Kädessäsi on Vaarankylän neljäs tiedotuslehtinen, Sen tarkoituksena
on tuoda kyläläisten tietoon kyläyhdistyksen ja kylätalon
kuulumisia
kuluvalta vuodelta.
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Kuluvana vuonna Kyläyhdistyksen toimintaan on olennaisesti kuulunut kylätalon hoidon lisäksi ulkorakennuksen rakentaminen. Edellisenä syksynä valetun kivijalan paljastuttua talven kinosten alta työ rakennuksella jatkui koko kesän. Pohjan valun
jälkeen urheilukentällä lautataapeleiden läheisyydessä naulattiin kattotuolit, Seinäkehikot naulattiin ja nostettiin miehissä
pystyyn ja sitten olikin vuorossa kattotuolien nosteleminen paikalleen. Se tapahtui traktorin kuormaajan avulla.
Keskeneräinen rakennus ei haitannut kesän juhliakaan, sillä eräs hääpari halusi ehdottomasti käyttää avonaista rakennusta
ruuanvalmistuspaikkana ulkoilmaruokailun järjestäessään.
Talkoolaisia, tahtoa ja työkoneita on löytynyt joka tarpeeseen ja yhteispeli kyläyhdistyksen ja metsästysseuran kanssa on
sujunut sutjakkaasti. Talkoopäiviä on kertynyt reilun kuukauden verran ja keskimäärin väkeä on ollut paikalla 9. valupäivänä tosin jopa 19
Viimeistelytyöt ovat valmistuneet hirvimiesten aloitettua metsästyksen - saalista odotellessa.

Talon hoitoon on tuonut helpotusta Työvoimatalon tarjoamat työntekijät. Heidän avullaan mm. talkoolaisten muonittaminen
on helpottunut, uusi halkoliiteri on täyttynyt, kiinteistön huolto ja lämmitys sujuvat puheenjohtajamme Heikki Karjalaisen ja
sihteerimme Arja Valon työnohjauksessa.
Kyläyhdistyksen hoidossa oleva Paltamon kunnan omistama kotarakennus on myös vilkkaassa käytössä ja täten työllistää
työvoimatalon työntekijöitä. Usein tapaamisia, vierailuja ja kokouksiakin järjestetään kodassa. Tällöin kyläyhdistyksen rooli
on vain olla tiedonvälittäjänä siitä onko kodalla muita tapahtumia.
Kyläläisten talkootyö talon osalta on keskittynyt tilaisuuksien järjestämiseen ja niiden aiheuttamiin etukäteis - ja jälkitöihin.
Talolla on tänäkin vuonna usea hääpari viettänyt suuren juhlansa ja talo on puettu mitä moninaisimmalla tavalla.
Lisäksi on ollut syntymäpäiviä, lapsen kaste, Kokouksia, koulutuksia ja vierailuja.

Kylämme vanhojen valokuvien tallennukseenkin aktiivisesti osallistunut kylämme jäsen Ketolan Hannes on nyt pois
joukostamme. Ketolan talon ikkunoista näkyy enää satunnaisesti valot, kun lapset käyvät taloa huoltamassa. Entisistä Vaarankyläläisistä kuvia oli myös tunnistamassa Ahon Laina - hänkin on nyt poissa.
Oli onni, että ehdimme saada Heidän arvokkaat tietonsa muistiin - niissä heidän muistonsa elää jatkossakin.
Kylän elämästä kertovien vanhojen ja uudempienkin valokuvien lainaaminen skannattavaksi jatkuu kaiken aikaa.
Talojen lukumääräksi olen saanut 58. Neljänkymmenen
viiden talon asukkailta tai jälkeläisiltä olen saanut kuvat,
mutta vielä 13 taloa on käymättä. On ollut todella mielenkiintoisia ja mukavaa tutustua tämän harrastukseni myötä
teihin entiset ja nykyisetkin kyläläiset, joihin yhteydenpito
nykyään ei ole tapana.
Aineistot ovat suurelta osalta yhä kotikoneellani ja tallennettuna cd:lle sekä ulkoiseen muistiin. Joitakin taloja olen
tulostanut ja talon edustajien kanssa tarkistanut tietojen
todenperäisyyttä sekä kuvien teksteistä, että yleisestä talon
asukkaista kokoamastani yhteenvedosta. Odotan mielenkiinnolla jo sopimiani tapaamisia ja myöskin yhteydenottoja teiltä kyläläisiltä. Puhelinnumeroni on edelleen 0503218883 ja sähköposti: terttu.vaisanen1@gmail.com.

Oman kylän väkeä olemme juhlineet talolla synttäreiden merkeissä pitkin vuotta. Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen oli Torpan
Markun 60v juhlat sekä Hovin Väinön ja Martan yhteiset 165v
juhlat. Johtokuntamme jäsenet Niemelän Raija ja Määttälän Pentti
juhlivat myös kanssamme 6 kymppisiään.

YK:n päivänä talomme täyttyi ääriään myöten Hukkalan erän juhliessa 30 -vuotista taivaltaan. Ohjelma oli hauskaa ja monipuolista
ja vieraita hellittiin Marja-Leena Möttösen pitopalvelun valmistamalla juhla-aterialla. Kesäteatterin Kaparee tahditti lopuksi tanssit.

Talolla ovat kokoontuneet aikaisempien vuosien tapaan kerran viikossa kylän lapset. Heille 4H kerhoa ovat pitäneet Aholan
Anne ja Salmelan Elisa ja Jenni.
Kansalaisopiston jumppapiiri on koonnut varttuneempaa väestöä.
Mm. SPR on metsästäjien ja Oulun yliopiston tavoin löytänyt Vaarantalon kokous ja koulutuspaikakseen. Kevättalvella SPR
koulutti vapaaehtoista pelastuspalveluhenkilöstöä talolla. Ruokahuollosta vastasivat Raija ja Markku.

Lokakuun lopulla vieraili jo toinen Venäjän Karjalasta eri alueiden johtajien ryhmä mukanaan vastaava TE-keskuksen johtaja.
He tutustuivat taloon ja kyläyhdistyksen toimintaan ja halusivat tietää kuinka olemme saaneet EU rahoitusta ja kuinka yhdistyksemme toimii. He olivat hakemassa mallia kylätoimintaan ja osuuskuntatoimintaan. Kodalla vieraat saivat nauttia Väisälän
Kalevin kuuluista letuista ja miehet halusivat kokea myös saunan löylyt.

Itäpyöräralli toi keväällä Vaarankylän
raitille pärinää ja mielenkiintoisia kaksipyöräisiä ihailtavaksi ja ihmeteltäväksi niin
Pienemmille kuin isommillekin
pojille.

Kyläyhdistyksen visio elämysmatkailusta on lähtenyt toteutumaan yhteistyössä Hukkalan Erän kanssa. Saksalaiset ja Tanskalaiset metsästäjät ovat majoittuneet ja saaneet ruokapalvelut talolta ja metsästysseura on järjestänyt ohjelman. Tanskalaiset
tulivat jo toisena syksynä peräkkäin viikoksi metsästämään. Kotiinviemisiksi heillä on valokuvat ja mukavat muistot, sillä
lihaa he eivät voi mukaansa ottaa.

Jorma Säteen arkistosta löytyi mielenkiintoinen ennen julkaisematon
kuva Vaarankylän koulun päättäjäisjuhlasta vuonna 1977. Juhlassa koululaiset esittivät Pekka Töpöhännästä kertovan näytelmän. Lehdon Mikko oli näytelmässä mukana ja tunnisti paperipussinaamioista huolimatta näyttelijät seuraavasti: Edessä
opettaja Konrad, jota näytteli Väisälän Mika. Pulpeteissa Ojalan Ilkka ja
Mäkipellin Liisa, Rinteen Pertti,
Kotiahon Ari ja Vaaranpään Lahja,
Rinteen Pirjo, Lehdon Mikko ja Kytölän Jukka. ”Kävimme Rinteen
Pirjon kanssa etsimässä urheilukentän luota Ritsapuun. Aina, kun harjoittelimme näytelmää piti Pirjon
vuolta ritsapuuta. Kun näyttelimme
Koulunpäättäjäisjuhlassa oli puu jo
niin ohutta, että se kesti juuri ja juuri
näytelmän ajan”— muisteli Mikko

Aurinkoisena heinäkuun iltana kokoontuivat 50 vuotta sitten koulunsa aloittaneet vaarankyläläiset entisen koulunsa pihapiiriin. Mukana olivat Halmetmäen Tuula, Väisälän Pirjo, Kytömäen Eeva-Liisa, Määttälän Pekka, Väisälän Tapio, Kotiahon Juhani ja Mäntylän Pauli. Väisälän Kalevi toimi kahvin
kokkina, Lehdon Mikko reportterina ja pöydässä komeili Leppälän Senjan
valmistama mehevä mansikkakakku. Aika kului siivillä koulumuistoja kerratessa ja elämäntarinaa kertoessa. Tuulan ja Pirjon organisoima tapaaminen tapahtui niin lyhyellä varoitusajalla että usealla se meni sivu suun. Terveiset teille kaikille näiden kuvien myötä!
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