
Ruotsalon kyläyhdistys ry:n hallitukseen kuuluivat 
vuonna 2016:

Ari Kemppainen (pj.), Sanna-Maija Kauppi (varapj.), 
Erkki Kuismin (sihteeri), Esko Viitasaari, Petri Tuu-
re, Satu Koittola, Raimo Rahnasto, Lauri Pulkkinen, 
Antti Kolppanen ja Juha Nissilä. Rahastonhoitajana 
toimi Erkki Karhulahti. 

Talvi 2016

Vähäjärvi puhkesi jäiseen kukkaan

Pirteät pakkassäät hellivät ja muokkasivat Ruotsalon 
luontoa heti alkuvuodesta. Vähäjärven jään pinta sai 
sileän jääkerroksen, mikä innosti kyläläisiä ottama-
an kaiken ilon irti talviliikunnasta. Laavun edustalle 
tarmokkaat ulkoilijat kolasivat luistinradan. Myös 
kyläyhdistyksen kustantamaa työvoimaa hyödynnet-
tiin, jotta talviulkoilun puitteet olisivat mahdollisim-
man hyvässä kunnossa. Lumikerroksen laskeuduttua 
aurattiin jäälle ladut ja luistinrata, jotka kiersivät jär-
ven aina Höökinperukkaa myöten. Upeimpina iltoina 
luonto piti huolen valaistuksesta taivaalla möllöt-
tävän kuun voimalla. Pitkiin aikoihin ei Vähäjärven 
jäällä ole ollut yhtä vilkasta yhteiseloa ulkoilusta 
nauttivien kyläläisten kesken.

Ruotsalon mestaruushiihdot 

Eskon hiihdot, nimeltään myös Ruotsalon mestaruus-
hiihdot, suksittiin sunnuntaina 13.3. seurojentalon 
maastossa. Lentokelissä käydyissä perinteisen tyylin 
kisoissa hiihdettiin niin lujaa, että jopa kellomiehillä 
oli kiire ehtiä mukaan. Aika saatiin kuitenkin kaikille. 
Jokainen hiihtäjä ylsi mitaleille ja mehuakin piisa-
si. Pipareista ei jäänyt muruakaan kulhon pohjalle 
järjestäjille kotiin viemisiksi. 

Tulokset:

T6 0,3km. 1) Reetta Paananen 2,09, 2) Anni Borén 
4,59, 3) Aalia Rantala 6,58.
P6 0,3km. 1) Tuomas Borén 1,40, 2) Jare Moilanen 
2,15, 3) Martti Peltoniemi 2,42.
T8 1km. 1) Aada Harju 4,20, 2) Henni Pietilä 4,45, 
3) Siiri Peltoniemi 5,38, 4) Viena Kauppi 9,19.
P8 1km. 1) Aapo Vanhamäki 3,02, 2) Aaroni Rantala 
3,14, 3) Jonas Borén 3,21, 4) Nooa Paananen 3,31, 
5) Aatu Lämsä 4,21, 6) Julius Pietilä 5,39.
P10 1,5km 1) Jan Viitasaari 4,41, 2) Johannes 
Paananen 4,52.

Ruotsalon kyläyhdistys ry:n
 toimintakertomus 2016



Talvipäivän ennakkotunnelmia

Ruotsalon talvipäivän valmistelut aloitettiin jälleen 
hyvissä ajoin. Sanna-Maija kokosi joukkueita Nor-
supalloiluun ja miesväki valmisteli jääveistomah-
dollisuutta talvipäivän oheistapahtumaksi. Vähäjär-
ven jäästä nostettiin 14.3. valtavia jäälohkareita. 
Miesmuisti ei riittänyt palauttamaan mieliin, että 
milloin viimeksi Vähäjärven jää olisi ollut yhtä 
vankka. 

Tapahtuman järjestelyissä koettiin myös tuskan het-
kiä. Ari kirjoitti tiedotteen Ruotsalon Facebook –si-
vustolle seuraavasti:

”Tiistain ja keskiviikon lämpöaalto oli tuhota 
Vähäjärvelle suunnitellun talvitapahtuman aree-
nan! Järvi oli jo osin vesillä ja lumi täyttä solskua, 
mutta onneksi lumikerros riitti. Tänään pakkasyön 
jäljiltä jäällä oli todellinen lentokeli. Koululaiset 
nauttivat pohjoisen puhurin voimasta ja tuulipur-
jehtivat takit levällään pitkin selkää Höökinperälle 
asti. Paluu oli jo toinen kertomus, kun tuiskupyör-
teet hakkasivt kasvoja. Irtovettä lumen alla oli vielä 
paikoin, mutta tuleva yö hyytää loputkin.

Maanantai-iltana sahatut jäätelit sulivat “käsiin” 
Föhn-tuulen syleilyssä. Tänään sahasimme uu-
det jäätelit, jotta halukkaat pääsevät kokeilemaan 
jääveistoa sunnuntaina. Traktorimies aurasi parkki-
paikat ja potkukelkka-areenan rannan suuntaisesti. 
Norsupallo-areena sijoitetaan neitseelliselle polke-
mattomalle alueelle. Pehmyttä lunta on tosi niukasti 
ja alusta on nopea!

Miljoonapönttö-talkoiden merkeissä laavun tuntu-
massa on nikkaripiste, jossa voi helpottaa kolopesi-
jöiden asuntopulaa. Koululaiset tarjoavat halukkaille 
nikkariapua pönttöpisteessä. Puffetti tarjoaa makeaa 
ja suolaista kaffin kera sopuhintaan. TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN RUOTSALOLAISIIN NAAPUREI-
HISI !”

Itse talvipäivä 20.3.

Säänvaltias piti lupauksensa tuoden auringon ja 
vieden pois tuulen Vähäjärven jäältä. Täydellisessä 
juhla-asussa ollut talvipäivän kisa-areena otti vastaan 
noin 100 ulkoilijaa. 

Jääveistokisan ensimmäiset paalit

Talvipäivänä 2016 mm. pönttöiltiin ja pal-
loiltiin.



Norsujalkapalloturnaukseen oli saapunut joukkue 
aina Peltokorvesta asti (FC PePUT). Lähin joukkue 
saapui muutaman askeleen päästä Vähäjärven rannal-
ta (FC Sointula). Myös vanhempainyhdistys oli saa-
nut koottua joukkonsa kasaan. Heidän pelaajalistalta 
löytyi turnauksen nuorimmat pelaajat. Jo perinteisinä 
joukkueina kisaan osallistuivat FC Laihat Torpparit 
ja Kyläyhdistys. Aamun shokkiuutinen oli, että hur-
jan ennakkovalmistautumisen suorittanut Jokikylän 
joukkue joutui vetäytymään kisasta yllättävän pelaa-
jakadon vuoksi. Onneksi sosiaalinen media tuli hätiin 
ja paikalle saapui pikaisella kutsulla MUKU.

Pelit vihellettiin käyntiin heti klo 14.00. Peliaika oli 
5 minuuttia. Jo ensimmäinen ottelu osoitti, että peli-
aikaa ei ollut minuuttiakaan liian vähän. Niin hurjaa 
hommaa norsupalloilu on. Turnaus vietiin loppuun 
onnellisesti ja pallo ehjänä pysyen. Vaarana nimittäin 
oli, että maalitolppina olleet keskipohjalaiset heinä-
seipäät olisivat puhkaisseet pelivälineen ja aiheut-
taneet kisan keskeytyksen.

Norsupalloilun tulokset:

1. FC Sointula (8 p.), 2. MUKU (7 p.), 3. FC Laihat 
Torpparit (6 p.), jaettu 4. FC PePUT (4 p.) ja van-
hempainyhdistys (4 p.) ja 5. kyläyhdistys (2 p.)

Erittäin suosittua oli jälleen myös saappaanheitto, 
jossa vanhat mestarit saivat väistyä. Tyynessä ja au-
rinkoisessa säässä käydyissä kisoissa tulostaso oli 
erinomainen ja kilpailijoita runsaasti. Kisakenkänä 
toimi perinteiseen tapaan vasemmanjalan Nokia 42 
vm. 1998.

Saappaanheiton tulokset:

Naiset. 1) Tuija Sundbäck 16,84, 2) Sanna-Maija 
Kauppi 16,60, 3) Johanna Knuuti 15,82, 4) Kirsi    
Hietamäki 14,80, 5) Satu Koittola 14,72, 6) Susan-
na Pirkola 14,20, 7) Johanna Ylitalo 14,10, 8) Jonna 
Heikkilä 13,97, 9) Susanne Ahokangas 13,90, 11) Su-
sanne Tuure 12,64, 12) Maria Vanhamäki 12,45, 13) 
Eija Ahokangas 10,45, 14) Gun-Britt Viitasaari 10,10.

Miehet. 1) Jukka Pietilä 24,10, 2) Petri Hietamäki 
23,90, 3) Jani Kangasharju 22,50, 4) Juho Pirkola 
22,05, 5) Jani Ylitalo 22,00, 6) Jussi Jutila 20,82, 7) 
Tomi Kupila 20,40, 8) Heikki Kossi 20,10, 9) Ari 
Kemppainen 20,10, 10) Jouni Knuuti 19,98, 11) Mii-
ka Lampela 19,96, 12) Antti Kolppanen 19,70, 13) 
Tero Rautiainen 19,15, 14) Pekka Kauppi 18,88, 15) 
Jan Sundbäck 17,90, Aleksi Rantala 17,70, 17) Esko 
Viitasaari 16,40, 18) Petteri Törmänen 15,62, 19) 
Markus Paananen 14,80, 20) Konsta Kossi -.

Tytöt. 1) Iida Kolppanen 10,90, 2) Erika Sundbäck 
9,18, 3) Manta Kauppi 7,85, 4) Siiri Peltoniemi 5,95, 
5) Adele Konttila 5,70, 6) Jaslia Knuuti 0,82.

Pojat. 1) Matias Lampela 14,85, 2) Saku Kurikkala 
12,80, 3) Tuomas Pirkola 8,25, 4) Aapo Vanhamäki 
6,60, 5) Alvar Konttila 5,70 6) Aapo Kalliokoski 
5,64, 7) Niclas Sundbäck 3,82, 8) Linus Konttila 
2,20, 9) Vilho Kangasharju 2,00, 10) Nooa Kallio-
koski 1,04.

Talvipäivänä 2016 riitti iloa ja menoa 
monin eri tavoin.



Urheilun ohessa linnunpönttöjä valmistui kymme-
nittäin ja lapset etsivät metsikköön piilotettuja hei-
jastimia värikkään karkkirasian sisältö silmissään. 
Kovalla työllä maihin raahatut jäälohkareetkaan 
eivät saaneet olla rauhassa, vaan niitä työsti mo-
nenkokoista ja -laista veistäjää. Jääsirut kimpoilivat 
ilmassa siihen malliin, että suojalasit eivät olisi olleet 
pahitteeksi. Lohkareiden luota kantautui myös moot-
torisahan pärinää. Parhaimpana veistoksena palkittiin 
poikajoukon veistämä luomus nimeltä Kemppainen.

Talvipäivän järjesti Ruotsalon kyläyhdistys yhteistyö-
kumppaneinaan vanhempainyhdistys (aarteenetsintää 
lapsille) ja kylädiakoniatoimikunta (kahvipuffetti 
yhteisvastuun hyväksi).

Kevät 2016

Pilkkikisat 2.4.

Upea sää, paksu jää ja Vähäjärven luonto loihtivat 
pilkkikilpailusta elämyksen sekä järjestäjille että seit-
semälle itse pilkkimiseen osallistuneelle. Hurjimmat 
ja nuorimmat osallistujat innostuivat kisan tuoksinas-
sa jopa maistelemaan Vähäjärven veden raikkautta. 
Kiemurtelevat madot aiheuttivat myös kummastusta 
jäälle nousseiden kalasaaliiden ohella.

Sekasarjan voiton vei Matti Turpeinen n. 180 gram-
man kokonaissaaliilla. Palkinnoksi hän sai 50 euron 
lahjakortti Ruotsalon palveluhakemistoon. Arpaon-
nella jaettiin muut sijat: toiseksi tuli Juha Nissilä ja 
kolmanneksi Pekka Kauppi. Juha lähti syömään kaksi 
pizzaa Peitson seolle ja Pekka otti kainaloon kyläkir-
jan. Kyläyhdistys kiittää SEO:a lahjoituksesta.

Viimeiset jäältä lähteneet talvipäivänä 2016.

Matti Turpeinen 
marinkaisista kuuluu 
Vähäjärven pilkkikil-
pailujen konkareihin. 
Hän vei sekasarjan 
voiton ainoana saalista 
saaneena pilkkijänä.  

Alle 16-vuotiaiden sarjan palkintosijat ratkottiin 
pitkällä tikulla. Voiton vei Vili Turpeinen. Voittaja 
saa lunastaa itselleen Paccas nahkakinttaat verstaal-
ta. Kyläyhdistys kiittää Paccas Oy:ta lahjoituksesta. 
Toiseksi tuli Jami Turpeinen, kolmanneksi Manta 
Kauppi ja neljäs oli Viena Kauppi. Kärkisijan ulko-
puolelle jääneille annettiin palkinnoksi läjä karkkia, 
mikä selkeästi  miellytti hymyileviä palkinnon saajia.  

Rytikarilla poltettiin 26.3.2016 
pääsiäiskokko, jonne saapui 
kymmenittäin kyläläisiä. Samaan 
aikaan paloi Ylivieskan kirkko. 



Voimankoitto 5.5.2016

Ruotsalon Vähäjärven neljäs voimankoitto juostiin 
upeassa säässä. Ilo oli huomata, että luonnosta naut-
timaan saapui ruotsalolaisten lisäksi kiertäjiä myös 
Marinkaisista ja Kälviän kirkonkylältä. Lisäksi poi-
kien kilpasarjaan osallistui tänä vuonna ennätys-
määrä nuoria miehenalkuja. Kauttaaltaan kilpasarjan 
maaliin tulijat olivat silminnähden luovuttaneet vii-
meisetkin voimanrippeet kirkkotien soralle. Osa otti 
ulkoilun rennommin kauniista miljööstä nauttien. 
Maaliin tullessa kaikki saivat käydä lunastamassa it-
selleen arpapalkinnon.  Vohveli- ja makkarapuffetissa 
oli sopivasti vipinää ja kiirettä.
 
Lapsille, jotka ennättivät sivuilleen vilkuilla, van-
hempainyhdistys oli piilottanut matkan varrelle 
kirjaimia. Maalialueella kirjaimet laitettiin jär-
jestykseen. Vanhempainyhdistyksen lapsille suunna-
tussa ylimääräisessä arvonnassa teltta, makuupussit 
ja muut hienot palkinnot saivat uudet omistajansa. 
Mitalin saivat kaikki järven kiertäneet lapset. Kiitos 
Korpelan voimalle mitalien sponsoroinnista. 

Ruotsalon Vähäjärven Voimankoitto on lunastanut 
paikkansa kylän supertapahtumana. Ensi vuonna 
Suomi täyttää 100 vuotta. Eiköhän oteta tavoitteek-
si, että tuolloin ainakin 100 reippailijaa kiertää jär-
ven. Suomen juhlavuoden teema yhdessä istuu mitä 
hienoimmalla tavalla voimankoiton henkeen.

Kiitos kaikille osallistujille, talkooväelle, arpalah-
jojen luovuttajille ja tapahtumaa seuranneille. Van-
hempainyhdistykselle kiitos yhteistyöstä.       

Miehet
1.Tomi Junkkila 17,19 2. Konsta Kossi 17,56          
3. Jarno Hakkio 17,59 4. Niko Viitasaari 19,32        
5. Janne Ruokoja 21,32 6. Pekka Kauppi 23,15
(Pekan hallussa nyt lastenrattaiden kera järven kiertänei-
den rataennätys).

Naiset
1. Jonna Heikkilä 21,06 2. Sanna-Maija Kauppi 
21,25

Tytöt 16 v.
1. Miisa Pihlaja 21,20 2. Iida Kolppanen 32,12        
3. Manta Kauppi 33,03 4. Siiri Koittola 37,44

Pojat 16 v.
1. Veeti Lampela 20,41 2. Veeti Ruokoja 20,45        
3. Henri Junkkila 21,08 4. Eetu Lampela 23,14        
5. Olli Tuikka 32,11 6. Aapo Vanhamäki 38,57        
7. Jan Viitasaari 40,38

Ilman aikaa Vähäjärven kiersivät ilmoittautumis-
järjestyksessä: Gun-Britt Viitasaari, Senja Heikkilä, 
Sanni Heikkilä, Matti Vanhamäki, Maria Vanhamäki, 
Niilo Vanhamäki, Veikko Vanhamäki, Samuli Las-
sila, Markus Stenvall, Titta Stenvall, Johanna Ylitalo, 
Leevi Ylitalo, Iida Ylitalo, Elina Pihlaja, Jorma Pih-
laja, Juha Koittola, Paula Kaitainen, Kristiina Kai-
tainen, Päivi Karhulahti, Markus Paananen, Johannes 
Paananen, Reetta Paananen, Nooa Paananen, Tilda 
Kalliokoski, Nooa Kalliokoski, Kaisa Kalliokoski, 
Janne Kalliokoski, Elia Kalliokoski, Viena Kauppi, 
Johanna Borén, Joonas Borén, Anni Borén, Tuomas 
Borén, Venla Lampela, Milja Lampela, Amelia Lam-
pela, Neea Lampela, Marjo Lampela, Miika Lampela, 
Matias Lampela ja Marjo Niemi.

Vähäjärven kiersi kaikkiaan 61 reippailijaa.



Kesä 2016

Pesäpalloilua

Viime kesän tapaan alkoi Ruotsalon koulun kenttä 
pölistä innokkaiden pesäpalloilijoiden askelista. Jo 
aikuisten ensimmäisestä peli-illasta lähtien oli pe-
laajia mukana runsaslukuisasti lukeman vakiintues-
sa 10–20 välille. Ilahduttavaa oli pitkin kesää saada 
mukaan uusia kasvoja. Monilla oli haikeana mielessä 
lapsuusmuistot koulun pesäpallotunneilta, toisilla 
nämä muistot kuuluivat jo puolenvuosisadan taakse 
ja toisilla ne olivat vasta äskettäin taakse jäänyttä 
aikaa. Yhtä kaikki pelihuumoria riitti räpyläkaupalla 
jokaisella. Ehkä pysähdyttävimpiä hetkiä oli korkein 
koskaan Ruotsalon kentillä nähty taktinen (?) ilma-
lyönti, jota ulkokentällä odotettiin räpylä suurella. 
Haavoilta kuitenkin vältyttiin pallon sujahtaessa ohi 
räpylän ammottavan kidan. Hiljaisuus ja ajan seisah-
tuminen päättyi sympaattiseen naururemakkaan.

Heinäkuussa alkoi aikuisten pesäpalloilun ohella 
pyöriä viikoittain lasten pesäpallokoulu Keski-
Pohjanmaan Pesis ry:n vetämänä. Kyläyhdistys 
oli saanut houkuteltua kylälle POKS -hankkeen  
kautta ylivieskalaisen pesäpallo-osaajan Suomen 
kärkipäästä. Timo Torppa oli hämmentynyt kylän 
taitavista ja liikunnasta nauttivien lasten luku-
määrästä. Yli parikymmentä 7-14 -vuotiaista lasta 
osallistui aina koulujen alkuun asti järjestettyyn 
pesäpallokouluun. Ruotsalossa kesä 2016 vahvisti 
POKS -hankeen ideologiaa, että pesäpallo on kylän 
sydän. 

       
                                              

                                              Eräs heinäkuinen sunnuntai tarjosi   
                                              samanaikaisesti niin urheilua kuin 
                                              laulantaa. Mukava kesäilta kaikin- 
                                              puolin.

Lauluilta 3.7.2016

Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettiin 
lauluilta Ruotsalon koulun pihalla yhteistyössä Kok-
kolan kulttuuritoimen kanssa. Monia ruotsalolaisia 
tapahtumia nähneet ruskeat muoviset kuppituolit oli 
jälleen pesty varaston pölyistä ja järjestetty sotilaal-
liseen rivistöön koulun pääoven edustalle. Musiikista 
vastasi perinteisesti Wanhat Soittajat. Ajoittain taus-
talaulusta vastasi paikalle hälyytetty Jiri Tammilehto, 
mutta ihan kivasti ääntä lähti noin viidestäkymme-
nestä paikalla olleesta laulajasta. Väliajalla kyläyh-
distyksen puffetista sai kahvia, mehua, pullaa ja lei-
voksia. Säiden osalta lauluilta sattui hyvään saumaan, 
sillä heinäkuu oli alkanut lukuisten kuurosateiden 
tuoksinassa. Lauluillan jälkeen ei Ruotsalossa au-
rinkoa nähty moniin päiviin.    

Vähäjärven niitto 2016

Työ Vähäjärven niittämiseksi jatkui myös armon 
vuonna 2016. Lukuisista niitetyistä kesistä huoli-
matta järviheinä pitää edelleen kirjaimellisesti pin-
tansa. Huoli järven tilasta ja tulevaisuudesta vaikuttaa 
ehtymättömältä.  



Syksy ja loppuvuosi 2016

Frisbeegolfradan talkoot 14.9.2016

Ruotsalon kyläyhdistyksen syystoiminta painottui 
Pirskerin Frisbeegolfrata -projektiin. Lupien ja spon-
soreiden metsästyksen jälkeen päästiin itse asiaan eli 
radan rakentamiseen. Kokkolan frisbeegolffareilta 
saatiin korvaamatonta tietoa radan suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Varsinaiset talkoot pidettiin syysku-
ussa. Ratakartta teetettiin ammattilaisen voimin ja 
laminoitu opastaulu viimeisteli kokonaisuuden juuri 
ennen ensilumien tuloa. Jo tätä ennen oli uusi laji 
tavoitta-nut niin aloittajat kuin konkarit. Tästä osoi-
tuksena Pirskerin maastoon muotoutui lukuisia rata-
väylää myötäileviä polkuja. Pirskerin frisbeegolfrata 
on kaikkien vapaassa käytössä. Kyläyhdistys toivoo 
radan lisäävän Pirskerin käyttöä kylän keskeisenä 
virkistyspaikkana. 

Frisbeegolfradan rakentamista tukivat seuraavat 
tahot: Kokkolan osuuspankki, Kokkolan K-Rauta, 
LVI-Primo Oy, Kälviän Rauta ja Väri, K-Maatalous/
JMT Koskela Oy, Kälviän Vesiosuuskunta, Kokko-
lan seurakuntayhtymä, Isosaaren Turkis Oy, Järvelän 
Puutarha Oy, Kälviän Lions Club, Kälviän ST1, Rah-
ti ja Säiliökuljetus Asplund Oy, Osuuskunta Pohjo-
lan maito (Valio), Halpa Halli, Leena Borén (synty-
mäpäivärahasto) ja Kokkolan Hankkija. 

Hirvipeijaiset 12.11.2016

Ruotsalon metsästysseuran eli tuttavallisesti RMY:N 

järjestämät hirvipeijaiset nautittiin isänpäiväviikon-
loppuna. Arvanoston ohella kyläläisillä oli mahdol-
lisuus uusia tai solmia sopimuksensa maankäytöstä 
RMY:n kanssa. Määrällisesti syöjien joukko jäi hie-
man alle viime vuotisen, mutta vatsoja täytettiin 
silti lähes 300 ruokailijan voimin. Vanhempainyh-
distyksen puffetista sai ostaa jälkiruokaa. 

Syyskokous 21.11.2016

Kyläyhdistyksen syyskokoukseen saapui kourallinen 
kyläläisiä, mutta keskustelu oli melko pienestä osal-
listujamäärästä huolimatta aktiivista ja säkenöivää. 

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma lyötiin pakettiin 
ja hallituksessa jatkoivat samat nimet kuin edellis-
vuonnakin. Veikko Peitso esitteli kokouksen lopuksi 
vanhoja valokuvia Ruotsalolta. Kokousväki oli lisä-
ohjelmanumerosta mielissään. Moni löysi Veikon 
ennennäkemättömistä kuvista edesmenneitä sukulai-
siaan. 

. 

Frisbeegolfradan rakentamista ja testausta.

Veikko Peitso 
esitteli syysko-
kouksessa van-
hoja valokuvia 
Ruotsalosta ja 
ruotsalolaisista. 



Ruotsalon kylähdistys kiittää kaikkia kylän toimintaan osallistuneita kyläläisiä. Pidetään kylä yhteis-
voimin vireänä ja liikkeessä. Tule rohkeasti mukaan kyläyhdistyksen toimintaan. Touhuamista ja 

tekemistä riittää myös tuleville vuosille. Parhaiten saamme aikaan yhteisvoimin. 

Rytikarin kalasatamaan rakennettiin 
jakokunnan, EU:n ja kaupungin tukemana 
uudet laiturit ja osa venevajoista uusittiin 

Uusi uimaranta ilahdutti heti valmistuttuaan niin kyläläisiä kuin kauempaakin saapu-
neita uimareita. 

Lauri Oikarisen perikunta lahjoitti kyläyh-
distyksen käyttöön useita kymmeniä vanhoja 
valokuvia ruotsalolaisten elämästä vuosikym-
menten takaa. 

@ Ruotsalon kylän toiminta-
kertomuksen vuodelta 2016 
kuvasi, kokosi ja taitteli 
Sanna-Maija Kauppi.


