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Puheenjohtajan kynästä    

  Katsaus menneeseen ja kurkistus tulevaan... 

 

Tervehdys hyvät kyläyhdistyksemme jäsenet! 
 
Nyt olemme päässeet siihen vaiheeseen vuot-
ta, että saamme taas kasata yhteen tekemiäm-
me asioita sekä iloita tapahtumista joita korona 
vei meiltä toviksi pois. On ollut todellinen ilo 
puheenjohtajana todistaa vilkasta vilinää jäl-
leen kylätalomme tiloissa ja ihmisten innok-
kuutta tulla järjestämiimme tapahtumiin pitkin 
vuotta. Koronasta huolimatta olemme selvin-
neet vaikeista vuosista oman vahvan toimin-
tamme, talkoolaisten sekä periksiantamatto-
man asenteemme vuoksi. Olemme todella teh-
neet töitä onnistuaksemme ylläpitämään toi-
mintaamme hyvällä tasolla. Emme ole jääneet 
tuleen makaamaan, vaan uskollisesti vieneet 
kyläyhdistystämme eteenpäin erilaisien hank-
keiden avulla ja herättäneet henkiin taas ta-
pahtumat kuten rompetori, juhannusjuhlat, ve-
netsialaiset sekä monet muut tapahtumat. Ak-
tiivisesti olemme saaneet jatkaa yhteisissä toi-
missamme kuten kylän aktiivisen lentopallo-
harrastuksen parissa. Siitä olemme monet ker-
rat saaneet hyvää kuntoilua pysyäksemme ar-
jen vauhdissa mukana. Saamme taas tänä 
vuonna kokoontua viettämään yhdessä vuo-
den vaihteen vastaanottamista pitkästä aikaa. 
 
Kiitos mahtaville talkoolaisille, jotka ovat tulleet 
toteuttamaan näitä hienoja tapahtumia sekä 
hoitaneet kylätalollamme järjestettyjä juhlia.  
 
Tulevaisuudessa aiomme edelleen pyrkiä ke-
hittämään kyläämme mukavaksi paikaksi asua 
sekä tulla asumaan. Aiomme vahvasti pysyä 
mukana nykyajan tarpeissa sekä kehittää 
myös omaa toimintaamme vastaamaan ihmis-
ten tarpeita, niin kyläläisten mutta myös meillä 
vieraileville ihmisille mukavaksi kokonaisuu-
deksi. 
 
Edelleen uskaliaina ja rohkein mielin seuraa-
vaan vuoteen lähdemme tekemään meille kai-
kille hyvää ja mukavia muistoja. 
 
Kaikkia jäseniä suuresti kiittäen; 
 
Vaarankylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
 
Jani Naumanen 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläsanomat ilmestyy nyt kuudettatoista kertaa. Ensimmäi-

nen vuonna  2006 ilmestynyt lehtinen oli hyvin vaatimaton 

ja sai alkunsa Kainuun Nuotan järjestämässä kyläyhdistyk-

sille tarkoitetussa koulutuksessa.  

Kaikki kyläsanomat ovat www.vaarantalo.fi sivustolla käte-

västi luettavissa sekä tietokoneella, että puhelimella.   

Kyläsanomien tarkoitus on tuoda esille kylätoimintaa ja 

pitää osaltaan jäsenistö tietoisena, mitä kylällä tapahtuu.    

Yhteistyön joukkovoimaa, joka kylän pitää vireänä kylän 

pienuudesta huolimatta, tuovat esille talkoojutut. Niiden 

toivotaan osaltaan madaltavan kynnystä tulla mukaan kan-

tamaan kortta yhteiseen kekoon. Mukana on myös väläh-

dyksiä kylän entisestä elämästä. Menneisyydestä kertovat 

jutut ovat pohja, josta ponnistetaan eteenpäin 

Alkuvuosien lehtien takakannessa kuulutettiin toimitus-

apua lehden sisältöön. Sama toive on edelleenkin voimassa. 

On ilahduttavaa saada uusia näkökulmia niin Vaarankylän 

menneisyydestä kuin huomioita kylän uudistumisesta. 

Myös kaikenlaiset tekstit; henkilökuvat, sattumukset ja ku-

vat ovat tervetulleita jaettavaksi lehdessä meidän kaikkien 

iloksi.  

Siispä kynät sauhuamaan ja tekstit osoitteella 

terttu.vaisanen1@gmail.com 



 3 

 3 

Kylätoimikunta koolla Torpassa va-

semmalta Markku Väisänen, Veijo 

Leinonen, Aino Karjalainen, Aulis 

Hurskainen, Ari Heikkinen ja Helena 

Leinonen. 

KYLÄYHDISTYS PERUSTETAAN 

Vaarankylässä 1980-luvulla toimittiin samoin kuin monissa 

muissakin Paltamon kylissä kylätoimikunnan nimissä ja 

vuonna 1977 lakkautettu koulurakennus toimi kyläläisten 

kokoontumis- ym toiminnan tilana. Kylällä vahvana elänyt 

yhteistoiminta ja talkoohenki kannattelivat toimintaa ja 

lisävärinsä siihen toi 1979 perustettu metsästysseura Huk-

kalan Erä ry. Kyläyhdistyksen perustamisen pontimena oli 

vuonna 1988 Paltamon kunnan tekemä päätös laittaa myös 

Vaarankylän koulurakennus myyntiin. Aluksi kylätoimikunta 

päätti vuokrata koulurakennuksen, mutta pian tehtiin kou-

lurakennuksen ostopäätös. (Kauppakirjan allekirjoituksesta 

kuva lehden kannessa) Kiinteän omaisuuden hankkiminen 

edellytti rekisteröidyn yhdistyksen perustamista. Kylällä oli 

1947 rekisteröity Maamiesseura, jonka toiminta oli ajan 

kehityksen mukaan hiipumassa ja sen pohjalle perustettiin 

Vaarankylän kyläyhdistys vuonna 1992. Samalla siihen yh-

distyivät myös Vaarankylän maa- ja kotitalousnaiset sekä 

nuorisoseura. Puheenjohtajana aloitti Markku Väisänen ja 

sihteeri/rahastonhoitajana Aulis Hurskainen.  

1992 omassa talossa järjestettiin ensimmäiset äitienpäivä-

juhlat. Äitienpäivät järjestettiin joka vuosi aina 2000-luvun 

alkupuolelle saakka.  

Kylätalon kustannusten peittämiseksi kyläläiset tarttuivat 

monenlaisiin tarjottuihin töihin. Vaarankylän kirvesmiehet 

valmistivat Kajaaniin Maaseutusi-95 näyttelyyn esittely- ja 

myyntikojut ja näyttelyn Vimpelin urheilukentän muonitus-

piste hoidettiin talkoilla. Talkoisiin lähdettiin myös Palta-

ENTISESTÄ KYLÄKOULUSTA VAARANTALOKSI 

Koulurakennuksen oston jälkeen  omaa taloa lähdettiin voi-

makkaasti kehittämään. Taloon uusittiin viemäröinti ja raken-

nettiin samalla sisä- Wc:t ja sähkösauna ja vuonna 1997 uu-

sittiin peltikattoa. Talon ulkoseinät maalattiin museoviraston 

ohjeiden mukaisella maalilla. Pihasaunarakennus remontoitiin 

ja laajennettiin pukuhuoneen verran. Vuonna 1998 talo sai 

nimekseen Vaarantalo.                                                                     

Kyläläiset nauttivat omasta talostaan kokoontumispaikkana ja 

kyläyhdistyksen perinteiset toiminnat, äitienpäivät (kylälle syn-

tyneet lapset huomioitiin pienellä ruskealla kirjekuorella), pilkki

- ja ulkoilupäivä hiihtokilpailuineen, iltamat Kiehimänvaaralais-

ten kanssa, hirvipeijjaat Hukkalan Erän kanssa, joulujuhlat yh-

teistyössä seurakunnan päiväkerhon kanssa, 1998 aloitetut 

yhteiset Uuden Vuoden vastaanottajaiset ym. kokosivat asuk-

kaat ja naapurikyläläisiäkin yhteen.  

Tiloissa toimi 4H-kerho, seurakunnan päiväkerho, kansalais-

opiston piirit ja tilat olivat myös kokous ja juhlatiloina. 1990 

luvun lopulla apuna olivat työllistetyt kylänkehittäjät. Vuosien 

kuluessa kyläyhdistys palkkasi työllisyysvaroin useita henkilöitä 

myös talonmiehen tehtäviin ja siivoukseen.  

Kylällä kannettiin huolta myös asukkaiden pärjäämisestä tule-

vaisuudessa. Vuonna 1998 kehitettiin viisivuotinen Vaarankylän 

kyläkoti-hanke, jonka tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja ter-

veyspalveluja tuottava toimintamalli harvaan asutetulle maa-

seudulle. Hankkeessa oli mukana Oulun yliopisto ja Paltamon  

suurimmat loikat    

kyläyhdistyksen  

vuosikymmenillä  

Historiikki…..  
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Edellä mainittuun hankkeeseen oli ELY keskus varannut ja 

RAY  myöntänyt tukea, jolla 2000-luvun vaihteessa Vaaranta-

lo remontoitiin perusteellisesti. Keittiöstä tehtiin pitopalvelu-

tasoinen koneineen, laitteineen ja astioineen sekä opettajien  

asunnot remontoitiin ja muutettiin majoituskäyttöön sopivik-

si.  

VAARANTALON TOIMINTAKONSEPTI 

Maaseudun rahoitus valtiovallan suunnalta ohjautui hankera-

hoituksen kautta. Vaarankylältä löytyi hankeosaamista ja sitä 

kautta rohjettiin lähteä niin pieniin kuin suurempiinkin hank-

keisiin ja saatiin parannettua toimintaedellytyksiä kylässä ja 

lähiympäristössäkin.  

 Vuonna 2001 kuuden kylän KUUMA-hankkeessa haettiin 

kylille uusia toimintaedellytyksiä, panostettiin kylien väliseen 

yhteistyöhön ja laadittiin kyläsuunnitelmat. Vaarankylän kylä-

suunnitelmassa kyläyhdistyksen rooliksi määriteltiin Vaaran-

talon toimintatilojen ja puitteiden luominen,  toimintojen 

ohjaus ja järjestäminen. Suunnitelmaan kirjattiin myös koti-, 

virike- ja hoivapalvelujen  kehittäminen ja jätehuollon organi-

sointi.  

Vaarantalon toiminnan ja kyläläisten kannalta olikin hyvä, 

että jätehuollon piste saatiin Vaarantalon yhteyteen.       

Vuonna 2002 toimintakokonaisuutta täydensi kotarakennuk-

sen saaminen pihapiiriin. Kunnan omistaman kodan rakensi 

ympäristökeskus. Kyläyhdistys panosti sen suunnitteluun, 

rakentamiseen ja varustamiseen merkittävästi. Siitä haluttiin 

tilava ja toimiva myös isommille ryhmille. Kodan suunnitteli 

Suomenlinnasta Vaarankylään muuttanut rakennuspiirtäjä 

Arja Valo apunaan rakennusmestari Mervi Kilpeläinen. Kylä-

yhdistys oli myös valppaana vaikuttamassa siihen, että Puo-

langalta Ouluun kulkeva moottorikelkkareitti poikkeaa kodal-

la.  

Näin oli luotu toimivat puitteet ja kyläyhdistyksen rooliksi 

alkoi muodostua tilojen vuokraaminen erilaisiin tilaisuuksiin, 

jolla varmistettiin kyläyhdistyksen vakaa talous.  

Toiminnan mottona oli ”On pakko uskaltaa, jos jotakin halu-

aa”. Monenlaista suunniteltiin ja valmisteltiin. Talon kunnos-

tuksen yhteydessä visioitiin osuuskunnan perustamista ja 

sitä kautta kotihoitopalvelujen tarjoamista kyläläisille ja lähi-

kyliin. Tämä visio ei kantanut toteutukseen saakka. 

 

HAASTEET VASTAAN PÄÄTÄPAHKAA - VESIJOHTO 

VAARANKYLÄÄN 

Vaarankylän taloja ja kylätalolla vilkastunutta toimintaa pii-

nasi varsinkin talvella veden loppuminen kaivoista.  Kylälle 

päätettiin rakentaa vesijohtoverkko. Suuren panoksen vesi-

johdon saamiseen antoi perus vaarankyläläinen, Aulis Hurs-

kainen, joka toimikin sitten Vaaranveden toimitusjohtajana. 

Lokakuussa 2004 vietettiin kylällä Veden kirkastusjuhlaa 

Osuuskunta Vaaranveden kunniaksi. Ensimmäiset 30 osuus-

kuntaan liittyneestä taloudesta oli saanut vesijohtoveden jo 

syyskuussa.  

Vesijohtoverkoston valmistumisen kunniaksi järjestettiin 

hirvipeijaisten yhteyteen  ”Veden kirkastusjuhlat” Väylä-

lehden kuvassa Arja Valo, Markku Väisänen ja Heikki Karjalai-

nen maistattavat Aulis Hurskaisella tunnistaako hän uuden 

vesijohto veden maun. 

UUSI ULKORAKENNUS 

Vaarantalon ulkorakennuksen uusiminen oli seuraava kylä-

läisten suuri ponnistus. Hirsikinkereillä hankittiin rakennus-

puut, jotka sahuutettiin urheilukentällä. Entisen rakennuksen 

purku vaati paljon talkoolaisia ja traktoreita. Samoin uuden 

rakennuksen valu ja rakennustyöt. Nyt pihassa seisoo komea 

rakennus, jonka liiteriin mahtuu talven lämmityspuut sekä 

varastoon koneet, työkalut ja kalusteet  

 

 

kunta ja suojelijana Sosiaali- ja terveysministeri Huttunen. 

Kyläkoti-hanke ei kuitenkaan päässyt toteutukseen saakka, 

mutta se antoi pohjaa tulevaan kehittämiseen. Näin jälkeen-

päin voidaan todeta, että olimme aikaamme turhan paljon 

edellä. 

Historiikki…..  
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EKOMUSEO 

2010-luvun alussa Kainuun opisto etsi hankekumppania ja niin 

alkoi Ekomuseohanke  Vaarankylän, Mieslahden, Melalahden, 

Hakasuon, ja Paltamo-Seuran sekä Italian kumppaneiden kanssa. 

Se toi mukaan toimintaan uusia kyläläisiä ja kylien välinen yhteis-

työ heräsi. Hankkeen myötä avautui uusia asioita omasta ja naa-

purikylien ympäristöstä ja elämästä. Kunkin kylän tärkeänä pitä-

mistä kohteista laadittiin ekomuseokartat ja kullekin kylälle pys-

tytettiin Kylämonumentti.  

Vaarankylän kylämonumentti kertoo kylän suksisepistä ja kylällä 

olleesta suksiteollisuudesta. Monumentti paljastettiin suuressa 

kyläjuhlassa vuoden 2017 lopulla.       

Ekomuseohankkeen ja  sitä seuranneen Elävä ekomuseo-

hankkeen aikana kylien edustajia vieraili kolme kertaa Italiassa ja 

kerran saatiin  tänne italialaisia vieraita. Ekomuseo ja sen myötä 

yhteistyö, johon liittyi myös opetustoimi on jäänyt elämään näi-

hin päiviin saakka.   

KYLÄTALON TONTIN OSTO 

Kyläyhdistyksessä nähtiin, että taloon tehdyt mittavat sekä rahal-

liset, että talkootyösatsaukset tulisi turvata  hankkimalla kyläta-

lon tontti omaksi. Ostotarjoukset ja neuvottelut kunnan kanssa 

tuottivat lopulta tuloksen ja vuonna 2013 ostettiin Vaarankylän 

koulun tontti. Se käsittää piha-alueen ja viereisen pellon sekä 

Vaarankyläntien ja Vaaranpääntien risteyksessä olevan urheilu-

kentän alueen ja ympäristön. Piha-alueen vanha kuusimetsä ero-

tettiin tontista ja jäi kunnan omistukseen. Kaupan yhteydessä 

pöytäkirjaan merkittiin, että kunta pidättäytyy puuston myynnis-

tä niin kauan, kuin kylätalo on kyläyhdistyksen omistuksessa.  

DOKUMENTOINTI 

Kylän historiaa on kerätty talteen useita vuosia. Työn aloitti 1998 

Vehmasmäen talon emäntä Aino Karjalainen kirjallaan Vaaranky-

lä – meidän kylä. 

Vuonna 2008 aloitettiin Vaarankyläläisten vanhojen valokuvien 

tallentaminen ja tunnistaminen. Kyläläiset kokoontuivat Vaaran-

talolle kerran viikossa juomaan kyläkahvit ja katselemaan, muis-

telemaan ja tunnistamaan kuvia. Kuvista kirjattiin  muistiin niiden 

henkilöt ja muut kuviin liittyvät tiedot. Kaikkiaan 19 talon albumi-

kuvat käytiin yhdessä läpi.       

Vuonna 2015 jatkettiin samoissa merkeissä kokoontumi-

sia ja lähes kaikkien talojen vanhat kuvat on käyty läpi. 

Yhteiset kyläkahvit ovat tänäkin vuonna toimintasuunni-

telmassa odottamassa, milloin jatketaan.  

DIGITAALINEN VIESTINTÄ 

Vuoden 2015 alussa kyläyhdistykselle hankittiin oma do-

main ja laadittiin omat nettisivut, kun kylältä löytyi siihen 

osaamista. Sivuja oli jonkin verran pidetty yllä jo sitä en-

nen Kainuun Nuotan opastuksella ja Nuotan sivujen 

kautta, mutta se osoittautui hankalaksi ja yleisölle vaike-

asti löydettäväksi. Vuonna 2021 sivut uusittiin nykyiseen 

muotoon ja saatiin kätevät ja toimivat kalenterit sekä 

sali, että majoituspuolen varauksien kirjaamiseen.       

Kyläyhdistyksellä on myös facebooksivut, joiden kautta 

yleistä tiedotusta hoidetaan. Jäsenistön tiedotus hoide-

taan pääsääntöisesti WhatsApp-ryhmien kautta – jäsen-

tiedote, talkooryhmä, lentopallo, johtokunta jne. Myös 

perinteinen tekstiviesti ja sähköposti ovat käytössä niille, 

joilla ei ole älypuhelinta. 

VALOKUITU VAARANKYLÄÄN 

Vaarankyläläisiä ja Vaarantalon toimintaa piinasivat huo-

not puhelin- ja nettiyhteydet. Esimerkiksi emme voineet 

osallistua Kainuun liikunnan nettijumppaan ja Vaaranta-

lolla piti etsiä paikkaa, missä puhelut saatiin kuulumaan.  

Niin kunnalta, kuin operaattoreiltakaan ei saatu apua 

valokuituverkon saamiseen, joten vuonna 2018 kyläyh-

distys teki päätöksen lähteä suunnittelemaan oman ver-

kon rakentamista. Suunnitteluhankerahoitus saatiin ja 

sillä tehtiin suunnitelma, mutta rakennushankkeeseen 

tarvittiin osuuskunta. Kylällä oli jo oma vesiosuuskunta, 

jonka toimialaa laajennettiin käsittämään myös valokui-

tuverkko. Osuuskunta Vaaranvesi toteutti rakentamisen 

ja kyläläiset osallistuivat suurella talkootyöpanoksella sen  

rakennustöihin. Kuidun rakentamisen myötä yhteistyö ja 

yhteistoiminta laajeni niin, että Koikeronvaaralta ja Vaa-

rankylältäkin kyläyhdistykseen liittyi uusia jäseniä .  Valo-

kuituverkko on kylän kannalta tulevaisuutta turvaavana 

investointi. Se turvaa kyläläisten asumista mahdollisim-

man pitkään kotona ja vahvistaa kylän pysymistä asuttu-

na ja  

 

 

Historiikki…..  
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elinvoimaisena. Se myös tukee elinkinoja , etätyön tekemistä 

ja nostaa kiinteistöjen arvoa.  

Historiikki…..  

Valokuitu-hankkeen suunnittelun ja toteutuksen vastuumie-

het Jukka Leinonen ja Markku Väisänen, poseeraavat  Hahto-

lan mäeltä Koikeronvaaralle yltävän verkon päätekaapin ää-

ressä.  Tarvittaessa  kaapista verkkoa voidaan jatkaa eteen-

päin sitä tarvitseville. 

TURVALLISUUS 

Vuoden 2022 aikana kyläyhdistys on panostanut turvallisuus-

teen. Oulujärvi Leaderin pienhankkeella Vaarantalolle on han-

kittu sähköinen turvajärjestelmä, jota voidaan ohjata etänä. 

Järjestelmään kuuluu  kuusi  kameraa—osa ulkona, osa sisällä, 

sähköinen palohälytysjärjestelmä sekä sähköinen ulko-ovien 

lukitus . 

Kyläyhdistys on mukana  Kainuun alueella järjestetyssä Kylä-

turvallisuus hankkeessa, joka kestää vuoden 2023 puolelle. 

Hankkeen aikana laaditaan kylälle kyläturvallisuus suunnitel-

ma, joka sisältää varautumisen mahdollisiin kyläläisiä kohtaa-

viin uhkiin. Hankkeen aikana saadaan myös koulutusta alku-

sammutukseen ja ensivasteeseen, jota toteutetaan ennen 

kuin viranomaiset ehtivät paikalle.  

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA,   

jotka ovat avoimia myös ei jäsenille, siis kaikille halukkaille, 

myös satunnaisille asian harrastajille: 

Ulkoilu- ja pilkkipäivä pääsiäisen aikoihin yhteistyössä Hukka-

lan Erän kanssa.                                                                           

Avoimet Kylät – Suomen Kylät ry:n valtakunnallinen avoimien 

ovien päivä jolloin on peli  lentopallokentällä ja opastus hyvin-

vointipolulla                                                                                                  

Juhannusjuhla juhannusaattona saunoineen, lauleloineen, 

lipunnostoineen ja kokkoineen.                                                 

Rompetori Mattilan talon navetassa ja pihapiirissä rompetta, 

kilpailuja, palvilihakeittoa sekä avoinna oleva aittamuseo Isos-

sa Kytömäessä. 

Venetsialaiset elo-syyskuun vaihteessa yhdessäoloa, kisailu-

ja, karaokea illan hämärtyessä.                                                        

Hirvipeijaat yhteistyössä Hukkalan Erän kanssa hirvenliha-

keittoa, arpajaiset, katsaus menneeseen hirvenmetsästys-

kauteen ym..                                                                              

Joulupuuro manteleineen, pukkeineen, joululauluineen    

Uuden vuoden vastaanotto kotarakennuksella nokipannu-

kahvit ja h-hetkellä yhteinen ilotulitus turvallisesti osallistu-

jien tuomilla raketeilla .                                                                             

Kerran kuussa sauna-ja karaoke biljardi-illat—Kesäaikana 

kuukausittainen toiminta on katkolla.                                       

Kaksi kertaa viikossa lentopallo omalla kentällä kesäisin 

kahtena iltana viikossa, talviaikaan ky-

läyhdistykselle on kerran viikossa varattu 

kahden tunnin vuoro Korpitien monitoi-

mikeskuksesta Paltamon kirkonkylällä.  

 

UUDEN VUOSIKYMMENEN KYNNYKSELLÄ 

Kyläyhdistyksen historiassa olemme astumassa neljänteen 

vuosikymmeneen. Mennyttä tarkastellessa huomio kiintyy 

siihen, että jokainen vuosikymmen on ollut aivan omaleimai-

nen 

1990 -luvulla ostettiin Vaarankylän kansakoulurakennus 

omaksi ja opeteltiin talonpitoa. 

2000 -luvulla talo remontoitiin nykyiseen kuntoon ja luotiin 

konsepti, jolla talouskin saatiin kuntoon. 

2010 -luvulla panostettiin kylän ja kyläläisten itsetuntemuk-

seen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä luotiin verkostoja 

kylän ulkopuolelle. 

2020 -luvun kynnyksellä  on ovi jo vähän raollaan ja pystym-

me kurkistamaan tulevaan. Vaarankylän alue on saatu nyky-

aikaisen tietoliikenneinfrastruktuurin piiriin valokuituverkos-

ton rakentamisen myötä. Sillä on suuri merkitys kyläläisten 

elämiselle, viihtymiselle ja kylän elävänä pysymiselle. Vaa-

rankylä on hyvä paikka olla ja elää. Kyläyhdistyksessä luote-

taan tulevaisuuden suunnitteilla olevien suurien investoin-

tien tuovan  Paltamoon paljon hyvää ja sitä myötä uusia 

asukkaita. Vaarankylän kyläyhdistys on toimillaan valmistau-

tunut heitä vastaanottamaan . 
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PALKITSEMISIA 

Vuonna 2004 Kainuun kylätoimintapäivillä  Vaarankylä sai toimin-

nastaan kunniamaininnan. 

Sitkeä ja määrätietoinen toiminta kylän hyväksi huomioitiin ja 

vuonna 2005 Vaarankylä nimitettiin Vuoden Kainuulaiseksi ky-

läksi.  

Perusteluissa mainittiin pitkäjänteinen kylän kehittämistyö, aktii-

vinen toiminta kylän sisällä asuvien asukkaiden, yritysten  ja jär-

jestöjen sekä kunnan ja alueen ulkopuolella olevien kesken. Suuri 

merkitys nähtiin myös kyläyhteisöä ylläpitävällä talkootyöllä:  

mm kylätalon peruskorjaus saunoineen ja kylätalon yhteyteen 

saatu kookas grillikota. 

Kylätoiminnan parissa tehdystä vaikuttamistyöstä vuonna 2007 

Markku Väisänen sai Vuojen Kaenuulaenen-tittelin.  

Vaarankylän kyläyhdistyksen toiminta Kainuun alueella huomioi-

tiin toisen kerran vuonna 2017  Vuojen kaenuulaenen kylä tun-

nustuksella ja Kainuun Liiton rahapalkinnolla.                          .  

Myöntämisperusteena 2017 palkitsemisessa mainittiin seuraavaa.  

Vaarankylällä on esimerkillistä kylätoimintaa, joka tuottaa laajasti 

hyvinvointipalveluja kyläläisille ja koko Kainuulle. Onnistumisen 

taustalta löytyy pitkäjänteistä suunnittelua, vapaaehtoistyötä ja 

vahvaa yhteisöllisyyttä. Vaarankylän sielu löytyy kylätalosta. Se 

palvelee kyläläisiä ja muilla alueilla asuvia esimerkillisesti.  Veto-

voimainen kylä, jossa toimii naapuriapu ja  paikallishenki on hel-

posti tunnistettavissa. 

Vuonna 2022 Vaarankylä palkittiin Kainuun urheilugaalassa vuo-

den 2021 Paltamon  liikuntatekona lentopallokentän ja  Hyvin-

vointipolun rakentamisen ansiosta. Tärkeänä nähtiin  niiden myö-

tä yli kylärajojen virinnyt kaiken ikäisten liikuntaharrastus.        

Kyläyhdistyksen puolesta palkinnon kävivät pokkaamassa puheen-

johtaja Jani Naumanen ja  rahastonhoitaja Markku Väisänen. Ku-

vassa keskellä Paltamon kunnan edustaja Kari Keränen. 

 

Vaarankylä kunnostautui molemmissa MTK:n järjestämissä hei-

nänseivästyskisoissa voittaen ensi palkinnon ja toisen kerran saa-

tiin ensimmäinen ja kolmas sija. 

Palkintoa vastaanottamassa Pentti Leinonen, Raija Kyttälä, 

Terttu Väisänen ja Markku Väisänen  

Vuonna 2017  Vaarankylän voittoisat joukkueet. I palkinnon sai-

vat Pauli ja Pentti Määttä sekä  Heikki Moilanen. Kolmanneksi 

tulivat Rea Kemppainen, Hannu Korhonen ja Markku Väisänen 

Historiikki…..  
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2006 Arja ja Heikki 

kyläyHdistyksen ”luotsaajat” vuosien varrella 

Vuosina 1992—2001 puheenjohtajana toimi Markku Väisänen 

ja sihteerinä Aulis Hurskainen vuosina 1992—1998  

Vuosina 2002— 2010 puheenjohtajana toimi Heikki Karjalai-

nen ja sihteerinä Arja Valo 

Arja Valon  jälkeen Heikin rinnalla sihteerinä toimi Marika Kor-

honen 

Heikin jälkeen vuosina 2011—2019 puheenjohtajana toimi 

Terttu Väisänen ja nuija vaihtui Jani Naumaselle vuoden 

2020 vuosikokouksessa.  Marikan jälkeen sihteerinä toimi 

Eila Leinonen ja sen jälkeen Terttu Väisänen 

Kuva 2022 vuosikokouksesta, jossa  pitkäaikaiset johtokunnan jäsenet Pentti Määttä ja Raija Kyttälä jäivät erovuoroisina pois ja 

tilalle valittiin Heli Lumpo-Huusko ja Ari Karjalainen. 

Historiikki.  
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1922 

1925 

Kestävän kehityksen kylä 

Kylätoiminnan kattojärjestö Suomen kylät ry järjesti valta-

kunnallisen viikon, jonka aikana maakunnat saivat esitellä 

verkossa kyliensä  toimintaa kestävän kehityksen näkökul-

masta ja tehdä näkyväksi toimijoiden vastuullisuustyö. Ta-

voitteena oli tuoda esiin maaseudun mahdollisuuksia ja 

uusia innovaatioita kestävän elämäntavan takaamiseksi. 

Kainuun alueelta lähetettiin suoraa netti-TV-lähetystä viidel-

tä kylältä ja Vaarankylä oli vuorossa tiistaina 27.09. 2022.                    

Suorassa netti TV-lähetyksessä juontajina olivat Veli-Matti Karppinen Kainuun Nuotasta ja Tarja Lukkari yliopistokeskuksesta. 

Lähetyksestä vastasi Jari Vierimaa  Kainuun Nuotasta. Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet Ari Karjalainen , Jukka Leinonen  ja 

sihteeri Terttu Väisänen sekä rahastonhoitaja Markku Väisänen kertoivat kylän toiminnasta.. Jäsenistön näkökulmaa ja koke-

muksia toivat esiin  Lotta Martikainen, Merja Pylvänäinen ja Päivi Soldatkin. 

Vaarankylän toimintaa tuotiin esille pitkäjänteisenä tulevai-

suuteen satsaavana kestävänä toimintana niin sosiaalisesti, 

taloudellisesti, kuin ekologisestikin.                                         

Lähetys tehtiin Vaarantalolta ja paikan päällä olleiden jäsen-

ten lisäksi haastateltavina nettiyhteydellä olivat kyläyhdistyk-

sen etäjäsenet Helena ja Otto Koch Saksasta.  Tallenne lähe-

tyksestä on nähtävissä www.suomen.tv  sivulla. 
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vierailijoita talolla  

 

Huuskon Leena ja Pertti  

Leena os. Karppinen : Oon syntyny Kiveslahessa ja kaksivuoti-

aana muuttanu Kivesjärvelle ”korppeen” Kongasjokivartteen. 

Vaarankylä tuntu kaokaselta satumaalta, kun äetini kerto lap-

sena viettämisttään ajosta Ronttilan talossa. Se oli äetini 

mummula. Minun mummu Emilia Kilpeläenen oli sen talon 

tyttöjä. Ronttila on nykysi Rinne. Juholan Kerttu oli minun eka 

serkku. Isäni sisko, Keräsen Hanna oli Kertun äeti.   

Peke, Pertti Huusko: Murtolan poekkie Melalahen laetapuo-

lelta. Paltamon kirkolla oon asustellu vuojesta -76. Vehmas-

mäessä oon lapsena käöny, tätini Aenon kotona. Ari sisaruk-

sinneen ovat ekaserkkujani. Aria nään ussein Vaarantalolla. 

Harvemmin muita serkkuja, kun asuvat ulukomaella. Elliinan 

paarissahan sitä käöttiin tyttökaverin, nykysen ”elämän-

kumppalin” kans levyjä kuuntelemassa. Taesto Tammi ja 

”Lapin tähti” oli sillon hitti. Taesi se olla Reijo Taepalekkii ja 

”Tähet meren yllä”. 

Leena: Niinku eellä kerron, että Vaarankylä tuntu satumoalta, 

niin nyt oon sitte saanu ite tutusttuo jo sen asukkaessiin. On 

ollu ilo seorata kylän toeminttaa ja yhteen hiilleen puhalta-

mista ja saanu itekkii puhaltaa. Siivoustalakkoot tuovat si-

sälttöä arkipäeviin. Innolla lähen mukkaan. Karaokeillat on 

mielussie. Osallistun aena, kun on mahollista . Mitä oesi tilal-

la, jos ei olisi Vaarantalloa ja sen ihannie ihmissie?...empä 

keksi näen äkkie. 

Peke: Muistaakseni 6-7 vuotta sitten eka kerttaa 

olin Vaarantalolla kodassa Uutta Vuotta vastaan-

ottamassa ja siitä se lähti. Jäseneksi liityttiin heti 

sen kummemppie miettimätä. Talakkoesiin oon 

yrittäny osallisttuo sillon kun oon ehtiny, sekä mui-

hin rienttoehin, jos oon ollu paekkakunnalla. Maal-

laoshummissakkii olin, kun ulukoseinnie maalattiin. 

Tuo kansalaesopiston karaokepiiri Pesälän Teuvon 

vetämänä on tosi mukavvaa. Siellä oon tangoja tap-

paellu. Vaarankyläläetet on reilluo ja mukavvaa 

porukkaa.  

Leena ja Peke: Ollaan niin ilossie, kun saahhaan 

olla mukana tämmösessä toeminnassa ja saahhaan 

vaehtelluo ommaan arkkeen.     

                   Lämpinin terveisin Leena ja Peke.  

Miten ja miksi päädyin kylä-yhdistyksen jäseneksi 

Sonkajärven kyläparlamentti kunnanjohtajan kera vieraili-

vat Vaarantalolla ja he halusivat kuulla kyläyhdistyksen 

toiminnasta. Jani Naumanen puheenjohtajana ja Markku 

Väisänen rahastonhoitajana kertoilivat siitä heille. Vasta-

vuoroisesti saimme kuulla Sonkajärven kylien toiminnasta. 

Mielenkiintoisin oli kylä, joka oli rakentanut näköalatornin 

ja pyörittää siellä kesäisin kesäkahvilaa. Tornilla oli tuhan-

sia kävijöitä. 

Kainuun ELY-keskus toi Vaarantalolle ruokailemaan ja vieraaksi 

Leaderin edustajia ympäri Suomea. He halusivat kuulla valta-

kunnallista kiinnostusta herättäneen Vaarankylän valokuituver-

kon rakentamisesta, josta Markku Väisänen pyydettiin kerto-

maan. ELY keskuksen hankeasiantuntija Juha Määttä esitteli 

valokuidun rakentamisen etenemistä Suomessa ja totesi, että 

ei ole tapahtunut odotusten mukaisesti.  
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Hei, 

Eksyin keväällä 2022 mukaan kyläyhdistyksen vuosikokoukseen 

ja tulin valituksi johtokuntaan. Tässä muutama sana itsestäni 

esittelyksi. 

Olen kuusikymppinen metsätalousinsinööri. Eläkkeelle siirryin 

alkuvuodesta työskenneltyäni kolmisenkymmentä vuotta met-

sätalouden suunnittelutehtävissä Pohjanmaalla. Asuinpaikkani 

on vieläkin Haapavesi, aika näyttää muuttuuko se tulevaisuu-

dessa vaikka Paltamoksi. 

Olen lähtöisin Vaarankylän Vehmasmäestä, jossa vanhempani 

pyörittivät aikanaan maatilaa. Tila toimii nyt kesäpaikkana, jos-

sa vietän aikaa melkoisen paljon, kaikenlaista puuhasteluahan 

maalla riittää. 

Kyläyhdistyksen toiminnassa olen mukana sen minkä ulkopaik-

kakuntalaisena pystyn. Toiminta kylällä on aktiivista ja Vaaran-

talo on hyvä tukikohta kaikenlaiselle yhdessäololle ja hommai-

lulle (ja himmailullekin...!). 

Johtokunnassa koetan parhaani mukaan antaa panokseni kylän 

asioiden hoitamiseen. Toivon hyvää jatkoa koko kylälle ja rei-

pasta osallistumista kyläläisiltä kaikkeen toimintaan, kynnyshän 

on matala kaikille tulla mukaan. 

                                                           Ari Karjalainen 25.10.2022                                          

 

 Miten ja miksi päädyin kylä-

 yhdistyksen johtokuntaan 

Hei kaikille! 

Olen Heli, Vaarankylän kyläyhdistyksen uusi johtokunnan 

jäsen. Viimeisimmältä ammatiltani olen klinikkaeläinhoitaja 

ja jotta ei kävisi liian helpoksi, aloitin lokakuun lopulla uudel-

leen opiskelemaan, tällä kertaa logistiikkapuolta Kajaanissa.  

Vaarankylällä olemme asuneet perheeni kanssa nyt reilun 5 

vuotta. Sitä ennen asuimme hetken aikaa kirkonkylällä. Lap-

siakin löytyy 4 kappaletta, vanhin opiskelee jo itselleen 

omaa ammattia ja asuu arkipäivät Kajaanissa. Kotona siis 

5v., 10v. Ja 15 vuotiaat tytöt. 

Täällä Vaarankylällä on meillä ollut hyvä asua. Luonto on 

lähellä ja lapsilla sekä eläimillä tilaa ympärillään. Eikä kylälle-

kään ole pitkä matka. Naapurit ovat ystävällisiä ja apua saa 

aivan varmasti kun kysyy. Ihana on ollut huomata kuinka 

aktiivinen tämä kyläyhdistys on ja tapahtumia järjestetään, 

jonne kaikki ovat tervetulleita.  

Ihanaa talven odotusta kaikille!                Heli Lumpo-Huusko 
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Etäjäsenen mietteitä 

Kyläyhdistyksen etäjäsenen mietteitä 

 

Matkaa  Vaarantalolle, Paltamon tukikohtaani, kodistani 

Siilinjärveltä on n.200 km. 

Lähtöjä Vaaralle tapahtuu enemmän kuin kerran kuu-

kaudessa. Aikaa matkantekoon kuluu suuntaansa py-

sähdyksineen jopa 3 tuntia. Yksin ajellessa puolet mat-

kasta laulan kilpaa CD-soittimen kanssa…monesti se 

käy sopivasti äänen avauksesta illan karaokekoitoksia 

varten. Kun vaimo on mukana matkassa laulan vähem-

män. Matkaa Siilistä Paltamoon ja vaimon kotiseudulle 

Sotkamoon on tehty jo vuodesta -65 alkaen. Tuolloin 

asuinpaikakseni määräyty Kuopio/Siilinjärvi.  

Aluksi Vaarantalo oli minulle/meille lähinnä erityisen 

kätevä majoituspaikka. Ei tarvinnut olla sukulaisten 

haittona. Pian juttu muuttui, kun huomasin kaiken sen, 

mitä olin hakenut näiltä muistelumatkoilta kotiseudulle-

ni, olevan ihan siinä Vaarankylän äärellä. Oli siinä lap-

suuskodit, - kylät ja kylätiet lähellä kuleksia mielin mää-

rin. Löytyi vielä tuon aikaisia ystäviäkin! Kaikki sopivas-

ti. Myöhemmin selvisi myös sellainen hauska yksityis-

kohta historiasta, että äitini Sirkka Vilhelmiina os. Kär-

nä (1919 – 1952) Hepoharjulta oli ollut oppilaana 4 

vuotta Vaarantalossa, sen kouluhistorian (1930) alku-

vuosina. -  Huomasin myös sen työn paljouden, mitä 

tapahtui koko ajan siinä aloittelevan ja aluksi enempi 

vain lomailevan etäjäsenen ympärillä tapahtui. 

  

Niin sitten yöpymiset – asuminen Vaarantalossa on 

nyt vuosien varrella muuttanut muotoaan niin, ettei 

se enää ole minulle juurikaan ja lainkaan pelkää lo-

manviettoa. Siinä äärellä ollessa olen tullut huomaa-

maan, kuinka suuren työn takana on kyläyhdistyksen 

menestyksellisen toiminnan ylläpito. Kaukojäsenen 

voi olla vaikea hahmottaa kaikkea sitä työn määrää, 

mistä toimintavuoden aikana on suoriuduttava. Niin-

pä siinä sitten on tullut tutuksi monet talkootyöt ja – 

ryhmät. Työthän voi jakaa karkeasti kahteen osaan: 

rakennusten ja tontin ylläpitohuolto, sekä tilojen 

vuokraukseen liittyvät työt.  Kuka ja ketkä nämä työt 

tekevät; pienet ja isommat talkooryhmät ja hyvin 

usein ihan vaan yksittäiset ihmiset! Samat ihmiset, 

jotka ovat tehneet töitä yhdistyksen ja Vaarantalon 

hyväksi jo yli 30 vuotta. Tämä porukka on jo lähes 

täysin harmaapäistä väkeä ja harvenee koko ajan. 

Tämä suorittava ydinryhmä muodostuu luonnollises-

ti asuinpaikankin mukaan, mutta ei se niin kokonaan 

määräydy. Ilman tämän ydinryhmän työtä ja toimin-

taa Vaarantalon toiminta pyörisi vain ”pyhättömän 

viikon”.  Onneksi kirkonkylältäkin on löytynyt aktiivi-

sia ”työläisiä”. Emme me vielä kaadu , mutta huol-

ta jatkuvuudesta kyllä tunnen.  

Viimeiset kaksi – kolme vuotta ovat olleet kyläyhdis-

tykselle todella hektisiä työvuosia. Normaalitoimin-

nan lisänä on ollut mm. valokuituhanke ja nyt vii-

meksi talon lukituksen ja palohälytysjärjestelmän 

uusiminen, sekä alueelle hankitun  kulunvalvontajär-

jestelmän rakentaminen. Nämäkin työt ovat tosin 

rasittaneet lähinnä kahta miestä, Markkua ja Juk-

kaa…ja heitä kahta huoltanutta Terttua ja Eilaa.  

Vähintään KIITOS kuuluu heille!  

Hyvää loppuvuotta kaikille!       Esa Huusko  Varapj  

Talkoita on monenlaisia– antennin asennuksesta äänentoiston 

vuokraukseen. Esa ja Ari Kainuun asutuksen muistomerkin 

juhlassa  vastasivat äänentoistosta. 
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HANKETOIMINNALLA ON SUURI MERKITYS 

Hankkeiden merkitys kyläyhdistykselle on ollut suuri. Hankkeilla 

on saatu parannettua kylätalon kuntoa ja toimintaedellytyksiä. 

Oulujärvi Leaderin ja ELY-keskuksen rahoitus investointeihin on 

ollut merkittävä, n. 280 000 euroa, sekä yhdistyksen oma rahoitus 

päälle. Hankkeet kuitenkin vaativat myös omarahoitusta, joka on 

toteutettu suurella määrällä yhteishenkeä ja talkootyötunteja. 

Ilman yhteen hiileen puhaltamista hankkeet eivät onnistu.  

Suurin hanke ja ponnistus 2000-luvun alkupuolella oli kylätalon 

lisäremontti ja toiminnan uudelleen suunnittelu, joka on tuottanut 

tulosta näihin päiviin saakka. 20 vuotta myöhemmin kylätalon 

maalaus oli talkootyötunteja vaatinut ponnistus ja siihen osallistui 

suuri määrä henkilöitä. Maalauksella saatiin kylätalo päältäpäin 

hyvän näköiseksi ja ulkolaudoitusta suojattua lahoamasta sekä 

katto ruostumasta. 

Kylän elinvoiman ja hyvinvoinnin tärkeitä ponnistuksia on ollut 

2000-luvun alussa perustettu Osuuskunta Vaaranvesi, jolla saatiin 

kylälle kunnan vesijohtoverkosto.  

2013 lähdimme mukaan Vilma-hankkeeseen, jossa kokeiltiin Kai-

nuun Liikunnan kanssa skypejumppaa. Laajakaistan puuttumisen 

vuoksi se ei onnistunut. Aikaa kului vielä lähes 10 vuotta, kun ky-

län infra parani huomattavasti 2021 oman  valokuituverkon myö-

tä. Sen rakensi Osuuskunta Vaaranvesi, joka laajensi toimialaansa 

myös valokuituverkkoon. Kyläyhdistys oli myös mukana valokuitu-

hankkeessa sen suunnitteluvaiheen hankerahoituksen myötä. 

Vuonna 2018 Vaarankylän kyläyhdistys osallistui Rajaton verkosto-

hankkeessa  digiosaamiskoulutukseen , jonka myötä Eila Leinonen 

on Vaarankylällä Digitukihenkilö. Häneltä saa apua mm. puheli-

men käytön  ja TV-kanavien kanssa tuleviin ongelmiin .  

Näkyvää uudistusta kylätalon pihapiiriin hankevoimin tapahtui, 

kun vanha navetta- ja liiterirakennus purettiin. Tilalle rakennettiin 

liiteri sekä varasto. 

Hankkeilla on opeteltu kylän toiminnan dokumentointia ja tie-

dottamista. Näkyvinä tuotoksina on kylän esittely- ja henkilödoku-

mentit, diaesitykset ja kylälehti. Nämä toteutettiin vuonna 2007 

Tietonuotta ja Meetti-hankkeissa 

2013 Maisemat ruotuun-hankkeessa saatiin kylätalo näkyväksi 

ohikulkijoille. Vaarankylän kylämonumentti kylätalolle tultaessa 

muistuttaa kylän historiasta ja ekomuseokartta kylän tärkeistä 

kohteista. Hanke toteutettiin useamman kylän voimin Paltamo-

Seuran kanssa Ekomuseo-hankkeessa. Ekomuseohanke on poiki-

nut yhteistyötä italialaisten kanssa ja on voimissaan vielä hank-

keen loppumisen jälkeenkin yhteisillä hankekylien välisillä tapaa-

misilla ja tutustumisretkillä kunnan eri puolilla. Samoin Paltamo-

Seuran kanssa on toteutettu koulujen alaluokkien perinnepäiviä, 

jolloin Vaarankylä järjestää päreeseen liittyvää toimintaa 2. luok-

kalaisille.  

Paltamo-Seuran kanssa toteutettiin myös ”Pikkusen parempi 

lomaleiri”, jonka rahoittajana oli Alfred Kordelinin säätiö.   

Kustannuksiltaan pienempiä mutta merkitykseltään suuria 

hankkeita ovat olleet Hyvinvointipolun ja lentopallokentän 

rakentaminen. Polku on avoin ja käytettävissä niin Vaarantalon 

vierailijoille, kuin kaikille halukkaille ulkoilijoille. Myös lento-

pallokenttä palvelee suurempaa joukkoa ihmisiä kyläyhdistyk-

sen ulkopuolelta ja on näin lisännyt yhteisöllisyyttä kunnan 

sisällä. Maaseutukeskuksen hankerahoituksella koulutettiin 

kylälle myös ympäristöluotseja. Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä 

yli kylän rajojen on tuonut karaokelaitteisto, joka hankittiin 

kylätalon äänentoiston rakentamisen yhteydessä.  

Kylällä on ollut useita pienempiä hankkeita, joilla on saatu toi-

mintaa kehitettyä ja kyläläisten yhdessäoloa ja turvallisuutta 

parannettua. Viimeisimpänä on toteutettu kylätalon turvalli-

suushanke valvontakameroineen ja palohälytyslaitteineen. 

Parhaillaan on työn alla kyläturvallisuushanke, jossa tehdään 

varautumissuunnitelma mahdollisten vaarojen ja vahinkojen 

varalta ja saadaan koulutusta alkusammutukseen ja en-

siapuun.     

Lopuksi on mainittava osaltaan kyläläisten hyödyksi tullut ja 

tuleva Hukkalan Erän hanketoiminta. Sen myötä olemme saa-

net kokeilla metsästystä simulaattorin avulla ja pihapiiriin on 

valmistumassa uusi takkatupa metsästäjille.                                            

      Markku Väisänen    

Kyläyhdistyksen hanketoiminta 

Monet on ne kerrat, kun nämä miehet ovat 

raapineet päätään hankkeiden ääressä. 
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HUKKALAN ERÄ RY 
 
Hukkalan Erä r.y. perustettiin maaliskuussa 1979 Vaarankylän ja Kiehi-
mänvaaran nuorten miesten voimin. Syksyllä saatiin yksi kaatolupa 
vasalle, joka myös saatiin saaliiksi kovan työn tuloksena. Seuraavana 
vuonna oli yksi aikuisen hirven kaatolupa ja siitä todisteena oheinen 
valokuva.  

Hirvi kannettiin pois metsästä olkapäillä. Hirvikanta alkoi kasvamaan 
ja joka vuosi kaatolupia tuli lisää, kunnes vuonna 2006 kaatolupia oli 
yli 40. Tuo määrä lopetti kannan kasvun ja pikkuhiljaa lupamäärät 
alkoivat laskea ja hirvikanta on asettunut haluttuun määrään tuhan-
nelle hehtaarille niin, että nykyisin kaatolupia on noin 6-10 kpl vuo-
dessa. Seuran vieraana käy joka vuosi pienriistan (jänis) pyytäjiä lähin-
nä Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Hukkalan Erällä on jäseniä n. 70 jois-
ta aktiivisia metsästäjiä on vähän yli kolmekymmentä. Osa on lepää-
viä, osa kunniajäseniä ja hirviporukassa on nykyisin ollut noin 20 jä-
sentä, naisia ja miehiä. Alle 35-vuotiaita nuoria on kuitenkin saatu 
hyvin mukaan ja heitä on kymmenkunta. Tulevien nuorten määrä 
tulee lisääntymään nykyisten lasten saavuttaessa metsästyskelpoisen 
iän. Aluksi hirvet lahdattiin missä milloinkin talon tikapuiden alla ja 
sitten saatiin Ahon riihen sivulatoon pieni maja, jossa toimimme kym-
menkunta vuotta.  
 
TOIMINTA SIIRTYI KOULUN TONTILLE 
 
Kun Vaarankylän kyläyhdistys perustettiin, silloin siirryimme samaan 
pihapiiriin Vaarantalon kanssa ja rakennettiin majoitustilat vanhoista 
TVH:n parakeista. Pian laajennettiin toimintaa ja rakennettiin nykyi-
nen lahtivaja majoitusrakennuksen viereen. Kyläyhdistyksen kanssa 
tehdään yhteistyötä muun muassa polttopuiden teossa, ja myös hirvi-
peijaiset järjestetään yhdessä sekä majoituskäyttöä hyödynnetään 
puolin ja toisin. Tänä keväänä päätettiin, että parakit saa lähteä ja 
tilalle rakennetaan takkatupa, johon saadaan ampumasimulaattori 
kiinteään paikkaan sekä majoitustilaa omille ja vieraille metsästäjille 
ja muille halukkaille vieraille. Rakennusprojekti käynnistettiin maalis-
kuussa ja rakennuslupa saatiin huhtikuun alussa, hankkeenhakemus 
saatiin vireille 21.4.2022 Kainuun Ely-keskukselle. Hankkeen rahoituk-
sen hakemisessa tuli monimuotoisia mutkia ja eri vaiheita, joita piti 
selittää monelta kantilta, mutta lopulta saatiin rahoituspäätös 
14.7.2022 ja rakennushanke voitiin aloittaa. Vanhat parakit purettiin 
päivässä ja ryhdyttiin mittavaan rakennustoimeen, alettiin tekemään 
64 m2 takkatupaa, jossa tulee olemaan sali, keittiö ja pesuhuone. 
Syyskuun lopulla saimme vesikaton päälle ja rakennuksen valmiusaste 
täytti 50%:n arvon, jolloin haimme ensimmäisen osan rahoituspotin. 
Rakentaminen jatkuu keväällä ja valmistumisen odotetaan olevan 
syyskuun alussa vuonna 2023   

Hukkalan erä rakentaa 

Jukka Leinonen 
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Kyläyhdistyksessä tapahtuu 

2022.04.03. pidettiin Pilkkikisat  Melalahden ran-

nassa. Voittajien on helppo myhäillä 

Avoimet Kylät päivänä Musiikkikapare järjesti konser-

tin Vaarantalolla. Kapareen joukosta moni onkin ky-

läyhdistyksen jäseniä.  

Lentopalloa pelaamaan kokoonnutaan kesäaikaan kahtena iltana viikossa omalle Vaarankylän kentälle. Tästä 

kuvasta löytyy vaarankyläläisten lisäksi pelaajia Melalahdesta, kirkonkylältä, Variskylästä, Saarisilta, Vaalasta ja 

Vantaalta. Armoitettuna, asiantuntevana mutta ei tiukkapipoisena tuomarina toimii Määttälän Pentti. 

Vaarantalon yläkerrassa oleva Biljardipöytä on ahke-

rassa käytössä. Lämmitysporukalta sujuu lämmitys-

työ mukavasti, kun uunien palamista odotellessa 

pelataan biljardia. 

Talkoolaisten riehapäivänä lenkkeiltiin hyvinvointipolulla, 

saunottiin, ruokailtiin ja vietettiin iltaa kuvien ja muistelusten  

kera. Tätä ”yhteiseen hiileen puhaltajien joukkoa” kertyi Vaa-

rantalolle noin kolmekymmentä henkilöä.  



 16 

 16 

Kyläyhdistysken Vuoden kierrossa tapahtuu...  

VENETSIALAISET  

Kesäkauden päättäjäiset Venetsialaisten merkeissä kokosivat 

mukavasti porukkaa illan hämärtyessä pihateltan suojiin. Yh-

dessäolon, laulujen ja lettukahvien lomassa pidettiin kilpailuja. 

Uutuuspeli ”Porrasgolf” innosti sekä pienet, että suuret kilpai-

lemaan. Pelin päätyttyä voittajakolmikossa olikin kaksi eläke-

läistä ja yksi reipas ekaluokalle menijä. Paikallistietämystä mi-

tannut tietokilpailu oli myös suosittu ja voittajakolmikkoon 

ilmaantui kaksi saman perheen jäsentä. Karaokelaulajien lisäk-

si yleisöä viihdytti Eino Leinon sanoin Huuskon Tomi.  

ROMPEPÄIVÄT VAARANKYLÄN MATTILASSA 

Lauantaina 9.7. oli perinteiset Mattilan tilan rompepäivät. 

Perinteiset sen vuoksi, että tilan isäntä ja emäntä ovat aikai-

semmin järjestäneet rompetorin itse, mutta nyt viime vuosi-

na on Vaarankylän kyläyhdistys ollut mukana järjestävänä 

osapuolena. Tilat kuitenkin ovat olleet samat, eli Mattilan 

tilan konehalli. 

Tänä vuonna myyntipöydän varanneita oli mukavasti, eli 16 

kpl. Kaikenlaista oli tarjolla, mausteista sorvaustöihin. Lisäksi 

mm reserviläiset olivat esillä, järjestivät ammuntaa ja kertoi-

vat reserviläisten toiminnasta, Ekokymppi oli kertomassa 

vieraslajeista ja Kajaanin Yliopistokeskus antoi tietoa aurin-

kopaneeleista. Esittelyssä oli ambulanssi ja piti olla myös 

paloauto, mutta sille oli tullut työtehtävä. Ohjelmassa oli 

myös kilpailuja, kuten tikanheittokisa, naulanlyöntikisa sekä 

justeerisahauskisa. Vaaran mummut järjestivät arvontoja 

tavaran myynnin ohessa. 

Sopivan pilvipoutainen päivä suosi kävijöitä, joita oli kahdes-

ta kolmeensataan. Palvilihakeitto meni kaupaksi ja pomppu-

linna houkutti pikkukävijöitä. Lapset saivat tikkarin ja toi-

vottavasti hyvä mielen mukaansa. Tavarat vaihtoivat omista-

jia ja Mattilan tilan emäntä myi kahvia ja pullaa. Maistuivat-

han ne siinä ohessa tuttuja, kyläläisiä ja mökkiläisiä tavatessa 

ja poristessa. 

JUHANNUSJUHLA 

alkoi perinteisesti lentopallopelillä, josta siirryttiin saunaan ja 

makkaranpaistoon. Pasi Moilasen hanurinsoitto kutsui väkeä. 

pihateltalle laulamaan ja pelailemaan.  klo 18.00 keräännyttiin 

lipputangon ympärille lipunnostoon lippulaulun kaikuessa. 

Siitä siirryttiin kentälle komean kokon polttoon. Päivä päättyi 

virkeimpien osalta vielä karaokella.  
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Konsertti          vaarantalolla  

Vaarankylän kyläyhdistys on saanut lahjoi-

tuksena pianon Heljä Pylvänäiseltä ja  elo-

kuun alussa Vaarantalolla saatiin nauttia  

Panleinon konsertista, joka oli  muistokon-

sertti pitkäaikaisille kyläyhdistyksen jäsenil-

le Aune ja Kalevi Pylvänäiselle.  Akustisesti 

Varantalo sopii hyvin tällaisten konserttien 

pitämiseen. 
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Talkoissa tavataan 

Talkoot ovat 

usein pienten 

kylien elinehto 

aktiiviselle toi-

minnalle, jolla 

järjestetään 

tapahtumia ja 

harrastustoimintaa. Talkootehtäviä jaetaan tal-

koolaisille oman osaamisen perusteella. Tärkeä 

rooli on talkoiden organisoinnista vastaavalla 

henkilöllä sekä tarjoilusta vastaavalla talkoolai-

sella. Kestityksellä turvataan talkoolaisten jaksa-

minen ja se on kiitos tehdystä työstä.  

Talkootyötä tehdään silloin ,kun se koetaan 

mielekkääksi. Onnistuneet talkoot eivät saa olla 

ryppyotsaista puurtamista, vaikka tavoitteena 

on saada työ tehtyä.  

Talkoot ovat vuosisatoja vanha vapaaehtoistyön 

muoto. Se on ilman korvausta tehtävää työtä ja 

tapa auttaa yksityistä henkilöä tai yhteisöä. Tal-

koot ovat merkittävä yhteisöllisyyden luoja ja yllä-

pitäjä. Yhteenkuuluvuuden lisäksi talkootyö ohjaa 

sukupolvia arvostamaan toisiaan ja yhteisiä pon-

nisteluja. Talkoiden tekemisellä on päämääränä 

jonkin tavoitteen saavuttaminen, tai toiminnan 

ylläpitäminen. Yhteisön voima ja sen hyväksi teke-

minen on syy, miksi talkoita yhä tehdään.  
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Kyläyhdistyksen johtokunta: 

Puheenjohtaja   Jani Naumanen             0442451561 

Varapuh.joht.     Esa Huusko          0400294996  

Sihteeri                Terttu Väisänen          0503218883  

Jäsen       Ari Karjalainen               0401665016 

       Jukka Leinonen          0400584937 

                              Pentti Leinonen          0500225489 

                  Heli Lumpo-Huusko      0400952139   

Rahastonhoitaja  

ja Tarjoukset:     Markku Väisänen         0400 192423 

KYLÄSANOMAT 

Julkaisija Vaarankylän kyläyhdistys ry  

Halmetmäentie 2 a, 88300 Paltamo 

Puh.      0442451561,    0400192423,    0503218883 

 

 

 

KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2022 

Maksamalla tämän jäsenmaksun olet mukana kyläyhdistyksen toiminnassa ja äänioikeu-

tettu jäsen vuosikokouksessa. Tarjoamamme jäsenetuna mahdollisuuden vuokrata Vaaran-

taloa erilaisiin tilaisuuksiin sekä yöpymiseen jäsenhinnalla. 

Jäsenet saavat kerran vuodessa oheisen                         -lehden sekä eri kanavien kautta tie-

toa yhteisistä kyläyhdistyksen järjestämistä tapahtumista. 

 

Jos ruokakunnassa on useampi 18 v täyttänyt henkilö, voitte maksaa kaikki samalla pankki-

siirrolla muuttamalla maksun summaa. 

Jäsenmaksun voi maksaa myös kylätalolla.    

Jäsenmaksu 2022 

yhteys@vaarantalo.fi               www.vaarantalo.fi 
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Vaarankylän kyläyhdistys 30 vuotta! 

Tervetuloa juhlimaan yhdessä   
Vaarantalolle 20.11.2022  

 

  OHJELMA 

  13.00  Ruokailu—tarjolla hirvenlihakeitto  

   

  14.30  Juhla alkaa 

    Musiikkia, 

    Tervetuloa 

    Juhlapuhe 

    Historiikkia kuvien kera 

    Onnittelut, huomionosoitukset, vapaa sana 

    Musiikkikaparee esittää 

    Yhteislaulu 

    Synttärikakkutarjoilu  

 

                                      Tervetuloa! 
 


