RUOTSALON KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS 2021
Hallituksessa hääräsivät Sanna-Maija Kauppi, Esko Viitasaari, Erkki Kuismin,
Jenni Heikkilä, Paula Manninen, Petri Tuure, Antti Kolppanen, Miika Lampela,
Lauri Pulkkinen, Teemu Tuikka ja Raimo Nevalainen.

Latujen hoito

Luminen ja kylmä talvi mahdollisti hiihtoharrastuksen edellytykset pitkäksi aikaa.
Vuoden alkajaisiksi yhdistyksen toiminta
Muutaman päivän latu- ja luistinura ilahdutkeskittyi latupohjienteon järjestelyihin.
tivat myös Vähäjärven jäällä. Seurojentalon
Vanha kylän moottorikelkka paikallistettiin
liepeiltä puhkaistiin vitikkojen läpi polku,
varastojen uumenista. Kokkolan kaupungin
jotta käynti Vähäjärvelle olisi varsinaiselta
kanssa tehtiin sopimus, että päävastuu latujen ladulta sujuvampaa.
teosta on kaupungilla, mutta kyläyhdistys
auttaa voimien ja tarpeen mukaan. Kaupunki
maksoi kyläyhdistykselle korvausta tehdyKaukalon luistelukoppi puhututti
istä kelkkatyötunneista. Työntouhussa vanha
latukelkka tuppasi ajoittain hyytymään,
Pakkaset mahdollistivat myös kaukalon akmutta uutteralla Lampelan verstaalla työkone tiivisen käytön. Kyläläisiä ihmetytti kovasti,
taottiin takaisin ruotuun.
että miksi luistelukopin ovea pidettiin lukittuna? Olisihan luistintenvaihto ja tavaroiden
säilytys kopissa paljon lystikkäämpää kuin
hangella. Asiasta nostettiin haloo sosiaalisen
median siivittämänä. Kyläyhdistyksestä
heitettiin ilmoille kysymys, että tuleeko
kyläyhdistyksen rakentaa kyläläisille oma
luistelukoppi kaupungin kopin viereen?
Kaupunki ehdotti, että luistelukopin avain
luovutettaisiin vastuuhenkilölle, joka aina
iltaisin kävisi avaamassa ja sulkemassa oven
vastaten samalla alueen moitteettomasta
käytöstä. Tähän tehtävään ei löytynyt ketään
ja koppi pysyi lukittuna.

Teams vai hybridi?

Kuntoportaiden hinnannousu

Jatkuvasti taustalla vaaninut korona teki asioiden hoidosta haastavaa. Keski-Pohjanmaan
kokoontumisrajoitukset estivät normaalit
kokouskäytännöt. Rästiin jäänyt syyskokous
peruttiin yleiseen turvallisuuteen vedoten
maaliskuun puolivälissä. Kyläyhdistyksessä
mietittiin kovasti joko täysin tai osittain etänä
pidettävän yleiskokouksen mahdollisuutta,
mutta lopulta päätettiin jäädä odottamaan
terveempiä aikoja.

Läpi talven esitettiin erilaisia näkökantoja
kuntoportaiden tarpeellisuudesta ja rahoituksesta. Kaiken ratkaisi lopulta puutavaran ankara hinnannousu. Portaiden kustannusarvio
nousi pilviin. Tästä syystä hankkeesta päätettiin vetäytyä, vaikka vanhempainyhdistys
olisi antanuit kuntoporrasprojektille merkittävää taustatukea. Ruotsalolla päätettiin jäädä
seuraamaan Kälviän kirkonkylän tulevien
kuntoportaiden tulevaisuutta ja erityisesti
käyttöastetta.

Halot palaa laavulla
Ruotsalon perinne- ja luontopolun ahkera
käyttö lisäsi Vähäjärven laavun käyttöastetta.
Tämä näkyi erityisesti polttopuiden kovana
menekkinä. Kyläyhdistys sekä osti valmiita,
että pätki pitkästä tavarasta läjäpäin halkoja
yhteiseen käyttöön. Kyltti vapaaehtoisesta
puumaksusta askarreltiin laavun kylkeen.
Astetta isommat puutalkoot saatiin aikaiseksi, kun rahastonhoitaja Jennin pihapiiristä
kaadettiin muhkeita maisemaa pimentäviä
mäntyjä. Puut yhdistys sai lahjoituksena
Vähäjärven laavulle. Pilkkomistalkoissa oli
mukana reipasta nuorempaa polvea. Konkareille tuppasi jäämään vain sivustakatsojan
rooli.

Puuhuoltokomppanja täydessä vauhdissa Vähäjärven laavulla.

Hallitus koolla Vähäjärven
laavulla huhtikuussa 2021.

Hallituksen kokous laavulla 7.4.
Pitkään kyläyhdistyksen asioita hoidettiin
vain sähköpostin, puhelimen ja watsuppien
välityksellä. Huhtikuun alkupuolella rohkaistuttiin kokoontumaan kasvotusten Vähäjärven laavulle. Juoksevat asiat käytiin rivakalla
tahdilla lävitse. Samalla valmistauduttiin
vuosikokouksiin. PRH oli koronan edessä pakotettu joustamaan säännöissään, sillä syys-

ja kevätkokoukset sai nyt pitää yhtä aikaa.
Tähän mahdollisuuteen päätettiin tarttua.
Äänimestarille menestystä
Huhtikuun loppupuolella palkittiin Oscarilla
elokuva, johon ruotsalolainen Heikki Kossi oli toteuttanut äänet. Kyläyhdistys oli jo
viittä vaille veistelemässä Heikille omaa
Oskaria, mutta lopulta päädyttiin viemään
onnittelutervehdys keltaisten kukkasten ja
suklaan muodossa. Kuohuviinivappupallo
kruunasi onnitteluhetken. Onnittelut vastaanotti Heikin puoliso Riitta, koska Heikki oli
median vietävänä.

Voimankoittopäivän sää oli aurinkoinen ja
lämmin. Someen ilmestyi kolmisenkymmentä kaunista luontokuvaa reitin varrelta.
Tänäkin vuonna Voimankoitto liikutti noin
satakuntaa ulkoilijaa. Kokonaisarvio osallistuneisen määrästä on haastavaa, kun jokainen
liikkui oman aikataulun mukaisesti.

Koronavuoden kokousmallia 2.6.2021.

Voimankoitto 13.5.
Vuoden 2021 Voimankoitto -tapahtuma
vietiin läpi edellisvuoden elkein. Kyläyhdistys kannusti kiertämään reitin omalla
aikataululla helatorstain aikana. Valokuvia
reitillä julkaisseiden kesken arvottiin Pekan
Pizzan lahjakortteja ja Ruotsalo T-paitoja.
Voimankoitosta oli ilmoitus jopa Kokkolalehdessä, sillä samalla mainostettiin tulevaa syys- ja kevätkokousta. Ilmoituksen
suolainen hinta hirvitti, mutta Käläviäläisen
ollessa telakalla, ei kyläyhdistyksellä ollut
yhdistyksen sääntöjen edessä muuta mahdollisuutta kuin laittaa hintava ilmoitus lehteen.

Syyskokous 2020 ja kevätkokous 2021
Vihdoin ja viimein rästiin jääneet kokoukset
pidettiin Ruotsalon päiväkodinpihalla turvavälejä noudattaen kesäkuun toinen päivä.
Alkulämmittelyksi Esko ja Erkki olivat
käyneet hautausmaalla suoristamassa Pirskeri -suvun hautakiven, jonka jälkipolvia ei
enää näiltä main löydy. Kaksi vuosikokousta
yhdellä kertaa vedettiin läpi ennätysajassa
yhteen ja puoleen tuntiin. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Teemu Tuikka.

Ei kevättä ilman Voimankoittoa. Juomahuolto
oli lämpimällä säällä arvossaan.

Rytikarin hiekat

Pesäpallo

Kuuma kesä toi Rytikarille paljon uimareita. Kyläyhdistys pyysi jakokunnalta kasan
hiekkaa, että ranta saataisiin säädyllisempään
kuntoon. Eipä aikaankaan, kun pari hiekkakumpua oli kipattu rannan tuntumaan. Kyläyhdistyksen aktiivit ryhtyivät heti hommiin.
Käsipelillä siirrettiin isommatkin kivenroikaleet sivummalle. Traktorin isolla kauhalla
saatiin hiekka levitettyä melko tasaisesti.
Kyllä kelpasi lähteä juhannus-uinneille!

Muutaman hiljaisemman kesän jälkeen Ruotsalon pesäpallo eli RuPes nousi suosta vahvempana kuin koskaan. Pelaajia Ruotsalon
kentällä riitti läpi kesän ihan hyvin, satoi tai
paistoi. Kauden paketointi oli jopa haastavaa,
koska monet olisivat halunneet jatkaa kautta
viikolla eteenpäin yhä uudelleen ja uudelleen. Parhaimmillaan räpylän käteen veti yli
20 pelaajaa! Loistavaa! Tästä on hyvä jatkaa
aikuisten pesäpalloilua taas ensi kesänä.

Vähän myöhemmin Sanna esitti kaupungille
kyläläisten keskuudesta nousseen toiveen
penkkien saannista rannan tuntumaan. Heti
seuraavana päivänä pari penkkiä ilmestyi
rannan paraatipaikalle.

Ruotsalon kyläyhdistys tukee kylän yhteistä
pesäpalloilua ostamalla tilanteen niin vaatiessa uusia pelivälineitä. Pesäpalloilun harrastaminen kylällä ei onnistuisi ilman yhteistyötä Ruotsalon koulun kanssa. On hienoa,
että ulkovarastoa tuuletetaan myös kesäisin.

Jättipalsamain tuhoamistyötä Eskon
toimestaVähäjäven
laavun tuntumassa.

Loppukesän haaveilua
Heinäkuisen mätäkuun jälkeen korona otti
jälleen tiukempaa otetta. Ruotsalon kyläyhdistyksen oli tarkoitus osallistua yhtenä muitten yhdistysten kanssa Kannuksen Ollikkala
messujen kahvitusrumbaan, mutta korona
peruutti koko tapahtuman. Kasaantunutta
tarmoa purettiin Vähäjärven rantavitikon
poistamiseen ja polttopuiden hakkuuseen.
Samalla kasvanut lähiluonnossa liikkuminen
sai aikaan kipinän vessan rakentamisesta
Vähäjärven laavulle. Vessalle oli Eskoa lainaten ”pakottava tarve”. Myös jatkuva puuhuolto huusi lujaa omaa puuvajaa klapien
säilytykseen.

Kokkolan kaupungille, Kälviän ja Ullavan
jakokunnalle sekä vesialueitten osakaskunnalle raapustettiin avustushakemukset WC:n
ja puuvajan rakentamisesta. Jännittynein
mielin jäätiin odottamaan tulevaa. Malttamattomina alettiin haaveilla myös esteettömän lintutasanteen rakentamisesta rannan
tuntumaan. Eivätkä haaveet vain Vähäjärvelle jääneet. Kovasti pohdittiin ideoita myös
Rytikarin viihtyvyyden parantamiseksi, joista
laavun rakentaminen nähtiin yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.
Hopiokalliovaellus
Hopiokalliovaellus järjestettiin jo kolmatta
kertaa lauantaina 18.9. Sää suosi ja Hopiokallion valloitti ennätysmäisesti lähes 150
vaeltajaa. Osallistumisensa määräajassa kirjanneita oli 126, mutta kiireisimmät jättivät
todistetusti kirjaamisen sikseen. Vähäjärven
laavulla kyläyhdistys tarjosi makkaraa, nokipannukahvia ja piparkakkuja. Tapahtuma sai
jälleen osaksi paljon ylistystä ja pyyntöjä,
että ensi vuonna kävellään taas Hopiokallion
ja luonnon puolesta.

Hopiokalliovaellus tarjosi eväät kaikille
osallistujille.

SM-rallit
SM-rallit ajettiin monien ihastukseksi ja
toisten kauhistukseksi Ruotsalossa lauantaiiltana 25.9. Ruotsalon reitti kulki läpi kylän
Karhulahdesta koululle, jossa maaliviiva
sijaitsi Höökintien tuntumassa. Pimeäajona
ajettu EK 8 keräsi kylän raitille kolmisensataa toimitsijaa ja katsojaa. Kyläyhdistys
myi lippuja kaikkiaan kuudella eri lipunmyyntipisteellä huolehtien samalla kyseisen
kohdan tiesulusta. Makkaraa kaupattiin niin
Heikkiniemessä kuin koululla. Päivän päättävä EK sujui ilman kaikin puolin oikein
mukavasti ja ilman onnettomuuksia.

Karhulahden lippupiste

Ruotsalon EK ajettiin poikkeuksellisesti pimeässä.

Makkaramyyntiä koululla.

Maalialue koululla.

Valtatie 8 parannussuunnitelma

Vähäjärvelle WC ja puuliiteri

Kyläyhdistys kannusti kyläläisiä ottamaan
kantaa VT8 parannussuunnitelmiin. Etenkin
Järvikyläntien risteyksen turvallisuus on
aiheuttanut aina murhetta ja ikäviä tilanteita,
kun kääntyminen valtatieltä Ruotsaloon on
erittäin vaarallista. Kyläyhdistys laati oman
lausuntonsa, joka lähettiin niin ELY:lle kuin
Kokkolan kaupungin edustajille. Kyläyhdistys jää seuraamaan Valtatie 8 parannussuunnitelman kehittymistä.

Syksyn mittaan Vähäjärven ympäristön
kehittämissuunnitelmat konkretisoituivat.
Kyläyhdistyksen aktiiveille Vähäjärven laavun maisemat tulivat monissa eri sääolosuhteissa tutuiksi. Ensin rakennettiin komea WC
ja heti perään hulppea puuliiteri. Puuliiterin
kasausta helpotti kokonaisuuden siirtäminen
valmiina kehikkona Lohtajalta Vähäjärvelle.
Siirtotyöstä suoriuduttiin ilman takaiskuja
Koneurakointi M. Lampelan järeän kaluston
avulla.

Vähäjärven laavun
ympäristö koki
syksyn 2021 aikana
melkoisen ryhtiliikkeen, kun laavun
ympäristöön rakennettiin puuliiteri
ja WC lisäämään
paikan virkistyksellistä arvoa.

Kälviän ja Ullavan maa- sekä vesialueiden
osuuskuntien rahallinen avustus laavun ympäristön kehittämiseen oli merkittävä. Myös
Kokkolan kaupunki osoitti myötämielisyyttä
erityisesti suunnitelmille luoda Vähäjärven
laavun tuntumaan esteetön lintutasanne, jotta
kaikilla olisi mahdollisuus nauttia lähiluonnosta. Lintutasanteen tarkemmat suunnitelmat jätettiin vielä tuleville vuosille.

Noin 20-päisen kokouksen suurimpia päätöksiä oli muuttaa yhdistyksen sääntöjä tavalla,
että kokousten koollekutsuminen voidaan
jatkossa hoitaa ilmoituksella yhdistyksen
omilla kotisivuilla. Lisäksi tilanteen niin
vaatiessa kokoukset voidaan pitää myös etäyhteydellä. Ruotsalon kyläyhdistys painotti,
että viestintä tulee aina hoitaa mahdollisimman kattavasti eri kanavia käyttäen.

Yhdistyksen sääntöihin täydennys

Ruotsalon kyläyhdistys kiittää kaikkia
kyläläisiä vuodesta 2021! Pidetään Ruotsalo
jatkossakin parhaana paikkana asua ja elää.
Tämä tapahtuu pitämällä huolta toisistamme
ja lähiluonnostamme.

Kyläyhdistys jakoi marraskuun pimeydessä
jokaiseen postilaatikkoon kylätiedotteen,
jossa kutsuttiin samalla 15.12. pidettävään
syyskokoukseen. Kokouksen vieraaksi saapui
Keskipohjalaiset kylät ry:n kyläasiamies Esa
Erkkilä. Kyläyhdistys muisti uutteraa kyläasiamiestä Kulmakaapin lahjoittamalla
Marimekon mukipakkauksella.

@toimintakertomuksen kokosi ja taittoi
Sanna-Maija Kauppi

