
Alkuvuosi

Ruotsalon kyläyhdistyksen vuosi vaihtui hektisesti, 
kun Pirityisten Virkku-hankehakemus piti lujassa 
niskalenkkiotteessa. Parannuksia ja tarkennuksia 
hakemukseen tehtiin useampaan kertaan. Kovaa 
työtä ei tällä kertaa palkittu, sillä Ruotsalon koulu-
mäkeen suunnitelmissa olevat kuntoportaat jäivät 
ilman hankerahaa. Myös Kokkolan kaupungin raha-
nyörit pysyivät tiukassa solmussa. Asia haudattiin 
pöytälaatikon alimpaan nurkkaan, mutta asia otetaan 
uudelleen vireille, kun jaksetaan. 

Tammikuun pakkaset mahdollistivat luistelun aloit-
tamisen niin Vähäjärvellä, Kotolahdessa kuin koulun 
kaukalossa. Surkea lumitilanne ei antanut vastaa-
via mahdollisuuksia hiihtokauden starttaamiselle. 
Vähäjärven laavulla ja luontopolulla riitti kulkijoita 
läpi vähälumisen talven. Vähäjärven laavulle kyläyh-
distys pilkkoi polttopuita sen minkä kerkesi. 

Tammi-helmikuun vaiheessa oli hetkellinen lumi-
peite, mutta jokavuotiset Ruotsalon mestaruushiihdot 
jäivät hiihtämättä tästä ilmastonmuutoksesta johtuen.

Talvipäivä

Maaliskuun toinen sunnuntai oli merkattu huomio-
värein jo hyvissä ajoin. Olihan kyseessä kyläyhdis-
tyksen toimintavuoden yksi suurimmista tapahtumis-
ta eli Ruotsalon talvipäivä Pirskerissä. Tänä vuonna 
päivään valmistauduttiin laatimalla Norsujalkapal-
lolle historiansa ensimmäiset kirjalliset säännöt. Ihan 
kaikkien hermot eivät tätä kestäneet, sillä juuri en-
nen pillin vihellystä yksi joukkue tippui pois kisasta. 
Onneksi Team Kalliokoski paikkasi lennosta sivuun 
vetäytyneen joukkueen.   

Ruotsalon kyläyhdistys ry:n 
toimintakertomus 2020



Norsujalkapallomestaruuden 2020 vei ennakkoluu-
lottomalla pelillä K-Market Kälviä. Toiseksi rynnisti 
yllätysnimi Team Kalliokoski ja kolmanneksi taipui 
viime vuoden voittaja Pinkit Mammutit. FC Laihat 
Torpparit ja Ruotsalon Kyläyhdistys jakoivat neljän-
nen sijan. Kuudenneksi sijoittui Kälviän 4H:n tytöt, 
jotka esittivät turnauksen pirteintä peliä!

Talvipäivän saappaan heitossa tehtiin niin ällistyt-
täviä tuloksia, että liekö mittanauhassa ollut ajoit-
taista löysyyttä. Tulokset on kuitenkin vahvistettu ja 
uudet ennätykset kirjattu. Kaikkiaan saapasta kävi 
viskaamassa yli 70 eri-ikäistä atleettia. Päivän päät-
teeksi Pirskerin saunaseuran sahaamassa avannossa 
pulahti lähes parikymmentä uimaria.

Kokonaisuudesta on ilo todeta, että talvipäivä kan-
soitti tänäkin vuonna Pirskerin onnistuneesti. Kiitos 
yhteistyöstä Ruotsalon kylädiakoniapiiri, Ruotsa-
lon vanhempainyhdistys, Pirskerin saunaseura ja 
Kälviän seurakunta. 

Näin siinä kävi:

Norsupallo
1. K-Market Kälviä 12p 
2. Team Kalliokoski 10p 
3. Pinkit Mammutit 9p 
4. Ruotsalon Kyläyhdistys ja FC Laihat Torpparit 4p 
5. Kälviän 4H 2p

Ottelutuloksia:
Pinkit Mammutit – K-market 2-1
Torpparit – Kälviän 4H 1-0
Team Kalliok. – Ruotsalon KY 
 1-0, Torpparit – Mammutit 0-0, K-Market – Team Kalliok. 2-1, 
Kälviän 4h – Ruotsalon KY  0-0, 
Torpparit – Team Kalliok. 0-1, Mammutit – Kälviän 4H 0-0, 
K-Market – Ruotsalon KY 1-0, Team Kalliok. – Mammutit 0-0, 
Ruotsalon KY – Torpparit 1-0, Kälviän 4H – K-Market 1-2, 
Mammutit – Ruotsalon KY 1-0, Team Kalliok. – 
Kälviän 4H 1-0, K-Market – Torpparit 1-0.

Saappaanheitto

Tytöt. 1) Martta Junnola 14,70, 2) Manta Kauppi 12,30, 
3) Neea Lampela 8,80, 4) Sanni Heikkilä 8,10, 5) Noora 
Pökkä 7,90, 6) Senja Heikkilä 7,70, 7) Siiri Peltoniemi 
6,70, 8) Viena Kauppi 6,60. 
(osallistujia 21)

Pojat. 1) Ville Kalliokoski 20,50, 2) Kimi Kalliokoski 
9,70, 3) Aapo Kalliokoski 9,00, 3) Veeti Lampela 9,00, 5) 
Eelis Mäki 7,00, 6) Nooa Kalliokoski 6,80, 7) Jan Vii-
tasaari 6,60, 8) Eino Ylikarjula 6,10. 
(osallistujia 23)

Naiset. 1) Kirsi Hietamäki 18,90, 2) Sanna-Maija Kauppi 
16,70, 3) Marjo Lampela 11,60, 4) Raili Borg 10,20, 5) 
Jenni Moilanen 10,00, 6) Meeri Koittola 9,90, 7) Heljä 
Peltola 9,70, 8) Veera Pietilä 8,60, 9) Gun-Britt Viitasaari 
8,50.

Miehet. Jukka Jaaksi 28,00, 2) Petri Hietamäki 27,00, 3) 
Antti Ylikarjula 22,90, 4) Miika Lampela 20,40, 5) Aleksi 
Rantala 19,90, 6) Pekka Kauppi 18,50, 7) Ingmar Borg 
16,80, 8) Tero Vähähyyppä 16,70. 
(osallistujia 19)

   Norsupalloa 2020



Korona

Pian Talvipäivän jälkeen suomalainen yhteiskunta 
pysähtyi koronaepidemiaan. Talvipäivässä koettu 
yhdessäolo ja tekeminen nousivat entistä suurem-
paan arvoon, kun lähes kaikki kontaktit ja harrastus-
toiminta jouduttiin vetämään telakalle. 

Vähäjärvi

Ruotsalon kyläyhdistys julkaisi maaliskuun puoli-
välissä Vähäjärven tilanteesta tiedotteen:
”Keskellä kyläämme sijaitsevalla Ruotsalon 
Vähäjärvellä on pidetty niin ravi- kuin pilkkikil-
pailuja, uitu, hiihdetty, luisteltu, kalastettu, bongattu 
lintuja ja vietetty Talvipäivä -tapahtumia. Aikojen 
saatossa on järven kunto heikentynyt vuosi vuodelta. 
Mittavista kalakuolemista sekä pahasta hajusta on 
tullut arkipäivää. Järven hätähuutoon on pyritty vas-
taamaan muun muassa heinänniitolla, hapetuksella ja 
ojien puhdistuksella, mutta suunnanmuutosta parem-
paan ei ole tapahtunut. 
Kirvestä ei ole heitetty Vähäjärven lehdon syöverei-
hin. Syksyn 2019 aikana perustettiin järvityöryhmä, 
johon kuuluu järvenranta-asukkaita sekä edustajia 
Kokkolan kaupungilta että ELY:ltä. Työryhmän 
tavoite on kunnostaa Vähäjärvi takaisin monipuoli-
seen virkistyskäyttöön. Kunnostushanke on useiden 
vuosien projekti. Kälviän-Ullavan yhteisten vesialu-
eiden osakaskunta on lupautunut toimimaan yhtenä 
rahoitusten hakijatahona.
Vähäjärven kunnostusprojekti on kaikille avoin ja 
asioista halutaan tiedottaa avoimesti. Järvityöryh-
mään ovat tervetulleita kaikki innokkaat ja yhteis-
työhenkiset järvenkunnostajat. Yhteystietonsa voi 
ilmoittaa Minna Huuskolle tai Mari Lindholmille.
Seuraava konkreettinen askel kunnostusprojektissa 
tehdään Oulun Yliopiston kanssa. Vähäjärven tilaa 
kartoitetaan gradun tai diplomityön kautta kevään 
aikana”.

Avoimuus Vähäjärven tilanteesta sai osakseen 
kiitosta ja toivoa, että jonain päivänä vielä oikeasti 
tapahtuu nytkähdys parempaan päin.

Etäistä asioiden hoitoa

Koronasta johtuen kyläyhdistys ei kokoontunut 
tavalliseen tapaan. Hallinnolliset asiat tuli kuitenkin 
hoitaa ja kevätkokoukseen valmistautua. Erään illan 
hämynä jäätävässä tuulessa kyläyhdistyksen hallituk-

sen jäseniä kerääntyi Vähäjärven laavulle hoitamaan 
yhdistyksen tärkeimpiä juoksevia asioita. Paperit 
toiminnantarkastajalle laitettiin ojennukseen Eskon 
leveää takakonttia hyödyntäen. Kevätkokous päätet-
tiin pitää sitten, kun maailmantilanne rauhoittuu. 

Voimankoitto

Ruotsalon Vähäjärven Voimankoitto -tapahtumaa 
ei voitu järjestää perinteiseen tapaan. Sanna ja Esko 
halusivat kuitenkin kannustaa kaikkia ulkoiluun 
helatorstain 21.5. aikana. Reitin sai kiertää omal-
la vapaalla aikataululla ja turvavälit huomioiden. 
Asiasta rummutettiin näkyvästi Facebookissa, jossa 
myös järjestettiin Voimankoitto-pitsa-arpajaiset 
kaikkien Voimankoitto-kuvan julkaisseiden kesken. 
Facebookkiin ilmestyikin runsaasti iloisia kuvia 
Voimankoittoreitin varrelta. On täysin laillista 
todeta, että Voimankoitto oli koronaa vahvempi ja 
tapahtuma otti osaa tänäkin vuonna noin satakuntaa 
järven kiertäjää.   

Voimankoittokuvien lisäksi Facebookkiin ladattiin 
näinä aikoina paljon kuvia myös haikarasta, joka 
tepasteli yhden jos toisenkin kyläläisen pihalla.  

  Voimankoitto
         2020



Kesä 

Ruotsalon lauluilta loisti poissaolollaan kesän tapah-
tumakalenterissa kuten kaikki muutkin joukkoko-
koontumiset. Jokainen eleli omissa oloissaan ja tut-
tavia tavattiin sopivalta etäisyydeltä. Liekö koronaa 
syyttäminen myös aikuisten pesäpallon haasteista, 
sillä pelaajia oli tänä kesänä todella vaikea saada. 

Syksyinen kevätkokous

Ruotsalon kyläyhdistyksen myöhäinen kevätko-
kous pidettiin koululla 19.8. Tilinpäätös vahvistet-
tiin ja vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttiin 
lisäyksittä. Kokouksessa todettiin, että Ruotsalon 
kyläkirjoja ja Kalevi Uusimäen Elethimpä Ennenki 
-teoksia on vielä varastoissa. Syyskokous päätti 
alentaa kyläkirjojen hintaa. Kyläkirjaa voi jatkossa 
ostaa hintaan 25 euroa ja Uusimäen kirjaa hintaan 15 
euroa, kunnes varastot on myyty loppuun. 

Kokouksessa puhuttiin paljon Rytikarista. Ehdotus 
lastauslaiturin rakentamisesta kirvoitti lisäideoita 
sataman viihtyvyyden parantamiseen. Esille nousi 
matonpesupaikka, uimarannan kunnostus, heinän 
niitto, laavun rakentaminen... ideoita ja ajatuksia tuli 
niin paljon, että kokouksessa päätettiin kokoontua 
asianosaisten kanssa tuumaamaan mahdollisia kehi-
tysideoita ensi vuodelle.

Luonnossa puuhastelua

Peruuntuneet tapahtumat ja ihmisten halu liikkua 
luonnossa omassa rauhassa lisäsi vastuuta huolehtia 
laavun ja luontopolun kunnosta kulkijoille. Poltto-
puiden hankinta, pusikoidenraivaus ja pitkospuiden 
sekä siltojen kohentelu liukkauden estämiseksi kuu-
lui aktiivisten kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten 
arkeen.  

Hopiokalliovaellus

Ruotsalon kyläyhdistys järjesti historian toisen 
Hopiokalliovaelluksen lauantaina 19.9. klo 9 alkaen. 
Vaelluksesta tiedotettiin ahkerasti sosiaalisessa 
mediassa. Kokkola -lehti julkaisi myös ennakkojutun 
tapahtumasta.  Päivän ohjeistus oli seuraava:

“Auto on kätevä jättää koulun pihalle (Kylätie 72). 
Koulun pihalta lähtee maastoon merkitty 6.5 km 
pitkä luonto- ja perinnepolku. Reitin loppupäässä 
Vähäjärven laavulla on tarjolla kahvia, makkaraa, 
mehua ja piparia klo 10.00-12.00. Voit lähteä vael-
lukselle omalla aikataululla, mutta mikäli mielit 
saada purtavaa laavulla, niin lähde ajoissa  
Osallistumalla vaellukseen olet mukana kahden      
50 € arvoisen K-kaupan lahjakortin arvonnassa. 
Sinun tulee vain kirjoittaa nimesi klo 9.00-15.00 
välillä Hopiokalliolla olevaan postilaatikkoon ja/tai 
julkaista kuva vaelluksesta tämän julkaisun kom-
menttikentässä tai Instagramissa tunnisteella #hopio-
vaellus2020

Vielä huomionarvoista:
- Tapahtuma on maksuton
- Ruotsalon vanhempainyhdistys on järjestänyt 
matkan varrelle bongattavaa lapsille ja toki kaikille 
muillekin   Vanhempainyhdistys tarjoaa myös kai-
kille polun kiertäneille lapsille namun  
- Reitin pituus on 6.5 km ja se on merkitty maastoon.
- Märällä kelillä etenkin pitkospuut, sillat ja kallio 
voivat olla liukkaita
- Polun varrella opit historiaa ja tutuksi tulevat 
paikalliset sananparret
- Jokainen kulkee omalla vastuulla
- Grillimakkarat meille tarjoaa Kälviän K-Market. 
Kyläyhdistys tarjoaa puitteet, kahvit, mehut ja piparit 
sekä lahjakorttiarvonnat
- Ruotsalon koulun wc-tilat ovat käytössänne klo 13 
asti”

Lohtajalaiset lampaat saapuivat Rytikarille maiseman-
hoitotyöhön kesäkuun 1. päivä. 



Tapahtuman jälkeen Esko koosti hopiokalliovaelluk-
sen tunnelmat seuraavasti: 

”Hyvä päivä Ruotsalon Hopiokalliovaelluksella. 
Paljon oli epätietoisuutta vielä edeltävinä päivinä. 
Peruuntuuko tapahtuma korona vaaran takia? Ovatko 
ihmiset taudin pelossa piiloutuneet “perunakuop-
iinsa”? Mitä, jos sataa ja tulee? Tuleeko ketään, 
runteliko myrsky reitin? Turha huoli. Aamusella auto 
toisensa jälkeen kaartoi koulun pihaan. - Enpä ole 
täällä ennen käynyt, mistäs sitä lähdetään, oli tuttu 
kommentti.

Tietysti tulijoissa oli paljon tuttuja ja puolituttuja, 
entisiä ja nykyisiä ruotsalolaisia ja kälviäläisiä. 
Mutta paljon oli myös tuiki tuntemattomia, kan-
takaupungista, Lohtajalta, Kannuksesta. Kauimmat 
tällä tietoa matkasivat Ruotsalolle Vaasasta ja Raa-
hesta.

Tosi hyvin meni. Reitti oli kalliolla hieman liukas 
mutta muuten erinomaisessa pikkukenkäkunnossa. 
Laavulla kävi yhtämittainen kolmentunnin porina. 
Parempiin suihin katosi lähemmäs parikymmentä 
kiloa Kälviän K-marketin lahjoittamaa paistin-
makkaraa, erinomaista nokipannukahvia rullitettiin 
pitkästi toistakymmentä litraa. Piparipurkilla kävi 
jatkuva rapina ja tyhjiin juotiin 10 l mehupönttökin. 
Ja niin vain tyhjeni Vanhempainyhdistyksen tuoma 
lasten namulaatikkokin. Kaikille piisas!

Se oli hyvänmielen tapahtuma. Oli ihan herkistävää 
sivusta katsella kuinka ihmiset, jopa tuntemattomat, 
rupattelivat keskenään kasvotusten ja kiireettömästi. 
Näin se on ollut vuosituhansia, tulen löytämisestä 
lähtien. Kaikkialla, ympäri maailmaa, koko ihmissu-
vulla. Tulen ääressä on aina tavattu.

Ja vielä. Kaikki ne 106 vaeltajaa, jotka kirjasivat 
käyntinsä Hopiokalliolla 19.9., jättivät jälleen vah-
van viestin. Hopiokallio on säilytettävä tulevienkin 
sukupolvien retkeilypaikkana. Kiveä saa kauem-
paakin, esimerkiksi tien toiselta puolelta.”

Hopiokalliovaelluksen jälkeenkin luontopolulla riitti 
runsaasti kulkijoita, joista osa myös kirjoitti nimensä 
Hopiokallion punaisessa postilaatikossa olevaan 
vieraskirjaan. Kalliollla kävi 20.9.-19.10. välisenä 
aikana vieraskirjan mukaan kaikkiaan 138 kulkijaa. 
Pieni laskutoimitus osoittaa, että kahden syksyisen 
kuukauden aikana luontopolun saattelemana Ho-
piakalliolla vieraili 364 henkilöä. Kyläyhdistyksen 
tavoite saada Hopiokallio kyläläisten ja vierailijoi-
den aktiiviseen virkistyskäyttöön, oli viimeistään nyt 
käynyt toteen. 

Loppuvuosi 

Kokoontumisrajoitukset jatkuivat ja jopa kiristyivät 
loppuvuotta kohden. Keski-Pohjanmaallakin siir-
ryttiin Koronan kiihtymisvaiheeseen, mikä rajoitti 
harrastustoimintaa ja ihmisten kohtaamista. Syksyllä 
normaalisti pidettävä syyskokous siirtyi tulevaisuu-
teen. Hallitus oli toiminut koko vuoden tutulla 
kokoonpanolla: Sanna-Maija Kauppi (pj), Esko 
Viitasaari (varapj.), Erkki Kuismin (sihteeri), Jenni 
Heikkilä (rahastonhoitaja), Miika Lampela (jäsen), 
Juha Nissilä (jäsen), Petri Tuure (jäsen), Paula Man-
ninen (jäsen), Raimo Nevalainen (jäsen), Lauri Pulk-
kinen (jäsen) ja Antti Kolppanen (jäsen).

Maaliskuusta 2020 lähtien korona rajoitti, ahdisti ja 
paikoin esti täysin kyläyhteisön normaalin toimin-
nan. Taaksepäin katsoessa on kuitenkin huikeaa 
huomata, että Ruotsalossa riitti elämää epidemian 
keskelläkin. Kiitos kaikille kylän toiminnassa eri 
tavoin mukana olleille, kuvia tapahtumista julkais-
seille sekä kylän ja sen asukkaiden hyvinvoinnista 
huolta kantaneille. Tämän kaiken kokemamme jäl-
keen tuntuu entistä paremmalta asua omalla kylällä, 
Ruotsalossa.

@Kyläyhdistyksen toimintakertomuksen 2020 
kokosi ja kirjoitti Sanna-Maija Kauppi.
@Kuvat Sanna-Maija Kauppi, Esko Viitasaari, 
Manta Kauppi, Emilia Junnila, Teija Karhulahti, Piia 
Isosaari, Marianne Hietala ja Pekka Kauppi.   

      




