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Puheenjohtajan palsta
Kiimasen Savu 30 vuotta - hyvissä voimissa neljännelle vuosikymmenelle
Kiimasen Savu antaa aivan takuulla aihetta neljäkymmenvuotishistoriikin kirjoitajalle. Toivon mukaan pääsen
itse kymmenen vuoden kuluttua jatkamaan siitä, mihin olen lähiaikoina julkaistavan 30-vuotishistoriikkini
lopettanut.
Kiimasen Savu yhdistyksenä voi oikein hyvin niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikin. Savulla on rapiat
seitsemänkymmentä laadukasta jäsentä, jotka lähes tulkoon kaikki täyttävät jäsenvelvollisuutensa osallistumalla
yhdistyksen päätapahtuman Kiimasen Savulenkin järjestelyihin vuosi vuoden jälkeen. Kiimasen Savun idealingot
Heikki Takala, Tero Lehtomäki, Iivari Pääkkönen ja kumppanit pitävät huolen siitä, ettei toiminta näivety.
Seurassamme on monen muunkin asian taitajia. Rakentajat, joiden ahkeruudesta ja saavutuksista olen
historiikissa kertonut, saavat aivan varmasti näyttää osaamistaan vielä monta kertaa. Seuraava projekti lienee
isomman ulkovessan rakentaminen myllyalueelle. Ja jos ei muuta keksitä, niin eiköhän saunamaailmaa voisi
edelleen kehittää.
Kiimasen Savun taloudellinen tilanne poikkeaa monen yhdistyksen vastaavasta. Kiimasen Savulenkin ansiosta
seurallamme on raha-asiat kunnossa. Lanneveden POP-pankin tilillämme on sen verran katetta, että yksi tai kaksi
epäonnistakaan Savulenkkiä ei yhdistystä kaada. Savulenkki on ulkoilmatapahtuma ja säiden armoilla.
Myllyblues, joka kesällä 2014 järjestetään neljännentoista kerran, jatkuu sekin 2010-luvun tappiota tuottaneista
konserteista huolimatta. Myllyblues on saavuttanut arvostetun, jopa kadehditun aseman valtakunnan
bluestapahtumien järjestäjien joukossa. Ja Myllyblues on harvoja kesätapahtumia Lanneveden kylän omille
nuorille. Parin viime vuoden aikana Kiimasen Savu on hakeutunut läheiseen yhteistyöhön Sampo Nuorisoseuran
kanssa. Kiimasen Savulenkki on paisunut niin suureksi, että sen järjestelyissä tarvitaan koko kyläkunnan
panosta. Yhteistyö Sampo Nuorisoseuran kanssa on sujunut hyvin ja takaa Lanneveden suurimman
yleisötapahtuman jatkumisen 30-vuotisen taipaleen jälkeen.
Pieni huolenryppy yhdistyksen ohimolta löytyy. Kiimasen Savun jäsenistö ikääntyy, eikä nuoria toiminnastamme
innostuneita ole montakaan ilmoittautunut paikkaamaan vanhoja ja sairaita. Omissa jälkeläisissämme toki on
muutamia, jotka jo ovat hyvin toiminnassa sisällä, mutta nuorisollamme on paljon mukavaa tekemistä ilman
Savuakin. Kun aloitimme kolmekymmentä vuotta sitten, vaihtoehtoja ei paljon ollut.Toivottavasti nuorisomme
innostuu Kiimasen Savun toiminnasta, kun hiukan ojentelemme kättämme heidän suuntaansa. Ei suinkaan
ottaaksemme heiltä jotakin, vaan antaaksemme. Suunnitelmissamme on auttaa tulevana kesänä Lanneveden
lapsia ja nuoria tukemalla heidän pesäpalloharrastustaan ja avustamalla ainakin taloudellisesti skeittiparkin
perusparannusta. Tässä on silta menneestä tulevaan. Emme jää tallaamaan paikallemme, vaan menemme
eteenpäin yli kuohuvan kosken!
Juhlimme pääsiäislauantaina Hernesalmen myllyssä Savun perustamisen 30-vuotispäivää. Toki seuramme on
silloin jo reilusti neljännellä vuosikymmenellään, sillä Heikki Vesterinen, Hannu Vesterinen ja Tapio Pajari
allekirjoittivat perustamissopimuksen 12. huhtikuuta 1984. Juhlapuhujaksi olemme saaneet Ismo Haaviston, joka
pitää puolen tunnin puheensa bluesiksi. Savun tilaisuuksissahan ei aina tyydytä suomen kieleen, kuten eestiksi
julistettava juhannusrauhattomuuskin osoittaa. Pauli Pääkköseltä on tilattu juhlalruno, jonka hän myllyssä
esittää. Juhlan teemaa ”musiikki tavoittaa sydämet paremmin kuin sanat” noudattaen tervehdyssanat lauletaan
yhdessä Pentti Kujalan säestäessä. Savun kansallislaulua ”Norjalainen villapaita”, voi jokainen jo etukäteen
hiukan harjoitella. Tilaisuus päättyy Ismo Haaviston musiikkiesitykseen. Kahvitus ja tervehdysten vastaanotto
alkaa kello 13 ja muu ohjelma klo 14. Juhlan ohjelma ja aikataulu toisaalla tässä lehdessä. Odotamme ja
toivomme jäseniltämme runsasta osanottoa hienoon juhlaamme. Olette lämpimästi tervetulleet!

Hannu Vesterinen

Kannen kuva: Kiimasen Savun perustamissopimus on juuri allekirjoitettu. Tapio Pajari (oik.), Heikki Vesterinen
ja Hannu Vesterinen povaavat voittoisaa tulevaisuutta neljälle kirjaimelle.

» Lanneveden urheilukentän vihkiäiskilpailut 29.7.1956. 3000 metrin juoksu on käynnissä. Marko Tapper johtaa vielä, mutta
joutui lopulta tyytymään toiseen sijaan. Kuvassa toisena juokseva Ahti Nurmisto voitti ajalla 8.59,4. Markon aika oli 9.04,8.
Kuva: kuvaaja Matti Rämänen/ Saarijärven Museo.

Lanneveden urheiluhistoria 1880-2013 on vihdoinkin painossa ja putkahtaa sieltä huhtikuun alussa. Kirjaa on
siis saatavilla jo Kiimasen Savun 30-vuotisjuhlassa. Julkisempi julkistamistamistilaisuuskin on kaavailussa, koska
Savun juhla on kutsuvierastilaisuus. Luonnehdin tekelettäni Lanneveden urheilun pikkujättiläiseksi. Täydellisen
historiateoksen leimaa en julkaisuuni tohdi, enkä halua ottaa, sen paremmin kuin itselleni historioitsijan titteliä. Mutta
sen takaan, että kirja on mielenkiintoinen ja uskon sen kiinnostavan nykyisiä ja entisiä lanteisia. Kirjaan olen tehnyt
juttuja ja kaivanut tuloksia 27:stä lajista. Eniten palstatilaa 155- sivuisessa teoksessa saavat tietysti Lanneveden parhaat
urheilijat Toivo Hyytiäisen ja Pirjo Hakalan johdolla, ja lajit, joita Lannevedellä on harrastettu vuosikymmenten varrella
eniten. Yleisurheilu, pesäpallo, paini ja hevosurheilu ovat lajeja, joissa on ylletty kansallisestikin merkittäviin
saavutuksiin. Suurista lajeista hiihto poikkeaa edellisistä, sillä mainittavampaa menestystä ei tässä kansan rakastamassa
lajissa ole tullut.
Kirjassa on paljon tuloksia ihan pienistäkin Lannevedellä järjestetyistä kilpailuista. Näin ollen kirjassa vilahtelee
vuosikymmenten takaa urheilukilpailujen kärkisijoilla miehiä ja naisia, joita harva meistä on mieltänyt urheilijoiksi.
Kukapa olisi uskonut, että Edvin Honkanen on sijoittunut Lanneveden moukaripörssin kisoissa aivan kärjen tuntumaan
kahdentoista kilpailijan joukossa. Kyseisessä kilpailussa kesäjuhlien kuuluttaja pyysi yleisöä poistumaan paikalta
osallistujalistan nähtyään.
Lanneveden urheiluhistoriaan olennaisesti kuuluva Kiimasen Savun 30-vuotinen taival saa kirjan lopussa oman
osuutensa. Olen vuonna 2004 julkaistussa kirjassani ”Joki” kertonut Savun kahdestakymmenestä ensimmäisestä
vuodesta, joten pääpaino Savun 30-vuotishistoriikissa on vuosilla 2004-2013.
En voi kyllin kiittää teknistä avustajaani ja oikolukijaani Pekka Rämästä ja taittaja Lea Lerkkasta. Pekka on askarrellut
käsikirjoitukseni kimpussa kymmeniä tunteja ja Lea huhkinut taiton kanssa saman verran ainutkertaista aikaansa, jota ei
takaisin saa. Ja jälki on hienoa.
Toivon julkaisuni kiinnostavan teitä, hyvät lukijat ja urheilun ystävät. Olen itse kirjan kustantanut joten toivon sille
tietysti myös myyntimenestystä. Kirja tulee myyntiin ainakin Lanneveden Pop-pankkiin, Sampolaan ja Hernesalmen
myllyyn. Tottakai sitä saa myös minulta ja ehkäpä jotkut ystävänikin ottavat sitä käsikauppaa varten.
Hannu Vesterinen

KIIMASEN SAVUN 30- VUOTISJUHLA
Hernesalmen myllyssä lauantaina 19. huhtikuuta 2014 klo13
Ohjelma teemalla ”musiikki tavoittaa sydämet paremmin kuin sanat”.
Kahvitus ja tervehdysten vastaanotto klo 13-14

Johtokunta

Tervehdyssanat

Pentti Kujala, yleisö ja norjalainen villpaita

Juhlapuhe

Ismo Haavisto

Juhlaruno

Pauli Pääkkönen

Savun 30- vuotishistoriikki

Hannu Vesterinen

Savun viirit

Jakaa puheenjohtajisto

Musiikkiesitys.

Ismo Haavisto
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Ilmoittautuminen ennakkoon tarjoilun vuoksi välttämätöntä! Viimeinen ilmoittautumispäivä
10.4.2014. Ilmoittautumiset Hannulle puh. 040 8611123, s-posti vesterinen.hannu@pp.inet.fi.
Tervetuloa!

Kiimasen Savu ry

Anniina Lehtomäki Savun pilkkikisojen kuningatar
Savun 28. pilkkimestaruudet ratkottiin Summasella, Lahenperän laihoilla vesillä. Viisitoistapäisen onkijoiden joukon
ylivoimaisesti paras oli Savun sihteeri Anniina Lehtomäki, joka veteli jäälle 1130 gramman saaliin. Anniina sai myös
suurimman kalan – hauki 900 g – ja suurimman ahvenen, 210 grammaa. Pertti Harjula voitti kahdella lahnallaan
miesten sarjan ja Elmeri Lehtomäki hyvällä tuloksella lasten sarjan. Elmerin tulos oli 10 grammaa parempi kuin miesten
sarjassa pronssille yltäneen Matti Ikkalan.
Pertiltä Anniinan saama hauki ehti hetkeä aiemmin naksauttaa pilkkivavan poikki, mutta onneton typerys ja paikkakala
kun oli, jäi kyttäämään parempaa makupalaa ja erehtyi Anniinan värikoukkuun. Katkesihan siinä rytäkässä sihteeriltäkin
tapsi, mutta kala oli jo jäällä. Anniina oitis hyppäsi hauen selkään hajareisin. Iso ja vahva kun oli, kuljetti peto kuitenkin
kevyttä naista liukkaalla jäällä kohti Talvilahtea. Mutta Vakkerin mökin tieneillä alkoi kaameaa kalaa ahistaa Anniinan
pihtien puristuksessa. Haukivaari köllähti kupeelleen ja Konneveden tyttö kiskaisi arvokkaan värikoukkunsa kalan
leuasta.
Tätä lyhyttä, mutta kiihkeää välikohtausta lukuunottamatta kisat vietiin läpi rauhallisesti ja sopuisasti. Pieniä
sääntörikkomuksia toki ilmeni, mutta ne eivät tällä kertaa vaikuttaneet mitenkään lopputuloksiin. Myöhästyminen
ilmoittautumisesta, potkurin käyttö ilman perusteltua syytä, jäälle meno ennen kilpailun alkua tällaisina mitättöminä,
mutta huomiota herättäneinä pikkurikkeinä mainittakoon. Kymmenen onkijaa viidestätoista sai saalista, joka on hyvä
suoritus tämän kertaisella kisapaikalla, joka oli päivänsankarin, Ilkka Vesterisen varma valinta. Viimarannan Otto on
sanonut, että Summanen on huono pilkkijärvi ja Lahenperä Summasen huonoin pillkkipaikka.
Erityismaininnan ansaitsee Palsanpuron Pajan toimistusjohtaja Iivari Pääkkönen, joka liukkaat saappaat jalassaan,
saksalaiseen sotilasmantteliin ja Suomen armeijan karvalakkiin pukeutuneena kantoi raskaan näköistä keittiötuolia ensin
Viimarannan pakalle, sieltä Lamposaareen ja pikku mutkien kautta takaisin Lahenperään. Sivuvastainen tuuli vastusti
puuskissa n.15 sekuntimetrin voimalla, mutta silti mies ehti onkia kolme vöyrästä ahventa ja napata miesten kisan
kakkossijan. Hiukan valitteli nivusiaan taiston tauottua, mutta oli varsin tyytyväinen kisan kulkuun.
Voitollaan Anniina siirtyi tietysti johtoon Savun kuningaskalastajakisassa, jonka toinen osakilpailu on Kulumalan
seksisaaressa 5. heinäkuuta, jolloin yritetään kalaa vapaongella. Kuningaskalastajakisan kolmas ja viimeinen osakilpailu
on 19. heinäkuuta Lahenperästä starttaava soutu-uistelukisa.

Tulokset Savun pilkeistä 16.3. 2014. Sää aurinkoinen, pohjoistuuli puuskissa voimakas, pakkasta pari astetta.
Naiset
1. Anniina Lehtomäki
2. Henna Suuronen
3.Vappu Rautiainen
4. Paula Pajari

1130g
340
80
-

Tilanne kuningaskalastajakisassa
1. Anniina Lehtomäki
1 pist.
2. Pertti Harjula
2
3. Henna Suuronen
3
4. Iivari Pääkkönen
4
5. Elmeri Lehtomäki
5
6. Matti Ikkala
6
7.Tero Lehtomäki
7

Miehet
1. Pertti Harjula
2. Iivari Pääkkönen
3. Matti Ikkala
4. Tero Lehtomäki
5.Hannu Vesterinen
6. Juhani Hakala
7. Antero Rautiainen
8. Ilkka Vesterinen

670
300
260
250
200
-

Lapset
1. Elmeri Lehtomäki
2. Elmiina Lehtomäki
2. Aliisa lehtomäki

270g
-

8. Hannu Vesterinen
8
9. Vappu Rautiainen
9
10. Paula Pajari, Juhani Hakala, Antero Rautiainen, Ilkka Vesterinen,
Elmiina Lehtomäki ja Aliisa Lehtomäki 10 pistettä.

***

KIIMASEN SAVU RY
Rekisterinumero 142.871
Perustava kokous 12.04.1984
Hyväksytty merkittäväksi yhdistysrekisteriin 15.10.1985
Sääntöjen muutos ja nimenkirjoittajien muutos rekisteröity 13.07.2009
Yhdistyksen nimen kirjoittajat Hannu Vesterinen, Pentti Kujala ja Anniina Lehtomäki (kaksi yhdessä)
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
YHDISTYKSEN JOHTO -JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuuluneet Hannu Vesterinen (pj), Anniina Lehtomäki (siht.), Pentti Kujala (rah.
hoit. vpj), Antero Rautiainen ja Iivari Pääkkönen. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Vesa Walamies ja Pauli
Pääkkönen.
KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.3.2013 Hernesalmen myllyssä. Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa:
10.3. ja 31.7. 2013
JÄSENET
Uusia jäseniä ei ole tullut. Seuran jäsenmäärä vuoden 2013 lopussa on 85.
LIIKUNTATOIMINTA
Seuran hiihtokisat järjestettiin Hernesalmen myllyllä 10.3.2013. Kisaan osallistui 7 hiihtäjää.
Peräkylän kuntohiihtolatua on edelleen pidetty yllä Antero Rautiaisen toimesta.
Pilkkikisat pidettiin 29.3.2013 Sahan rannassa ja osanottajia oli 17.
Maantiejuoksumestaruuksista kamppaili 20.6.2013 viisi juoksijaa.
31. Kiimasen Savulenkillä 21.6. 2013 oli ennätykselliset 1144 osallistujaa.
Savun rantaongintakisaan Lahdenperässä 20.7.2013 osallistui 11 onkijaa.
Viidenteen Savun soutu-uistelukilpailuun 27.7.2013 Lannevedellä osallitui 7 venekuntaa, joissa oli 12 kilpailijaa.
Kiimasen soihtujuoksuun 7.9.2013 osallistui 14 liikunnan harrastajaa.
JULKAISUTOIMINTA
Vuoden 2013 aikana ilmestyivät Savun Sanomien numerot 71-75. Lehdet julkaistiin myös Lanneveden verkkosivuilla.
KULTTUURITOIMINTA
Kiimasen Savulenkin kulttuuripuolen nimiä olivat soittaja Timo Leppänen, laulaja Anneli Hänninen ja taikuri Riku
Pajari. Tohtori Timo Hirvi julisti juhannusrauhattomuuden.
Kolmannentoista Myllybluesin esiintyjät 12.7. 2013 pidetyssä konsertissa olivat Forest Lake Band Oulusta ja Jukka

Mäkinen Wang Dang Dudes- bändinsä kanssa. Laulaja Jamie Mäkinen esiintyi yksin, kaksin miehensä Jukka
Mäkisen kanssa ja myös Wang Dang Dudesin solistina. Väkeä oli mukavasti, 252 lipun lunastanutta ja n. 50
ilmaislippulaista.
Kiitosiltamissa 7.9.2013 tanssimusiikin soitti taas Timo Leppänen. Juhani Luotolan järjestämä ilotulitus oli
täydellisyyttä hipova. Väkeä iltamissa oli myllyn täydeltä.
RAKENNUSTOIMINTA
Kiimasen Savun kirvesmiehet Ilkka Vesterinen, Tero Lehtomäki, Iivari Pääkkönen, Juhani Luotola, Juhani
Hakala, Pentti Kujala, Jorma Pajari, Tapani Luotola ja Tauno Tarvainen rakensivat Korsu- näyttämön eteen penkit
ja joen rantaan kotasaunan, joka sai nimekseen Savunlinnan.
URHEILUMENESTYSTÄ JA PALKITTUJA SAVULAISIA
Hiihtomestarit: Elmiina Lehtomäki, Elmeri Lehtomäki, Paula Pajari ja Pentti Kujala
Pilkkimestarit: Aliisa Lehtomäki (alle 15v.), Henna Suuronen ja Pertti Harjula
Maantiemestarit: Satu Puukko ja Kimmo Hietikko.
Maratonmestari Kimmo Hietikko
Soihtujuoksun voittajat: Heini Luotola ja Pauli Pääkkönen
Rantaonginnan mestarit: Elmiina Lehtomäki (alle 15 v.), Henna Suuronen ja Tero Lehtomäki
Uistelumestari Heikki Takala
Savun kuningaskalastaja ( pilkki+rantaonginta+soutu-uistelu) Hannu Vesterinen
Johtokunnan maljalla palkittiin Marita Vesterinen
Nuoren urheilijan stipendin hyvästä menestyksestä saivat skeittauksen Suomen mestari Heini Luotola, Jyväskylän
Lohen pesäpalloilija ja pelinjohtaja Elmeri Pajari sekä Jyväskylän Jalkapalloklubin (JJK) A-junioreiden maalivahti
Valtteri Pajari.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
TOIMINNAN JOHTO
Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen (08.03.2014) valitsema viisihenkinen johtokunta, johon kuuluvat Hannu
Vesterinen (pj), Anniina Lehtomäki (siht.), Pentti Kujala (vpj, rah.hoit.), Antero Rautiainen ja Iivari Pääkkönen.
LIIKUNTATOIMINTA
A. Antero Rautiainen pitää auki Peräkylän kuntohiihtolatua. Savu maksaa Anterolle kulukorvauksena moottorikelkan
polttoainekulut ja lahjoittaa kahvia arvottavaksi kuntohiihtäjien kesken.
B. Savun hiihtokisat pidetään 08.03.2014 Hernesalmen myllyllä jos lumitilanne sallii.
C. Savun pilkkikisat järjestetään Lahdenperässä Summasella su 16.3.2014 klo 12-16.
D. Savun maantiejuoksumestaruuskisa (10km) ja toimitsijanortti perinteiseen tapaan juhannuksen aatonaattona to
19.6. 2014 talkoiden päälle.
E. 32. Kiimasen Savulenkki juhannusaattona 20.6.2014.
F. Savun jäsenten välinen soutu-uistelukisa Summasella 19.07.2014. Kilpailukeskus Lahdenperän Vastarannassa.
G. Jäsenten välinen rantaongintakisa Kulumalassa 5.7. 2014 klo 10.
H. Jäsenten välinen kolopallokisa Kulmalassa pvm. avoin
I. Kiimasen Soihtujuoksu 6.9.2014
JULKAISUTOIMINTA
Jäsenlehti Savun Sanomien 27. vuosikerta ilmestyy 3-4 kertaa. Lehti jaetaan sähköisenä, paperiversio niille, joilla ei
ole sähköpostia. Lehti julkaistaan pääsääntöisesti myös lannevesi.fi -sivuilla internetissä. Hannu Vesterinen on vastaava
toimittaja.
KULTTUURITOIMINTA
A. Kiimasen Savun perustamisen 30-vuotisjuhla pidetään Hernsalmen myllyssä 19.04.2014 klo 13.
B. 32. Kiimasen Savulenkillä 20.6. esiintyy Hemmo Hirvosen orkesteri. Juhannusrauhattomuuden julistajaksi
pyydetään ensisijaisesti Savulenkin ystävä Jyväskylän seudulta. Nimi pidetään salassa.
C. Kymmenes Myllyblues järjestetään perjantaina 11.07.2014 klo 20.30- 00.30 . Tilaisuudessa esiintyy
Vooduo ja Hojas Blues Band.
D. Pikkujoulu pidetään myllyssä marras-joulukuun vaihteessa.
Savun toiminnantarkastajina jatkavat Vesa Walamies ja Pauli Pääkkönen
***

Tapani Luotola: Kisaveikkaus erotti taas jyvät akanoista
Savulaisille oli Sotshin talviolympialaisista tarjolla hieman tavallisuudesta poikennut kisaveikkaus, jossa rivin
täyttämisen oli määrä käydä helposti, vakioveikkauksen tapaan, kun kohteitakin oli sama määrä. Piti veikata vain
voittajaa mitalien määrässä kussakin kohteessa. Olennainen kriteeri oli, että veikkaus ei saa pilata kisojen seurannan
jännitystä yksittäisissä lajeissa.
Vaikeaksihan se sitten lopulta kuitenkin osoittautui, jo rivien lähettämisenkin osalta. Puheenjohtaja niitä vastauksia
minulle haali keneltä mitenkin.
Elmeri Pajarin mielestä kyseessä oli nyt myös sisällöltään ”ylivoimaisesti vaikein kisaveikkaus, mitä kuunaan on
järjestetty”.
Esimerkiksi 13 oikein on harvinaisen kovan urheilutietämyksen ja onnen takana, vaikka kohteet olisivat äärimmäisen
helppoja (mitä ne eivät selvästikään ole), Elmeri kirjoitti.
Tähän tapaan Elmeri todisteli:
”Jos rivi olisi helppo, eli kohteissa olisi selvät suosikit kuten Kanada-Puola esimerkiksi, joka kohteeseen olisi 60%-70%
todennäköisyydellä voittava maa, olisi kaikkien 13 kohteen päävoiton todennäköisyys 0,6^13 = 0,00136... Eli
kansankielellä kerran tuhannesta. 70-prosentilla se tulee 9 kertaa tuhannesta.”
No eihän se Elmeri sitten pärjännytkään. Mutta todelliset alan miehet erottuivat silti taas porukasta, vaikka esimerkiksi
Hollannin luistelumenestys olikin monille yllätys.
Veikkauksen voitti Jorkku Pajari tuloksella 10 oikein. Pentti Kujala, Tapani Luotola ja Vesa Walamies tiesivät kohteet 9
parin osalta. Vesa sai siis jaetusti toiseksi parhaat pisteet vaikka oli ehtinyt jo toivoa, ettei tuloslistaa muutoin kuin
voittajien osalta julkaistaisi, kun oli muka tehnyt rivinsä vain ”huitaisemalla”.
Eipä sitten kerrotakaan muuta kuin että veikkauksia jätettiin 13 kappaletta. Tulokset tippuivat tasaisesti alaspäin niin,
että neljä huonointa riviä jakoivat tuloksen 6 oikein. Eli ei se niin järin huonosti mennyt keneltäkään.
***

Kymmenen kysymystä Valtteri ja Elmeri Pajarille
Savun Sanomien edellisessä numerossa (nro 75) yritin maallailla jonkinlaista henkilökuvaa Kimmo Hietikosta,
Kiimasen Savun maratontilastoa vuosikausia hallinneesta kuusikymppisestä ikämiehetä. Tällä kertaa olen pyytänyt
kahdelta Savun nuoren polven urheilijalta vastaukset kymmeneen kysymykseen. Valtteri Pajari, joka pelaa JJK:n Ajunioreiden maalivahtina ja Elmeri Pajari, joka johtaa Lohen pesäpallojoukkueen peliä, itsekkin välillä kentällä
piipahtaen, saivat Savulta pienen stipendin viime syksynä. Tässä kolmannen polven urheilijapoikien vastaukset
kysymyksiini. Haastattelut tehty loppusyksystä 2013.
Valtteri Pajari
1. Syntymäaika ja paikka
03.05.1996 Jyväskylä
2. Suhteesi/asemasi Kiimasen Savuun/Savussa
Kiimasen Savu on hieno urheiluseura, joka ei tavoittele rahallista tulosta, vaan hyvää rehtiä urheiluhenkeä ja mieluisia
urheilukokemuksia, joka on nykypäivänä todella harvinaista. Ei olisi juhannusta ilman perinteistä Savulenkkiä. Siellä
on joka ikinen juhannus aloitettu ja siellä on tavannut joka vuosi kaikki Lanneveden tutut ja siellä on vaihdeltu
kuulumisia. Muutaman kerran olen tullut jonkun kaverini kanssa tapahtumaan ja he eivät kaupunkilaisina ole vieläkään
ymmärtäneet miksi ihmeessä keskelle ei mitään tulee niin paljon ihmisiä juhannuksena tapahtumaan jota ei edes
markkinoida kunnolla missään.
3. Varhaisin urheilumuistosi.
-omaan urheiluun liittyvä
Ensimmäiset muistot tulevat Halssilan Kivistön työnväentalon hiekkakentältä, jonne menin ensimmäisiin
jalkapalloharjoituksiini kun olin kahdeksan- vuotias.
-muuhun urheiluun liittyvä
Ensimmäisenä tulee mieleen meidän kotipihassa pelatut kuumat lätkäpelit, jossa oli minun ja Empun lisäksi useita
lähellä asuvien perheiden nuoria.
4. Varhaisin Kiimasen Savuun liittyvä muisto (t)

En muista tarkalleen vuotta, tai sitä minkä ikäinen olin, mutta yhtenä juhannuksena olin osallistunut lastenjuoksuihin ja
kaaduin heti lähtöviivalla. Siitä sitten kyyneleet silmissä ja hirveässä adrenaliini-tunteessa juoksin muuta porukkaa
raivokkaasti kiinni. Lopulta nousin huikealla loppukirillä neljänneksi, millisekunnin päähän mitallista. Se ei silloin
tyydyttänyt ja olin vielä entistä vihaisempi kisan jälkeen.
5. Mitä harrastit lapsena
Jalkapallon aloitin 8-vuotiaana ja lapsena tuli paljon pelattua erinlaisia pihapelejä kavereiden kanssa päivät pitkät.
Jalkapallon lisäksi kävin koulun sählykerhossa, joka oli joka viikon perjantaina. Siellä oli aina kovat ja hauskat pelit
kun kaikki tunsivat toisensa.
6. Vaikuttavin kirja ja elokuva, saa perustellakin
Rocky elokuvasarja on klassikko. Mies ottaa aina kymmenen erää turpaan kehässä ja toisessa viimeisessä tai
viimeisessä erässä miehen ollessa jo teho-osasto kunnossa Rocky taistelee voiton vastustajasta. Zlatanin elämänkerta on
mainio kirja, koska Zlatan on niin ristiriitainen persoona, jotkut rakastavat, jotkut vihaavat ja Zlatan kertoo kaikista
kentän ulkopuolisistakin asioista ja riidoista eri huippupelaajien ja valmentajien kanssa.
7. Mikä urheilulaji ja milloin nousi muiden yläpuolelle omassa tekemisessäsi
Jalkapallo oli todella helppo aloittaa koska 500 metrin päästä kodistani oli jalkapallokenttä, jossa sen alueen
urheiluseura Halssilan Nousu harjoitteli. Silloin oikeastaan jalkapallo nousi muiden lajien yläpuolelle, kun aloin sitä itse
pelaamaan.
8.Omaan lajiin liittyvä esikuva
Zlatan Ibrahimovic, se mies ei välitä mitä muut ajattelevat hänestä ja hän tekee aivan omaa juttuaan ja on muutenkin
loistava pelaaja.
9. Saavutuksesi mielilajissasi
Saavutuksia ei ole oikeastaan juuri ollenkaan, ainakaan isoja, Piirijoukkueeseen pääsin molempina vuosina ja joissain
turnauksissa on minut valittu parhaaksi pelaajaksi, mutta ei sitten sen ihmeempiä saavutuksia ole tullut tässä lajissa
vielä saavutettua.
10. Millaisia tavoitteita sinulla on lajissasi
En ole mitään hirveän korkeita tavotteita itselleni asettanut, vuosi kerrallaan pelataan. JJK:n edustusjoukkueeseen
pääseminen olisi hieno homma.
Elmeri Pajari
1. Syntymäaika ja paikka
15.08.1990 Jyväskylä
2. Suhteesi/asemasi Kiimasen Savuun/Savussa
Kiimasen Savun jäsen. Savun pitkä historia on tarttunut mukaan isän puolelta, eikä siitä oikein voi olla välittämättä.
Savulenkki on edelleen mielestäni yksi hienoimpia tapahtumia, mitä maa päällään kantaa. Sekä tunnelman että historian
puolesta.
3. Varhaisin urheilumuistosi
-omaan urheiluun liittyvä
Kouluun tuli muuan Antti Tokkari höpöttämään omiaan ja kutsumaan pesiskouluun kesäksi. Minähän sitten menin.
-muuhun urheiluun liittyvä
Jaa-a.. En tiedä varhaisimmasta, mutta ensin tuli mieleen jääkiekkopelit Oskun kala-altaalla ja kaikki maailman muut
pelit Härkälän pihassa isän ja veljen kanssa.
4. Varhaisin Kiimasen Savuun liittyvä muisto (t)
Ei varmasti ole varhaisin muisto, mutta mieleenpainuvin on totta kai lastenjuoksun kolmas sija - ei mitään hajua, mikä
vuosi. Kaatuminen ensimmäisessä mutkassa haittasi harmittavan monena vuonna sijoitusta.

5. Mitä harrastit lapsena
Kuusivuotiaasta eteenpäin kesät menivät pesäpallon parissa. Naapuruston poikien kanssa hakattiin erilaisia jääkiekon
variaatioita aamusta iltaan. Välillä oli tennispallo ja kaukismailat, välillä sählymaila ja –pallo. Kesäisin myös tuli ajettua
pyörällä isän lenkeillä mukana ja uitua. Talvisin hiihdin ja kavereiden kanssa meni kaikki illat kaukalossa kiekkoa
pelatessa.
Lukeminen tuli harvinaisen varhaisessa vaiheessa mukaan. Skaala on ollut kohtalaisen raju; välillä Leo Tolstoita tai
Mein Kampfia ja sitten välillä luen vain Urheilusanomat kerran viikossa.
6. Vaikuttavin kirja ja elokuva, saa perustellakin
Laps‘ Suomen. Perustelut: lue kirja. Elokuvista kovimman vaikutuksen ovat tehneet kaikki Quentin Tarantino elokuvat.
Muun muassa uusin, Django Unchained on kovaa kamaa. Tarantino on aivan fantastinen tunnelman luoja ja tykkää
revitellä mustalla huumorilla.
7. Mikä urheilulaji ja milloin nousi muiden yläpuolelle omassa tekemisessäsi
Tämä on vaikea. Pesäpalloa harrastin kuusi vuotiaasta lähtien, mutta vasta täysi-ikäisenä rakastuin lajiin. Lajissa et voi
koskaan ollaan tyytyväinen mihinkään. Aina on jokin alue mitä pitää kehittää; nopeus, voima, pelitaktiikat, kestävyys..
Vaatii myös valtavan määrän lihashuoltoa, sillä on todella repivä laji. Harjoittelusta tulee usein jossain vaiheessa
maanista, kun yrittää opetella kaiken kerralla. Loppujen lopuksi sekoaa, kun harjoitusohjelmassa on 17 reeniä viikossa,
eikä uskalla jättää mitään pois. Valmentamisen puolella myös erilaisten pelitaktiikoiden kehittämisestä on tullut
mieliharrastus – samaan päämäärään voi päästä niin monella eri tavalla.
Penkkiurheilulajeista Amerikkalainen jalkapallo on vienyt viime aikoina mukanaan, saman monipuolisuuden vuoksi.
Yksilölajien puolella olen muodostunut intohimoiseksi ampumahiihtofaniksi!
8. Omaan lajiin liittyvä esikuva
Tekisi mieli vastata joku muu, mutta kun ei voi: Toni Kohonen. Käsittämätön urheilija.
9. Saavutuksesi mielilajissasi
Mitään ei olla saavutettu, mutta hienoin hetki on ollut 860 katsojan edessä pelattu Lohi-Haapajärvi nousukarsinta
syksyltä 2012. Ihan heti en muista, että Koskenharjulla olisi ollut samanlaista meininkiä. Itse pelistä en muista oikein
mitään, tunnelma vei mukanaan. Sama oli viikkoa myöhemmin Haapajärvellä: reilu tuhat katsojaa ja uskomaton
hurlumhei-ottelu. Hävittiin loppujen lopuksi omaan virheeseen se sarja siellä, joten katkeralta ja kuivalta maistui
kuohuviini paluubussissa...
10. Minkälaisia tavoitteita sinulla on lajissasi
Omat tavoitteet on päivä päivältä enemmän lannistuneet henkilökohtaisen uran tiimoilta, mutta valtava määrä energiaa,
intohimoa ja ehkä tieto-taitoakin olisi antaa lajin alueelliselle kehitykselle. Konkreettisia tavoitteita ei ole.. Tai ne ovat
hävinneet jonnekin tämän syysmasennuksen sekaan. Katsotaan uudestaan, kun ollaan haalarihommissa takaisin!

Kiimasen Savun hiihtomestaruushupailut saatiin pidettyä, kiitos ahkerien talkoolaisten, jotka kolasivat Lanneveden
jäältä lunta ja latupohja Keskustalon pihasta Hernesalmen myllylle saatiin melko hyvään kuntoon. Lähtövuorossa
Kiimasen Savun kunniapuheenjohtaja Juho Heikki Vesterinen.

