Vaarankylän kyläyhdistyksen seitsemäs tiedotuslehtinen
- tapahtumia kuluvalta vuodelta 2013.

Puheenjohtajan kynästä
Kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhlaa vietimme joulukuussa, jolloin huomioimme pitkään aktiivisesti kylämme hyväksi toimineita kyläläisiä. Juhlassa oli runsaasti Paltamolaisia kyläyhdistyksiä mukana sekä kunnan edustajia. Juhlapuheen
piti kyläyhdistysten kattojärjestön, Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen. Hän valotti puheessaan
kyläyhdistystoiminan merkitystä alueensa asukkaille.
Kuluneena vuotena kyläyhdistyksen toimintaa on leimannut Ekomuseo-hankkeen myötä perinteisiin paneutuminen.
Olemme osallistuneet kotiseutumuseolla Mansikista Maetoa
–tapahtumaan, järjestäneet yhteistyössä eläkeliiton ja päivähoidon kanssa Toukosiunaustapahtuman, juhannuksen jälkeen kävimme kiskomassa tuohta, Mattilan Rompetori tapahtuma keräsi kolmantena kesänään yhä suurenevan
yleisömäärän, heinää niitettiin ja seivästettiin.
Kyläkahvittelu jatkui ja niissäkin mietittiin kylämme perinteitä. Heinäkuun kahvit juotiin heinänteon yhteydessä ja
elokuun kahvit yhteistyössä Melalahden kanssa kyläkävelyn
päätteeksi. On ollut ilahduttavaa, että useat jo muualle
muuttaneet vaarankyläläiset ovat ottaneet kahvikutsut vastaan. Ja toivottavaa on, että nekin, joita tekstiviestit eivät ole
tavoittaneet, tulisivat mukaan.
Ekomuseohankkeen kokouksien myötä yhteydet kumppanikylien edustajiin ovat luoneet uusia verkostoja, joiden
kautta yhteistyö kylien välillä virkistyy.
Vaarantalo on toiminut totuttuun tapaan monenlaisten tapahtumien ja juhlien näyttämönä. Toukokuussa oli neljät
suuret syntymäpäivät sekä kaksi suurta kevättapahtumaa,
joiden järjestelyssä olimme mukana.
Jo totuttujen talkootöiden jatkoksi saimme kokemusta Eino
Leino-hiihdon taukopaikan muonittajana sekä moottorikelkkakisojen huoltopisteenä.
Työvoimatalosta olemme saaneet kaksi työntekijää keventämään talkootyön määrää, mutta edellä mainittujen tapahtumien ja juhlien yhteydessä talkoita on tehty runsaasti totuttuun tapaan.
Vielä tänä syksynä Vaarantalolla tapahtuu, sillä Ekomuseohankkeeseen liittyen pidämme Vaarankylän Riistäpäevän
yhteistyössä Hukkalan Erän kanssa. Luvassa on monipuolista ohjelmaa ja nähtävää.

Hirvikeitolla 12.10. tavataan! Tervetuloa!

Kyläyhdistyksen 20-v juhla

Kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa huomioitiin
pitkään aktiivisesti kylän hyväksi toimineita:
Aune ja Kalevi Pylvänäistä, Kalle Leinosta sekä
pitkään puheenjohtajina toimineita Markku
Väisästä ja Heikki Karjalaista ja sihteerinä ja
rahastonhoitajana toimineita Arja Valoa ja Au-

lis Hurskaista. Juhlassa kuultiin Antero Möttösen
sanoittama Vaarankylän kyläyhdistyksestä kertova
laulu Kapareen esittämänä. Lisäksi yleisö sai nauttia Lehdon Mikon ja harmonikkakerhon sekä Kapareen muista esityksistä. Lopuksi syötiin Niemelän Raijan valmistama puuro ja rusinasoppa.

moottorikelkkakisat

Helmikuun 20. päivänä Vaarantalon piha oli
tungokseen täynnä moottorikelkkakisan huoltoautoja ja kelkkoja. Paljakasta alkaneen kisan
huoltopisteessä kävi päivän aikana n. 60 kelkkailijaa
Kyläyhdistyksen talkoolaiset huolehtivat huoltomiesten ”huoltamisesta” paistamalla pullia ja lettuja ja myymällä niitä nokipannukahvin kera kodassa.

Eino leino –hiihto

Kallion Ulla ja Vesalan Irja saareen lähdössä

Irja, Aulis, Taisto ja Ulla kattamassa tarjoilua.

Aurinkoisessa pakkassäässä talkooporukka ja tavarat kuljetettiin Kallion Taiston ja Hurskaisen
Auliksen moottorikelkoilla Mulkkusaareen pitämään EinoLeino-hiihdon muonituspistettä. Jo
sitä ennen oli yhdessä kokoonnuttu miettimään

mukaan otettavia tavaroita ja varhain aamulla
keräämään kaikki tarvittava mukaan. Joitakin
vuosia sitten kyläyhdistyksen toteuttamien jäärata
-ajojen muonitusten tuomalla ”ammattitaidolla”
tästäkin urakasta selvittiin.

Kevät
seikkailu

vaaralla
Toukokuussa 4H –järjestö
kokoontui pitämään kevät
tapahtumaansa Vaarantalolle. Lapset Kainuun kunnista
kilpailivat talon ympäristöön rakennetuilla toimintapisteillä. Markun keittämä
keitto maistui lapsille ja järjestäjille kisan päätyttyä.
Kodassa Irja ja Raija myivät
tapahtuman kävijöille kahvia ja pullaa.
Kukkulehdon Jonnan Väinö
-hevonenkin oli menossa
mukana samoin Lehdon
Mikon ”Taavetti”.

toukosiunaus

Toukokuun viimeisellä viikolla kokoontuivat eläkeläiset ja
Paltamon päivähoidon lapset yhteistyössä seurakunnan
kanssa toukosiunaustapahtumaan Vaarantalolle. Tapahtuma oli myös osa Ekomuseohanketta, jossa siirretään mm.
tietoa ja taitoa perinteisistä töistä ja työtavoista nuoremmille
sukupolville

Väisälän Kalevi näytti kylvämisen mallia pellon laitaan kokoontuneille lapsille. Sen jälkeen lapset saivat tuntea muhevan mullan jakojensa alla ja kokeilla
kylvämistä.

Reuma ja thules:n kevätkeikaus

Pohjois-Suomen alueen Reuma– ja Thules väki kansoitti Vaarantalon pihan ja salit kevät tapahtumassaan toukokuulla. Markun keittämää palvilihakeittoa syötiin pihalla kevätauringon lämmössä.

syntymäpäiväjuhlia
Aholassakin on jo ehditty aikuisen ikään. Pentti
ja Helena juhlivat yhdessä. Samalla juhlittiin
Anun valkolakkia. Vieraat saivat nauttia tyttöbändi Amnesian esityksistä

Asiakkaiden toukokuiset syntymäpäiväjuhlat toivat muitakin kuuluisuuksia esiintymään Vaarantalolle. Yleisö sai kuullakseen tangokuningas
Pekka Mikkolan ja tangoprinsessa Johanna Piipposen

kyläkahvit

Kyläkahvit ovat koonneet kyläläiset ja muualle muuttaneet yhteen ja
puheensorina on melkoinen, kun päästään yhteisten asioiden ja
muistojenkin äärelle. Usein keskustelu on käynyt Ekomuseohankkeen ympärillä, mutta myös muita ajankohtaisia asioita on yhdessä keskusteltu. Jatkossakin entiset Vaarankyläläiset tai muuten
kiinnostuneet ovat tervetulleita yhteiselle kahville!

lihakeitto
Yhä useamman juhlan tai tapahtuman ruokalistalla on kuluneena vuonna ollut Markun keittämä lihakeitto.

Heinän tekoa purolan pellolla

Vaarankylällä tehtiin heinää entiseen malliin. Kytömäen Pentti ja Torpan Markku
niittivät pellon edellisenä päivänä ja seuraavana päivänä se saatiin seipäälle n. 25 hengen voimin.
Niemelän Raijan ja Teuvon keittämät kahvit nautittiin urakan päälle
ja siirryttiin Vaarantalolle saunomaan.
Kukkulehdon Jonnan hevoset saivat heinää
syödäkseen.

Ensimmäinen hevosleiri
Kesäkuussa 2013 pyörähti käyntiin HaKa-tallien ensimmäinen hevosleiri Vaarankylän Karppilassa.
Leiriläiset majoittuivat ja ruokailivat Vaarantalolla. Myös vanha koulun kenttä oli ahkerassa käytössä,
koska suuren kokonsa vuoksi siellä on hyvä leiriläisten hypätä hevosilla.
Leiri oli menestys ja leiriläiset pitivät siitä kovasti. Vaarantalo oli mukava paikka majoittua ja ruoka oli
hyvää.
Joka päivä ratsastettiin lähes 3 tuntia. Hevosetkin saivat tarpeeksi liikuntaa. Leiri alkoi sunnuntaiiltana ja päättyi torstaina iltapäivällä. Keskiviikkona vietettiin grilli-iltaa kodassa makkaroiden ja lettujen merkeissä.
Innokkaita hevostyttöjä oli leirillä yhteensä neljä, kolme leiriläistä ja yksi isonen "jöötä" pitämässä.
Leirin ohjelmasta ja opetuksesta vastasi Karppilan Hanna-Kaisa ja Jani oli taustatukena vanhempiensa
kanssa mm. taaperoa hoitaen. Kesäksi 2014 onkin suunnitteilla jo kaksi leiriä. Aika näyttää, minkä
suosion Vaarankylän hevosleirit saavat. Alku on ainakin lupaava.

Rompetori
mattilassa
Kolmas kesä rompetoria Vaarankylän Mattilassa
todisti sen, että tapahtuma on lunastanut paikkansa Paltamon kesässä. Sateisesta ilmasta huolimatta yleisöä oli entistä enemmän. Antero ja Pirjo olivat kehittäneet tapahtuman sisältöä niin,
että kaikille löytyi mielenkiintoista tekemistä ja
näkemistä: Oli justeerisahausta, naulanlyöntikisa, tikan heittoa, karaokea ja tietenkin kirpputori
pöytiä ja rompetta. Tarjolla oli myös kahvia ja
grillimakkaraa.

Tuohen kiskontaa ekomuseo-hankkeessa

Kyläkävely
Melalahden kyläyhdistyksen ja ProAgria Kainuun kanssa toteutetulla kyläkävelyllä tuli
esille kylätalon näkyvyyden parantaminen.
Keskusteltiin maantien ja pellon välisen puuston harventamisesta.
Urheilukentän kunnostusta mietittiin huomioiden hevosyrittäjät ja kyläläisten liikuntatarpeet. Yhdessä muisteltiin, kuinka vireää kentällä oli lentopalloharrastus 70-80-luvuilla.
Tolpat ovat vielä pystyssä odottamassa verkkoa ja pelaajia.
Kytömäellä ihasteltiin Oulujärvelle avautuvaa
maisemaa sekä Kytölän Jaakon laiduntavien
eläinten suorittamaa maisemanhoitoa. Vehmasmäellä mietittiin raivaustyötä, jolla saadaan vanhat rakennukset näkyviin myös ohikulkijoille.
Melalahden kohteiden jälkeen kävely päättyi
yhteiselle kahvihetkelle Kuisman Lomassa.

Vaarankylän riistapäevä
Vaarantalolla la 12.10.2013 klo 11.00—15.00
Hirvenlihakeittoa
Hirvensarvinäyttely
Nonstop-diaesitys metsästyksestä
Täytettyjä riistaeläimiä
Pyyntivälineitä
Tietovisa—palkintona hirvenlihaa
Tietoa metsästyksestä
Mahdollisuus tutustua metsästys– ja lahtivajaan
(mahdollisesti esillä hirvisaalista)
Hevoskyytiä
Elävää musiikkia ym. Ohjelmaa

Aluemaksu 10 €, alle 12v ilmaiseksi

Tervetuloa!
Vaarankylän kyläyhdistys ry, Hukkalan Erä ry, Oulujärvi Leader/Ekomuseohanke

Puheenjohtaja Terttu Väisänen

050-3218883

Varapuh.joht.

050-4123955

Jani Naumanen

Julkaisija Vaarankylän kyläyhdistys ry

Sihteeri

Marika Korhonen

044-9694765

Halmetmäentie 2, 88300 Paltamo

Jäsen

Raija Kyttälä

044-0597229

Puh.

Pentti Leinonen

0500-225489

Pentti Määttä

040-8280234

Arja Valo

0400-700516

0400-700516, 050-3218883,
0400-192423

Sähköposti:
vaarantalo.pmo@gmail.com

EKOMUSEOMATKA ITALIAAN.
Vaarankylää ekomuseomatkalla edustivat Raili ja Jouni Leinonen. He ovat olleet karttatyöryhmän
kantavat voimat, kun olemme vuoden mittaan työstäneet ekomuseokarttaa Vaarankylän osalta.
Useiden kokoontumisien jälkeen kartan kuvat ovat parhaillaan Paltamon lukion kuvataidekurssin
työstettävänä. Pohjat nettikarttaan ovat myös työn alla Paltamo-Seuran toimesta Kaleva Kovalaisella. Kartan kohteisiin tarvitsemme kyläläisten tarinoita, joita Terttu ottaa mielellään vastaan.

Matkakertomus
Teimme EKOMUSEO
hankkeen puitteissa
opintomatkan Italiaan
8.3-11.3.2013. Matkalla
oli Oulujärvi Leaderista
Pirjo ja Marjo sekä hankkeen vetäjä Anna. Hän
oli myös
tulkkina matkalla sekä
me kylien edustajat. Päivä meni matkustaessa.
Iltasella
lähdimme tutustumaan
hotellin lähellä olevaan
kylään. Kävimme Paikallisten
maailmojen näyttelyssä,
jossa oli esillä miten eri
tavoin ekomuseo karttoja
voi
toteuttaa. Tutustuimme
paikalliseen kiviveistämöön, jossa tehtiin puutarhaan
erilaisia patsaita ym. esineitä. Nämä oli tehty Traventorin kivestä ja saimme
näytepalaset mukaan. Saimme vierailla myös kylän kauniissa kirkossa joka oli
rakennettu jotain 1200 luvulla. Härkösen Seppo esitti siellä kysymyksiä eli
lauloi Minne käy tuulen ilmassa tie. Päivä oli pitkä ja uni kutsui kulkijaa.

Lauantaina 9.3 oli tutustuminen LE PIERLE DI PASSIGNANON
opetuskehityskeskukseen. Lähdimme aikaisin matkalle ja italialaisia
yhteistyöhankkeessa mukana olevia lähti samaan autoon. Matka kesti 4 tuntia läpi
upeiden vuoristomaisemien. Kyllä autossa oli kalkatus kun italialaiset ovat
vilkkaita ja puheliasta kansaa. Ekomuseo oli rakennettu kansainvälisenä
yhteistyönä mukana oli myös yksi suomalainen. Rakennuksessa oli laajat
lasiterassit ja aurinko energiaa oli käytetty tarpeen mukaan. Tapaamisessa
esiteltiin yhteisöjen karttojen toteuttamisen vaiheita. Kuultiin vapaaehtoisten
tuntemuksia, ajatuksia kartan tekemisessä. Ekomuseo oli kauniilla paikalla ja
sieltä oli upea maisema Trasimenon järvelle.
Sunnuntaina aamupalan jälkeen

Sunnuntaina aamupalan jälkeen
paikallinen kauppias avasi meille Herkkupuotinsa josta saimme ostaa tuotteita
tuliaisiksi. Sitten takaisin hotellille jonne tuli Italialaisten eri ekomuseo
alueitten edustajat vertailemaan kokemuksiaan erityisesti kartan tekemisessä.
Pohjois Italiasta oli Maurizio Tondolo.Hänellä oli kymmenen eri kohtaa miten
edetä ekomuseo kartan tekemisessä. Hän piti noin 3 tunnin esitelmän Ekomuseo
hankkeesta. Tässä työpajassa vierähti aikaa, olimme italialaisten kanssa pitkälle iltaan.
ANNA oli tulkkina meille.

Lopuksi oli yhteenveto mitä yhdessä voitaisiin tehdä.
Miten asioita tuodaan nykypäivään. Blogit, ideoita lentolehtisiin YM. Illan
päätteeksi kokoonnuimme vielä omalla porukalla yhteiseen illan viettoon.
Vietimme mukavan tuokion SAAPASMAASSA. Niin koitti kotiinlähdön päivä.
Taas monen tunnin Matka. Jouduimme aika moiseen liikenne ruuhkaan lentokentälle
mennessä. Matka oli mielenkiintoinen. Saimme
kuulla Italialaisten tavan
tehdä
ekomuseo karttaa. Nähtiin pieni pala kaunista
maata ja ystävällisiä ihmisiä.
Kiitos kaikille mukana olleille ERITYISKIITOS
ANNALLE.
Matkalla mukana olleet
Raili ja Jouni

