
Ruotsalon Vähäjärven Voimankoitto 

Toisen sortokauden aikaisen venäläistämispaineen 
alla ja ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä, 
elettiin Ruotsalon raittiusyhdistys Salonkukassa 
mielenkiintoisia aikoja. Yhdistyksen menestynyt 
voimisteluosasto päätettiin liittää Suomen Ur-
heilu- ja voimisteluliittoon nimellä Voimistelu- ja 
Urheiluseura Voimankoitto. Mukana vuonna 1913 
perustetussa seuran toiminnassa heti sen ensiaske-
leilla oli myös olympiajuoksija Eefferi Harju.

Ruotsalon Voimankoiton peruslajeja olivat voimiste-
lu, vapaaurheilu ja hiihto. Voimisteluharrastus 
laimeni ajan saatossa, mutta vapaaurheilu eli ylei-
surheilu ja hiihto pitivät pintansa seuran menestysla-
jeina. Seurassa harrastettiin aktiivisesti myös muita 
lajeja. Suunniteltiinpa kylän Vähäjärvelle jopa omaa 
uimastadionia. Kilpauinti jäi kuitenkin pois seuran 
ohjelmasta, mutta ainakin yhdet todellisen kilpailut 
tiedetään Vähäjärvellä pidetyn.

Ruotsalon Voimankoiton toiminta oli aktiivista 
tarjoten kylän liikkuvalle nuorisolle hyvän harras-
tuspohjan, mutta pienten kyläseurojen aika alkoi 
sotavuosien jälkeen hiipua. Vuonna 1946 nimi muut-
tui Kälviän Voimankoitoksi. Lähestyvät Helsingin 
olympiakisat antoivat uudelleen nimetyssä seurassa 
nostetta monien uusien lajien kokeiluun, mutta 
pitemmäksi ajaksi ei esimerkiksi nyrkkeily jäänyt 
seuran lajivalikoimaan.

Voimankoitto veti viimeisiä puuskuttavia hengen-
vetojaan1960-luvulle tultaessa. Rahkeet eivät enää 
riittäneet oman urheiluseuran pyörittämiseen vaan 
Kälviän Voimankoitto ry. lakkautettiin ja työtä kylän 
urheilutoiminnan hyväksi jatkoi Kälviän Tarmon 
Ruotsalon kyläosasto vuodesta 1962.

Voimankoiton puoli vuosisataa kestänyttä taivalta 
voidaan luonnehtia aikansa ilmentymäksi. Urheilu-
elämän aamunkoitossa urheiluseuroja oli perustettu 
lähes joka kylälle ympäri Suomenniemen, missä 
mittakaavassa Voimankoiton historia hyppäsi ajal-
lisesti pidemmän loikan kuin moni muu paikallinen 
urheiluseura.

Ruotsalon Voiman-
koiton voimistelijoita 
sadan vuoden takaa. 
Paidoissa teksti RVY eli 
Ruotsalon voimisteluyh-
distys. Edessä vas. Matti 
Nissilä ja oik. Eefferi 
Harju. Keskirivissä 
istumassa vasemmalta 
Emil Rytisuo, Valfrid 
Hakala, seuran johtaja 
opettaja Aatu Valkama, 
Kalle Rautio ja Alfred 
Junkkila. Eturivissä 
vasemmalta Ilmari 
Porri, Ilmari Porko, 
Fritiof Kippo, Matti
Karhulahti, Jalmar 
Hakunti ja Yrjö Pietilä. 



Ruotsalon Voimistelu- ja Urheiluseura Voimankoiton 
kunniaksi Ruotsalon kyläyhdistys on vuodesta 2013 
järjestänyt helatorstaisin Vähäjärven Voimankoiton 
yhteislähdöllä (4.2 km). Matkan saa taittaa kävel-
len tai juosten, ajanotolla tai ilman. Tapahtuma on 
vuosien saatossa liikuttanut kaikenikäisiä reippaili-
joita. Nuorimmat ovat matkanneet matkan vaakata-
sossa neljän pyörän päällä. Tapahtumaan kuuluu 
olennaisena osana myös Voimankoitto vohveleiden 
nautinta ja mitalien jako kaikille järven kiertäneille 
lapsille.  

Vuonna 2017 mennään taas Vähäjärven ympäri 
voimia koetellen entistä isänmaallisimmissa tun-
nelmissa, sillä tapahtuma on osa Suomi 100 -juhla-
vuoden ohjelmaa. Tule mukaan! Laitetaan rikki 100 
kiertäjän maaginen raja.

Tämän jutun kirjoitti Sanna-Maija Kauppi. Historian 
tietolähteenä on toiminut Esko Viitasaaren kirjoitus 
”Ruotsalon Voimankoitto” teoksessa Ruotsalo – kylä 
meren rannalla (2011).

 


