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Vuosi 2008 vaihtui perinteisesti Vaarantalolla ilotulituksen merkeissä. Markku oli jaellut
Venlan kanssa kutsukirjeet talojen postilaatikoihin aikaisempien vuosien tapaan. Niemelän Raija ja Teuvo olivat kahden Porilaisen tuttava pariskunnan kanssa sytyttäneet tulet
kodalle. ja klo 24 meitä oli kodalla koolla kolmisen kymmentä henkilöä. Kaikkien mukanaan tuomilla yhteisillä ilotulitusraketeilla saimme aikaan mahtavan tulituksen, jonka
kera vuosi vaihtui. Uutta vuotta aloitellessa jutustelimme kodalla vielä kahteen saakka.

Kevättalvella Johtokunta päätyi talon ulkorakennuksen rakennustöiden aloittamiseen ja
hakemaan rahaa Oulujärvi Leaderilta. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen päädyttiin
täysin kylmään varastotilaan, joten sihteerimme Arja piirsi uudet piirustukset.
Päätöksen jälkeen monet talkoon on pidetty, alkaen hirsikinkereistä, puiden sahuusta,
vanhan rakennuksen tyhjennyksestä ja purusta. Syksymmällä on pohjaa tasattu ja formaukset naulattu. 23.10. kokoontui 15 miestä formausta valamaan ja Raija heille kettämään. Illalla talkoolaiset lämmittelivät yhteisessä saunassamme.
Koko kesän projekti on limitetty talolla olleiden tapahtumien lomaan. Hukkalan Erän
jäseniä, kesävieraita, entisiä ja nykyisiä kyläläisiä ja heidän mukanaan tulleitä vävyjä on
nähty ahertamassa ulkorakennuksen hyväksi.
Väliaikaista varastotilaa saatiin Ketolan Hanneksen navetan vintiltä ja mm. ”Ranssun”
tekemä pulpetti palautui tekijänsä suvulle Ahon taloon.

Puutavaran hankkimiseksi päätettiin kokeilla entisaikojen malliin hirsikinkereitä. Se onnistuikin
hyvin, sillä urheilukentälle kohosi komea puulanssi kyläläisten lahjoittamista tukeista. Sahaamiseen
tarvittiin kolme päivää ja silloin kentällä kävi vilske, kun lautaa ja lankkua syntyi ja niitä taaplattiin.
Rakennusprojekti on yhdistänyt kyläläisiä, sillä talkoopäivinä paikalle on saapunut heitäkin, joita
muulloin emme tapaa. Meininki oli kuin ennen aikaan seurantaloa rakennettaessa ja korjatessa.
Vaarankylän kyläyhdistyshän onkin osaksi jatkoa nuorisoseuratoiminnalle, sillä sen lakkautuessa
jäljellä olleet varat siirrettiin perustettavalle kyläyhdistykselle. Alla sahauspäivän porukkaa vasemmalta Tähtelän Heikki, Hetemäen Aulis, Kytömäen Eijan mies Heikki Moilanen, Vesalan Alpo,
Määttälän Pentti, sahuri, Väisälän Tapio, Niemelän Teuvo, Vesalan Kalevi ja Irja, Väisälän Kalevi ja
Aune.

Alla 23.10. formauksen valussa Vesalan Alpo, Niemelän Teuvo, Mattilan Ari, Mäntylän Pentti,
Mattilan Antero, Torpan Markku, harjoittelija Kimmo ja Heikki, Väisälän Tapio, Kallion Taisto,
Tähtelän Mikko. Taustalla mukana myös Vesalan Kalevi, Kotiahon Kalle ja traktorissa Hetemäen

Kevättalvella 9.1. alkaen Torpan Terttu, vuorotteluvapaalla ollessaan, organisoi aloittamansa vanhojen kuvien digitalisoinnin kylän yhteiseksi harrastukseksi. Talven aikana kokoonnuimme 20
kertaa katselemaan vanhoja kuvia ja tunnistamaan niissä olevia henkilöitä. Katselijoita oli 9—
20. Oli mukavaa kokoontua yhteen ja tavata toisiamme— saimme mukaan kyläläisiä, joita
muulloin emme talolla tapaa. Heitä entisiä kyläläisiä oli Kuhmosta, Kajaanista, Kontiomäestä,
kirkonkylältä.
Kuvat ovat herättäneet mukavia muistoja ja olemme saaneet ”uusia” tuttavuuksia. Esim. kuvissa
tuntematon nainen arvailtiin Karjalan pakolaiseksi kunnes Kuhmosta tuli vieraaksemme henkilö,
joka tunnisti naisen äidikseen Anna-Liisaksi, joka 17 -vuotiaana avioitui Mattilasta Kuhmoon.
Samoin löysimme Kytömäen Antin Amerikkaan lähteneet veljet Mikon ja Kaaperin.
Tarkoituksena on koota talolle yhteiseen käyttöön digitaaliseen muotoon kylän taloista albumien vanhat kuvat. 35 talon kuvat ovat jo koossa. Loput 13 on tarkoitus käydä läpi tulevana talvena. Terttu toivookin että talot, joissa hän ei ole vielä käynyt tai niistä kuvia saanut, ottaisivat

Kyläyhdistyksen toiminta rahoitetaan talon vuokraamisella juhlatilaisuuksiin, tapahtumiin ja majoitukseen. Talon lämmitys, siivous ym. kiinteistötyöt tehdään talkoilla. Jonkin verran myös tilaisuuksien
tarjoiluja järjestetään talkoovoimin. Viime kesänä tulojen hankkimiseksi kylämme vastasi jälleen yrittäjämessujen kahvilan pidosta. Kahvilassa oli myytävänä kahvia, pullaa, muurinpohjalettuja ja lihakeittoa.
Monenlaista talkootyötä tarvittiin, ennekuin kahvila oli myyntikunnossa - kalusteiden kuljetusta, tarvikkeiden hankintaa, perunateatteria, pullan pyöritystä jne. Erittäin kylmistä ja sateisista messuipäivistä
huolimatta kauppa kävi ja Irja sai keitellä monet kahvipannulliset, Markku keittää molemmiksi päiviksi
höyryävän kattilallisen lihakeittoa ja Kalevi , Liisa ja Sari käännellä sadat muurinpohjaletut.

Moottoripyöräilijät ovat ovat mieltyneet kylämme palveluihin niin, että he olivat talolla
ennen juhannusta ja jälleen syyssäpinöissä syyskuun lopulla. Paikallisia pyöräilijöitä
edusti Lehdon Ilkka.
21.3.08 Hukkalan Erän ja kyläyhdistyksen yhteisestä ulkoilupäivää kirkasti, mutta ei lämmittänyt, aurinkoinen sää. Pilkkijöitä ilmaantui Melalahden rantaan mukavasti ja kodalla
lämmitti tulen lisäksi kahvi ja makkarat.

Talomme juhlasali on saanut levollisemman ilmeen uusien huonekalujen
myötä. Pöydät ja tuolit hankittiin Kainuun Opistolta. Kuvassa pöytiä kantamassa Niemelän Teuvo ja Määttälän
Pentti.

Tänä syksynä Kansalaispiston Kroppa Liikkeelle liikuntapiiri kokoontuu joka tiistai klo 12.00 Anu
Leinosen ohjaamana ja 4H-kerholaiset kokoontuvat keskiviikkoisin Leinosen Annen ohjaamana.

Tänä vuonna kokoonnumme lauantaina 29.11.08 klo 12.00 Vaarankylän kyläyhdistyksen ja Hukkalan Erän yhteiselle hirvikeitolle. Tarjolla on maukasta hirvisoppaa ja mukavaa yhdessäoloa.
Ja uuden vuoden yönä toivomme näkevämme mahdollisimman paljon väkeä, jonka mukana
saamme taas näyttävän ilotulituksen Tervetuloa!
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