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Toukokuun retki Vieremälle 27.5.2013

Retken oppaana toimi Tapio Toivola

Ensimmäiseksi pysähdyimme Kyrönniemen hiljaisuuden keskukseen, joka kunnostettiin nykyiseen muotoonsa
 1980-1990 lukujen vaihteessa. Alueen historiallinen arvo ymmärrettiin. Ovathan kirjailijat Juhani Aho ja Kauppis
 Heikki saaneet innoituksensa alueen erämaaluonnosta ja sen ihmisistä. Juhani Ahon rautatiessä seikkailevien Matin
 ja Liisan esikuvina pidetään perimätiedon mukaan Matts ja Anna Liisa Kermania. He elivät pappilan läheisyydessä
 Theodor Brofeldtin ”Ukko Ruuhveltin ” aikaan 1876-1883. Kauppis Heikki tuli pappilan rengiksi 14 vuotiaana
 1877.

Nykyisin Pyhän Mikaelin kappelina toimiva kivinavetta valmistui 1895. Kivet navettaan kuljetettiin 5 km päästä.

Alkuaan Vieremä on ollut Lappalaisten asuttama. Sana Vieremä tulee sanasta Vermee joka tarkoittaa verkkojärveä.
 Vieremän ensimmäisiä asukkaita olivat Juvalta muuttaneet Karviset.

Kyrönniemi lienee Hämäläisten verottama. He pitivät majaa Kyrönniemessä 1300-1400 luvuilla.

Kyrönniemen ensimäiset asukkaaat olivat Kettusia.

Jo n.1660-luvulla Kyrönniemi mainitaan kappalaisen virkatalona. Iisalmen seurakunnan kappalaisen asuinpaikaksi
 Kyrönniemi määrättiin vuonna 1688. 1681 paikalle rakennettin kunnon talo. Kyrönniemen päärakennuksen
 vanhimmat osat ovat tiettävästi vuodelta 1733.

Kyrönniemessä ehti asua 14 kappalaista. Kirkkoherran pappilana Kyrönniemi toimi vuodet 1921- 1954.

Vieremän seurakunta itsenäistyi viimeisenä, samoin kirkko rakennettin viimeisenä Iisalmen emäseurakunnasta
 irtautuneista seurakunnista vuonna 1921. Irtautumiseen ei ollut tarvetta hyvien maantie- ja vesireitti yhteyksien
 vuoksi.

Vieremän kirkko vihittiin käyttöönsä Tapaninpäivänä 1919. Arkkitehtinä toimi Ilmari Launis.

Kirkkorakennus sijaitsee mäellä ja itäpuolella on laaja hautausmaa. Kirkko on rakennettu pystyhirsiseksi. Hirret
 sijaitsevat sisä-ja ulkolaudoituksen välissä. Hirret ovat ikihonkia, onhan hirsien läpimitta vielä kuuden metrin
 korkeudella 30 cm. Toinen kirkon erikoisuus on saarnastuoli, joka on sijoitettu alttarin ja alttariseinän väliin, alttaria
 korkeammalle. Kirkon raamatun aiheiset embleemit kuvamaalaukset ovat Oki Räisäsen tekemiä. Kirkkoon mahtuu
 800 henkeä.

Kirkon läheisyydessä sijaitseva hautausmaa vihittiin käyttöönsä 1919. Hautausmaa on lähes kilometriä pitkä ja
 laajuudeltaan 5,03hehtaaria. Hautoja on yhteensä 8553. Vuonna 2008 valmistui aluekokonaisuus, joka sisältää
 uurnahauta-alueen, tuhkan sirottelualueen sekä tunnustuksettomien hauta-alueen.

Ensimmäinen haudattu on Sofia Åsenbrygg hän on kuollut 12.11.1919.

Kuva Vieremän kirkosta Vieremän seurakunnan sivuilta.

http://www.vieremanseurakunta.fi/kyronniemi
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