Kotiinpäin Kyläportti-hanke 3.9.2011

Jyrkän valoshow-matka
Tutustumismatka Sonkajärven Sonkakosken Koskelan maalämpöja Jyrkän Pajasaaren maakirkon investointihankkeisiin

Hankepäällikkö Kaija Juutinen

Jyrkän valoshow -matka 3.9.2011 klo 17.30 – 24.00!
SONKAKOSKEN KYLÄYHDISTYS JA URHEILUSEURANTALO KOSKELA
Kotiinpäin Kyläportti-hanke järjesti syksyllä 2011 tutustumismatkan Sonkajärven maaseutukylien Eu- hankkeisiin. Matkalla tutustumme Sonkakosken Urheiluseuran talon, Koskelan maalämpöhankkeeseen ja Jyrkällä Pajasaaren maakirkon
investointihankkeeseen.
Sonkakoskella meitä odotti Huugo Makkonen ja Päivi Laamanen Urheiluseurantalo Koskelan pihalla. Mukana esittelemässä olivat myös Ilpo ja Tarja Partanen Löytölänmäentieltä.
Kaija Juutinen esitteli matkalaisille matkan kohteiden taustoja ja hieman Sonkakosken koulun historiaa, jonka jälkeen
Huugo kertoi enemmän kylän toiminnasta ja maalämpöhankkeesta. Koskelassa oli aikaisemmin ollut öljylämmitys,
joka tuli maksamaan vuosittain 10 000 euroa. Niinpä alettiin suunnitella uutta lämmitysmuotoa Ylä-Savon Veturi ry
kanssa. Lämmitysmuodoksi valittiin ekologinen maalämpö, jonka kustannuksiin haettiin Ylä-Savon Veturi ry:n kautta
rahoitusta ja projektille vetäjää. Hakemukset ja muut paperiasiat saatettiin kuntoon ennen kuin työt voitiin aloittaa.
Kustannusarvio hankkeelle on 33.000 euroa, josta 16 000 euroa saadaan avustusta.
Koskelan pinta-ala on 600 m2, jolloin suuren rakennuksen lämmön tarpeen takaamiseksi olisi pitänyt peltoon kaivaa
2,5 km putkea. Tontti on kuitenkin pieni, joten putket porattiin suoraan maahan 200 metrin syvyyteen ja näin saatiin
riittävä lämmön lähde. Osa laitteistoista oli tullut Koskelaan ja siirretty pannuhuoneeseen, yksi säiliö vielä puuttui.

Kuva 1: Sonkakosken Urheiluseurantalon, Koskelan maalämpöhanketta esitteli Hugo Makkonen. Kuva Koskelan pannuhuoneesta, jossa
tutustuttiin uusiin maasta lämpöä varaaviin laitteisiin.

Kuva 2. Matkalaisia Sonkakosken Koskelan edessä

Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: www.sonkajarvi.fi/sonkakoski

Kuva 3.
Matka jatkui Sonkakoskelta Jyrkälle, Pajasaareen
Matkamme jatkui Jyrkälle, jossa kylätoimikunnan edustajat odottivat meitä Pajasaaressa pullakahvien kanssa. Kahvitellessamme kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eila Närhi kertoi kylän toiminnasta ja maakirkon investointihankkeesta.
JYRKÄN KYLÄYHDISTYS JA PAJASAAREN MAAKIRKKO
Jyrkän kyläyhdistys on aktiivinen maaseutukylä, joka järjestää vuosittain kuorotoimintaa, juhannusjuhlat ja ruukinmessu-tapahtuman Pajasaaressa heinäkuun alussa ja valoshow -tapahtuman yhdessä Sonkajärven kulttuuritoimen ja
Savon Voiman kanssa. Savon Voiman rooli valoshow- tapahtumassa on merkittävä, heidän toimesta pato suljetaan
aluksi kokonaan ja valoshow:n aikana padot avataan kokonaan ja koski pauhaa vapaana.

Kuva 4.
Kuvassa vasemmalta kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eila Närhi, hankepäällikkö Kaija Juutinen ja matkan vanhin 89-vuotias Anni Kouvalainen
Tutustuimme kauniissa pajasaaressa olevaan maakirkkoon, jonka sakasti ja alttarirakenteet uusittiin Eu -investointihankkeen avulla. uudet alttarirakenteet saatiin käyttöön vuonna 2009. Joka kesä juhannuksen jälkeisen viikonlopun
sunnuntaina on Pajasaaressa perinteinen Ruukinmessu; Ennen vanhaan pappi tuli kerran vuodessa erämaahan kastamaan syntyneet, vihkimään nuoret parit ja hautaamaan vainajat.

Kuvat 5 ja 6. Pajasaaren maakirkon rakenteet uusittiin eu -hankerahoituksella

Kyläyhdistys myi illan tapahtumassa makkaraa, itse tehtyjä lihapiirakoita, mehua, kahvia ja karkkia. Kyläyhdistyksen
teltassa myytiin arpoja: Pikavoitot sai heti.
Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.sonkajarvi.fi/jyrkka
Museovirasto on suorittanut Jyrkänkosken ruukin suojaus- ja rekonstruointitoimenpiteet vuosina 1996 -1998. Jyrkänkoskenruukista on tullut Ylä-Savon arkkitehtuurinähtävyys: Masuunit ovat saaneet ylleen rohkeat suojarakennukset. Skottimasuunin yhteydessä on Ruukintupa, jossa oli tarjolla kahvia, virvokkeita ja pikkulämpimäisiä.
Illan kruunasi klo 21 ja 22 Jyrkänkosken ruukilla valoshow -tapahtuma, jossa musiikki, koskenpauhu ja värien leikit
tarjoavat ainutlaatuisen elämyksen pimeässä syysillassa. Piipunpää tansseissa viihdytti Raimo Jokisalmi klo 8-23.

Kuva 7. Valoshow-tapahtumasta

Kuva 8. Tunnelmaa Piipunpäätanssia odotellessa

Matkalle osallistui 26 henkilöä, matkanjohtaja ja Miilu-paikallislehden toimittaja mukaan laskettuina.
Osallistumismaksu 15 euroa sisälsi edestakaisen linja-automatkan ja pullakahvit Jyrkällä.
Matkaohjelma, lähtö Vieremältä Tilausliikenne Jape Oy:n pienoisbussilla:
Klo 17.30 Vieremän linja-autoasemalta, Huoltotie 2.
Klo 18.00 Iisalmen linja-autoasemalta, Kauppakatu 12.
Klo 18.30 Sonkajärven K-Sonka-aitan parkkipaikalta, Rutakontie 30
Klo 18.45 Sonkakoski, Hirvijärventie 34 A. Urheiluseurantalo Koskela, jossa Huugo Makkonen esittelee talon maalämpöEu-investointihanketta.
Klo 20.15 Jyrkkä, Jyrkäntie 1856. Eila Närhi esittelee Pajasaaren maakirkkorakennelman Eu –investointihanketta.
Kyläyhdistyksen järjestämät Piipunpäätanssit Ruukintuvan masuunin yläkerrassa. Musiikista vastaa Raimo Jokisalmi.
Valoshow:n valoista ja musiikista vastaa Toni Balk ja Ville Väisänen. Tuliesitykset ovat iisalmelaista taidetta.

Mukavasta reissusta kiittäen

Kaija Juutinen
Matkanjohtaja ja valokuvien ottaja

