
   Vaarankylän  kyläyhdistyksen yhdeksäs tiedotuslehtinen 

- tapahtumia kuluvalta vuodelta 2015  



Puheenjohtajan   kynästä 
Tapahtumarikas ja työntäyteinen vuosi 2015 alkaa olla lopuillaan. Vaarantalo on ollut monenlaisten juhlien ja ta-

pahtumien pitopaikkana ja talkoilla on jälleen kaikki saatu toimimaan. Häitä on vietetty sekä kesällä, että talvella. 

Juhlijoita on ollut pitkin ja poikin Suomea. 

Kyläyhdistyksen sääntöjen uudistus pantiin toimeen yleisessä kokouksessa ja ylimääräinen yleinen kokous hyväksyi 

ne lopullisesti. Sääntöjen uudistaminen oli tarpeen, koska ne eivät enää vastanneet nykyaikaa, jolloin eläkeläiset 

ovat vireitä toimijoita ja ihmisten elinikä kohoaa ja pysyy toimintakykyisenä.   

Kyläläisten kansa on kokoonnuttu kahville ja katselemaan vanhoja valokuvia—tilaisuudet ovat olleet suosittuja ja 

katselijoita on tullut muualtakin riippuen siitä, minkä talon valokuvat ovat kulloinkin vuorossa.  Kesän aikaan pi-

dettiin katselussa taukoa, josta tehtiin muutama poikkeus. Ne johtuivat siitä, että kesäloman aikaan pääsivät kau-

empanakin asuvat lomalla ollessaan mukaan.  

Kansalaisopiston jumppapiiri on jälleen syksyn myötä toiminnassa. Mukaan mahtuu ja Anu Leinosen vetämänä se 

on kaikille suunnattu sopivaksi. 

Muutaman vuoden tauon jälkeen biljardiharrastus on virinnyt uudelleen.  Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 

Määttälän Penttiin. Biljardipöydän kanssa yläkerrassa sijaitseva kirjasto on itsepalveluperiaatteella kyläläisten käy-

tettävissä. Se on varmimmin auki talviaikaan tiistai aamuisin klo 9—10 ja joka kuukauden ensimmäisenä maanan-

taina klo 17-20.    

On hyvä todeta, että kylä elää elinvoimaisesti eteenpäin—sukupolvet vaihtuvat ja elämä jatkuu ja kylän väki uudis-

tuu, kuten Ketolassa on tapahtunut. Suurta mielenkiintoa on herättänyt myös Sutelankujansuussa uudisrakennus. 

Tontilla tapahtuneet mullistukset ja aherrus ovat innostava elämän merkki kylällämme.   

Viime joulun alla tekemämme teatteriretki Suomussalmelle on saanut hyvää palautetta ja toiveita on esitetty vas-

taavasta tällekin vuodelle.  Kajaanin Kaupunginteatteri on työstänyt pikkujouluryhmille jouluaiheisen näytännön. 

Teemme sinne yhteisen matkan la 21.11., mikäli ennakkoilmoittautuneita saadaan tarpeeksi kokoon. Joten il-

moittautukaapa allekirjoittaneelle puh. 050 3218883  viimeistään to 29.10.mennessä.      

              Terttu Väisänen 

Ps. Tapaammehan 21.11. -  lue takakansi. 

 

 

 

 

Vaarantalolla kävi unelias vieras  - Vesa Hyyryläinen toi luennolleen mukaan siipensä loukan-

neen pöllön, joka oli hänellä hoidossa.  Pöydällä tyytyväisenä maaten se sai ”kihlat” nilkkaan-

sa, kun Vesa rengasti sen.  Kirjurina toimi entinen Alatalon Sirpa. 



Tammikuussa  2015 Vaarankylä  valittiin mukaan Maakunnalliseen palvelu-

keskushankkeeseen, jossa kartoitetaan kylillä olevia palvelutarpeita ja kehi-

tetään kylien asukkaiden virkistys ja  harrastustoimintaa sekä yhteisölli-

syyttä. Kainuun Nuotta koulutti johtokuntaa hankkeen sisältöön ja auttoi 

toiminnan alkuun. Johtokunta lähti toteuttamaan hanketta syystalvella 

2014 kyläläisten kanssa  laaditun suunnitelman pohjalta sekä toteuttamalla 

palvelutarve kartoituksen.  Vaarantalolla on viritelty biljardiharrastusta, 

koottu lainakirjasto kyläläisten lahjoitusten turvin sekä aloitettu karaokeil-

lat, jotka mahdollistuivat hankkeen puitteissa hankitulla tietokoneella ja ka-

raokelevyillä. Myös vanhojen kylän talojen valokuvien  katselu ja  henkilöi-

den sekä tapahtumien  kirjaaminen kuvien pohjalta on jatkunut. Kyläläisten 

yhteiset saunaillat käynnistyvät tämän vuoden puolella.  

Palvelutarpeiden kartoitus on kylien rajoja ylittävää ja jatkuu vuoden lop-

puun. Jos luonasi ei olla vielä käyty ja  tiedossasi on tähän liittyviä tarpeita , 

ota yhteyttä kyläyhdistyksen johtokuntaan. 

Vaarankylän omat nettisivut ovat rakenteilla ja kylälle on hankittu oma do-

main www.vaarantalo.fi. Myös facebook-sivut on avattu. 



Polkula 

Talvella Kujansuussa alkoi tapahtua ihmeitä, kun maise-

maan ilmestyi tukkilanssi.  Kyselijöille selvisi, että Vaaran-

kylään on tulossa uusi talo. Keväällä puut sahattiin poru-

kalla ja tontilla alkoi monenlainen touhuaminen - tuli tie, 

sähköt ja vesijohdot, ulkorakennus ja talon perustukset.  

Mutta ketä nämä kaksi ahertajaan ovat, joista on tulossa 

Vaarankyläläisiä? 

Kiehimänvaaralta lähtöisin oleva Jukka Leinonen kertoo, 

että usean vuoden majailtuaan asuntovaunussa Erolan 

pihassa he Eilan kanssa rupesivat etsimään ”mummon 

mökkiä” tai vastaavaa Vaarankylältä ja kävivätpä he Mela-

lahdessakin. Kun sellaista ei löytynyt he päätyivät rakenta-

maan uudisrakennuksen. Tontti on Aleksanteri Kurjen 

vuonna 1956 kauppaliikkeen perustamista varten hankki-

ma  ja nimeltään Polkula. Paikka on ihanteellinen, sillä 

metsästys-, kalastus-, sienestys– marjastusmaat ja luonto 

sinänsä ovat aivan äärellä. Tontilla työskennellessään he 

ovat mm.  ”bonganneet” yli 60 lintulajia. Kaupunkilaisena 

Eilaa viehättää se, että kaikki tulevat tervehtimään ja hei-

dät on otettu ystävällisesti vastaan. Vieraita tontilla on 

käynyt enemmän kuin heidän kodissaan Kempeleessä kah-

teen vuoteen. Kaiken kaikkiaan virkeä ja mukava kyläyhtei-

sö, tiivistää Eila tuntemuksiaan. Koti on vielä Kempeleessä, 

mutta aika näyttää, muutetaanko pysyvästi Vaarankylään. 

Uutta elämää Vaarankylään 
Ketola 

 

Terveiset Ketolasta! 

Vanhempieni Hannun ja Kirsin luovuttua maataloudesta, 

esille nousi halu hankkia kesäpaikka maalta. Aluksi tuo 

tuntui hieman oudolta, mutta tarkemmin mietittynä ajatus 

tuntui ymmärrettävältä; olivathan vanhempani asuneet 

maaseudulla lähes koko ikänsä, joten kirkonkylän ihmisvili-

nä ei varmasti tuntunut omaan rauhaan tottuneista kovin-

kaan miellyttävältä. 

Aikansa sopivia paikkoja etsittyään ja tuumailtuaan silmiin 

osui Metsänhoitoyhdistyksen ilmoitus Paltamossa myyn-

nissä olevasta metsätilasta. Ilmoitus kolahti melkein heti ja 

tutustumiskäynnin aikana, talon historian ja tyylin 

osoittauduttua pitkälti samanlaisiksi kuin kotitilan, kaupat 

oli jo melkein tehty. Viimeisen niitin ostopäätös kuitenkin 

sai, kun tilan nimi tuli julki. Olihan se nyt täysin vastusta-

maton sattuma, kun myynnissä oleva tila oli saman nimi-

nen kuin kotitila:) 

Toistaiseksi tarkoituksena on, että Ketola olisi kesä– ja vii-

konloppuasuntona, mutta luulenpa, että vanhemmillani 

muuttuu mieli ja kohta täällä asutaan ympäri vuoden. On-

pahan jotain tekemistä, jollei itse talossa ja pihapiirissä, 

niin metsäpalstoilla ainakin. 

Mielestäni Vaarankylä on täydellinen  asuinpaikka, naapu-

rit ovat lähellä, mutta kuitenkin tarpeeksi kaukana, niin 

ettei tule koko ajan tunnetta siitä, että joku vahtii tekemi-

siä. Parasta on että saa raskaan työviikon jälkeen tulla rau-

hoittumaan ja rentoutumaan kauas kaupungin hälinästä. 

Tästä on hyvä jatkaa:)                                  

        Syysterveisin Heta Korhonen 



Eläkeläisten toukosiunaustapahtuma oli keväällä Vaarantalon pellolla tuttuun, perinteiseen tapaan ja kodalla paistuivat makka-

rat ja kiehui nokipannukahvi. Uusi kirkkoherra Oikarinen suoritti jyvien siunaamisen ja Kalevi suoritti kylvön totuttuun tapaansa 

vakaasti astellen. Väkeä oli kodassa tuvan täydeltä ja laulu raikui..  

Tarinaperinteen kerääjä jututti kyläläisiä noituutta sisältävistä tarinoista.  Mukana kertomassa olivat Aune ja Kalevi Pylvänäi-

nen, Heikki Karjalainen ja Terttu ja Markku Väisänen. 

Talolla kävi kesän aikana myös puusuksiperinnettä keräävän ja tutkiva toimittaja Siukonen, Hänen yhteystietonsa on  kyläyh-

distyksellä. Jos suksentekoon  liittyvää aineistoa tulee jatkossa ilmi, voitte ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin.  



Pikkuisen parempi lomaleiri 

Kesäkuun alussa Vaarantalon pihapiirissä kaikuivat lasten iloiset 

äänet. Koolla oli Kainuun Museo- Kotiseutuyhdistyksen, Paltamo-

Seuran ja Vaarankylän kyläyhdistyksen yhteistyössä suunnittele-

ma ja toteuttama lasten leiri. Leirillä välitettiin lapsille tietoa ja 

kokemusta perinteisistä työtavoista sekä elämästä entisaikaan. 

Perinteeseen pohjautuen leiriläiset askartelivat, leikkivät, retkei-

livät, tutkivat ja ideoivat. Tehtiin saunavastat, ritsa-pyssyt, peru-

nakukko, ruisleipää, ympäristötaidetta ym.  

Leiri oli Alfred Kordelin-säätiön rahoittama ja sen avulla testattiin 

puitteita ja mahdollisuuksia lapsille suunnatun, perinteitä välittä-

vän kesäleirin pysyvälle järjestämiselle.  
Kuva Kaleva Kovalainen 

Kuva Kaleva Kovalainen 



Keväällä vuosikokouksen  

yhteydessä  tutustuttiin 

Vaarantalon uusiin piha-

kalusteisiin. Kalusteet on 

valmistanut talkootyönä 

Mattilan Antero. Pöydän 

ääressä istumassa Määttä-

län Pentti, Vesalan Irja, 

Kallion Ulla, Väisälän Kale-

vi ja Tapio sekä Niemelän 

Raija. Seisomassa Kallion 

Taisto, Mattilan Antero, 

Torpan Markku  ja Tähte-

län Heikki. 

Kansalaisopiston jumppapiiri kokoontuu 

tiistai aamuisin klo 9.00. Anu Leinosen vetä-

mä ohjelma sopii kaikenlaisille liikkujille. 

Taas kerran talkookahvilla yhteisessä kuvassa. Talo tuli kuntoon niin sisältä 

kuin ulkoa.  Suurkiitos jälleen kaikille ahertajille ”karvoihin katsomatta”! 

Talkootyön taloudellinen merkitys on suuri - sillä pidetään yllä Vaarantaloa 

ja kyläläisten toimintaa! 



Häitä Vaarantalolla 
Vuoden mittaan Vaarantalo on tarjonnut puitteen useille hääpareille juhlansa viettoon. Parit kertovat käyneen-

sä useita paikkoja katsomassa, mutta päätyneet Vaarantaloon. Mutta mikä vetää Vaarantalolle ihmisiä laajem-

malta alueelta viettämään juhlia, kokouksia, koulutuksia, leirejä ja tapahtumia? 

Yksi tärkeimpiä syitä on talon toimiva kokonaisuus—tilat sopivat lähes kaikenlaisiin tilaisuuksiin. Talo sijaitsee 

keskellä maalaismaisemaa, aika hiljaisella paikalla. Positiivista palautetta olemme saaneet auttamishengestä—

tavastamme laittaa talon kalustus valmiiksi asiakkaan haluamalla tavalla, se tekee kotoisan olon tulla rakenta-

maan omaa juhlaa ja on oma vapaus laitta tilat oman näköisiksi. Tärkeää on myös, että annamme heille riittä-

västi aikaa käyttää Vaarantaloa valmisteluihin, itse tilaisuuteen ja loppu seremonioihin, tätä mahdollisuutta ei 

ole ravintoloissa. Ihmisten vastaanottaminen talolla kuuluu asiaan; sillä hetkellä voidaan sopia erinäisistä asiois-

ta ja onhan se myös meidän käyntikorttimme, asiakas muistaa pitkään kuinka hänet otettiin vastaan. Tilaisuuk-

sien yhteydessä meillä on myös mahdollisuus markkinointiin, hyvän palvelun myötä puskaradio toimii tehok-

kaasti. 



Erään kouvun tarina 

Niemelän pihassa on ollut koivu niin kauan kuin muistan.    Koivulla oli nimikin ”Isokoivu”. Sen oli Vappu-täti 

istuttanut vuonna 1946, joten sillä oli ikää 70 vuotta. Taimi oli haettu  Isonojan varresta.  

Tuli sitten nämä trombit ja syöksyvirtaukset ja aloimme pelätä rakennusten kohtaloa. Mitä sellainen kaksihaa-

rainen puu saa aikaan kaatuessaan. Kaksi vuotta siinä meni miettiessä ennen kuin päätös puun kaatamisesta 

saatiin aikaan. Siitä vaan sitten Aholan Pentin juttusille ennen kuin mieli muuttuisi. Kun sitten tuli sopiva tuulen 

suunta, Pentti tuli traktorilla kaikenlaisten lisätarvikkeiden kanssa. Vaijeri kiinni puun keskikohtaan ja veto trak-

torilla määrättyyn suuntaan. Pentti kiipesi puuhun moottorisahan kanssa noin kolmen metrin korkeuteen. Mi-

nä katselin touhua pelonsekaisin tuntein ja ehkäpä vähän haikeanakin. 

Hyvin kaikki kävi, puu kaatui ihan siihen, mihin oli suunniteltu. Minun piti ottaa valokuva, kun puu kaatuu, 

mutta ottamatta se jäi; silmät meni kiinni väkisin, niin jännittävää  se oli. Niin sekin ”ISOKOIVU”  tuli tiensä pää-

hän.                           Teksti ja kuvat Raija Kyttälä 

                          Vappu Heikkinen 

Vanhassa Niemelän valokuvassa 

näkyy kaksihaarainen koivu. 

Kuvat Arja Heikkisen albumista 



 

Oli kaunis heinäkuun sunnuntai aamupäivä, kun Mattilassa alkoi Rompe- ja Kirpputoritapahtuma. Kauppi-
aita oli 12 koostuen suurin osa Paltamolaisista. Olipa kaksi tullut Oulusta asti.  

Myynnissä oli monenlaista tavaraa aina käyttöesineistä koristeisiin. Jokaiselle jotakin. 

Kävijöitä oli n. 500. Paljon oli Paltamolaisia, mutta paljon oli myös muualta, olihan loma-aika ja kesä. 

Kilpailuja oli järjestetty mukavaan tahtiin! Oli tikanheittoa, nännikumienheittoa maitotonkkaan, pöl-
kynsahausta justeerilla, naulanlyöntiä ja sokerina pohjalla tandemhiihtoa! Kaikkiin lajeihin löytyi hyvin 
osallistujia ja tandemhiihtoonkin löytyi neljä kolmen hengen joukkuetta! 

Ruokahuollosta vastasi Väisäsen Markku soppatykillä. Maukas lihakeitto oli varmasti jokaisen makuun! 
Talon oma väki hoiti kahvi-ja mehupuolen!  

Heikkis Anssi oli tuonut Nuffield Traktorin näytille, joka oli varustettu BMC:n omalla kuutosmoottorilla. 

Lapsille oli talutusratsastusta ja halukkaat pääsivät hevoskärrykyydityksellä Kytömäen Aittamuseoon vie-
railulle. Kytölän lypsykarja käyskenteli kesäisellä laitumella. Vaaramaisemaa maaseudulla ei voita mikään 
kesäisenä päivänä.. 

Tapahtumassa ihmisten tapaamiset, keskustelut ja yhdessäolo oli varmasti jokaiselle mieleen! Kannustuk-
set kilpailuissa ja kunnon naurut kohottivat mieliä mukavasti.  

Kiitokset kaikille tapahtumaa järjestäneille!!          MJH 

Mattilan rompe-ja kirpputori  5.7.2015 



Vaarantalon tontin osto saatiin päätökseen syyskuun lopulla, kun 

maanmittausinsinööri yhdessä kyläläisten avustajien kanssa etsivät 

rajapyykit ja yksi uusikin pyykki  juntattiin maahan.  

Pellon nurkassa sijaitseva pyykikivi oli arvoitus ja etukäteen mietittiin 

pitäisikö suorittaa rajankäynti? Siltä kuitenkin vältyttiin, sillä kivi löy-

tyi - se oli vain pyörähtänyt numeropuoli alaspäin. Kun kivi kään-

nettiin, numero 5 näkyi selvästi ja laitteilla mitaten se oli omalla, sille 

kuuluvalla paikalla. 

Nyt konkretisoitui se missä rajat kulkevat. Kyläyhdistyksestä olivat 

mukana Terttu, ja Määttälän Pentti sekä Heikki ja Markku. Rajanaa-

purina olevan Viertolan maiden edustajina olivat Arja ja  Raimo Lei-

nonen.  



Julkaisija Vaarankylän kyläyhdistys ry  

Halmetmäentie 2 a, 88300 Paltamo 

Puh.     0400700516,    0503218883,    0400192423 

www.vaarantalo.fi 

 

Juttuja lehden seuraavaan numeroon voitte toimittaa 

kyläyhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle 

Puheenjohtaja    Terttu Väisänen              0503218883 

Varapuh.joht.     Jani Naumanen       0504123955    

Sihteeri                Marika Korhonen             0417215536                    

Jäsen                    Raija Kyttälä                      0440597229 

                  Pentti Leinonen      0500225489 

                  Pentti Määttä                   0408280234 

                  Arja Valo                     0400-700516 

Tarjoukset Arja Valo  0400 700516    ja Markku Väisänen 0400 192423 

Pikkujoulutunnelmiin sopiva esitys Kajaanin kaupunginteatterissa 
 

Haloo, kuuleeko Joulupukki? 21.11. klo 19 

 
Esityksen pääteemana on joulupukin kuumalinja.  
Näyttämöllä koetaan jouluista tunnelmaa ja kuullaan tuttuja joulu-
lauluja uusina sovituksina. Kaikki joulusta, Tiernapojista Samu Sirk-
kaan. Näyttämöllä nähdään koko talon henkilökunta.  
Lähdetään viettämään porukalla rento pikkujouluretki teatteriin! 
 
Ilmoittautumiset to 29.10. mennessä puh. 050 3218883 Terttu 


