
Kädessäsi on Vaarankylän viides tiedotuslehtinen, Sen tarkoituksena 
on tuoda kyläläisten tietoon kyläyhdistyksen ja kylätalon 
kuulumisia kuluvalta vuodelta.  

   Vaarankylän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2010 



Vuonna 2010 on kyläyhdistyksen toimintaan saatu apua työvoimatalon kautta ja mikä parasta työmiehet 
ovat olleet oman kylän miehiä. Sieltä tulleiden työmiesten toimesta salin kalusto on kunnostettu.  Uusi 
halkovaja on myös täyttynyt heidän avustuksellaan ja urheilukentälle on varastoitu pitkät pinot tulevien 
vuosien polttopuita. Työnjohtajana on toiminut kyläyhdistyksemme puheenjohtaja Heikki Karjalainen. 
Kujansuun risteykseen on tullut  liikenteen turvallisuutta parantavaa näkyvyyttä ja samalla siitä saadut 
rangat talon polttopuiksi. Työvoimatalon  työntekijät ovat olleet lisätyövoimana talon 
”lämmitysrenkaassa”. 
Talon siivoukseen ja omien tapahtumien ruokahuoltoon olemme saaneet myös työvoima-apua.  
Marika Korhonen, joka on ollut jo ennestään kyläyhdistyksen jäsen, on tänä vuonna valittu yhdistyk-
semme sihteeriksi ja näin Arja Valon ”työtaakka” on keventynyt ja hän keskittyy tarjousten tekemiseen 
eri tilaisuuksiin.  
Arja on Maa– ja kotitalousnaisten piiriedustajana jäsen ja on edustanut Paltamoa ja  Vaarankylää. Heik-
ki Karjalainen ja Markku Väisänen ovat edustaneet kyläämme ProAgriassa ja  Markku Väisänen Kai-
nuun Nuotassa. 
Kylän tulevia haasteita on pysyä mukana kehityksessä. Ajankohtainen asia on ottaa kantaa ja olla valmis 
valokuidun saamiseksi kylälle. 
Vaarankyläntien kunto puhuttaa ja koskettaa meitä kaikkia. Sen korjauksen aikaansaamiseksi on jokai-
sen kyläläisen pidettävä ”ääntä” ja nostettava asia esille kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa.  
 

Vaarantalo on pitänyt yllä maineensa juhlatalona ja se on hääparien suosiossa. 
Talo on pukeutunut moniin muihinkin juhliin vuoden aikana, kuten syntymäpäi-
väjuhlat, kastajaiset, rippijuhlat.  
Työporukat ovat järjestäneet virkistyspäiviään ja koulutuksiaan ja erilaiset ryh-
mät ovat pysähtyneet talolle syömään tai kahvittelemaan kiertoajeluillaan. 
Talolla on myös muutamia yksittäisiä perheitä ja henkilöitä, jotka tulevat vuosit-
tain nauttimaan rauhasta ja hiljaisuudesta. 
 



Keväällä pihansiivoustalkoisiin osallistui suuri määrä talkoolaisia koululaisista eläkeläisiin. Niin piha 
saatiin taas tapahtumien vaatimaan kuntoon ja pihakalusteet esille uudesta varastosta. Talkoolaisille oli 
hyvän tavan mukaan tarjolla myös suuhun pantavaa ja samalla toteutui yksi talkoiden  tärkeä tehtävä, eli 
saada kyläläiset yhteen ja päästä juttusille. 



Kylän elämästä kertovien vanhojen ja uudempienkin valokuvien lainaaminen skannattavaksi jat-
kuu kaiken aikaa. Puhelinnumeroni on 050-3218883 ja sähköposti: terttu.vaisanen1@gmail.com. 
ja odotan yhteydenottoja varsinkin puuttuvien talojen kohdalta. 
Kesällä oli todella mielenkiintoista tavata Vesalan Annan tytär Leena Vuorivirta, jonka luona vie-
railin Vesalan Hannan  talossa. Aikaa vierähti jutellessa hänen kanssaan  kolmatta tuntia, vaikka 
emme entuudestaan tunteneet toisiamme.  Annan ja Hannan  albumeista Vaarankylän  ihmisten 
elämä tuli minulle yhä selvemmäksi. 
Kytömäen Eeva-Liisan kanssa suunnittelimme pitkään vierailua Pienen Kytömäen Rauhan luo 
Haukiputaalle ja lopulta se onnistui. Se oli todella viime hetkiä, sillä Rauha on nyt hoitokodissa. 
Syntymäpäiväsankareille Vaarantalolla olen jo lahjoittanut heihin liittyvää aineistoa ja sitä kautta 
on ilmennyt suurta kiinnostusta tätä harrastusta kohtaan. Aineisto on edelleen kotikoneellani, sillä 
on vaikeaa päättää, milloin se on valmis, kun koko ajan ilmaantuu uusia kuvia ja tietoja. Kaikki 
on  kuitenkin vapaasti käytettävissä, vain soiton tai sähköpostin päässä. 
 
 

Uudemmassa 
kuvassa Hovin 
Väinö serk-
kunsa Pienen-
Kytömäen 
Rauha perheen 
kanssa Hauki-
putaalla. 
 
Oikealla Rau-
ha nuorena 

Vesalan Anna ja Haapaselän Otto 

Vaarankyläläisiä Puolan-
gan markkinoilla 

Sutelan tyttöjä 

Pienen-Kytömäen Kallen haudalla 

Anna ja 
Leevin 
perhe 



Oman kylän väkeä olemme juhlineet talolla synttäreiden merkeissä pitkin vuotta. Kun Väisälän Aune 
juhli 8 –kymppisiään, katselimme Alatalon vanhoja kuvia diaesityksenä. Kotiahon Kallen 8 –
kymppisillä lokakuun lopussa olivat vuorossa Aholan vanhat kuvat kansioon tulostettuna. 



Kylämme tulevaisuut-
ta mietittiin ja suunni-
teltiin Kylli-
koulutuksessa  vuoden 
alusta ja toukokuun 
lopulla yhdessä Kajaa-
nilaisen ( entisen Vuo-
lijokelaisen) Ounas-
kylän edustajien kans-
sa.  
 
Useaan otteeseen ky-
lällämme on vieraillut 
ryhmiä tutustumassa 
kylämme toimintaan ja 
ottamassa oppia, kuin-
ka kylätaloa ylläpide-
tään, markkinoidaan ja 
käytetään. 
 
Viimeisimmät vieraili-
jat olivat Karjalan ta-
savallasta. 
 
Kesällä tutustumassa 
oli linja-autollinen vä-
keä Jyväskylän seu-
dulta. Heille pöytä oli 
pantu koreaksi kodal-
la, jossa jutustelimme 
ja he  yöpyivätkin ta-
lollamme. Myös sauna 
oli käytössä tällä ryh-
mällä. 
 
 



Kyläyhdistyksen johtokunta: 
Puheenjohtaja    Heikki Karjalainen   050-3576331 
Varapuh.joht.     Terttu Väisänen       050-3218883 
Sihteeri                Marika Korhonen    044-9694765                      
Jäsen            Irja Karjalainen 
   Raija Kyttälä 
   Pentti Leinonen 
   Pentti Määttä 
   Arja Valo 0400-700516 
Rahastonhoitaja ja tiedottaja Markku Väisänen          
(ei johtokunnassa)                    0400-192423 

 
                 Julkaisija Vaarankylän kyläyhdistys,  

 Halmetmäentie 2, 88300 Paltamo 
          Puh. 0400-700516, 050-3576331, 0400-192423 

                    Sähköposti: vaarankylan.kylayhdistys@kainuunosku.net 
 

  Lehden seuraavaan numeroon voitte toimittaa aineistoa ottamalla  
                               yhteyttä kyläyhdistyksen sihteeriin tai varapuheenjohtajaan. 

Vuoden viimeisen päivän vii-
meisen tunnin vietämme jälleen 
yhdessä kokoontuen kodalle ja 
tuoden mukanamme ilotulitus-
rakettimme.  
 
Olethan Sinäkin mukana! 


