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Kylältä yleistä 
Muutoksia kylän asutuksessa oli vuodenaikana muutamia. Marttilaan tuli Irene ja Alpo Pesosen avuksi heidän 

lapsenlapsensa perhe, neljä henkilöä. Saatiin koulubussiin yksi lähtijä Uskalista lisää. Rivitalon omistajaksi on 

tullut ykstyinen henkilö. Talossa on asukkaat vaihdelleet, ollut välillä kaikki asunnot täynnä ja toisinaan taas ei. 

Yhdistykselle pahin takaisku koettiin kun kyläkukkien hoitajat, Ulla ja Aulis Väänänen muuttivat kirkonkylälle 

Ullan äidin tyhjäksi jääneeseen asuntoon. 

Törrölän paikalle vaihtui vuokaralaiset ja nyt siinä asuu nuori pari hevosen ja koirien kanssa. 

 

Iäisyyskutsun entisistä uskalilaisista sai Otto Simonen. Hänellä oli kesäpaikka Uskalissa lähellä lapsuuskotiaan.  

 

Vuoden lopulla pääsi Uskali hanhensa kanssa P – K:n radioon useita kertoja. Puolikesy hanhi oli  

lähtenyt seikkailemaan pohjoisen suunnasta, Pikku-Kilistä. ja majoittui pitkäksi aikaa Uskalin keskustaan. Se kävi 

mm. saattelemassa kuntokävelijöitä pitkiä matkoja. Kun ei pärjännyt kävelyvauhdissa, se lensi välillä etupuolelle 

ja jäädessään taas jälkeen, meni taas lentäen edelle. 

 

Kylän maiseman kuva muuttuu pikku hiljaa. Jo toista kesää oli yli kymmenen lampaan lauma töissä kylän 

keskustassa, joen varressa. Mikan saaressa tekivät maiseman hoitotyötään vuohet. Vihtakoskella oli tietysti 

töissä myös lampaat. 

Myös Törrolän paikan tien ja metsän välistä aluetta on niittänällä pidetty avoimena. 

Antti Vatalan paikka on muuttunut edukseen rannan raivauksen ja pihapiirin siistiytymisen avulla. 

Ruskeakosken tien varsi muutti muotoan entisen Kärnän paikan huonokuntoisen mökin hävittyä kokonaan 

maisemasta. Kuka ei tiedä, ei voi arvata siinä mökkiä olleenkaan. 

 

Suurien kalojen Uskali 
Kylältämme on saatu melkein ennätyssuuria kaloja. Jetro Anjala on kunnostautunut taas suurilla kaloillaan. 

Yksi Jetron kaveri tuumi näin: ”On ihme mies. Käy kesän aikana kolme kertaa kalassa, saa kahdella kerralla 

kalaa, yhden reisullaan ja saalista on yhteensä yli 32 kiloa.” 18.9 noin klo 00.45 hän iski tuulaalla ollessaan 

haukeen kylän keskellä, sillan alapuolella ja taistelun jälkeen sai kuiville hauen joka on toiseksi suurin Suomessa 

tilastoitu hauki. Kerrotun mukaan ilmeisesti samaa haukea oli lyöty atraimella jo kaksi kertaa aikaisemmin, mutta 

aina karkasi. 

 

Pituutta pedolla oli 124 cm, ympärysmitta 60 cm ja painoa peräti 17 kiloa. Eikä tässä vielä kaikki. 1.10 ollessaan 

äitinsä Sirpan kanssa tuulastamassa, sama paikka, klo noin 23.30 ja tuloksena hauki, jolla pituutta 122 om, 

ympärysmitta 62,2 cm ja painoa 15,71 kiloa. 

Jetro on suurten kalojen pyytäjä. Nuorena hän sai virvelillä Viesimolta Ahvenlammesta  9,5 kiloa painavan 

hauen. Muutama vuosi siitä hän oli tuulastamassa Jouni Väänäsen kanssa Valkealammella. Tuloksena lahna jolla 

oli ikää 43 – 45 vuotta, suomun halkaisija 50 mm ja painoa 5 grammaa vaille seitsemän kiloa. 

 

Jänisjoki on antanut suuria haukia muillekin. Heikki ja poikansa Jyri Pesonen otti Tanikasta verkosta alkutalvella 



10,86 kilon hauen. Pituutta kalalla oli 111 cm. Veljekset Aarne ja Aulis Väänänen saivat Mika Vatasen kuivaajan 

luota keväällä verkolla 10,5 kiloa painavan hauen. 

Sillan luona oleva kesämökkiläinen on saanut vuosien aikana useita yli kymmenen kilon painoisia haukia 

uistelemalla Jänisjoesta. 

 

Arvo Rautiainen on nostanut Uskaljärvestä useita isoja kaloja. Tässäpä listaa kaloista. 

8.5.2010 kevään ensi saalis jäiden lähdettyä mökkirannasta, 22 siikaa ja kolme madetta. 8.5.2011 rantakivikolta 

100 millin riimuverkolla lahna 6,3 kg. 11.6.2011 verkko lähti aivan rannasta ja mutka päähän, tulos lahna 4 kg. 

12.3.2011 selkäluodolta ahven 1,2 kg. Juhannusviikolla vetouistelemassa professorilla kaislikon reunasta, hauki 

4,2 kg. Vetouistelemassa päiväkorennon kuoriutumisen aikaan juhannusviikolla siika 900 g. Heinäkuussa 2012 

verkkoon oli uinut albiinosiika. Kerran taas verkko, joka lähti  rannasta ja mutka päässä, antoi saaliiksi 

järvitaimenet 2,3 ja 3,2 kiloa. 

Miten sitten kun mies jää keväällä 2014 eläkkeelle. Voi tulla kaloille huonot ajat Uskaljärvessä. 

 

Hannu Jaakkonen sai myös Uskaljärvestä komean siian 5.11.2013, 2,3 kiloa. 

Käy katsomassa kalojen kuvia uskali.net. 

 

Liha – lypsykarjaa ei paljon kylältä löydy. Ainoat löytyvät Pyörittäjän mäeltä, jossa Anne ja Ilmo Jormanaisen 

hiehot ovat kasvamassa lehmän mittoihin. 

Kananmunia meillä riittää kaikille omalta kylältä ja jää vielä toisillekin. Siitä pitävät huolen Pirjo ja Heikki 

Pesonen sekä Niina ja Mika Vatanen. He vastaavat yli 50 prosenttisesti koko Pohjois – Karjalan kananmunien 

tuotannosta. 

 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 

Hallitus säilyi melkein entisellään, puheenjohtajana Kari Hotulainen, varapuheenjohtajana Aarne Väänänen, 

sihteeri/rahastonhoitajana Kyösti Vatanen, lisäksi Veijo Myller, Irma Nuutinen, Esko Sirainen ja Marjatta Vatanen 

ja uutena Tuomo Kallonen, kuuluivat hallitukseen Tilinpäätöksen teki edellisten vuosien tapaan, Irma Hotulainen. 

Irma hoiti myös päiväkirjan pidon lampaiden hoidosta. 

Toiminnantarkastajana oli Juhani Nuutinen ja hänen varanaan Riitta Nuutinen 

Suunnitteluryhmän, eli Kehtoryhmän,  kokoonpano oli puheenjohtajana Aarne Väänänen, sihteerinä Kyösti 

Vatanen ja jäsenenä Tuomo Kallonen. Kehtoryhmä on käyttänyt apunaan usein yhdistyksen puheenjohtajaa 

kokouksissaan. 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin yksi sääntöjen määräämä vuosikokous Tanikka – Tuvalla sunnuntaina 28.4 klo 

12.00. Kokouksessa oli läsnä vain kuusi (6) yhdistyksen jäsentä.  

Hallitus piti vuoden aikana kolme (3) kokousta.  

Hallituksen työrukkanen, suunnittelutyöryhmä, eli Kehtoryhmä, on kokoontunut tarpeen mukaan vuoden 

aikana.  

 

Jäsenet ja jäsenyydet 

Jäsenmäärämme jäi hieman alle sadan jäsenen. Vuoden vaihteessa oli lukema 93.  Hallitus uskoo 

jäsenmäärän suuruuden olevan merkki yhdistyksen tarpeellisuudesta. Hallitus uskoo sen merkitsevän myös sitä, 

että toiminta on ollut onnistunutta. 

 

Yhdistyksemme on jäsenenä Joensuun Kylät ry:ssä, puheenjohtajamme oli alkuvuoden sen hallituksen jäsen 

ja sihteeri on sen sihteeri, P-K:n Kylät ry:ssä, Joensuun Seudun Leader yhdistyksessä, Maaseudun sivistysliiton 



Itä – Suomen aluejärjestössä, sihteeri on ollut sen yhdistyksen hallituksen jäsen, Tattikarnevaali ry:ssä. Sihteeri 

on myös Kiihtelysvaaran Eteläiset kylät ry:n puheenjohtaja ja Kiihtelysvaaran Sydänyhdistyksen sihteeri, sekä 

MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistyksen hallituksen jäsen.  

 

Varapuheenjohtajamme Aarne Väänänen on myös Kiihtelysvaaran Eteläiset kylät ry:n varapuheenjohtaja ja Irma 

Nuutinen Syöpäyhdistyksen Kiihtelysvaaran osaston puheenjohtaja ja Eläkeliiton P-K:n piirin puheenjohtaja. 

Puheenjohtajamme toimii rahamaailmassa, ollen mm. Kiihtelysvaaran osuuspankin hallintoneuvoston 

puheenjohtaja, mutta sydämellisesti. Hän on Kiihtelysvaaran Sydänyhdistyksen hallituksen jäsen. 

 

Yhteistyökumppanit 

Olemme olleet yhteistyössä ja saaneet arvokasta apua toimintaamme uskalilaisilta kanalanomistajilta, Pesosilta 

ja varsinkin Vatasilta, kirkolta Kukka- hautauspalvelu Laakkoselta olemme saaneet suuren määrän tavaraa 

arpajaisiin. Vuoden aikana liike lopetti toimintansa, joka epäuskoisena todetaan. Lisäksi on saatu 

arpajaispalkintoja myös seuraavilta; Vaara Karjalan apteekista, Pirkko Kurjen Parturi kampaamolta, Tukka Lealta 

Joensuusta, vakuutusyhtiö Pohjantähdestä/Juha Lösönen, Kari ja Kyösti Kakkoselta ja varmasti kaikkein eniten 

on kiusatun osassa meidän puoleltamme ollut Kiihtelysvaaran osuuspankissa Pasi Leppänen. Hän on ollut 

varmasti myös paras toimintamme ymmärtäjä. Lisäksi olemme saaneet monen monilta yksityisiltä henkilöiltä 

apua lahjoitusten muodossa. 

Yhteistyö Joensuun liikuntatoimen kenttämestari Ari Ihanuksen kanssa on ollut mutkatonta ja antoisaa. 

Erikseen on mainittava yhdistyksen jäsenet joilta yhdistys on saanut talkootyön lisäksi monen monia 

arpajaisvoittoja ja muuta tulea toimintaansa. 

Yhdistys esittää kauneimmat kiitokset edellä mainituille ja mahdollisesti mainitsematta jääneille, yhdistyksen 

toiminnan hyväksi tehdystä työstä, tuesta ja lahjoituksista. 

 

Yhdistyksen toiminnasta 
Toimintaa on ollut edelleen runsaasti, jonka huomaa parhaiten kootessa vuosikertomusta. 

Yhteistyö toisten yhdistysten kanssa on ollut vireää. Varsinkin toisten Kiihtelysvaaran eteläisten kylien 

kyläyhdistysten, Eteläiset kylät ry:n ja Raatevaaran kyläyhdistyksen ja  Kiihtelysvaaran Sydänyhdistyksen kanssa 

on toteutettu yhdessä useita tilaisuuksia, tapahtumia ja matkoja. Vuoden aikana yhteistyö on laajentunut mm. 

teatterimatkojen osalta myös kirkonkylän kyläyhdistyksen kanssa tapahtuvaksi. 

 

Ystävyyskylätoiminta Unkarin Geradlakin kanssa on työllistänyt yhdistyksemme toimijoita runsaasti. On tehty 

kaksi matkaa vuoden aikana Gersdalikiin ja sieltä yksi 17 henegen viearailu tänne. 

Käy katsomassa toiminnasta juttuja kuvia uskali.net. 

 

Monia yhdistyksiä ja järjestöjä kohtasi vuoden alussa suru – uutinen, pidetyn järjestötoimijan ja 

yhteistyökumppanin, Juhani Nuutisen poistuttua keskuudestamme. Hän veti Kv – hankettamme kuten oli vetänyt 

aikaisemminkin. Hän ehti olla mukana tammikuussa tehdyllä matkalla, mutta menehtyi heti Suomeen 

saavuttuaan. Juhanin menetys oli suuri usealle taholle, ei yksin meille.  

 

Eteläisille kylille valmistui yhteensä kymmenen (10) uutta järjestyksen valvojaa. MSL:n hankkeen avulla 

koulutus saatiin melko pienellä osallistumismaksulla. 

 

Vihtakosken lampaita hoiti kesän melkein yksinään kiitettävästi kesäasukkaamme Anja Miinin. Anjaa tuurasi 

tarvittaessa Nuutisen Irma. Kylän keskustan lampaita hoidettiin suuremmalla porukalla. Lampaista huolehtivat 

useat henkilöt jotka olivat laittaneet nimensä maitolaiturin ilmoitustaululla olleeseen listaan. 



Yhdistys haluaa kiittää Anjaa ja Irmaa ja nimeltä mainitsemattomia heidän tekemästään työstä lampaiden ja 

vuohien hoidossa.             

 

Hyvän suosion saanut vesijumpassa käynti on jatkunut talviaikaan. Keskiarvo on pysynyt edelleen yli 20:n. 

Ohjaajana on ollut Tiina Lötjönen Kiteeltä. Yhteishenkeä nostatettiin keväällä yhteisellä lopetta-jaisruokailulla 

Kotipirtissä, Kemiessä. Syyskausi lopetettiin viimeisen käyntikertamme päättäneellä ruokailulla ravintola Reinossa 

Kiteellä.  

Kyläyhdistyksemme sponsoroi osittain molempia, sekä myös vesijumppaa, osallistumalla kustannuksiin 

kiitokseksi uskollisuudesta toimintaa kohtaan ja oman kuntonsa huolehtimisesta. 

Vesijumpasta on tehty arkistoon oma selvitys. 

 

Talkoita on pidetty kesän aikana edelleen useita ja niistä suurin osa on pyörinyt puuaineksen ympäillä. Olemme 

koko toimintamme ajan saaneet myytyä energiapuuta Kiihtelysvaaran lämpöosuuskunnalle. Keväällä Mikan saari 

työllisti monella tavalla. Kesämökin luokse piti laittaa hieman aitaa ja saaren keskelle menevälle tielle tehdä 

portti. Puita raivasimme myös jonkun verran ja niitä ajamassa oli Juha Tuupanen mönkijällään. Kaikki saaressa 

olevat koivut suojattiin verkolla etteivät saareen tulevat vuohet päässeet kuorimaan puita. Edellisenä kesänä ei 

”työmiehet” päässeet saareen ollenkaan korkealla olleen joen veden vuoksi. 

Jänisjoen vesiretkeilyreitin hoito kesäaikaan ajatti laavuille puita useita kertoja samoin niillä käyntejä 

siivoustehtävissä. Hoidosta saatava korvaus on merkittävä lisä varainhankinnassa. Toiminta on alihankkijatyötä, 

sillä Kiihtelysvaaran Eteläiset kylät ry on tehnyt hoidosta sopimuksen Joensuun kaupungin kanssa. Yhdistysten 

keskinäisellä sopimuksella yhdistyksemme hoitaa reitistä puolet. 

 

Joulutervehdyksiä Kallosen Tuomon ottamasta kuvasta tehdyn kortin avulla lähettettiin kaikille 

yhteistyökumppaneillemme. Lähetimme osan yhdessä Kekryn ja Raatevaaran kyläyhdistyksen kanssa, osan 

yhdessä Kekryn kanssa ja suurimman määrän yksin. Kortteja lähettiin kaikkiaan 71 kpl. 

 

Kylätalo 
Tanikka – Tupa on osoittanut tarpeellisuutensa yhdistyksen toiminnassa olemassa olonsa aikana. Yhdistys on 

siellä pitänyt kokouksiaan ja onpa moni muukin porukka löytänyt sinne kokoustamaan. Monet tilaisuudet on 

kesän aikana ehditty alueella pitää onnistuneesti. 

Tanikka – Tuvan rannassa on kyläyhdistyksen hoitoonsa ottama hylätty lasikuituinen soutuvene. Kesän aikana 

sillä on ehtinyt käydä monta henkilöä narraamassa kaloja ja itseään. 

 

Tapahtumia aikajärjestyksessä 
4.1-8.1 vierailulla Gersdlakissa olivat Uskalista Kari Hotulainen, Tuomo Kallonen. 

 

la 19.3 oltiin mukana Oskolan Kyläpilkissä 

 

25.4 oli Jänisjoen vedenkoreuden oikea päivämäärä ja ensi kertaa ei oikein arvannutta ollut 

 

la 27.4 oltiin yhteisellä teatterimatkalla Joensuussa katsomassa Kiskot itää revyytä  

 

pe 6.6 -10.6 oli Unkarin ystävyyskylästä Geresdlakista vieraita kaikkiaan 17 henkeä. Mukana oli Unkarin 

TV2:n toimittaja ja kuvaaja, jotka kuvasivat vierailua koko ajan. Siitä esitettiin  matkaraportti Unkarin 

tv:ssä useampaan kertaan ja se voitti vuoden parhaan palkinnon.   

 



7.6 perjantaina pidettiin jo perinteinen rantaonkikilpailu Tanikalla, tukikohtana oli Tanikka – Tupa. 

Kilpailijoita, kuten myös tukijoukkoja, oli tullut paikalle totutun paljon. Ajanvietteenä oli mahdollisuus 

ostaa arpoja ja siten niillä voittaa ja tietysti käyttää buffetin palveluja. Makkaroita sai makkaramestari 

Aarne Kämäräisen paistamana. 

 

juhannusaattona oli useat yhdistyksen jäsenet toimimassa Oskolankosken juhannusjuhlien 

onnistumisen hyväksi. Kesän aikana maakuntaa kiertänyt suuri Vesikiertue aloitti kierroksensa sieltä. 

 

Vanhan kaupan kesää vietettiin entisellä Saukkosen kaupalla heinäkuussa. Myynnissä oli paikallisten 

maalauksia, valokuvia ja käsitöitä 

 

ke 3.7 oltiin katsomassa Honkavaaralla Maarianvaaran kesäteatterin esittämä Lesket lempivät 

 

9-13.10 höyrypalleromatkalla Unkariin oli matkanjohtajana Kari Hotulainen ja mukana Tuomo Kallonen 

ja Tarja Tuupanen. Nuoria oli saatu mukaan Ella Mustonen, Silja Siltovuori ja Kerkko Tuupanen. Itse 

maksaneina mukana olivat Juhani ja Paula Alakangas ja Irma Hotulainen. 

 

Ke 24.7 Tanikka -Tuvalle kokoonnuttiin virsiseuroihin  

 

26.7 eli heinäkuun viimeisenä perjantaina oli perinteisen rantakalaillan vuoro. Kutsuttuna olivat kaikki 

Uskalin vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä kyläyhdistyksen jäsenet. Illan viettäjiä oli saapunut yli 100 

henkeä 

 

Muistamiset 
Yhdistys on muistanut eri tavoin monia henkilöitä vuoden aikana. Muistettavina on ollut ainakin seuraavia 

henkilöitä: 

Irma Hotulaista hänen saavutettuaan pyöreän ikäluvun 

Hanna Hotulaista hänen saavutettuaan yhden akateemisen tavoitteen valmistumalla maisteriksi 

Laura Hotulaista, hän saavutti myös yhden tavoitteen, filosofian kandidaatti 

Asko Väänästä saavuttamansa valkolakin johdosta. 

 

Tiedotus  
Jäsenille lähetettiin entiseen, hyväksi todettuun tapaan Kyläkirjeitä, jotka jaettiin kylän kaikkiin talouksiin, 

sähköisesti ne lähetettiin kätevällä sähköpostilla jäsenille Hotulaisen Lauran toimesta. Kirjekuoressa se 

toimitettiin niille henkilöille, joita ei edellä mainituilla tavoilla tavoitettu, joko vieden kirje käteen tai 

postilaatikkoon, tai jättämällä postin kuljetettavaksi. Ilmoitteluun on käytetty Karjalaisen ja Pogostan Sanomien 

järjestöpalstoja, samoin kuin ilmoitustauluja. Tiedotusta on hoidettu myös tehokkaasti suullisesti. 

 

Kylän internet sivut ovat tutkittavissa osoitteessa www.uskali.net.  

 

Kiihtelysvaaran kirjaston kotiseutuosastolla on yhdistyksemme toiminnassa syntynyttä ja siitä kertovaa 

materiaalia. Mm. tämän toimintakertomuksen kopio tulee sinne luettavaksi. Sieltä löytyy siis toimintakertomuksia 

ja -suunnitelmia, kyläkirjeitä, valokuvia ja lehtileikkeitä. Olkaa hyvä ja käykää tutustumassa ja kertokaa 

toisillekin asiasta. 

 



Talous  
Yhdistyksen talous on ollut erittäin hyvässä kunnossa. Jopa niin, että Kekrylle on pystytty lainaamaan rahaa. 

Kekryn kassa on päässyt pahasti tyhjentymään yhteisen kv - hankkeen vuoksi. 

Maiseman hoitoon on tukea saatu yli kolmen hehtaarin alalta ja energiapuun myynnistä on myös saatu mukava 

tili ja Jänisjoen vesiretkeilyreitin hoitokorvausta on saatu myös. 

Arpajaisia on pidetty kaikissa mahdollisissa ja jopa mahdottomissakin paikoissa. Onneksi arpoja on ostettu 

kiitettävästi, samoin kuin on saatu arpajaispalkintoja, eikä vähiten niitä jäseniltä. 

 

Lopuksi 
Yhdistys haluaa kiittää kaikkia yhdistyksen toiminnassa jotenkin mukana olleita ja varsinkin runsasta 

jäsenistöään. Vain jäsenten avulla on yhdistyksemme voinut tuloksellisesti toimia vuonna 2013.  

 

HALLITUS 


