
Perusyksikön nimi: Vaarankylän kyläyhdistys ry
Kunta: Paltamo 2021

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2021

1. Viralliset kokoukset, viikko- ja kuukausitapaamiset / kokoukset ja esitelmätilaisuudet:
- Vuosikokous
- Johtokunnan kokoukset

2. Hankkeet:
- Elävä Ekomuseo-hanke. Varsinainen hanke on päättynyt, mutta mukana olleet kylät 

jatkavat vuosittain yhteisiä kokoontumisia lähinnä tutustuen kylien merkittäviin 
kohteisiin.

3. Kurssit:
- Kansalaisopiston kurssit ja muut mahdolliset kurssit
- Kansalaisopiston Liikuntapiiri
- Kansalaisopiston karaokepiiri

4. Kilpailut, kampanjat, opintokerhot:
- Pilkkikisat yhteistyössä Hukkalan Erän kanssa
- Kylien välinen lentopalloturnaus

5. Opinto- ja virkistysretket ja näyttelyt:
- Teatteriretki (mahdollisesti yhteistyössä Reuma ja tules ry:n kanssa)

6. Juhlat, iltamat, muut tilaisuudet ym:
Tilaisuudet järjestetään koronaepidemian sallimissa puitteissa.
- Avoimet Kylät -valtakunnallinen digitaalinen kylätapahtuma 12.6.2021 
(Hyvinvointipolku yhteistyökumppanina Paltamon Luonto ja lentopallo vastuuhenkilö Pertti 
Marjamäki)
- Juhannusjuhlat juhannusaattona 25.06.2021 Vaarantalolla, laulua ja hanurimusiikkia, 
lipunnosto ja kokko, vastuuhenkilöt Esa ja Raija Huusko
- Rompetori Mattilassa 10.7.2021 klo 10.00 - 15.00, myydään lihakeittoa, vastuuhenkilö Eila 
Leinonen.
- Venetsialaiset Vaarantalolla 28.8.2021, Paltamon Kaparen esitys, vastuuhenkilö Eila 
Leinonen
- Hirvipeijjaat Vaarantalolla yhteistyössä metsästysseuran kanssa.
- Puurojuhla joulukuussa järjestetään Vaarantalolla 
- Uuden Vuoden vastaanotto 31.12.2020 klo 23.00 alkaen kodalla, klo 24.00 ilotulitus 
pihalla läsnäolijoiden tuomilla raketeilla, tulitusvastaava Markku Väisänen.

7. Talkoot ja tempaukset:
- Vaarantalon salien lattioiden maalaus toukokuun aikana, aloitetaan, aloitus 3.5.
- Valokuituhankkeen omarahoitusosuuden talkootyöt (teiden paikkaus ym. aputyöt)
- Vaarantalon siivous, lämmitys, huoltotyö ja tilaustapahtumien järjestely ja 
isännöinti.
- Polttopuutalkoot yhdessä Hukkalan Erän kanssa
- Hyvinvointipolun ylläpito
- Kotarakennuksen ylläpito
- Lentopallokentän tuomaritornin rakentaminen lumien sulettua
- Latujen teko ja ylläpito, tieto ladun aukaisusta facebookiin, järjestetään ladulla hiihtokisat, 
joissa sarjat kaikenikäisille.



8. Koneiden hankinta, hoito ja käyttö:
- Palveluhanketyöt esim. ruohonleikkurilla tai moottori- ja raivaussahoilla.
- koneiden ja laitteiden huoltotyöt pyritään tekemään itse talkoilla. vastuuhenkilöinä Pentti 
Määttä, Pentti Leinonen, Esa Huusko, Jukka Leinonen ja Markku Väisänen.

9. Jäsenmaksut ja jäsenhuolto:
- 10 € / hlö / vuosi. 
- Kyläsanomat lähetetään loppuvuodesta jäsenmaksujen perinnän yhteydessä jäsenille.
- Uusia jäseniä otetaan

10. Muu toiminta ja tiedotus
- Vaarantaloa vuokrataan erilaisten tilaisuuksien pitopaikaksi.
-   Vanhat Valokuvat – kuvanäyttely ja tunnistaminen järjestetään heinäkuun viimeisellä 
viikolla
-   Karaoke/biljardi/ illat noin kerran kuussa, jolloin myös mahdollisuus lämmittää sauna. 
Karaokelaitteiden käytön vastuuhenkilöt Esa Huusko, Jukka Leinonen, Markku Väisänen ja 
Ari Karjalainen.
-   Lentopallokenttä käytettävissä vapaasti – pallo lainattavissa kyläyhdistykseltä – 
yhteystiedot esillä tuomaritornissa.
-   Hyvinvointipolku käytettävissä vapaasti – lähtö Vaarantalon takaa pellon puolelta
- www.vaarantalo.fi sivustoa ja kalenteria päivitetään ja tiedotusta hoidetaan myös 

facebookin kautta. Vaarantalon sivusto laitetaan Kainuun Nuotan opastuksella helpommin
hoidettavaksi, vastuuhenkilöinä Jukka Leinonen, Markku Väisänen ja Hanna-Kaisa 
Naumanen. 

- Tiedotus jäsenistölle hoidetaan postilaatikoihin jaettavilla tiedotteilla sekä WhatsApp – 
että tekstiviestillä.

- Haetaan korona-avustusta myös tänä vuonna.

11. Jäsenyydet
- ProAgria
- Oulujärvi Leader ry
- Kainuun Nuotta ry


