummot. Kulkutaudit 
hoidettiin eristyksissä kulkutautisairaaloissa. 
 Palokunta sammutti vuonna 1945 neljä alle kahden hehtaarin metsäpaloa, joista kolme oli ukkosen 
aiheuttamia ja yksi metsäkaartilaisen aiheuttama. 
 1939 perustetun Kansanhuoltoministeriön määräyksestä maataloudesta tulonsa saavan vaestön piti 
luovuttaa omantarpeensa ylimenevä osa elintarvikkeista kansanhuoltoon ja sotatoimialueelle. 
Lakia yritettiin kiertää eri tavoin, mutta sen toteutumista myös valvottiin tiloilla tehtävin 
tarkastuksin ja tarkalla kirjanpidolla. Kuluttajille jaettiin ostokortit, jotka oikeuttivat elin- ym. 
tarvikkeiden tietynmääräiseen hankintaa. Erilaisia kortteja oli 52 ja noin 160 eri elintarviketta 
elintarvikeryhmää, tavaraa tai hyödykettä oli säännöstelyssä. Kahvi vapautettiin säännöstelystä 
1953, viimeisenä poistui viinakortti 1970. Kotirintama joutui luovuttamaan sotatoimialueelle myös 
hevosia, rekiä, kärryjä, villaa, tupakkaa j.n.e. joskin pientä korvausta vastaan. Tupakkaa meni 
määrättömästi.  
Sotatoimi alueelta saapuneet karjalaiset majoitettiin väliaikaisesti kouluille, suojeluskuntataloille ja 
yksityisiin koteihin. Vieremälle lopullisena sijoituspaikkana menetetyn Karjalan alueelta tuli 77 
siirtolaista. Suomessa suhteellisesti eniten rintamamiehiä oli Pihtiputaalla ja Vieremällä. Vieremällä 
myös rintamamiehille pyrittiin saamaan asumuspaikka. 
 
 Sodan jälkeen työtä oli paljon. Miehiä yritettiin houkutella metsätöihin jakamalla niin kutsuttu 
tehopakkaus, joka sisälsi tupakkaa, kahvia, sokeria, Amerikansilavaa ja Koskenlaskijajuustoa. 
 Tapaamisen aikana keskusteltiin vilkkaasti aiheesta. Useilla on omakohtaisia kokemuksia ja 
vanhemmilta siirtynyttä perimätietoa. Asia lienee sen kaltainen ettei tämän ajan tapahtumat 
ensimmäisenä poistu muistista. 
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