
 

 

Vaarankylän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 1/2006 

Vuosi 
alkoi 
lumisa-
teisessa 

Kädessäsi on Vaarankylän ensimmäinen tiedotuslehtinen. Se on syntynyt Kainuun Nuotta 
ry:n  Tietonuotta hankkeen opinnäytetyönä. Tietonuotta on kouluttanut Vaarankylälle,  

Hakasuolle   ja  Variskylälle  digitaalisen  perustuotannon  taitajia. 

Vuosi 2006 alkoi lumisateisessa 
nollakelissä. Illallakin oli mukavan 
leuto ilma, kun otimme uutta 
vuotta vastaan Vaarantalolla. Ta-
lolla oli majoittumassa kymmen-
henkinen nuorisoporukka, joka 
liittyi joukkoomme , kun ilotuli-
tus alkoi. 



31.1.2006 kokoontui  kyläläisiä Vaarantalolle miettimään kylämme tulevaisuutta. Osanottajia oli n. 
15, Kouluttajana toimi Veli-Matti Karppinen Kainuun Nuotta ry:stä.  
Tilaisuudessa nousi esille toivomus viestintäkoulutuksen saamisesta kyläläisille.    

         

 

  

 

  

 

 
      
   
     
 
          
 
 

 

 

 

17.2.2006 päättyi miesten kokkikurssi. Kurssilaiset olivat valmistaneet sisäfilettä, salaattia ja jälkiruu-
aksi kahvia ja kutsuivat puolisot syömään. Herkullista oli! Kunhan nyt vain emännät antaisivat koto-
nakin kokeilla opittuja taitoja. 
 

               
 
 

19.2.2006 pidettiin talolla kyläyhdistyksen vuosikokous.  
 

             
 



15.5.2006 Vaarantalon siivous-, järjestely– ja remonttitalkoot. Meitä oli 15 henkilöä. Sauna ja talo 
siivottiin, piha haravoitiin, takapihan seinää viimeisteltiin, petejä pedattiin  rajaseutuliiton koulu-
tukseen osallistuvia varten.  

 

5.3.2006 
Talolla pidettiin van-
hanajan kinkerit, joihin 
pastori Turunen oli tuo-
nut mukanaan kirkon-
kirjat 1960-luvulta. Oli 
mielenkiintoista katsoa 
oman talon sivulta, mitä 
sinne oli talonväestä kir-
jattu 



 

 
25.5.2006 Osuuskunta Vaaranvesi piti yleisen kokouksen. 
 
26-27.6.2006 kylän miehet ja Raija kokoontuivat talolle polttopuutalkoisiin. Talven puut ovat jäl-
leen liiterissä. 
 
28.6.2006 pidettiin talolla tieinfoilta, jossa Aulis Hurskainen esitteli tieisännöintipalvelua. Tilaisuu-
dessa oli noin 30n kiinnostunutta kuulijaa. 
 
24.7. Olimme jälleen kerran talolla siivoustalkoissa. Taas ovat pöydät uudessa hääasennossa ja ma-
joitustilat valmiina uusia yöpyjiä varten. Talolla olimme myös viime torstaina, sillä nyt on alkanut 
neljien häiden ”putki” -  on siis joka viikonloppu häät. Järjestelimme tänään 150 paikka, viime tors-
taina 130 paikkaa ja seuraaviin häihin tulee 150 paikkaa. Mukana talkoissa oli  Väisälän, Vesalan, 
Niemelän, Tähtelän, Kumpulan ja Hovin väkeä. 
 
Terttu lainasi Vesalan Kalevilta videokameran ja otti talolta kuvaa häiden järjestelyistä, ympäristöstä 
ja matkan varrelta kirkonkylältä Vaarantalolle. Kuvamateriaalia tarvittiin Kainuun Nuotan järjestä-
mässä Kylien digitaalisen dokumentoinnin koulutuksessa ja otoksista pitäisi  syntyä Vaarantalon 
esittelyvideo. 
 Vastaavaan nuorten koulutukseen osallistui Tähtelän Mikko  ja hänen tekemänsä dokumentti tal-
lensi kyläperinnettä. Haastateltavana oli Väinö Väisänen. 
Koulutuksen myötä vaarankyläläiset pääsivät osallisiksi dokumentointilaitteiston käyttöön.  
 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.9.2006 Järjestelimme talkoilla kyläyhdis-
tyksen kirpputoritavaroita Valon Arjan resi-
denssissä. Suunnitelmissa on ensi kesän piha-
kirppis Vaarantalolla. 

8.8.2006  Dokumentointikoulutuksen henki-
lödokumenttien kolmen kylän, Hakasuon, 
Kivesjärven ja Vaarankylän yhteinen ensi-ilta 
kokosi talolle 38 kiinnostunutta katsojaa.  



Kaiken tämän lisäksi talolla on ollut monenlaisia myytyjä tilaisuuksia, joiden järjeste-
leminen, siivoaminen, astioiden laskenta, talon lämmitys ym. huolehtiminen teh-
dään talkoilla. Tervetuloa iloiseen joukkoomme viettämään hauskoja talkoopäiviä ja 
kenties saunomaan päivän päätteeksi ! 
 
Kansalaisopiston piirit kutsuvat myös kyläläisiä yhteisiin harrastuksiin. Maanantaisin 
perinnekäsityöt, joka toinen tiistai taidepiiri, joka toinen keskiviikko itsehoi-
to/liikuntapiiri sekä torstaisin opiskellaan ATK-kurssilla. 
 
Lapset kokoontuvat talolle perjantaisin 4H-kerhoon leikkien, askartelun ja muun 
mukavan merkeissä. 
 
 
Tänä vuonna kokoonnumme vielä ensi viikon lauantaina 2.12. 2006 kyläyhdistyksen 
ja Hukkalan Erän yhteiseen hirvipeijaistapahtumaan. Luvassa on maukasta hirvisop-
paa, ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. 
 
Uuden vuoden yönä emme ammu raketteja omalla pihallamme, vaan otamme ne 
mukaan Vaarantalolle ja yhdessä saamme aikaan näyttävän ilotulituksen. Kokoon-
numme klo 23 kahvittelemaan, makkaraa paistamaan, seurustelemaan ja odottamaan 
H-hetkeä. 

Olethan Sinäkin mukana !  
 
 

Kyläyhdistyksen johtokunta: 
Puheenjohtaja    Heikki Karjalainen         
                           050-3576331 
Varapuh.joht.    Terttu Väisänen               
                           050-3218883 
Sihteeri               Arja Valo                        
                           0400-700516 
Jäsen                  Irja Karjalainen 
   Raija Kyttälä 
   Pentti Leinonen 
   Pentti Määttä 
Rahastonhoitaja Markku Väisänen (ei johtokun-
nassa)                  0400-192423 

 
 

                                 

Julkaisija Vaarankylän kyläyhdistys, Halmetmäentie 2,  88300 Paltamo.  
Puh. 0400-700516, 050-3576331, 040-192423 
Sähköp. Vaarankylan.kylayhdisys@kainuunosku.net 
Kyläläiset voivat toimittaa aineistoa seuraavaan lehteen ottamalla yhteyttä  kyläyhdistyk-
sen sihteeriin.   


