
   Vaarankylän kyläyhdistyksen yhdestoista tiedotuslehtinen 

- tapahtumia kuluvalta vuodelta 2017 sekä 25v kuvakavalkaadi. 



Puheenjohtajan kynästä 

Katsaus menneeseen ja kurkistus tulevaan... 

 

Kolean ja sateisen kesän jälkeen on mukavaa sulkeutua 

”kotilieden” lämpöön ja kynttilän valoon. Säästä huolimatta 

Vaarantalon kalenterin täyttäneet juhlat, tapaamiset ym. ko-

koontumiset saatiin onnistuneesti toteutettua. Positiivinen 

palaute, jota saamme tapahtumista kannustaa jatkamaan ja 

jaksamaan. Talkoolaisia on riittänyt siitä huolimatta, vaikka 

joka viikko on ollut talolla siivoamista ja muuta valmistelua ja 

laittamista. Mukaan olemme saaneet aivan uusiakin kasvoja ja 

niiden mukana uutta ”virtaa”. 

Elämään kuuluvat suruviestit ja hyvästijätöt välillä pysäyttävät 

meitä muistelemaan kylän elämään vaikuttaneita henkilöitä. 

Heitä kaikkia muistamme kiitollisuudella. 

Kyläyhdistyksen toiminta Vaarantalon toiminnan pyörittämi-

sen lisäksi on ollut  vilkasta ja mielenkiintoista. Viime syksynä 

alkuun pantu Hyvinvointipolku saatiin keväällä valmiiksi ja 

polun avajaiset vietimme Suomi 100 Avoimet Kylät -

tapahtumapäivänä. Tapahtumaa oli mukava tehdä ja kylän 

väki oli kukin omalla paikallaan tapahtuman vetäjänä. Kiitos 

siitä kaikille!  

Monta vuotta ”kytenyt” ajatus kutsua Vaarantalolla häänsä 

viettäneet parit muistelemaan suurta juhlaansa toteutettiin 

saman päivän iltana. 66 hääparia sitten vuoden 2005 löysim-

me kirjanpidosta ja heille lähetimme kutsun. Tangokuningas 

Pekka Mikkola oli varta vasten kutsuttuna heitä varten— kaksi 

hääparia otti kutsun vastaan. Tunnelma oli herkkä ja juhlalli-

nen—ja muille pareille sen voimme katsoa olleen annettu, 

mikä oli tarjottu.  

Kuluvana vuonna tapahtumien yhteydessä olemme saaneet 

uusia jäseniä kyläyhdistykseemme ja toivotamme heidät ter-

vetulleiksi!  Mukana on Vaarankylältä pois muuttaneita, mutta 

sitten on myös niitä, jotka muuten haluavat olla jäseniä ja kan-

nattaa toimintaamme. Kyläyhdistys sai  kesällä myös huo-

mattavan lahjoituksen, jolla hankimme TV:n asunnon puolelle

– kiitokset siitä lahjoittajille! 

Kyläläisten omina tilaisuuksina ovat olleet kuukausittain tois-

tuva  karaoke/sauna/biljardi ilta, jolloin on kokoonnuttu yh-

teen myös samalla seurustelemaan.  

Elävä Ekomuseo-hanke jossa olemme mukana Kivesjärven, 

Melalahden, Mieslahden, Kiehimänsuun, Uuran ja Paltamo-

Seuran kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Sen 

puitteissa on peruskoulun 2-luokka käynyt Vaarantalolla 

viettämässä koululaisten perinnepäivää. Heille järjestettiin 

päreen höyläysnäytös ja he saivat taiteilla omalle päreelleen 

maaleilla. Maalatuista päreistä he naulasivat pienen pätkän 

pärekattoa. Päivän päätteeksi koululaiset kiersivät hyvinvointi-

polun. Hankkeeseen kuuluva Vaarankylän kyläjuhla ajoittuu 

joulukuun alkuun, jolloin paljastetaan myös kylämonumentti.  

Kylällemme on kouluttautunut kevättalven aikana joukko ym-

päristöluotseja.  Heillä on valmiudet opastaa ryhmiä luontoon 

ja rakennettuun ympäristöön ryhmän tarpeiden ja kiinnostuk-

sen mukaan. He ovat vertaisihmettelijöitä paremminkin, kuin 

tietäjiä. 

MTK:n järjestämään heinänseivästyskisaan osallistuimme kah-

della joukkueella. Viime vuoden voittajajoukkue oli mukana 

samalla kokoonpanolla ja toi jälleen kiertopalkintona olevan 

päälärin vuodeksi Vaarantalon koristeeksi. Toinen joukkueem-

me sijoittui kolmanneksi. 

Suomen täyttäessä 100 vuotta, tähän lehteen on koottu kuva-

kavalkadi Vaarankylän kyläyhdistyksen neljännesvuosisadan 

pituisesta matkasta. 

Sen kunniaksi järjestämme yhteiset kyläjuhlat yhteistyössä 

Hukkalan Erän ja Elävä Ekomuseo-hankkeen kanssa 9.12.2017. 

Kutsu juhlaan on takakannessa.  

Juhlassa tavataan ja siitä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa!

    Terttu Väisänen 15.10.2017 



Suomi 100 

  avoimet kylät/hyvinvointipolun avajaiset 

Hyvinvointipolun avajaiset vietettiin Avoimet Kylät Suomi 100 tapahtumana 10.6. Tapahtuman järjestelyyn osallistui lähes 20 kyläläistä ja päivän 

aikana 150-henkinen vierailijajoukko sai nauttia polun hyvinvointia tuovasta vaikutuksesta lämpimässä kesäsäässä. Tarjolla oli myös ruumiin- ja 

hengenravintoa. Mölkkymestaruuden voitti Pertti Marjamäki. Kylätapahtumamme sai kuuluvuutta Kainuun radiossa ja näkyvyyttä paikallislehdis-

sä. Illan täydensi tangokuningas Pekka Mikkolan esittämät häätanssikappaleet päivään kutsutuille hääpareille sekä hänen vetämänsä karaokeilta 

kaikille halukkaille. 



Muistelutilaisuus Vaarankylän nuorisoseurantalon paikalla 

Paltamon Melalahden nuorisoseura perustettiin 1909 marras-

kuussa. Väliaikainen toimikunta kokoontui Melalahden kansa-

koululla Moilalassa puheenjohtajanaan Melalahden koulun 

opettaja Konttinen. Kokouksessa valittiin opettaja Konttinen ja 

emäntä Hilja Salmela hakemaan vahvistusta seuran säännöil-

le. 

Toiminta lähti ripeästi liikkeelle, sillä jo tammikuussa 1910 

pidettiin ensimmäiset iltamat Halmetmäen talossa. Kokoontu-

mistila kilpailutettiin ja seura toimi näin ollen eri vuosina eri 

taloissa. Usein kokouspaikkana oli Sutela. 

Taloa rakennettiin useaan eri otteeseen  

Vuonna 1916 keskusteltiin ensimmäisen kerran nuorisoseu-

rantalon rakentamisesta ”ruvetaanko hommaamaan omituis-

ta talova” Eri lähteistä on luettavissa, että talo olisi rakennettu 

Viitaselän Paavo Leinosen lahjoittamalle tontille. Kuitenkin 

maaliskuussa 1917 johtokunnan pöytäkirjaan kirjattiin: 

”Onnenmättään nykyinen isäntä Spolander ilmoitti, että nuo-

risoseuran palsta on lohkaistava erilleen Onnenmättään mais-

ta ja joulukuussa 1917 Antti Heikkinen valtuutettiin loh-

kasuttamaan nuorisoseuran talokas Matti Leinoselta ostaman 

maapalstan Onnenmättään tilasta. 

Nuorisoseurantalo valmistui vuonna 1917 ja se rakennettiin 

Itkonniemen vanhasta rakennuksesta. Talon nimeä suunnitel-

tiin useassa kokouksessa. Aluksi se oli Päivärinne, sitten Harju-

rinne ja lopulta nimeksi vakiintui Mäenpää. 

Jo valmistumista seuraavana vuonna 1918 päätettiin homma-

ta seurantaloon jatkoksi näytöshuone. Se ajateltiin tehdä Ho-

vilaisen vanhasta pirtistä ”jos vain se rupejaa sitä myömään”. 

Syyskuussa 1919 näyttämölle hankittiin Lotta Snellmanin huu-

tokaupasta pöytä ja pari tuolia. 

Rakennustyö oli suuri ponnistus kyläläisille. Niinpä vuonna 

1920 kokouksessa keskusteltiin koko seuratoiminnan lak-

kauttamisesta. Samaisessa kokouksessa kuitenkin tultiin sii-

hen lopputulemaan, että jäsenistön on entistä uutterammin 

tartuttava seuran toiminnan pyörittämiseen. 

Paltamon Melalahden nuorisoseura perustettiin yhteistyössä 

ns. Rantakylän ja Vaarankylän kanssa. Kokoontumiset suunni-

teltiin pidettäviksi vuorotellen molemmilla kylillä. Pian toimin-

nan alkamisen jälkeen kuitenkin Rantakyläläiset jäivät pois 

toiminnasta. Niinpä vuonna 1921 yhdistysrekisteriin päätettiin 

ilmoittaa seuran nimen muutos niin, että siihen lisättiin sana 

Vaarankylä; nimeksi tuli Melalahden Vaarankylän Nuorisoseu-

ra. 

Nuorisoseurantalolle tehtiin ja kunnostettiin talkoilla oma tie 

Vaarankyläntiestä. Väki kulki kuitenkin vanhoja tuttuja polkuja 

niin, että Pihlajamäen isäntä antoi vuonna 1927 muistutuksen 

iltamavieraiden kulkemisesta – heidät kehotettiin kulkemaan 

talolle tien kautta. 

Nuorisoseurassa huomattiin talon tilojen olevan ahtaat ja 

vuonna 1930 asiasta keskusteltiin kokouksessa. Samalla 

todettiin, että taloudellinen tilanne estää laajennuksen to-

teutuksen sillä hetkellä. Kuitenkin päätettiin hankkia  piirus-

tukset laajennusta varten. Laajennus toteutettiin vuonna 

1937 ja sen hirsityöt aiottiin antaa Ana Kärkkäisen tehtäväk-

si. Rakennusvaiheessa Pihlajamäen isäntä totesi, että laajen-

nusosa tulee liian lähelle Pihlajamäen tontin rajaa ja hanki-

tut hirret oli lyhennettävä metrin verran.  

Talo valmistui lopulliseen kokoonsa vuonna 1937 ja se pal-

veli monien muidenkin järjestöjen iltamien ja juhlien pito-

paikkana. Näin nuorisoseura sai tuloja talon ylläpitoon. 

Vuonna 1959 talossa pidettiin Melalahden Vaarankylän nuo-

risoseuran 50-vuotisjuhla, johon taloa viimeisen kerran 

enemmän korjattiin ja rakennettiin tien suulle valkeaksi 

maalattu juhlaportti.  

Uuden ajan elämänmeno muutti vähitellen talon käyttötar-

koitusta. Nuoriso lähti pois kotoa muualle opiskelemaan, 

televisiot yleistyivät kotitalouksissa ja autolla pääsi kauem-

maksikin huvituksiin. 1960-luvun alkupuolella nuorisoseu-

rantalolla käytiin katsomassa elokuvia. Talon jäätyä pois 

käytöstä ja varojen puutteessa siitä muodostui johtokunnal-

le rasite. Vuonna 1973 päätettiin irtaimisto myydä huuto-

kaupalla ja tontti suljettujen tarjousten perusteella. Raken-

nuksen osti Rinteen Vilho Moilanen ja tontin Onnenmättään 

Fridolf Mäkinen. Vilho valmisti itselleen hirsistä kesämökin 

Lummejoen varrelle ja tontti on nykyään Jussi Mäkisen 

omistuksessa.  

Nuorisoseurantalon rakentamisesta on tänä vuonna kulunut 

100 vuotta. Elävä Ekomuseo-hankkeessa järjestettiin nuori-

soseurantalon paikalla muistelutilaisuus, jossa hankekoordi-

naattori ”perinnepehtoori” Maria Helo kertoi nuorisoseura-

toiminnasta yleensä sekä Paltamossa toimineista nuoriso-

seuroista ja -taloista. Terttu Väisänen kokosi talon historiaa 

seuran pöytäkirjoista. Tilaisuuteen osallistui nykyisiä ja pois-

muuttaneita Vaarankyläläisiä, joiden kanssa yhdessä hah-

moteltiin talon pohjapiirustusta säilyneitä perustuksia apu-

na käyttäen.  

14.10.2017     Terttu Väisänen 
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Lehtileike vuodelta 1959 



Kuvia kyläyhdistyksen 25 vuodelta.  

1992 Aino Karjalainen ja Markku Väisänen allekirjoittivat Vaaran-

kylänkansakoulun kauppakirjan. Kunnan edustajina olivat Kun-

nanjohtaja Arto Laurikainen ja Maaseutuasiamies Koivukangas.  

Vaarankylän kyläyhdistyksen ensimmäinen johtokunta 

koolla oikealta Markku Väisänen, Veijo Leinonen, Aino 

Karjalainen, Aulis Hurskainen, Riitta Leinonen, Helena 

Leinonen  ja Ari Heikkinen.  

Oman talon suojissa otettiin jälleen äitienpäiväjuhlat joka ke-

väiseksi tapahtumaksi, jossa huomioitiin kylälle syntyneiden 

vauvojen äidit ”ruskealla kirjekuorella”. Kuva vuoden 1994 

äitienpäiviltä. 

Kevättalvella järjestettiin Hukkalan Erän kanssa pilkki- ja 

ulkoilupäivä, jossa oli lasten hiihtokisat ja kaikille hiihtäjille 

mitalit. Kuva vuodelta 1994. 

Seurakunnan päiväkerho kokoontui Vaarantalolla ja joulujuh-

lassa kerholaiset olivat ohjelman esittäjinä. Kuva vuodelta 

1995. 

1995 oltiin järjestämässä Kajaanin maatalousnäyttelyä Ky-

län timpurit rakensivat näyttelyyn kojut ja myytiin makka-

raa. Niin hankittiin  kyläyhdistyksen toimintaan tuloja.  



1997 talon vesikatto pihan puolelta uusittiin. Vanha pelti oli 

vahva, mutta ei ollut kestänyt jokatalvista kovakouraista jään 

poistamista.  

Ulkoilupäivässä 1997 oli ohjelmassa myös hevosajelua, jon-

ka järjesti Hukkalan Erästä Harjulan Jaakko Heikkinen. 

Vuonna 1997 syntyi vauva Tihilään, Mattilaan ja Kytölään ja 

heidät huomioitiin vauvoineen äitienpäiväjuhlassa.  

Jokasyksyiset Hirvipeijaiset tansseineen kokosivat kylänvä-

en—kuva vuodelta 1998. 

Yhdessä jaoimme myös surun kun vuonna 1998 Tähtelän Ilpo Karja-

lainen kouluikäisenä menehtyi vaikeaan sairauteen. 

Kansalaisopiston jumppapiiri kokoontui talviaikaan 

kerran viikossa. Kevään kunniaksi on lähdetty makka-

ranpaistoon Väisälän ja Halmetmäen pihapiiriin 1998. 

Vuonna 1998 kylätalomme sai nimekseen Vaarantalo. 



1998 laajennettiin pihasaunaa pukuhuoneen verran yhteis-

työssä Hukkalan Erän kanssa.  

Paltamon yrittäjien järjestämillä messuilla Kyläyhdistys järjesti  

Korpitien koululle ulkoilmakahvilan palvelut 1999. 

Vuonna 2000 retkeiltiin Otamäen vaunutehtaalla. Oppaana 

oli Purolan Annan poika Eino Karjalainen (kuvassa edessä 

keskellä.  

Kerran kuussa pidettiin yhteiset saunaillat  ja vuonna 2001 juh-

listettiin samalla Tähtelän Helenana synttäreitä. 

Jäärata-ajojen muonitus vuonna 2001 oli kylmä, suuri ja 

tuottoisa urakka kyläyhdistykselle. Oulujärven jäällä 

lettuja paistamassa Perälän Eeva ja Matti  Moilanen 

sekä Väisälän Kalevi Pylvänäinen. 

Kyläyhdistys urakoi vuonna 2001 Väisälän Kalevi Pylvänäisen synty-

mäpäiväjuhlien järjestämisen ja sai sankarin lahjarahat käyttöönsä. 

Suuri remontti keittiössä oli jo aloitettu, mutta se ei estänyt juhlien 

pitoa. 



 

2001 toteutettiin talolla suuri remontti, jolloin valmistuivat uusittu keittiö ja asunnon puolen yöpymistilat, vedettiin Sähkökaa-

peleita ja sadevesiviemäröintiä uusittiin.  

Vuonna 2002 paikalliset ”prätkäkundit” olivat liikkeellä ryös-

tömielellä Vesalan Irja Karjalaisen synttäreillä. 

Kyläyhdistyksen messukahvila palveli jälleen yrittäjämessuil-

la—tällä kertaa Pertin hallissa vuonna 2002. 

Vuonna 2005 Vaarankylä valittiin vuoden ”kaenuulaeseksi kyläksi.” Kalevi Pylvänäinen, Arja Valo, Terttu Väisänen ja Markku 

Väisänen olivat vastaanottamassa huomionosoitusta Vaalassa pidetyssä tilaisuudessa. Lehtileikkeessä valinnasta riemuitsevat 

Arja Valo, Heikki  Karjalainen ja Markku Väisänen. 



Kyläyhdistys osallistui  vuonna 2007 muiden kainuulaisten 

kylienkanssa kutomaan Suomen itsenäisyyden 90v. Juhla-

vuoden sukkia. 

Vuonna 2006-2007 Kyläyhdistys oli mukana hankkeessa, jossa 

tuotettiin internetpohjaista verkkomateriaalia ja netti TV lähe-

tyksiä. Lähetyksessä Kalevi Pylvänäistä haastatteli Terttu Väi-

sänen. Koulutuksen tulosta on myös tämä yhdestoista Kyläsa-

nomat-lehti, joka on ilmestynyt mainitusta vuodesta lähtien 

kerran vuodessa. 

Vuonna 2007 ostettiin Kainuun opistolta käytetyt pöydät ja 

tuolit kyläyhdistyksen käyttöön. 

Vuonna 2008 kyläyhdistyksellä oli hanke ”koti tavaroille”, 

jonka avulla huonoon kuntoon päässyt ulkorakennus pu-

rettiin ja tilalle rakennettiin uusi. Yllä vanha ja alla uusi ulko-

rakennus, joka valmistui talven kynnyksellä.. 

Vuonna 2008 Terttu Väisäsen toimesta alettiin kyläläisten 

kanssa katselemaan ja tunnistamaan Vaarankylän talojen 

vanhojen albumien valokuvia. 



Vuonna 2008 Vaarankylä oli jälleen kahvilan pidossa Paltamo

-messuilla Pertin hallissa. 

2008 Hirvipeijaisten ”palautepalaveri” ydinporukan kesken 

Vaarantalon keittiössä. Raija Kyttälä, Kalevi Pylvänäinen, 

Markku Väisänen, Kalevi Karjalainen, Taisto Leinonen, Aulis 

Hurskainen, Irja Karjalainen. 

Pekka Heikkinen huonekalujenkunnostustyössä 2009. 
2010 Kylli– eli kylien liiketoimintakoulutus järjestettiin Vaa-

rantalolla. 

Vuonna 2011 Meetti-hankkeessa opeteltiin digitaalista sisäl-

lön tuottamista. Sen aikana valmistettiin Vaarankylän esitte-

lyvideo, josta tehtiin sekä suomenkielinen, että englannin-

kielinen versio.  Kuvassa Tatu Karppinen ohjaa Taisto Lei-

nosta kamerankäytössä ja Mikko Heikkinen on valmistautu-

nut esittelemään videolle Pikku-Valmettiaan. 

Marisanna Jarvan vaalistartti Vaarantalolla helmikuussa 2011 

täytti Vaarantalon ääriään myöten ja tilaisuudesta tehtiin 

reaaliaikaista nettilähetystä. 



Kyläläisten oma joulutapahtuma vuonna 2011. Jonna Moilanen 

ajelutti halukkaita pihamaalla, kyydissä Pirjo Heikkinen ja Tapio 

Pylvänäinen.  

Vuosi 2012 otettiin vastaan perinteisin menoin . Aulis 

Hurskainen asettelemassa kyläläisten tuomia ilotulitusra-

ketteja ampumista varten. 

Kyläyhdistys oli mukana Meetti-hankkeessa, jossa opeteltiin mm. 

tekemään videoita. Lehdon Mikko Heikkinen lehtihaastattelussa.  

Päiväkahvit ja vanhat valokuvat yhdistivät kyläläisiä 

kerran kuussa. Aune Pylvänäinen, Ari Heikkinen ja 

Markku Väisänen  kuvia tutkimassa. 

Joulukuussa 2012 kyläyhdistyksen 20 v juhlassa huomioitiin pitkään aktiivisesti toiminnassa olleita jäseniä: Arja Valo, Heikki 

Karjalainen, Aulis Hurskainen, Kalevi ja Aune Pylvänäinen, Kalle Leinonen ja Markku Väisänen. Puheenjohtaja Terttu Väisä-

nen jakoi kunniakirjat varapuheenjohtaja Jani Naumasen kanssa. 



 
Moottorikelkkakisat toivat säpinää Vaarantalon pihaan  

talvella 2013. 

Yhteistyössä Hukkalan Erän kanssa toteutettu Perhe– ja Riistapäivä kokosi Vaarantalon pihaan runsaasti osanottajia vuonna 

2014.  Heljä Pylvänäinen ja Vesa Hyyryläinen opastivat linnun pönttöjen teossa, Hukkalan Erän jäsenet järjestivät ammuntaa ja 

toivat koiria nähtäväksi. Kyläyhdistyksestä Markku Väisänen keitti maukkaan lihakeiton.  

Keväällä 2013 yhteistyössä eläkeliiton, seurakunnan ja päivä-

hoidon kanssa toteutettiin toukosiunaustapahtuma Vaaranta-

lon pellolla. Kuvassa Kalevi Pylvänäinen kylvövakan kanssa. 

Vaarankylä oli mukana Ekomuseohankkeessa, jossa keväällä 2014 hankkeen päätöspalaverissa aktiivisina kyläläisinä ovat ku-

vassa mukana Mieslahtelaisten, Melalahtelaisten ja Hakasuolaisten kanssa Raili  ja Jouni  Leinonen, Mikko Heikkinen ja Terttu 

ja Markku Väisänen. 



Vuonna 2015 Kainuun liiton kylien kehittämishankkeessa kyläyh-

distykselle hankittiin karaokelaitteet ja levyt. Karaokea kokoon-

nutaan laulamaan kerran kuussa. Samalla juodaan kahvit, sau-

notaan ja halukkaat voivat pelata yläkerrassa biljardia. Kuvassa 

laulamassa Ari Karjalainen, Pauli Määttä, Anteri Heikkinen, Mik-

ko Heikkinen ja Pertti Heikkinen. 

Kordelin-säätiön rahoittamassa pilottihankkeessa to-

teutettiin Pikkusen parempi lomaleiri yhteistyössä Pal-

tamo-Seuran kanssa kesällä 2015. Leirin sisältö koostui 

perinteen välittämisestä ja eläväksi tekemisestä. 

Mattilan rompetorilla kesällä 2015 sahattiin mm. justeerilla. Sa-

hausvuorossa Milla ja Jaakko Heikkinen. Kyläyhdistyksellä torilla 

oli myytävänä Markku Väisäsen keittämää lihakeittoa. 

Kesällä 2016 Kyläyhdistys osallistui kirkonkylällä heinänsei-

västyskisaan ja voitti kaksi ensimmäistä palkintoa. Kuvassa 

voitokkaat kolmenhengen joukkueet. Kesällä 2017 sama 

joukkue, jonka muodostivat Määtän veljekset Pentti ja 

Pauli sekä Heikki Moilanen, voitti jälleen heinänseivästyski-

san. 

Vuonna 2016-2017 valmistui Vaarantalon lähiluontoon Hyvin-

vointipolku. Polku on Tapio Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen 

suunnittelema ja toteuttama Luontomatkailu ja METSO-

hankkeessa. Kyläyhdistys raivasi polun maastoon talkoilla ja 

hankki Eteenpäin-hankkeella polun varteen pystytettyihin 

kyltteihin tarvittavan rahoituksen. Polku on maastossa vapaasti 

liikkujien käytettävissä. 

Eteenpäin-hankkeessa valmistui kesällä 2017 Vaarankylän enti-

selle urheilukentälle lentopallokenttä, joka on myös yleisölle 

vapaasti käytettävissä. 

Avajaisturnauksen päätteeksi nautittiin kahvit ja makkarat. 



Puheenjohtaja    Terttu Väisänen              0503218883 

Varapuh.joht.     Jani Naumanen       0504123955    

Sihteeri                Marika Korhonen             0417215536                    

Jäsen                    Raija Kyttälä                      0440597229 

                  Pentti Leinonen      0500225489 

                  Pentti Määttä                   0408280234 

                  Eija Moilanen       0405154536 

Tarjoukset Markku Väisänen 0400 192423 

Julkaisija Vaarankylän kyläyhdistys ry  

Halmetmäentie 2 a, 88300 Paltamo 

Puh.      0503218883,    0400192423,    0503576331 

www.vaarantalo.fi 

 

Juttuja lehden seuraavaan numeroon voitte toimittaa 

kyläyhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle 

Vaarankylän kyläyhdistys ry 

Hukkalan Erä ry 

 

12.00—14.00 Hirvenlihakeittotarjoilu    

    Vaarantalon kodalla 

    Elämää Vaarankylässä noin 100 vuotta sitten  

    Vaarantalossa Nonstop diaesitys 

14.00  Kylämonumentin paljastus  

    Sutelankujansuussa 

14.30  Kyläjuhla Vaarantalossa 

    Tervetuloa, Terttu Väisänen 

    Musiikkia Kolokosti koria 

    25– vuotismuistamiset 

    Musiikkia 

    Entisen kyläläisen puhe 

    Nälkämaan laulu 

    Kahvitarjoilu 


