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30 vuotta Savun Sanomia 

 

Aprillipäivänä vuonna 1987 Savun Sanomien ensimmäinen numero lähetettiin Kiimasen 
Savun jäsenille, joten sitä ei silloin rapisteltu monessa taloudessa. Eikä otettu kovin 
vakavasti. Nyt ruudullasi näkyvä Savun Sanomien 30-vuotisjuhlanumero on lehden 85. 
ilmestyminen. Ilmestyslehti nyt! Otettava vakavasti. Lukijoita tällä lehdellä on 
lukemattomasti, leviäähän se pilvipalveluna kaikille maailman kansoille. Hoi Amerikka ja 
muut kaukomaat, lukekaa Savun Sanomat tarkkaan, niin pääsette jyvälle siitä, millainen 
maailman kolkka on Lannevesi, ja kuinka sihahtaa ajatusten kuuma kiuas Kiimasella. Ja 
tervetuloa juhannusaattona Kiimasen Savulenkille. 

Savun Sanomat oli aluksi yhdistyksemme Kiimasen Savun jäsenlehti. Poikkeuksena aina 
kesäkuun alussa ilmestynyt Savulenkin teemanumero, joka lähetettiin jokaiselle edellisenä 
juhannuksena Savulenkille osallistuneelle. Melko työläs palvelu, josta luovuttiin 2000-luvun 
alkupuolella. 

Reilut kymmenen vuotta sitten sähköposti vapautti meidät perstyöstä. Savun Sanomat 
kolahti jäsenistön koneille yhdellä napinpainalluksella. Internetiin, Lanneveden kotisivuille, 
Savun Sanomat ilmaantui elokuussa 2012. Lehden jakelu on nyt naurettavan helppoa. 

Jäsenlehdeksi syntynyt Savun Sanomat on puhutellut koko historiansa ajan koskettavimmin 
ja läheisimmin perhettään. Kiimasen Savun jäsenet ovat kirjoittaneet Kiimasen Savun 
jäsenille. Usein varsin intiimistikin. Siitäkin huolimatta, että kirjoittajat ovat aina tienneet, 
että lehteä lukevat muutkin kuin tutut seuran jäsenet. Rohkeasti ja ronskisti on kirjoitettu. 
Senkin jälkeen, kun Sanomat alkoi ilmestyä netissä. 

Runsaimmin palstatilaa on aina saanut liikunta ja urheilu. Lehden syntyaikoihin Kiimasen 
Savussa voi sanoa olleen urheilijoita. Ei ole vastaan väittämistä. 1980- ja 1990-luvuilla Savun 
jäsenistä seitsemän (7) alitti maratonilla kolmen tunnin haamurajan, seitsemäntoista (17) 
juoksi alle kolmen ja puolen tunnin ja kaksikymmentäviisi (25) alle neljän tunnin. Juoksu 
edellä mentiin ja lujaa. Kierreltiin mittavalla joukolla juoksu- ja hiihtokisoissa maakunnan 
ulkopuolellakin, muutamat ulkomaillakin. Kiimasen Savun sinipunaiset verryttelyasut tulivat 
tutuiksi maratonien, hölkkien ja pitkänmatkan hiihtojen järjestäjille ja osanottajille. Näistä 
reissuista piisasi kerrottavaa leirinuotiolla ja Savun Sanomissa. 

Kiimasen Savu ideoi ja järjesti noihin aikoihin muutakin kuin Savulenkin. Ratakympit 
urheilukentällä, siitä poikinut hitaan ratajuoksun seuraottelu Savu - Finlandia Maratoonarit 



Jyväskylästä - Ultra-Boys Karstulasta - Viitasaaren Viesti, haamumaili, Kiimasen soihtujuoksu, 
oman seuran maantiejuoksukisat, hiihtokisat lyhyillä ja pitkillä matkoilla, ihmissuhdehiihto, 
Peräkylän lentopalloturnaus, Kiimasen teräshenkilökisa, tennisturnaus ja pilkkikisat. Oli 
ohjelmaa ja tapahtumia joista kertoa. Savun pukkijoulu oli parhaimmillaan ohjelmaltaan liki 
Sampo nuorisoseuran kyläkierrosiltamia vastaava rytkäytys. Tästä kaikesta voi vielä nytkin 
lukea tuon ajan Savun Sanomista, jotka kaikki ovat tallessa ainakin minun mapissani. 

Kulttuuri ja urheilu elävät sovussa Kiimasen Savussa. Voimallisimmin kulttuuri on 
purskahdellut tietysti Kiimasen Savulenkillä ja Myllybluesissa. Omat estraditaiteilijamme 
ovat avautuneet pikkujouluissa ja kiitosiltamissa. Sanassa on ollut voimaa, soitto soinut ja 
laulu kajahtanut, vaikka emme vieläkään ole oppineet kansallislaulumme norjalaisen 
villapaidan sanoja. Kiimasen Savussa on julkaisseita kirjoittajia ja toimittajia, jotka ovat 
ahkeroineet ja kykynsä osoittaneet. Eikä vähiten juuri Savun Sanomien palstoilla.  

Savun Sanomien kirjoittajissa on myös luonto- ja eräihmisiä, joiden kokemuksista metsissä 
ja järvillä olemme iloksemme saaneet lukea. Nämä, sekä Kiimasjärven ja Lanneveden kylän 
historiaa käsittelevät jutut ovat antaneet toimitukselle perusteet kutsua Savun Sanomia 
kotiseutulehdeksi.  

Lehtemme ei ole pröystäillyt taitolla, eikä muutoinkaan ulkoisilla avuilla. Samalla kaavalla 
on menty kuin Kiimasen Savun röntysakin ideoimassa ja järjestämässä toiminnassa 
muutoinkin. Hyvän maun rajoja on koeteltu, silloin tällöin ne ylittäenkin. Sama koreilematon 
linja jatkuu seurassa ja lehdessä. Puoluepolitiikasta pysytään edelleen etäällä, eikä rasismille 
ja vihapuheelle ole lehdessämme tilaa tulevaisuudessakaan 

Kiitokset Savun Sanomien 30-vuotissyntymäpäivää tervehdyksillään muistaneille ja kiitos 
kaikille niille, jotka kolmen vuosikymmenen aikana ovat lehteemme juttujaan ja 
valokuviaan lähettäneet.  

 

 

       

 

 

 JUURET 

  

       Lannekoski (Myllykoski) keväällä 1941.  

   Kiimasen Savun, Savulenkin ja Savun  

 syntysijoilla 76 vuotta sitten. 

 Kuva: Yrjö Hakala, Juhani Hakalan   

           arkisto. 

 

 



 

Sanomalehti Keskisuomalainen järjesti joulukuussa 2016 yleisöäänestyksen vuoden 

2016 urheiluteosta Keski-Suomessa. Alkueristä jatkoon pääsivät Kiimasen 

Savulenkki, JJK.n nousu jalkapallon veikkausliigaan ja Olli Määtän NHL-mestaruus 

jääkiekossa. 

 Finaalissa Savulenkki sai reilusti enemmän ääniä kuin JJK ja Olli Määttä 

yhteensä. 

 

 

 



 

 
 
 Ministeri 
 Kalevi Kivistö 

Keski-Suomen läänin viimeinen maaherra 1985-1997 
 Opetusministeriön ylijohtaja 1997-2004 
 Savulenkin suojelija 1994-2007 
   
  
 
 
 

Tervehdys Savun Sanomien juhlanumeroon 
 
Kiimasen Savulenkiltä, upeasta liikunta- ja kulttuuritapahtumasta on mieleeni jäänyt 
monia, mukavia muistoja. Soitimme alkuvaiheissa muutamana kesänä dixieland 
jazzilla tapahtuman avatuksi ja säestimme niin juoksua, mehun nauttimista kuin 
yhdessäoloakin. Kovasti teki mieli myös baanalle juoksemaan, mutta musisointi vei 
niillä kerroilla voiton. Myöhemmin olin mukana vielä tapahtumaa avaamassa ja 
klarinetin sointi vaihtui puheäänen käyttöön.  
 
Alkuvaiheissa myös Tarmo Manni juhlisti tilaisuutta omilla kylpemisesityksillään. Ja 
vielä tuonilmaisiin siirtymisensä jälkeenkin Saarijärven suuri taiteilija, oli 
mukanamme toisen suuren saarijärveläisen taiteilijan, Kain Tapperin, ikuistamana. 
Tarmo Mannin muistomerkki sopii juuri Hernesalmen myllyn maisemaan 
palauttamaan mieliin hänen siteitään Lannevedelle ja myös Kiimasen Savulenkin 
alkuvaiheisiin.  Kain Tapperin itkevä kivi jäi jo muistomerkin paljastustilaisuudessa 
lähtemättömästi mieleen. Harvoin olen niin liikuttavaa avaushetkeä kokenut kuin 
kiven alkaessa muistomerkkiä paljastaessamme elämään nimensä mukaisesti. 
 
Kiimasen Savulenkki on saanut todella ansaitusti myös keskisuomalainen 
urheiluteko –palkinnon viime vuonna.  Täytyy sanoa Saarijärvellä vaikuttanutta 
Runebergia mukaillen, että se palkinto tiesi paikkansa. Kaikkina näinä vuosina 
Kiimasen Savulenkki on hienolla tavalla yhdistänyt liikunnan ilon ja henkisen 
hyvinvoinnin kohentamisen. Terveyden edistäminen voi parhaiten onnistua silloin, 

kun siinä toteutuu vanhan ja usein toistetun roomalaisen sananlaskun viisaus: 
mens sana in corpore sano, terve sielu terveessä ruumiissa. Lenkiltä maaliin tulijat 
ehkä muistivat myös opiskelijahuumorin muunnokset viisaudesta – mens saunaan 
kun kroppasi syhyy – ja toimivat sen mukaan. 
 
Onnittelen lämpimästi Savun Sanomia juhlavuoden johdosta. Lehti on ansiokkaasti 
tehnyt tapahtumaa ja sen terveyttä edistävää sanomaa tunnetuksi jo 30 vuoden 



ajan. Samalla se on tapahtuman hengessä levittänyt sanomaa sekä fyysisen että 
henkisen hyvinvoinnin vaalimisesta. Hyvinvoinnin kohentumisen ja 
toimintakykymme säilymisen hedelmiä korjaamme oman elämän laatumme 
paranemisena ja väestön ikärakenteen muuttuessa myös kansantaloutemme 
kestokyvyn vahvistamisena. 
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 Riikka Mäkinen 

 Lanneveden kyläyhdistyksen puheenjohtaja 

 

”MITÄ IHMETTÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU..?” oli reaktioni juhannuksena 2005, 

kun törmäsin valtavaan joukkoon ihmisiä tuossa jo niin tutuksi tulleella kotitiellä. 
Siskoni kanssa höntsälenkille lähtiessä vastassa olikin mitä atleettisempia kavereita 
tiukoissa juoksutrikoissa ja tajusimme, että nyt täytyy olla tosi kyseessä. Koskaan 
ennen en ollut nähnyt niin paljon porukkaa Kiimasjärventiellä, ilmassa tuoksui kesä 
ja tietenkin HIKI! Silloin mietin ”Tämä on mahtavaa, tänne minä haluan jäädä. Juuri 
sitä mitä kaupungissa asuessa en ollut nähnyt, hulluutta kerrakseen!”  

Näin sain ensi kosketuksen Kiimasen Savulenkkiin ja 12 vuotta Lannevedellä asuessa 
on kaikki juhannukset vietetty hienossa tapahtumassa joko itse juosten tai nauttien 
vain muuten tapahtumasta. Olenpa kerran ollut myös ohjaamassa liikennettäkin ja 
se ei olekaan mikään ihan helppo juttu, kaikki oli laitettava peliin tai muuten olisi vielä 
juhannuksen jälkeenkin ollut porukkaa myllyn seudulla. Hieno tapahtuma 
kertakaikkiaan!  

Tämän tapahtuman myötä olen saanut tutustua myös Savun Sanomiin, josta olen 
saanut lukea hienoja tarinoita. Nämä tarinat ovat avanneet hurjasti kaupunkilaistytön 
mieltä ja vahvistaneet uskoa Lanneveden vetovoimaan. Pieni kylä täynnä tarmoa ja 
tekemisen meininkiä! 

Toivotan onnea itseni, perheeni, Lanneveden Kyläyhdistyksen ja koko kylän puolesta 



Savun Sanomille täyttäessä pyöreitä vuosia sekä Kiimasen Savulle, Savulenkin 
tullessa valituksi vuoden 2016 keskisuomalaiseksi urheiluteoksi.  

       * 

 Ja uutta on tulossa…… 

Urheilu - kulttuuri – juhannusjuhla 

35. Kiimasen Savulenkki 

Saarijärven Lannevedellä, Hernesalmen Myllyllä juhannusaattona 23.6.2017  

Ohjelma 

 9.30 Ilmoittautuminen alkaa (lapset maalialueella, patikka peltoparkin kulmassa, 
kilpasarjat ja norttisarja myllyn alimmassa kerroksessa. Huom. lasten 
ilmoittautuminen päättyy 10.30) 

 10.00 Hemmo Hirvosen yhtye soittaa 
 10.30 Lasten juoksut  (Huom. uusi alkamisaika) 
 11.45 Juhannusrauhattomuusjulistus,  
 11.50 Kiimasen Hölkkähumppa, Hemmo ja yleisö 
 12.00 Savulenkin lähtö, Heikki ”Hekuli” Vesterinen  
 12.10 Hemmo Hirvosen yhtye soittaa 
 13.00 Tenho Olavi esiintyy 
 n.13.30 Palkintojen jako 

Sarjat, matkat, maksut 

 Tytöt ja pojat 4,6,8,10 ja 12 v. 300 m / 2 € 
 Patikkasarja 3,5 tai 10 km / 5 € 
 Norttisarja, N+M 3,5 km / 15 € 
 Kilpasarjat N, M, N50 ja M50 10km / 15€ 

Palkinnot 

 Lapset 3 parasta / sarja 
 Patikka- ja norttisarja arvontapalkinnot 
 Kilpasarjat 6 parasta / sarja 
 Kaikille Savulenkkimitali 

Muuta 

 Savun saunamaailmassa mm. kotasauna, savusauna, mobiilisauna, Kiimasen 
Kuningatar (kelluva sauna).Mahdollisesti myös elävää musiikkia. 

 Tiedustelut: Pentti Kujala 040 152 4324, pentti.kujala@pp5.inet.fi  
 Järjestää: Kiimasen Savu ja Lanneveden Sampo Nuorisoseura 

mailto:pentti.kujala@pp5.inet.fi


 

 
 
 
 
 
  
 
 Timo Rusanen 
 Saarijärven  
 kaupunginjohtaja 
 Kiimasjärvi 
 

Uudisasukkaan kuulumisia 
 
Tuli palaa takassa ja päivä kääntyy illaksi. Maaliskuun hämärässä on aavistus 
keväästä, kun yön linnut siitä huudoillaan muistuttavat. Ensin aloittaa varpuspöllö 
kirkkaan vihellyksen ja sitten Etelälahden suunnasta Viirupöllö huhuilee lyhyen 
rytmikkäästi. Tyyni pakkasilta kantaa ääniä kaukaa järven takaa Parantalasta ja 
Hietamalta saakka. Sieltä jostain kuuluu myöhemmin huuhkaja, kun levottoman unen 
katketessa käyn aamuyötä pihalla aistimassa. 
 
Kiimasjärven rannalta olen löytänyt paikan, jonka luonnon rikkauksia en vielä ole 
lakannut hämmästelemästä. En ole koskaan ennen asunut paikassa, jossa pihasta 
voi kuulla kuuden eri pöllölajin ääniä. Parasta ovat tietysti kevätaamut konsertteineen 
ja tuoksuineen. Joutsenen, kuikan, mustarastaan ja harmaapäätikan laulun voi kuulla 
jo makuuhuoneeseen, vaikka uudehko taloni ei hatara olekaan. Lintujen lisäksi 
tontilla vilisee muitakin. Metsäkauriit viihtyvät mansikkamaan liepeillä ja rusakot 
hiippailevat ikkunan alla. Hirven jälkiä on usein Rynkäksen peltojen lähistöllä ja 
pääsee hirviä näkemäänkin muutaman kerran vuodessa. Ja maistamaan peijaisissa. 
 
Heti Savulenkin jälkeen alkaa pitkä ja antoisa sadonkorjuun aika. Ihan ensimmäisenä 
ahomansikat, sitten metsävadelmat ja tietysti kantarellit. Sieniä saa runsaasti ja 
monipuolisesti pakastimen täyteen jatkamalla torvisienten, tattien ja 
suppilovahveroiden parissa. Mustikat, puolukat ja jopa karpalopaikka ovat löytyneet 
uudelle asukkaalle parissa kesässä. 

 
Otto Rautianen kävi kylässä ja antoi ystävällisen vinkin siitä, mistä saisi ostaa 
verkkokalastuslupia. Vinkki tuli tarpeeseen, sillä olin hänelle innostuksissani kehunut 
saaneeni kuhia verkolla oman laiturini edustalta. Verkkokalastuksen harrastus on 
sittemmin hiipunut, kun olen onnistunut laskemaan verkot paikkoihin, jossa liikkuu 
runsaasti pieniä lahnoja ja joitakin outoja särkikaloja. 
Eläinten ja Oton lisäksi olen Lannevedellä tavannut muitakin mukavia ihmisiä. Olen 



melkein oppinut pelaamaan bingoa Sampolassa, kuunnellut rytmimusaa 
Hernesalmen myllyllä ja nauttinut pyöräretkien tauolla aittakahvilan antimista. 
Vaikuttavaa täydennyskoulutusta sain vanhempainyhdistykseltä kouluasiassa. Kylältä 
olen saanut mutkatonta apua auton hinauksessa, kaivon korjauksessa, aggregaatin 
lainauksessa (sähkökatko!) ja tien auraamisessa. 
 
Myös suhteet rajanaapuri Äänekoskeen ovat hyvässä kunnossa, Jo vuonna 2015 
valtuuston pj. Matti Tiusanen antoi oikeuden aluevesirajan ylittämiseen 
soutuveneellä. Se Äänekosken raja kun on vain parin sadan metrin päässä laiturin 
nokasta. 

* 
 

 
ONNITTELUT 

 
Puh.joht. usein unohdetaan näissä muistamisissa, siksipä: LÄMPIMÄT ONNITTELUT 

ja KIITOKSET Hannulle 65-vuotiaalle vanhukselle, uudelleen (taas kerran) Savun 
puh. joht. valinnalle, sekä SAVUN SANOMIEN 30 vuotta uurastaneelle toimikunnalle 
ja kaikille juttujen kirjoittajille. UPEAA SUORITUSTA!!! 
TSEMPPIÄ jatkossakin, kumartaen kiittää     Pajarin poppoo                                                                                                                                                          

 



 
 
 
  Risto Laitila 
  Vuoden keskisuomalainen 
  vm. 2016 
 
 
 
 
 
 

Tervehdys teille arvon Kiimasen Savun naiset, 
miehet ja lapset 

 
Onnittelut teille vuoden keskisuomalaisen urheiluteon johdosta! Lämpimät onnittelut 
ansaitsee myös tämä paikallislehti, joka on tullut vireään aikuisikään. Sen tekijöitä 
unohtamatta. 
Mutta palataanpa tuohon vuoden urheilutekoon ja sen merkitykseen. 
Pääkirjoituksessaan edellisen vuoden Juhannusrauhattomuuden julistaja Inkeri 
Pasanen korosti Savulenkin kansanterveyttä edistävää vaikutusta. Eikä syyttä. 
”Liikuta aivojasi!” Se on kaikille tuttu ja tärkeä iskulause. Tuore tutkimustieto kertoo 
että riittävällä liikunnalla voi jopa kumota epäsuotuisan perimän vaikutuksen 
muistisairauksien puhkeamisessa. Ja etenkin juokseminen on lääkkeenä jopa 
maaginen. Juokseminen nimittäin aktivoi aivoissa hyvin alkukantaisen ja nerokkaan 
mekanismin, joka estää aivoja rappeutumasta. Ihmislajihan kehittyi juoksemaan. 
Juokseminen, etenkin saaliseläimen perässä juokseminen, oli ehkä tärkein syy miksi 
aivoistamme kehittyi niin ihmeellinen elin kuin se tänä päivänä on. Savulenkillä ei, 
ainakaan toistaiseksi, juosta saaliin perässä. Vai juostaanko sittenkin? Jos tarkemmin 
katsoo, niin vaikka antilooppia ei kenenkään näköpiirissä olekaan, niin jokin saalis 
kuitenkin. Saalis joka on aivojen mieleen.  
 
Ja kun tämän saaliin perään lähtee mukavalla porukalla verrattomassa ympäristössä, 
niin hyöty terveydelle moninkertaistuu. Sosiaalinen pääoma ja luonto. Nehän ovat 
parasta lääkettä ja ennaltaehkäisyä vaivaan jos toiseenkin. 
 
Toivotaan että Savulenkin tärkeä viesti tavoittaa mahdollisimman monet niin omassa 
maakunnassamme kuin sen ulkopuolellakin. Ja että osanottajien määrä löisi kaikki 
aiempien vuosien ennätykset. 
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Inkeri Pasanen  
Keskisuomalaisen 
varapäätoimittaja 
Savulenkin vakiokävijä, 
juhannusrauhattomuuden  
julistaja 2016 
   

 
 

Savulenkillä tunnelma vailla vertaa 
 
Ensi kosketukseni Hernesalmen myllyn juhannustunnelmaan tapahtui joskus 90-
luvun puolivälissä. Keskisuomalaisen nuorena urheilutoimittajana minut oli passitettu 
kameran kanssa raportoimaan vuosi vuodelta suositummaksi tullutta Savulenkkiä. 
Muistiin piirtyi ikuisiksi ajoiksi, kuinka  Lanneveden-Kalmarin suuri näyttelijäpersoona, 
legendaarinen Tarmo Manni istui muuripadassa voikukkaseppele kutreillaan ja julisti 
juhannusrauhattomuutta.  
 
Viime kesänä ympyrä sulkeutui tavalla, jota en ikimaailmassa olisi osannut nuorena 
toimittajana kuvitella. Sain itse kunnian olla Juhannusrauhattomuuden julistaja! Se 
ei olekaan ihan yksinkertainen tehtävä, luetaanhan julistus myös eestiksi. Sitä varten 
pyysin oppia eestin osaavalta tuttavalta. 
 
Tarmo Mannin muistoa kunnioittaen teetin itselleni kukkaseppeleen, luonnonkukista 
totta kai. Lahjoitin seppeleen naisten sarjan voittajalle – jospa tästä tulisi uusi 
perinne! 
Ainakin seitsemän vuoden ajan olen jo käynyt myös juoksemassa Savulenkin. Reitti 
on mainio, erityisesti maaliintulo pitkää alamäkeä rullaillen on riemastuttava 
kokemus. Kisailu ja mahdollinen menestys on kuitenkin sivuseikka – hyvistä 

palkinnoista huolimatta. Pääasia on leppoisa tunnelma kauniin maalaismaiseman 
keskellä.   
 
Kaiken kaikkiaan Savulenkki on kiehtova sekoitus letkeää vanhanajan kyläjuhlaa ja 
hyvin järjestettyä urheilutapahtumaa - ja saunamaailma on huikea erikoisuus!   
Toivottavasti kylällä talkoohenki kukoistaa jatkossakin, sillä todennäköisesti 
Savulenkin yleisömäärät vain kasvavat maineen kiiriessä yhä laajemmalle. Kun on 



kerran tapahtuman kokenut, tulee toistekin! 
 
Savun Sanomat on palvellut Savulenkin tarpeita jo vuodesta 1987. Haluankin näiden 
muistojen kera toivottaa onnea 30-vuotisuuttaan juhlivalle julkaisulle, joka on 
osaltaan pitänyt hienosti perinteitä ja juoksuhenkeä yllä tapahtumien välilläkin. 

* 
 

 

 

 

 

 

Urpo Uotila 

  Päätoimittaja evp 

  Länsi-Uusimaa 

 

 

Iloiset terveiset täältä  Savun eteläisen Suomen tarkkailijapaikalta Lohjalta. Olen 
seuran jäsenenä ja ammattini puolesta kiikaroinut  vähän etäämpää, millainen 
journalistinen tuote  jo 30 vuoden ikään ehtinyt Savun Sanomat on. 

Vastaus kaikessa yksinkertaisuudessaan on: LOISTAVA.   

Tällainen luksusarvio nojaa siihen, että lehti on aina tarjonnut persoonallisen, 

kannustavan, mutta tarvittaessa myös kriittisen näkökulman paitsi seuran omiin 

tapahtumiin, myös valtakunnalliseen ja jopa kansainväliseen huippu-urheiluun.  

Niin, doping on sana, joka savulaisten keskuudessa on kirosana. 

Savun Sanomien ote elämänilmiöihin on humoristinen, kuten myös koko seuran ja 

eritoten sen perustajahemmojen. Mikäpä olisikaan oivallisempi lähtöasetelma tai 

pilkkipaikka runsaille tuleville saalisvuosille. 

On onni saada lukea lukea Savun Sanomia! 

* 



 

Matti Tannermäki  

Lanneveden Sampo Nuorisoseura ry 

Puheenjohtaja 

 

Sydämellisesti Savun Sanomia 
onnitellen 

Kolmekymmentä vuotta, eikä suotta, on Savun Sanomia painettu.                 

Iloja monia, juttuja somia, on siitä luettu. 

Suuresti onnea 30-vuotiaalle raikkaalle lehdelle. Tuokoon tulevaisuus tapahtumia 
lisää Lannelle. 

* 

 

Kauko Tuupainen                                                   
eläkeläinen, talousneuvos 

Olinhan siellä minäkin 

Ensimmäisen kerran osallistuin Kiimasen Savun järjestämään juhannusaaton 
tapahtumaan 24.6.1988 klo 12.00. Tarkka aika perustui KTV:n kalenteri tietoihini 
vuodelta 1988. Olin sitä ennen osallistunut poikani Jounin kanssa kymmeniin 
hölkkätapahtumiin eri puolilla Keski-Suomea. Ilmeisesti joku juoksijakaverini oli 
ottanut puheeksi Lanneveden merkittävän juoksutapahtuman, joten ei muuta kuin 
kisaamaan. 

Kalenterini mukaan matka oli tuolloin 10 km ja aikani 42.17 eli tuollaista 4 min 14 
sekunnin keskivauhtia/km. Aika oli kehno, koska esimerkiksi Joutsan Joutohölkässä 

olin sitä ennen juossut – useita kertoja – noin 4.05 minuutin keskivauhtia/km. 

Muistelen, että lähtölaukauksen ampui eka kerralla kuuluisa saarijärveläinen 
näyttelijä Tarmo Manni. Vaikka olin mielestäni tehnyt hyvin alkuverryttelyn ja 
venytykset, niin totesin jo puolimatkassa, etten pysy ”oikeiden juoksijoiden” 
vauhdissa. Vauhtia piti melkoisesti höllentää, jotta pääsisin kunnialla maaliin. Kävikö 



niin, että alkumatka oli nousujohteisempi kuin mitä olin kuvitellut, vai oliko tämä 
vain selitystä kehnoon tulokseeni? 

Eka kerran jälkeen muistelen osallistuneeni vielä pariin-kolmeen tapahtumaan. 
Eräässä juoksussa päihitin itse Hannu Vesterisen, joka juoksi koko matkan ns. 
englantilainen poliisikypärä päässä – ilmeisesti jonkinlaisessa show-tunnelmissa. 
Hannun selkä tuli vastaan ”loppusuoralla” ja kun sen tajusin, niin vauhdilla ohi. 
Maalissa Hannu selitteli, että jos hän olisi minut tunnistanut, niin en ennen maalia 
olisi hänen ohitseen päässyt. Uskon siihen, koska hän normaalioloissa oli 
merkittävästi kovempi menijä kuin minä. 

Terveisiä Hannulle ja jos hengissä ollaan ja saan tulla mukaan, niin tulevassa 
tapahtumassa tavataan. En oikean jalan polvivaurion takia enää juoksemaan pysty, 

mutta kävelemään kykenen. 

Onnitteluni Kiimasen Savulle vuosikymmeniä kestäneestä toiminnasta. 

* 

Edellisen johdosta: Tervetuloa Kauko 35. Kiiimasen Savulenkille juhannusaattona. Juodaan pullakahvit 
myllyssä Kiimasen Savun piikkiin.  Muistoissasi kaksi nimeä on vaihtunut. Lähtölaukauksen v. 1988 ampui 

Pertti Koivunen. Tarmo Manni esiintyi Savulenkillä ensimmäisen kerran v. 1991. Bobbyn puvussa juossut 
Vesterinen oli Heikki. (HV) 

* 
Kiimasen Savun vuosikokouksessa johtokuntaan tulivat valituiksi Hannu Vesterinen (pj), 
Pentti Kujala (vpj,rah.hoit.), Stepi Sundberg (siht.), Tapio Pajari ja Iivari Pääkkönen. 

Savulenkin järjestelytoimikuntaan pyydettiin Pentti Kujala (veturi), Marja-Leena Kujala, Leena 
Aijasaho, Ilkka Vesterinen, Heikki Takala, Pauli Pääkkönen, Juhani Luotola, Iivari Pääkkönen ja 
Sampo Nuorisoseuran edustaja (nimetään myöh.) 

* 

Elokuvaa filmataan Hernesalmen myllyllä 
. 

Juuri ennen Savun Sanomien painoon menoa saamiemme tietojen mukaan Linnan juhlat -elokuvaa 

filmataan lauantaina 1.4. Lannevedellä, Saarijärvellä ja Mahlulla. Kyseessä on ohjaaja Tapio 

Piiroisen Suomen satavuotisjuhliin joulukuussa valmistuva elokuva. Kilpisjärveläinen taksikuski 

(Kaj Lehtinen) lähtee sieltä kuljettamaan filosofia (Ville Kotirinta) linnan juhliin vanhalla 

taksimersulla, mutta he päätyvät kaikkialle muualle kuin juhliin. Filosofia kiinnostaa erityisesti 

patsaat, joita hän haluaa nähdä niin Hernesalmen myllyllä (Tarmo Mannin patsas), Saarijärvellä 

(Paavon patsas), kuin Mahlullakin (Maapallopatsas). 

Kuvaukset Hernesalmen myllyllä alkavat klo 14. Paikalle toivotaan paikallista väestöä 

ihmettelemään Mannin näköistä patsasta. Pukeutumiselle ei ole erityisvaatimuksia. Mahdollisimman 

aito maalaiskäyttäytyminen on toivottavaa. Ohjaaja jakaa tarkemmat ohjeet ennen kuvausten alkua. 

 



 

 

Pekka Rämänen 

Savun Sanomien aluetoimittaja 

Lepsu päätoimittaja vaikuttaa jo terveyteeni!  

Onko Kiimasen Savun pää-äänenkannattajan päätoimittaja alkanut julkaista 

valeuutisia? Savun Sanomista puuttuu nykyään tykkänään pelon kulttuuri! Onko tämä 

sitä absurdia komiikkaa, jolle historia nauraa jo?  

Enää eivät tähtitoimittajat totea: "Tämä oli kuulkaa tässä." Näinkin on Sanomissa 

vuosikausia sitten käynyt. Voi vain kysyä, miksi linja on muuttunut?  

Taloudesta ei pitäisi olla kyse. Jakelukustannukset eivät päätä huimaa, eivätkä 

Myllybluesista kertovat jutut kuluta bittivirtaa. Voiko elämä olla näin mukavaa ja 

positiivisesti mutta piinaavan tarkasti tilastoitua? Eikö päätoimittaja edes yöaikana 

juovuksissa julkaise vihapuheita?  

40-vuotias Savun Sanomat on yhdenlainen disinformaatiokanava. Mitä muuta 

aviisista voi todeta, kun se päätoimittajansa toimesta kohottaa lukijoiden itsetuntoa. 

Onko tämä oikein? Eikö kansan pitäisi saada pelätä ja valittaa?  

Minäkin avustavana kirjoittajana innostuin julkisesti kehumaan, kuinka paino pysyy 

kurissa. On sitten pysynyt jo kolmisen vuotta, vaikka ei sitä ennen 40 vuoteen 

pysynyt.  

Tällainen lepsun päätoimittajan linja vaikuttaa jo terveyteeni. Hyvästi yläpaineet, 

voimattomuus ja hiuspohjan kutina. Suolikin toimii reippaasti.  

Onnea kuitenkin vaan Savun Sanomille!  



SAVUNSANOMATLEHTIKATSAUS 
 

 

 

Savun Sanomien ensimmäisen numeron kansi. Taiteilija Raimo Riihimäki, Savun ja 

Savulenkin ystävä, piirsi meille juoksevan Kutvosen koirineen ja urheilujuomineen. 

RaimoR itse juoksi Savulenkillä aina numerolla 28.  

 



Nro 1 1.4. 1987 
Raportti Kiimasen Savun vuosikokouksesta 28.2.1987 
ja ilmoitus viidennestä Savulenkistä 
 
Savun vuosikokous pidettiin Saarijärven Seurahuoneella 28.2.1987. Savun jäsenistä 
oli paikalla noin puolet. Heistä noin puolet oli paikalla vielä valomerkin aikaankin. 
Heistä noin puolet majoittui Värjärintielle. Heistä noin puolet joutui seuraavalla 
viikolla ortopediasairaalaan. Hänestä leikattiin noin ….. 
 
Kiimasen Savun johtokuntaan nimettiin Hannu Vesterinen (pj), Eila Keinänen 
(siht.) ja Risto Hokkanen. Kiimasen Savulenkin 5-vuotisjuhlakisan 
järjestelytoimikuntaan valittiin Hannele Vesterinen, Ulla Vesterinen, Veli-Pekka 
Halmila, Matti Hokkanen, Tapio Pajari ja Hannu Vesterinen. 
Toimintasuunnitelman pääkohtia ovat hiihtomestaruuskilpailut, 
pilkkimestaruuskilpailut, testilenkit joka kuukauden viimeinen lauantai, Kiimasen 
Savulenkki, Peräkylän lentopalloturnaus, tennisturnaus, teräshenkilökisa, 
ratakymppi, maastomestaruuskilpailut ja kauden päättäjäiset. 
 

Seuraava ilmoitus julkaistiin myös Juoksija-lehdessä: 
 

19.6.1987 V  KIIMASEN SAVULENKKI 
Kiimasen Savu kutsuu kaikki juoksu-urheiluun vakavasti suhtautuvat viidennelle 

Kiimasen Savulenkille Saarijärven Lannevedelle juhannusaattona klo 12.00. 

Kilpailukeskus pyritään jälleen pystyttämään lahoamispisteessä olevalle vesimyllylle. 

Sarjat: M, M50 ja naiset 10 km, norttisarja 3,5 km, T ja P 10 ja 12 2 km, alle 8-v. lapset 

0,5 km. Joukkuekilpailu 3x10 km kaikille avoin, joukkue nimettävä etukäteen. 

Osallistumismaksut: Lasten sarjat ilmaiseksi, kaikki muut 20 mk ja joukkueelta 10 

mk:n lisämaksu. Maksut etukäteen Lanneveden Osuuspankkiin Kiimasen Savun tilille 

n:o 521304-55001471. Mikäli ilmoittaudut vasta paikan päällä, pääset 10 mk:lla, 

olethan tehnyt osallistumispäätöksen viime tingassa, etkä ole palkinnoille 

edellyttävässä juoksukunnossa. 

Tervetuloa! Kiimasen Savu 

 

* 
 

 

 
 
 
 



Savun Sanomat 20 vuotta sitten 
 
Nro 28 toukokuussa 1997 
Hannu Vesterinen  

 

PASKOMÄEN TARKOITUS 
 
”Elimäen tarkoitus” on neljän älykkään suomalaisen yritys tuoda ja vakiinnuttaa 
kieleemme uusia sanoja antamalla selityksiä paikannimille. 
Elimäen tarkoituksen innoittamana tutkin karttaa Lanneveden ympäriltä ja löysin 
paljon kuntia ja kyliä, joiden nimen alkuperää oli pakko hieman kaivella. 
”Paskomäen tarkoitus” on Savun Sanomien päätoimittajan ja kuntourheilijan 
näkökulma tähän keskusteluun. 
 
KALMARI on se hyvin epämiellyttävä, nopeasti kehon läpäisevä väristys, jonka koet 
hiihdettyäsi kolmekymmentäviisi kilometriä helmikuisessa vesisateessa ja huomaat 
saunan ovella alasti seisoessasi, että vaimosi on unohtanut laittaa kiukaan 
lämpiämään. 
RAHKOLA on kesken juoksulenkkiä polun reunaan pyllyä pyyhkimättä tehty löysä, 
puolen minuutin kakka. 
TARVAALA on tila, joka vallitsee pakaroitten välissä rahkolan jälkeen juoksua 
jatkettaessa 
LEUHU on parempikuntoinen, usein laiha, selvästi liian isoilla tossuilla juokseva 
lenkkiporukan jäsen, joka tuon tuosta jättää muut nykäyksillä, mutta hissuttelee 
sitten antaen huonompikuntoisten juosta itsensä kiinni. 
HÄNNILÄ on täysin uupuneen, valkeaksi valahtaneen juoksijan katse maalissa, kun 
hänet selvästi voittanut ystävä kysyy hänen aikaansa. 
KEKKILÄ on se mitätön etunoja, jolla hölkkäsarjan viimeiset tulevat maaliin. 
MUITTARI on tiukkoja pyöräilyshortseja käyttävän, laihdutusmielessä 
hölkkäämisen aloittaneen, lyhyehkön naiskuntoilijan takamus ylämäessä, alamäen 
puolelta katsottuna. 
MAHLU on naisen tuoksu hyppysissä. Huumaava, viipyvä. 
KOHMU on iäkkäämpi mieskuntoilija, jonka kassi on aina sekaisin ja jonka sormet 
eivät taivu numerolapun nauhojen sitomiseen. 
KYYNÄMÖINEN on ohuttakin ohuempi koskenkorvaryyppy. Yhdestä kolmeen 
kyynämöistä päivässä vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Enemmän kuin 
kolme kyynämöistä päivässä lisää terveysriskiä, mutta vähentää seksielämän estoja. 
Ota tai jätä. 
UURAINEN on hölkkäseuran tossunpesijäisissä saavutettu tila, jossa päällisin 
puolin katsoen kaikki elintoiminnot ovat lakanneet. Erityisen suuri vaara joutua 
uuraisille on silloin, kun porukassa muistellaan oman urheilu-uran kohokohtia ja 
otetaan kyynämöisiä pullon suusta. 



PALOKKA on tapa, jolla vaimo kävelee puulattialla lenkkeilijämiehen palattua 
aamukahdeksalta kotiin tossunpesijäisistä. Vaimon palokkaa edeltää usein miehen 
uurainen. 
PARANTALA. Palokka muuttu parantalaksi kolmen vuorokauden kuluessa. 
Parantalassa vaimo on jo leppynyt, mutta yrittää vielä osoittaa paheksuntaansa. 
Tapa lyödä jalkaa puulattiaan on jo pehmeämpi, mutta tiheämpi kuin palokassa. 
Tiheä tahti johtuu teeskentelyn aiheuttamasta yliyrittämisestä. 

* 

 
Savun Sanomat 10 vuotta sitten 

 
Nro 50 1.4. 2007 
Paula Pajari:           
    

KIIMASEN SAVUN HIIHTOKISAT JA 
IHMISSUHDEPÄIVÄ       
 
Punaisen tuvan piipusta tupruaa sakea savu. Kostea, pilvinen aamu 
levittää sen harsoksi katon ylle. Tuvan ovi aukeaa ja emäntä kulkee 
kiireisin askelin grillikatokselle ja kohta taas takaisin tupaan. Isäntä 
työntää kottikärryssä puita nuotiopaikalle, jonne on jo tuotu pöytä ja 
penkkejä. ”Jotain on tapahtumassa”, arvelee satunnainen ohikulkija. 
 
Kohta pihaan pyrähtää auto. Nainen astelee nuotiopaikalle kassia 
kantaen. Pöydälle ilmestyy makkarapaketteja, pullapitkoja ja muita 
”tykötarpeita”. Emäntä kantaa tuvasta kahvi- ja teetermoksia ja vieras 
mies nostaa pöydälle vielä ”terästetyn” glögipystin ja sanoo: ”lenskan 
torjuntaan ja mehukattia lapsille.” Kulmalan emäntä Vappu ja isäntä 
Antero, sekä avustajat Paula ja Jorma katselevat tyytyväisinä 
aikaansaannoksiaan. Antero tähyää vielä ajamiaan kilpalatuja ja toteaa: 
”Hyvältä näyttää, kisailijat voivat tulla.”     
 
Piha ja tienvarsi täyttyy autoista. Porukkaa saapuu ennätysmäärä. 
Hiihtoasut ovat monenkirjavat! On trikoita, toppapukua ja naisilla 
vanhaan tyyliin pitkät hameet. Jii Hoo Heikin pikkutakki, juhlahousut 
ja hattu kyllä vei voiton kaikista. Ilmassa on aidon urheilujuhlan tuntua.  
Sutina käy, kun suksia voidellaan! ”Peni-Hill” voitelee omiaan ja 
Valamiehen suksia viimeisen päälle. Jorkku voitelee Vapun ja Paula 
sukset (pieleen meni, lipsu, rasvamestari erotettiin.) Jii-Hoo Heikki oli 
tervannut puusukset vanhaan tyyliin ja latu olikin sitten puoleenväliin 
ruskeana tervasta.  



 
Hannu kirjurina huuteli jo naiset lähtöpaikalle ja Antero H lähetti 
pitkähameet ladulle, viisi urhoollista ladya. Aila lähti ensimmäisenä ja 
kiiti kuin Virpi Kuitunen hurjalla ajalla voittoon. Hopealle runnoi 
hienolla hiihdolla Saara, vaikkei edes ikähyvitystä saanut. Ulla otti 
pronssia tervaisilla puusuksilla ja kerkesi vielä varoitella Paulaa, että: 
”elä runno, elä runno”. Vanhat ladyt, Vappu ja Paula, pääsivät myös 
maaliin ja ripittämään rasvamestarinsa.   
 
Miehet odottivat jo kiihkeästi yhteenottoa ja ampaisivat ladulle 
voitonkiilto silmissä. Kuten arvata saattoi, Pena oli ylivoimainen, mutta 
yllätys, YLLÄTYS, vanha konkari, Utriaisen Antti, kiilasikin hopealle 
(yli 75 v), Valamiehen Vesan antautuessa pronssille. Tappi puuskutti 
neljänneksi ja JiiHoo Heikki puusuksilla ja herraspuvussaan viidenneksi 
(toinen kierros jäi väliin). Jorma tuli viimeisenä sykemittarin soittaessa 
koko matkan Säkkijärven polkkaa. Lapsista kisaan uskaltautui  pikku-
mies Juuso Peura ja isommista Valtteri Pajari. Urheita poikia! 
 
Ihmissuhdepäivääkään ei saa unohtaa! 13:n hiihtäjän lisäksi paikalla oli 
11 hurraajaa, joten porukkaa oli 24 henkeä. Nautittiin pöydän antimia 
(Aila toi vielä suklaata ja keksiä), ruodittiin kisoja, suunniteltiin jo uusia, 
parannettiin maailmaa ja oltiin savulaisittain leppoisasti yhdessä. 

 OLI TAAS KERRAN KIVAA! 

 
* 

 

Nro 43 / 2003  
Iivari Pääkkönen, 5 v. (-94): 
 

ÄÄRETÖN 
 

Tähdet kiertää avaruutta 
avaruus on ääretön 
ääretön ei lopu ikinä 
mikään ei lopu ikinä 
 

 

 

 
 
 



Nro 56 /2008 

Tapani Luotola 
 

Sateenkin voittaa blues 
VIII Myllyblues Saarijärven Lannevedellä 11.7. 2008 
Svensson&Dafgård, T. Leino Band 
 

Sade ei vielä ollut ehtinyt pääosaan, kun bluestahdit kajahtivat ensimmäisen kerran 
kansainvälisinä 11. heinäkuuta järjestyksessään nyt jo kahdeksannessa 
Myllybluesissa Hernesalmen myllyllä Saarijärven Lannevedellä. Perinteiseen 
tapaan kumpikin illan kokoonpano esitti vuorotellen kaksi settiä. Ensimmäisenä 
jykevälle hirsilavalle asteli ruotsalainen bluesduo Marcus Svensson-Stefan Dafgård. 
Vauhtia parivaljakko oli hakenut Rauma-bluesista, jonka aattotunnelmista se oli 
tullut suoraan Keski-Suomeen. 
 
Pääosin vuoden 1932 National Duolianilla soitellut kitaristi Svensson ja 
huuliharppua sekä erilaisia rytmisoittimia soittanut Dafgård vuorottelivat 
laulusolisteina monipuolisella ohjelmistollaan, jossa vanhojen bluesklassikkojen 
lisäksi kuultiin laajalla skaalalla muiden muassa Hank Williamsia, Ray Charlesia ja 
ZZ Topia sekä runsaasti omaa tuotantoa. Duon keväällä 2006 ilmestynyt cd 
Rootation teki mukavasti kauppansa. Moni kuulijoista osasi jo ennakkoon odottaa 
duon akustista tulkintaa Jimi Hendrixin klassikosta Voodoo Chile. 
 
Jo ensimmäisessä setissään soittajat osoittautuivat iloisiksi, yleisölle avoimiksi 
veikoiksi. Yleisöstä kesken kaiken esitetty onnittelubiisitoive 
syntymäpäiväsankarille meni läpi saman tien. 
Svensson&Dafgårdin musiikissa Lannevedellä - kuten Rootation-tallenteellakin - 
oli paljon old timey- ja siirtolaismusiikkivaikutteita. Myös tuhti ripaus kantria puri 
yleisöön. Miesten herkät lauluäänet sopivat hyvin musiikkiin, joka soljui 
pikemminkin herkänlempeällä otteella kuin runttaamalla. Kotiinviemisiksi 
artisteille tarttui mukaan muutama sana suomea. "Itikka perkele!", tokaisi harpisti 
Dafgård kesken soiton, kun Lannejoen suistomaisemien hyttyset hakeutuivat 
esiintymislavan valoihin ja solistien kimppuun illan hämärtyessä ja sateen yltyessä. 
No, vähintään sen verran täytyy jokaisen bluesmiehen tietääkin elämästä 
jokivarsissa. 
 
Harpisti, kitaristi ja laulaja Tomi Leinoa Lannevedellä säestivät Sammeli Palovaara 
kitarassa, Kari Karpo bassossa ja Jarkko Lepistö rummuissa. Viime vuonna 
yhtyeeltä ilmestyi cd Keep It Moving yhdessä amerikkalaisen harpisti-laulaja Steve 
Guygerin kanssa. Leinon lisäksi Karpo on vanha Myllyblues-konkari samalta 
kesäillalta heinäkuussa 2004 - livetallenteeksikin päätyneellä Hojas Blues Bandin 
jäähyväiskeikalla Myllybluesissa Karpo toimi kitaristina. 



 
T. Leino Bandin ensimmäinen setti esitteli Tomi Leinoa lähinnä huuliharpistina, 
jälkimmäisellä lisäksi myös kitaristina. Ohjelmisto koostui etupäässä tutuista 
klassikoista Chicago-bluesin kultakaudelta. Itse pidin enemmän bändin 
ensimmäisestä setistä, Karpon pystybasso jytki soittoon kodikkaan läiskeen. 
 
Bluesillan epävirallinen Ruotsi-Suomi -maaottelu jäi ratkaisematta, kun sade alkoi 
vaikuttaa kokonaisvaikutelmaan. Leinolla oli ruotsalaisia vakuuttavampi 
bluesääni, mutta Dafgård pärjäsi kyllä kunnialla illan päätteeksi järjestetyssä 
yhteisjamikisassa, joka toki käytiin suomalaisten ehdoilla niin bändin kuin 
tyylilajinkin suhteen. Varovaiset kyselyni yleisön joukossa osoittivat ehkä niukkaa 
ruotsalaisvoittoa, mutta paljon siitä meni myös sateen piikkiin, kun ruotsalaiset 
olivat saaneet aloittaa auringon vielä pilkottaessa. 
 
Myllyblues on vain yksi paikallisen urheilu- ja kulttuuriseura Kiimasen Savu ry:n 
vuosittaisista voimanponnistuksista, eikä sade masentanut järjestäjiä tälläkään 
kertaa epätoivoon asti. Blues kumpuaa  Hernesalmen myllyltä myös ensi kesänä. 
 
(Toim. lisäys: Viidestoista ja viimeinen Myllyblues järjestettiin 2016 ja on nyt 
lopetettu) 
 

* 
 
 
Nro 59/ 2009 
Anna-Maija Hirvi 
 

Siihen aikaan kun isä television osti 
 
Lapsuuteni hauskimpia muistoja olivat sukulaisvierailut isoihin maalaistaloihin 
jouluna tai uutena vuotena. Serkkujen ja pikkuserkkujen kanssa leikittiin piilosilla 
pimeissä nurkissa, ja kaikenmoisia herkkuja oli tarjolla. Vauraassa Kojolassa saatiin 
aina jäätelöä – harvinaista herkkua 1950-luvun lopussa! Vuosikymmenen viimeisen 
vuoden ensimmäisenä päivänä oli kuitenkin tarjolla jotain vielä paljon 
ihmeellisempää: televisio ja siellä elokuva Seitsemän veljestä. Koko suku ahtautui 
Kojolan ruokasaliin TV:n eteen, lapset polvilleen lattialle, melkein nenät kiinni 
ruutuun. Ja ihan totta: siellä se Jukolan Jussi huitoi pussillaan ja heläytteli kanttoorin 
ikkunat rikki lumisateen keskellä. Kaksi tuntia hurahti hetkessä, ja aikuiset 
ihmettelivät, kun lapsetkin jaksoivat istua hiljaa lähes loppuun saakka. 
 
Isä taisi löytää hyvät perustelut TV:n hankkimiseen meille juuri tuosta hartaasta 
elokuvahetkestä. Kotimatkalla Mersun peräpenkillä kuuntelimme Jussi-veljen 
kanssa isän ja äidin kiihkeää keskustelua TV:stä. (Vuoden vanha Tapsu-veli taisi jo 



nukkua.) Isä perusteli hankintaa ajankohtais- ja kulttuuriohjelmilla ja äiti vastusti 
ajan tuhlaukseen ja roskaviihteeseen vedoten. Me Jussin kanssa työnnettiin päät 
penkin raosta etupenkille ja huudettiin, että tuleehan sieltä myös paljon luonto-
ohjelmia. 
 
Pian isällä olikin jo äiti käännytettynä ja suunnitelmat valmiina. Ostetaan televisiot 
koko Lannen kylälle kerralla, ja saadaan tukkualennus! Luotolan tuvassa taidettiin 
pitää oikein kokous asiasta, ja isä oli käynyt Jyväskylässä selvittämässä, että kyllä 
alennuksia tulee, sitä enemmän mitä useampi televisio ostetaan. Joka kymmenes 
saadaan ilmaiseksi.  
 
Suunnitelma alkoi toteutua. Meidän tuvasta tuli testaushuone, ja parhaimmillaan 
peränurkassa oli kolmen eri valmistajan televisiomallit arvioitavana. Lattialla istuen 
me lapset tuijotimme virityskuvia hypnoottisesti, yrittäen saada selville mitä niissä 
viivoissa ja häkkyröissä esitetään. Vastakkain lentävät joutsenet saivat meihin eloa – 
pikaisesti oli kipaistava kyökin puolelle aikuisille huutamaan: NYT SE ALKAA! Ja 
ilta illan perään arviomiehiä ja – naisia istui tuvan penkeillä ohjelmia seuraamassa. 
 
Päädyttiin kaappimalliseen Fenno -televisioon, vaikka se oli muita kalliimpi. Kuva 
oli terävä ja hyvä, ja naisväki piti senkkimäisestä, sirosta ulkoasusta, varsinkin kun 
”mulkosilmän” saattoi sulkea taitto-ovien taakse päivän ajaksi. Meidän lasten 
mielestä kuvaruutu oli juuri sopivalla korkeudella lattialla katsomista varten. Ja 
mainos: ”Fenno -TV: koko perheen silmäterä!” oli ihan kuin meiltä kotoa. Siinäkin 
koko perhe ryntäsi TV:n ääreen puoliympyrään ruutua tuijottamaan ohjelmien 
alkaessa. 
 
Kylän miehet tekivät sitten yhteisen hankintamatkan. Siitä on varmaan monta 
tarinaa, vaan liekö enää tallella. Äitini muistelee, että isä olisi saanut aloitteensa 
ansiosta oman televisionsa liikkeestä ilmaiseksi, mutta rehtinä miehenä ei siihen 
suostunut, vaan halusi, että kaikki alennukset jaetaan tasan kaikkien hyödyksi. 
Varsinkin, kun antennien asennuksista tuli vielä lisäkustannuksia. Ainakin 
Räkämäen rinteen lähistöllä vaadittiin vahvat antennit ja tarkat suuntaukset, jotta 
lumisade ei olisi ollut ainoa ohjelmanumero. Luotolassa tupa oli liian kylmä 
katselupaikka. Kaunis televisio sijoitettiin saliin, johon yllättäen olikin paljon 
vaikeampi saada hyvä kuvan laatu kuin tupaan. Isä pyöritti antennia katolla, ja minä 
huutelin ”näkyy – ei näy” vintin portaikkoon. Lopulta onnistuttiin. 
 
Ja sitten alkoivat katseluillat. Isä oli äidille luvannut, että lapset eivät katso televisiota 
kello 9 jälkeen illalla. Hämmästyttävän hyvin lempeä ja leikkisä isämme pitikin tästä 
lupauksestaan kiinni. Sekös meitä Jussi-veljen kanssa harmitti! Kaikki jännät 
ohjelmat ja elokuvat tulivat iltauutisten jälkeen. Kerran me Jussin kanssa saatiin idea, 
että ryömitään ruokasalista hiljaa hetekan alle ja katsotaan sieltä Iivana Julmaa, jonka 
isä meiltä ankarasti oli kieltänyt. Mutta Iivana olikin niin julma, että me peloissamme 



hiivimme vaivihkaa samaa reittiä pois. Pakko oli myöntää isän olleen oikeassa. 
 
Jänniä olivat luonto-ohjelmatkin. Kun Disneyn Bambi-elokuva tuli sunnuntai-
iltapäivällä, ja me oikein luvan kanssa saatiin se katsoa, nelivuotias Jussi istui musta 
satiinityyny sylissä ja puristeli sitä turvanaan. Kun leijona vaani vastasyntynyttä 
bambia, Jussi hädissään pureskeli tyynyn kulmat hajalle. Onneksi bambi säästyi! 
Jussi ja Tapsu saivat myöhemmin elokuvan muistoksi omat pehmo-bambit, ja 
nukkuivat ne kainalossaan monta vuotta. 
 
Toini-tätimme oli innokas TV-katsoja. Hän oli Suomi-filmien ja suomalaisten 
näyttelijöiden erikoisasiantuntija. Katsoimme yhdessä kaikki televisiossa esitetyt 
suomalaiset elokuvat, ja täti nimesi minulle näyttelijät ja kertoi heidän 
elämäntarinoitaan, niin että vielä tänä päivänäkin muistan nimet filmejä katsoessani. 
Täti katsoi myös paljon TV-sarjoja. Peyton Place oli hänen ehdoton suosikkinsa. 
Myöhemmin, Dallasin aikoihin täti totesi närkästyneenä: ”Minen ollenkaa ruppea 
tuoho Tallasii kiintymää, työ nii paljon minua siitä Peitonpleissistä kiusasitto!” 

* 
 
 
 
Savun Sanomat 
Nro 56 /2008 joulukuu 

Tapio Pajari 

SAVULAISENA YHDENTYVÄSSÄ EUROOPASSA 
 
Kuluneen vuoden aikana työmatkani ovat usein suuntautuneet eurooppalaisille 
paperitehtaille. 
Puheenjohtaja pyysi minua kirjoittamaan matkoillani sattuneista hauskoista 
tapahtumista ja kommelluksista. Mutta eihän työmatkoilla näe kuin lentokenttiä, 
moottoriteitä, tehtaan kellareita ja tylsiä hotelleja. Vaikka elämmekin yhdentyvässä 
Euroopassa ovat ihmiset ja kulttuurit onneksemme vielä erilaisia eri maissa. Alla 
olen kuvannut työmatkoillani syntyneitä hyvin subjektiivisia näkemyksiä ja 
kokemuksia muutamista Euroopan maista. 
 
Ruotsi: 
Ruotsi on mukava maa, koska siellä saa nukkua tuntia pidempään. 
Ruotsissa tarvitaan treenattuja perslihaksia. No, eipäs ajatella rumia!  
Tanakkaa takamusta tarvitaan, jotta jaksat istua palavereissa. Ruotsalaiset ovat 
tunnetusti demokraattista kansaa. Jokaisesta pienimmästäkin asiasta täytyy 
diskuteerata pitkään ja hartaasti. 
Lopulta kukaan ei uskalla tehdä päätöstä, joten asiasta täytyy pitää myöhemmin uusi 
palaveri. 



Jos sinua vaivaa työuupumus, olet kyllästynyt tekemään raskaita päätöksiä ja 
kantamaan niistä vastuun muuta Ruotsiin! Muistathan kuitenkin mennä lounaalle 
vasta puolen päivän jälkeen, koska Ruotsissa saa tarjoilla olutta vasta klo 12:01! 
 
Italia: 
Italiakin on mukava maa, siellä saa nukkua tunnin pidempään. 
Italiassakin pidetään paljon palavereita, mutta ne poikkeavat täysin läntisen 
naapurimme vastaavista. 
Italialaiset ovat eläväistä kansaa, niinpä palaverit pidetään seisaaltaan. Kuljeskellaan 
hermostuneesti ympäri palaverihuonetta ja kaikki puhuvat tietysti yhtä aikaa, jotta 
säästetään kallista työaikaa. Kädet heiluvat puheen rytmissä kuin helikopterin lavat. 
Ei tarvitse Aira Samulinin käydä pitämässä pojille taukojumppaa. 
Italiassa parasta on tietenkin ruoka. Sitä on myös aina riittävästi, sillä pastahan on 
italialaisessa keittiössä vasta alkuruoka. Jälkiruoat ovat tietenkin aivan oma lukunsa! 
Ruoansulatusta edistetään maukkailla viineillä ja tietysti Grappalla. Enoni Osku ja 
muutamat muut lanteiset metsäkemistit  valmistivat Grappaa jo iloisella 70-luvulla. 
Täydellinen makunautinto syntyi, kun sitä laimennettiin taskulämpimällä punaisella 
tai keltaisella Jaffalla. 
 
Saksa: 
Saksa ei ole paska maa, niin kuin Seppo Räty taannoin väitti, koska sielläkin saa 
nukkua tuntia pidempään. Nautittuaan maailman parhaan aamupalan 
myyntimiehen kelpaa suunnata autobahnille. 
Saat ajaa huoletta niin kovaa kuin uskallat ja matka taittuu, kunnes rysähtää! Sitten 
sinulla onkin 3-4 tuntia hyvää aikaa soitella puheluja, selata sähköpostia tai vaikkapa 
lueskella kirjaa, ellet satu itse oleman ambulanssissa matkalla lasarettiin.   
     
Saksassa parasta on tietenkin olut. Asiaan vihkiytyneenä voin sanoa, että saksalainen 
olut on maailman parasta. Makuihinkaan ei pääse kyllästymään, koska joka kylällä 
on oma panimo omine olut merkkeineen. Tuskinpa johtunee oluesta, mutta 
saksalaisilla miehillä on hyvin samanlainen urheilullinen vartalon rakenne, kuin 
savun perustajajäsenillä tätä nykyä. Ilmankos saksasta on helppo löytää miehille 
sopivia vaatteita.  
 
Englanti: 
Englanti on erittäin mukava maa, koska siellä saa nukkua kaksi tuntia pidempään. 
Tästä päätellen puheenjohtajan vaimon Maritan suonissa taitaa virrata hieman 
brittiläistä verta! 
Englanti on mukava maa, koska siellä ei tarvitse itse ajaa autolla. Istuu vaan herroiksi 
kollegoiden kyydissä. Vasemman puoleiseen liikenteeseen ei tahdo tottua millään ja 
liikenneympyrät ovat ihan kammottavia paikkoja. Suojatielle astuessa autot tuntuu 
tulevan aina väärästä suunnasta. 
Englantilaiset ovat gentlemanneja paitsi lauantaisin. Silloin pelataan jalkapallon 



valio- ym. liigaa. 
Aivot jätetään pubin narikkaan ja kaikenlainen sikailu muka urheilun merkeissä voi 
alkaa. 
Näiden fanien rinnalla Jyväskylän Lohen 70-luvun kannattajat muistuttavat lähinnä 
pyhäkoulupoikia. 
 
 
Skotlanti: 
Skotlanti on erittäin mukava maa, koska sielläkin saa nukkua kaksi tuntia 
pidempään. 
Skotlantilaiset ovat samanlaista tuulipuku kansaa, kuin me suomalaiset, koska siellä 
sataa lähes aina! 
Skotlannissa miehetkin voivat käyttää hametta, olematta silti ”akkamaisia”. 
Kannattaisi kokeilla meilläkin. Moni miehinen toiminto nopeutuisi, kun ei tarvitsisi 
räplätä turhanpäiten nappien kanssa. 
Parasta Skotlannissa on tietysti viski. Sen savuisen ja pehmeän maun annetaan 
hivellä makuhermoja ja lämmittää kehoa. Jostain syystä Skotlannissa tuntuu 
palelevan tämän tästä. 
Skotit ovat kovia pussaamaan. Heidän pusunsa poikkeavat kylläkin hieman hellistä 
suukoista. 
Skotlantilainen pusu: aikamoisessa hiprakassa paukautetaan voimallisesti otsaluut 
kaverin kanssa yhteen ja nauraa rämäytetään päälle päätteeksi. Edesmennyt paroni 
Yrjö Vesterinen taisi olla jotakin sukua skoteille! 
 
Espanja: 
Espanjakin on erittäin mukava maa, siellä saa nukkua kaksi tuntia pidempään. 
Espanjassa pääsee helpolla, siellä ei tarvitse puhua englantia, eikä muitakaan vieraita 
kieliä. 
Espanjalaiset puhuvat vain espanjaa, myös suurissa kaupungeissa, kuten Madridissa 
ja Barcelonassa 
Kädethän siinä vähän väsyy, kun yrittää saada asiansa toimitettua. Ruokalistatkin 
ovat vain espanjaksi. Ainahan se vähän jännittää, mitä saa syödäkseen. Espanjassa 
nautitaan hyvin kevyt ja nopea aamupala, mutta lounaalla ei hösytä. Lounas 
nautitaan useimmiten pitkällä kaavalla ajan ja viinien kera. Iltapäivä kuluukin sitten 
iloisesti illallista odotellessa. 
 
Venäjä: 
Äiti venäjä on mukava maa, siellä saa mennä tuntia aikaisemmin nukkumaan. 
Venäjä on hyvin demokraattinen maa. Siellä koulutus on ilmaista ja korkeatasoista. 
Jos sinusta kuitenkin opiskelun sijaan on mukavampi liirailla tovereiden kanssa 
iskän ostamalla upouudella öky maasturilla Moskovan hulinassa tai bilettää 
brameissa yökerhoissa, ei hätää! Iskä laittaa sinut rikkaammille tarkoitettuun 
opinahjoon, jossa arvosanat voi ostaa ruplilla. 



Autokouluunkaan ei välttämättä tarvitse kuluttaa kallista aikaa. Ajokortin voi myös 
ostaa ruplilla. 
Ajokorttia ei voi menettää liiallisen ylinopeuden vuoksi, koska sakot voi maksaa 
miliisille suoraan käteen. Näin vältytään turhalta byrokratialta ja aikaa vievältä 
lappujen täytöltä. 
Venäläiset ovat myös erittäin ympäristöystävällistä kansaa ,eteenkin maaseudulla. 
Siellä ei vallitse kulutushysteria ja näin ollen luonnonvarojen ylenpalttinen 
tuhlaaminen. Asunnot ovat alkuperäisessä maalissaan, teitä ei turhaan päällystetä 
asfaltilla ja taajamien ulkopuolelta ei varmaan löydy suuria ostoskeskuksia. 
Venäjä on myös erittäin edistyksellinen maa, lentokoneissa kaikki puhuvat lennon 
aikana kännyköihin. 
Meillähän Finnair vasta suunnittelee sitä. 
 

* 
 
Savun Sanomat  
Nro 80 /2015 
Pekka Rämänen:       

Mittaa bodisi!  
 
Irvikissa opasti Liisaa Ihmemaassa, ettei sillä ole väliä, missä olet, ellet tiedä mihin 
olet menossa.  
 
Olin Takalan Heikin kanssa Saarijärven kaupungintalolla kuuntelemassa luentoa 
muistisairauksien ennaltaehkäisystä. Koska Heikki taisi lämpimässä salissa hetkeksi 
torkahtaa ja koska puheenjohtaja kysyi tekstiä, koetan tehdä lyhyen yhteenvedon 
meitä kaikkia keski-ikäisen seuramme keski-ikäisiä jäseniä koskettavan luennon 
annista. 
 
Dosentti Tuomo Hänninen Kuopion yliopistosta luennoi Jyväskylästä käsin, ja muun 
muassa me Saarijärvelle ja Kajaaniin kokoontuneet kuulijat seurasimme esitystä 
valkokankaalta. Ääni tuli kaiuttimista. Kysymysten teko tapahtui chat-
menetelmällä.  
 
Dosentti kertoi suojatekijöistä. Näitä ovat aktiivinen elämäntapa, kahvi, 
antioksidantit ja kysymysmerkillä varustettuna statiinit.  
 
Riskitekijät ovat yksin asuminen, yksinäisyys, toivottomuus, leskeytyminen ja 
negatiivinen stressi. Itse eläkeiän kynnyksellä väkisin kauhistelen tietoa, että 
työaikainen negatiivinen stressi lisää muistisairastumisriskiä, eikä tätä riskitekijää 
voi jälkikäteen voi poistaa. Toinen henkilökohtainen uhkatekijä on sukupuoli; 
miehellä on naista suurempi todennäköisyys sairastua muistisairauteen. 
 



Savun Sanomat on oikea ympäristö, kun aktiivisesta elämäntavasta puhutaan. 
Aktiivinen elämäntapa tarkoitaa tietty sekä fyysisiä että henkisiä toimia. Siis täysin 
savulaista toimintaa. Jatkakaamme! Kujalan Pentin touhuama 
verryttelypukuprojekti antanee taas vähän lisää vauhtia. 
 
Kahvitteluun ei meitä kahvinystäviä tarvinne lisää yllyttää. Mitä sitten tulee 
antioksidantteihin, niitä saa muun muassa vihreästä teestä. Ja tietysti marjoista, 
kasviksista ja hedelmistä. Wikipediasta antioksidantti-kohdasta löysin tiedon, että 
fyysinen harjoittelu tutkitusti parantaa terveydentilaa ja hyvinvointia. 
 
Yksinäisyys ja toivottomus vähenee lähtemällä tuvasta. Tämä neuvo tosin on yhtä 
helppo antaa kuin jos sanoisi anorektikolle, että vaiva paranee rupeamalla syömään. 
Tätä ei luennoitsijakaan sanonut.  
 
Sitävastoin hän sanoi, että muistisairastumisriski alenee oleellisesti, kun 
painoindeksin (BMI) on alle 30, verenpaineen yläpaine alle 140 ja kokonaiskolesteroli 
alle 6,5. 
 
Irvikissan neuvo Liisalle on siis mahdollista käyttää niin, että kun tietää olevansa 
menossa  kohti mahdollisimman muistiterveitä tulevia vuosia, tarvitaan myös tieto 
nykytilanteesta. 
 
Paino, vyötärönympärys, verenpaine, kolesteroli ja verensokeri selville. Nämä tiedot 
pitää pistää esimerkiksi kymmenen vuoden kalenteriin tai muutoin näkyvälle 
paikalle muistiin. Jos intoa riittää, esimerkiksi Pääkkösen Paulilla on kehon 
koostumusmittaukseen valmistettu laite, jolla saa maksua vastaan tiedon kehonsa 
koostumuksesta.   
 
Muistikunnon säilyttäminen on edullista myös siksi, toistaiseksi on voimassa 
erikoistarjous: 
 
Kun ennaltaehkäiset muistisairauksia, vastustat samalla vaivalla sydän- ja 
verisuonisairauksia. Eikä tässä vielä kaikki: myös uhka saada kakkostyypin diabetes 
oleellisesti pienenee! 
 
Syksyllä paljastamme puheenjohtaja-Hannun kanssa, kuinka me tahoillamme 
olemme onnistuneet pudottamaan painoa ja kohottamaan lihaskuntoa. Tulokset 
ovat hyviä! 
 
Ps. Dosentti Hänninen on lanteisittain Kunnaan Tuomo, joka elää ja vaikuttaa 
Kuopiossa. 

* 
 



Nro 85 
1.4.2017 
Pauli Pääkkönen 

 
JUHLARUNO 
    
   Ei Savua ilman tulta, 
   mutta mistä tuli, 
   tuliko? Tuliko se sieltä 
   mielen taakse hautautuneiden 
   saavuttamattomien unelmien takaa- tuli 
   vaiko sieltä 
   missä krapulan usvan takaa 
   venus kiimatar kuiskaa 
   ”katso rantaan santaan” 
    
   Siellä sukusieluisten veljien 
   avittaessa toisiaan pystyyn. 
   lausuttiin syntysanat.. 
   ja jo juostiin. 
 
   Juostiin tuskaiset alkukilometrit, 
   hikiset miehet ajatuksissaan 
   ”tämä on sitä 
   mitä sielu on halunnut” 
 
   Mieli sielua kiitti ja alkoi matka. 
 
   Alku taipaleen ei unelmoittanut juoksijoista vielä, 
   vaan sielun kirvoittamista, tunteiden tulkisemista   
     toiselle. 
   Matkaan liittyi veli jos sisko toinenkin 
   Ja kohta jo yhdessä juostiin. 
 
   Tie oli kuin pakanamaan kartta. 
   Suuntaa näyttivät 
   välillä joulukuiset pyllistelevät pakarat, 
   ja Kansan Radio 
   välillä mediakin tunki väliin, 
   mutta päänsä pitäen jälleen juostiin. 
   Kilometrit, toisetkin 
   - ja lenkki juostiin.  



 
   Oli menty lenkki - jos toinekin siitä 
   kun suo kuokka ja jussi... 
   tai siitä 
   kun Paavo perkas ojansa voimalla puolen petäjäisen 
   tai siitä kun Kolehmaiset, Nurmet, Virenit 
   hiilimurskaa pöllyttivät 
   ja savu vain pöllähtää. 
 
   Jo viidestoista yökin saapuu painajaisineen 
   kuin pukeuduimme norjalaiseen villapaitaan, 
    - niinkin kovaa oli joskus meno, 
   tai pysähtyminen kitaraa kuuntelemaan 
   milloin se sitten soikin... 
   yöllä juostessakin.  
    
   Yönjuoksija kiittää 
   läpi yön 
   yönjuoksija uurastaa 
   myös työn 
   askel askeleelta 
   läpi usvan kohti valoa 
   aamunkoiton kajoa 
   ei lopu tie 
   minne se vie 
   ei käy kysyminen 
   vastauksen tietää 
   yksin vain 

- yönjuoksija 
 

                              Se siis oli alkavaa kultturia, - bluesia 
                              kierros kulttuuria, 
                              menneitä muistellen 
                              ajoi rytmin vereen 
                              odottaen tanssia kiimasta  
                              hetki vielä viiniä ja kulinaristisia tunteita jouluaterialla, 
                              puhdistaudun savussa saunan 
                              ja se alkaa-   
                              alkaa sointu yöllinen 
                              nostaa mielen, sen sielun humalaan. 
                              Varjot pullojen valkoisten  
                              kuutamoa muistuttaa. 
                              Kuutamosta nousee 



                              yhtyy pimeyteen mies ja nainen... 
                              kiihtyy rytmi musiikin ja vielä soittaa 
                              yksinäinen kitara juoksevan nuotin. 
 
                              Aloinko jo yskiä..  
                              yskin savua, 
                              mutta yksin Savua, 
                              olisiko norttisarjaa, 
  
                              kaksin verroin 
                              kaksin kerroin ja kontallaan 
  
                              muistelisinko tarinaa     
                              mitä ovat veljet kertoneet – eivät erehtyneet,                                                    
                              kun hikisenä katselivat tulta. 
                              Virtsaten kastelivat nuotion synnyttäen Savun.     
                              Alkoi silloin taival hikinen, ei ole savulenkki pikinen,  
                             vieläkään emme luovuta sitä kultturiurheiluperinnettä 
                              mitä olemme tehneet, eikä vain nähneet , vuosien saatossa. 
                             Urheilutaistoa, juhlia, muistoja, 
                             talvisten tapahtumien luistoja, 
                             yhteishenkeä saumatonta, 
                              öisiä talkoita, myllybluesin säveltä sanomatonta. 
                               Sitä kaikkea mitä elämä on, 
                               on voinut melkein kokea, koskea, 
 
                             - koskettaa jo tunnetta tehdyt kilometrit Savun. 
                              Vanhetaanko – ehkä – ehkä vielä hikoillaan Savua. 
 
                            
                              Ei siis lepää Savu – missä liekki? 
                              Siellä sielussa se on - missä tuuletkaan ei tulta sammuta, 
                              siellä se on- ja säilyy, 
                              liekki palakoon kun kirjoitamme uudelleen 
                              historiaa satavuotista. 

 
 
 
 
 
 



Savun pilkkikisojen historia ja tulokset SM-pilkeistä 2017 
 
Nyt kun Savun pilkkikisojen sääntöjä muutettiin siten, että valtakunnassa vallitsevan 
käytännön mukaan vain ahven kelpaa kilpailukalaksi, on hyvä syy koota yhteen pilkkikisojen 
historiaa. Ja sopii hyvin julkaista se Savun Sanomien 30-vuotisjuhlanumerossa, onhan 
Sanomat raportoinut pilkkikisoistamme täydet 30 vuotta.  
 
Kiimasen Savun ensimmäiset pilkkikisat järjestettiin jo vuonna 1986 Kopparnäsissä, Juhani 
Hakalan huvilan liepeillä Summasella. Aila Korhonen ja Juhani Hakala ottivat historialliset 
voitot 31 vuotta sitten. Onkijoita oli silloin 15. Osallistujaennätys on vuodelta 1996, jolloin 
siimaa tuijotti peräti 29 teräshermoista kilpailijaa. 
 
Pertti Harjula on Kiimasen Savun pilkkikuningas kahdeksallatoista (18) voitollaan. Muilla 
miehillä on yhteensä kolmetoista voittoa. Huh-huh mitä ylivoimaa. Parhaan saaliinsa 6950 
g, joka jää myös ”KKK - kaikki kalat kelpaa”- ajan ennätykseksi, Pertti onki vuonna 2005. 
 
Pilkkikuningatar on Aila Korhonen yhdeksällä mestaruudellaan. Vappu Rautiainen 
kolkuttelee jo kannoilla seitsemällä voitollaan. Naisten kisaennätys 3490 g KKK-ajalta on 
Saara Utriaisella vuodelta 2000, 3490 grammaa. 
 
Sunnuntaina 5.3.2017 alkoi uusi VAK-aika, jolloin vain ahven käy kilpailukalaksi. VAK-ajan 
tuloksia ei voi tietenkään verrata KKK-ajan tuloksiin. Heti ensimmäisissä VAK-ajan kisoissa 
koettiinkin tulosten romahdus. Kilon haamurajaa ei kukaan  saanut neljässä tunnissa rikki ja 
voittaja onki vain vajaan kolmanneksen edellisen vuoden parhaaseen verraten. Toki kisat 
sattuivat aikaan, jolloin ahvenen syönti on ollut hyvin kehnoa. Siis jään alla. Kotitalouksissa 
ahvenfilettä on toki sulateltu pakkasesta ja rakenneltu siitä monenmoista herkkua ainakin 
niihin pitopöytiin, joiden ympärille pilkkijän perhe asettuu ruokailemaan. Ahvenen syönnin 
kehnoudesta jään alla kertoo edellisenä päivänä Rantasalmen Kolkonjärvellä käytyjen 
Suomen mestaruuskisojen voittajan tulos 2841 g. 
 
Tässä ensin tulokset 5.3. 2017 aurinkoisessa säässä Summasella käydyistä Kiimasen 
Savun 31. pilkkikisoista: 
 
Nuoret        Naiset 

1. Santeri Kumpumäki 441 g  1. Vappu Rautiainen 

2. Elmiina Lehtomäki 173 

3. Aliisa Lehtomäki 

Miehet     Ja tilanne kuningaskalastajakisassa 1/3 jälkeen: 

1. Hannu Vesterinen 797  1. Hannu Vesterinen 1 pist. 
2. Tero Lehtomäki  709  2. Tero Lehtomäki  2 

3. Pertti Harjula  558  3. Pertti Harjula  3 

4. Elmeri Lehtomäki  387  4. Santeri Kumpumäki 4 



5. Matti Ikkala  185  5. Elmeri Lehtomäki  5 

6. Ilkka Vesterinen  141  6. Matti Ikkala  6 

7. Iivari Pääkkönen  133  7. Elmiina Lehtomäki 7 

8. Seppo Savolainen    52  8. Ilkka Vesterinen  8 

9. Antero Rautiainen   9. Iivari Pääkkönen  9 

      10. Seppo Savolainen 10 

      11. Aliisa Lehtomäki  11 

           Vappu Rautiainen 11 

           Antero Rautiainen 11 

 

Kiitokset kisaisäntänä toimineelle Iivari Pääkköselle. Voittajat saivat kiertopalkintojen 
lisäksi Iivarin takomat, arvokkaat, kala-aiheiset avaimenperät.  

Kuningaskalastajakisa jatkuu heinäkuun 16. päivä klo 15-19 Summasella. Silloin on soutu-

uistelun vuoro, ja viikko siitä, 23. heinäkuuta, veneestäonginta, joka on kolmas ja viimeinen 

kalastus-cupin osakilpailu. Molemmissa kisoissa lähtö- ja punnituspaikka on 

Lahdenperäntie 55:ssä. 

 

 

 

Ja sitten Savun pilkkikisojen historiaa: 

 

Vuosi Naisten mestari Tulos g   Miesten mestari Tulos   Osallistujia 

KKK-AIKA   (KAIKKI KALAT KELPAA) 

1986 Aila Korhonen   100   Juhani Hakala   575  15 

1987 Katja Korhonen     Juhani Hakala  (seuran siht. hukkasi tulok.) 

1988 Helena Ropponen  275   Mikko Ahola   830  21 

1989 Aila Korhonen   800   Ilpo Rautiainen  2500  16 

1990 Aila Korhonen  1150   Antero Hirvi  1600  24 

1991 Aila Korhonen  1440   Pertti Harjula  1820  21 

1992 Aila Korhonen  1300   Pertti Harjula   820  24 

1993 Vappu Rautiainen 1025   Heikki Takala  1175  18 

1994 Vappu Rautiainen  300   Juhani Hakala  1400  18 

1995 Vappu Rautiainen 2180   Pertti Harjula  3710  23 

1996 Saara Utriainen  2200   Pertti Harjula  1650  29 

1997 Aila Korhonen     80   Pertti Harjula  2000    9 

1998 Saara Utriainen  1050   Pertti Harjula  2730  12 

1999 Saara Utriainen  1150   Heikki Takala  1500  11 

2000 Saara Utriainen 3490 (SE)  Pertti Harjula  2575  10 

2001 Saara Utriainen   660   Pertti Harjula   800  10 

2002 Vappu Rautiainen 2050   Pertti Harjula  3730   9 

2003 Aila Korhonen  1210   Hannu Vesterinen 2640  11 



2004 Aila Korhonen   684   Pertti Harjula  2054   9 

2005 Aila Korhonen  2200   Pertti Harjula  6950 (SE)  7 

2006  Saara Utriainen   532   Pertti Harjula  1150   8 

2007 KISOJA EI VOITU PITÄÄ HEIKKOJEN JÄIDEN VUOKSI!! 

2008 Vappu Rautiainen 1350   Pertti Harjula  1410  10 

2009 Anniina Lehtomäki  250   Pertti Harjula     35    5 

2010 Anniina Lehtomäki  810   Pertti Harjula  1230    7 

2011 Anniina Lehtomäki  630   Juhani Hakala   750    6 

2012 Anniina Lehtomäki  590   Hannu Vesterinen  840    8 

2013 Henna Suuronen  659   Pertti Harjula  1628   17 

2014 Anniina Lehtomäki 1130   Pertti Harjula    670   15 

2015 Anniina Lehtomäki   344   Juhani Hakala  1391   13 

2016 Vappu Rautiainen     70   Pertti Harjula  2550   17 

 

VAK – AIKA (VAIN AHVEN KELPAA) 

2017 Vappu Rautiainen       0   Hannu Vesterinen   798   13 
 

* 
 

Loppuveisu  
 

Savulenkki mahtava, juostaan juhannuksena.   

Järjestäjät juosten häärii, osa ihan hihat käärii.  

Juoksijoita tieltä lappaa, samat naamat täällä tappaa.                

 

Kansa istuu katsomossa, odottelee julistusta. 

Orkesteri korsussaan, virittelee jousiaan. 

Hölkkähumppa kajahtaa, pyssyn luoti pamahtaa. 

Juoksijat jo ryntää tiellä, kohta hiki lentää siellä. 

 

Ohjelmaa on kaikenlaista, tarinaa myös monenlaista.  

Juoksijat jo maaliin ehtii,  "urotyö" taas juosten tehtiin.  

Ensi vuonna uudestaan, tullaan, tää on hienoa.  

Rauhaa sekä rakkautta, on tää Savun juoksujuhla. 

 

 Riimitellen  Paula 
 
 
                      

 
 
 
 
 



 
 
 

Savun Saunamaailman kasvukipuja 
 

kokemassa Pauli Pääkkönen 
 

Savun Sanomat nro 56 joulukuu 2008 kansikuva 
 
 


