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Kädessäsi on Vaarankylän kyläyhdistyksen toinen tiedotuslehti, Joka on jatkoa viime vuonna ilmestyneelle numerolle. Sen tarkoituksena on tuoda kyläläisten tietoon kyläyhdistyksen ja kylätalon toimintaa kuluvan vuoden ajalta.

Tieto-Nuotta koulutus jatkui ja
huipentui netti-TV lähetykseen
31.3. Silloin suorassa nettilähetyksessä Terttu haastatteli Kalevia
siitä kuinka kansakoulusta tuli
Vaarantalo ja ohjelmaa kuvitti
koulutuksessa valmistetut video–
ja diaesitykset.

Vuosi alkoi perinteisesti yhteisellä ilotulituksella. Mukana oli runsaasti kylän väkeä ja
myös heidän vieraitaan. Talolla oli syntymäpäivän juhlijat, jotka hekin toivat rakettinsa
yhteiseen vuoden aloitukseen. Kahviteltiin, paistettiin makkaraa ja odotettiin puolta
yötä, jolloin vuosi vaihtui komeassa rakettien räiskeessä. Tämä perinteemme alkaa lähennellä jo 10 vuoden ikää. Jos et ole vielä tätä kokenut, tervetuloa 31.12.2007 mukaan!

Vuoden aikana on talolla vietetty viidet syntymäpäivät, niiden joukossa myös entisen vaarankyläläisen Hovin Katrin 90v juhlat. Talo on ollut kastejuhla-, sukukokous-, koulutus–
ym. juhlapaikkana. Talolla on käynyt tutustumassa ja ruokailemassa useita ryhmiä. Ennen
kaikkea talo on palvellut häiden pitopaikkana. Vuoden aikana talo on tarjonnut kymmenelle parille puitteet heidän suureen juhlaansa.

Kyläyhdistyksen toiminta on painottunut 2000-luvun alun ponnekkaiden talon kunnostus töiden jälkeen talouden tasapainottamiseen. Se on tapahtunut talkoilla toteutetun talon ylläpidon, vuokrauksen ja
tilaisuuksien järjestämisen avulla. Silloin kun väki, voimat ja taito eivät ole löytyneet kyläläisten joukosta, on tehty yhteistyötä paikallisten, lähinnä pitopalveluyrittäjien kanssa. Olisikin hyvin suotavaa, että
mahdollisimman moni kyläläinen löytäisi tiensä talolle yhteiseen aherrukseen talomme ja sitä kautta kylän elämän virkistämiseksi. Samalla nykyään unohtunut ”kylässä käynti” tulisi hoidetuksi yhteisessä talossamme. Tervetuloa mukaan lämmittämään, siivoamaan, tiskaamaan jne!

Heinäkuussa kyläyhdistys palkkasi työllistämistuella Pia Nikkisen talon töissä auttamaan. Hänen työsuhteensa ajoittui vuoden
kiireimpään aikaan ja on nyt jo päättynyt.

Kyläyhdistyksemme pitkäaikainen ja sitkeä työ on huomioitu myös maakunnallisesti.
Vuonna 2004
saimme kunniamaininnan ja 2005 Vuojen Kaenuulaenen Kylä
-palkinnon. Tammikuun lopussa saimme jälleen tunnustusta,
sillä Markku Väisänen nimitettiin Vuojen Kaenuulaeseksi
2007. Perusteluissa mainittiin hänen pitkäjänteinen, tavoitteellinen ja tuloksellinen työ Vaarankylällä, Paltamossa, Kainuussa ja koko Suomessa. Hän on saanut luovuudella, asiantuntemuksella ja yhteisöllisyydellä monia asioita päätökseen.
Lokakuussa vieraili talolla lähes 50 latvialaista tutustumassa
Oulujärvi-Leader rahoitusta saaneeseen taloomme ja sen toimintaan. Vierailun lopuksi he nauttivat kota-aterian keskustellen paikalla olleiden kyläläisten kanssa

Talolla ovat kokoontuneet mm. koiran kasvattajat ja vuosittain Oulun ammattikorkeakoulun maiseman
suunnittelu opiskelijat. Uutta ja erilaista asiakaskuntaa tänä vuonna edustivat Rätkäkuntit, joiden syyssäpinät toivat noin sata moottoripyörää Vaarankylälle. Vastaava tapahtuma on jo sovittu ensi kevättalvelle.
Kyläläiset voivat silloin käydä tutustumassa pyöriin ja pyöräilyyn.

Toimintavuotemme kohokohta oli Muistelot II –tapahtuma. Se oli jatkoa kaksi vuotta aikaisemmin olleelle Muisteloita ja Musiikkia –tapahtumalle. Lähetimme yli 200 kirjettä yrittäen tavoittaa kaikki mahdolliset Vaarankylän koulua käyneet kautta aikojen ketään poissulkematta.
Ne, jotka olivat paikalla nauttivat illasta ja ennen kaikkea toistensa tapaamisesta. Suurta mielenkiintoa saivat osakseen myös koulukuvat, joita tutkittiin ja kuvassa olijoita nimettiin. Illan ohjelmassa oli ruokailu,
lauloimme koululauluja Väisälän Heljän säestämänä ja kuulimme niitä muisteloita. Purolan Seppo esitti
ohjelmaa omalla Kainuun murteellamme ja Niemelän Arjan lähettämät kirjalliset koulumuistot kuultiin
Hovin Tertun lukemana. Väisälän Kalevin ja Juholan Markun puheenvuorojen lisäksi saimme yllätysnumerona kuulla Hovin Väinön ja Väisälän Kalevin kaksinlaulua. Entisistä opettajista mukana oli Seppo Karjalainen. Hemmo Anttieselta saimme terveisiä. Ilta päättyi kodalla makkaraa paistellen ja jutustellen. Toivomme tapaavamme seuraavalla kerralla vielä suuremmalla
joukolla. Kiitos kaikille!

Elokuun alussa risteilimme yhdessä
Melalahden kyläyhdistyksen kanssa
Oulujärvellä. Hanna II aluksen 70
paikkaa tulivat täyteen iloista väkeä.

Risteilyn jälkeen tutustuimme Lamminahon taloon.
Retkipäiväämme tuki
Fortum Oyj.

Talomme murheenkryyni ja tulevien aikojen haaste on piharakennus. Jännitämme, vieläkö ensi talvena katto kestää ja
polttopuut pysyvät kuivina. Talousrakennuksen toteuttamiseksi etsitään rahoitusmahdollisuuksia ja toteutukseen tarvitsemme uutteraa talkooväkeä.
Maaliskuussa käynnistyi Kainuussa kyläyhdistysten toteutettavaksi suunniteltu Suomen itsenäisyyden 90 juhlavuoden sukkien kudonta. Paltamossa ensimmäiset
langat jaettiin Kiehimän koululla ja Vaarankylästä oli kolme innokasta kutojaa
mukana. Myöhemmin kylämme sai kirkonkyläläisiäkin kutojia mukaan kannattamaan toimintaamme. Kesään mennessä
sukkapareja valmistui 69.
Vaarantalolla on sukkia myynnissä.
Kansalaispiston opintopiirit ovat jälleen tänä syksynä alkaneet: joka toinen tiistai Homasen Tapanin johdolla taidepiiri ja joka keskiviikko Anu Leinosen ohjaamana Kroppa Liikkeelle-liikunta piiri.
Torstai-iltana kokoontuvat 4H-kerholaiset. Kaikkiin piireihin mahtuu mukaan.
Tänä vuonna kokoonnumme vielä lauantaina 24.11.07 Vaarankylän kyläyhdistyksen ja Hukkalan
Erän yhteiseen hirvipeijaistapahtumaan. Luvassa on maukasta hirvisoppaa, ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa!

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 johtokunnassa)
0400-192423
Julkaisija Vaarankylän kyläyhdistys, Halmetmäentie 2,
88300 Paltamo
Puh. 0400-700516, 050-3576331, 0400-192423
Sähköposti: vaarankylan.kylayhdistys@kainuunosku.net
yh-

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

