
SAVUN SANOMAT 
Kotiseutulehti 

 

Kiimasjärvellä vappuna 2018    Nro 87 

 
 

1.5.1983 

Savu syntyy Lahenperässä 

 

 
Vappuyönä tulee kuluneeksi tasan 35 vuotta siitä, kun tällä kuvan paikalla annoimme 

seurallemme nimeksi Kiimasen Savu. Kuva on otettu muutama vuosi myöhemmin, sillä 

yösynnytyksestä ei ole muistikuvia kummempia. Kuvan poika – puolivuotias tuolloin – ajeli 

sinisellä autolla unen sinisessä maassa, kun Savun perustajat järjestelivät nuotiolla sinisiä 

ajatuksiaan. 

 

Vappulehteemme ovat kirjoittaneet Tapani Luotola, Seppo Savolainen, Pekka 

Rämänen, Tapio Pajari, Pentti Kujala, Vesa Walamies ja Hannu Vesterinen. 

Eläkeläisen päivä, liikunnan riemu, talvinen hyötyliikunta, Savun 35. syntymäpäivä, 

vitsejä Uus-Hänniseltä, bluesterapiaa, mikron ylösnousemus, pilkkikisojen surkeutta, 

toimintakalenteri, Savulenkki, Tour de Cannonkoski ja harrasteajoneuvopäivä. Siinä 

aiheitamme. Kiitos kirjoittajille ja hauskaa vappua lukijoille! 



 

 

Puheenjohtajan palsta 

Elä eläkkeellä 

 
Nouse sängystä viisi kolmekymmentä. Älä edes yritä tavoittaa unen myötä katkennutta 

lemmenkohtausta. Sytytä heti valo, jotta naapurisi tietävät sinun olevan hereillä. Venytä ja venytä 

vanhaa sitkeää lihasta, joka ei veny. Ei vaikka mihinkä kidutusvehkeeseen laittaisi. Harjaa 

happohyökkäys hampaistasi. Kurlaa kissanpaskan maku suustasi. Nouda lehtesi laatikosta. Ei, ei 

aamutakissa, vaan täysissä pukeissa, jotta tietävät sinun olevan valmis päivään. Keitä kaurainen 

puuro ja kalisuta jäisiä mustikoita pinnalle. Ei, ei voita eikä sokeria.  

 

Hei, takaisin! Anna sumpinkeittimen olla. Lasi vettä ja baanalle. Kelaa sauvoilla pimeää, märkää 

asfalttia, vaikka kenkuttaa jo Keskisuomalaisen nouto postilaatikosta.  

 

Vaihda aluspaita ja yritä salille, vaikka nuorten uroitten testosteronin löyhkä ällöttää jo 

ajatuksenakin. Poikkea kirjastoon. Muista sulkea puhelin. Lue Hesari ja taidelehti, vaikka Seiskaa 

tekisi mieli. Kysy tiskiltä Juha Hurmeen Niemeä, vaikka Tuomas Kyrön Ruskea kastike sulaisi 

helpommin. 

 

Kiehauta lounaaksi Norjan lohta, sipulia ja perunoita vähäsuolaisessa vedessä. Litkuta sitä kuivaan 

kehoosi.  

 

Nuku päiväunet nyt, kun sinulla on hetki aikaa. Mutta pane kello soimaan vartin päähän, jottet 

menetä yöuniasi. Äläkä sulje puhelinta. Joku voi soittaa. Päiväuni, aivan lyhytkin, selityksenä 

vastaamattomuuteen ei toimi. Laiska päivällä nukkuu. 

 

Venyttele. Pukeudu kevyttä päiväkävelyä varten. Käy kaupassa. Osta omenaa ja porkkanaa, 

rasvatonta maitoa ja Eloveenaa. Puistele eteisen matto ja suorista kenkien rivi.  Naapurisi saattaa 

tulla ovelle ja kysellä hiivan perään tai lappumies tulla myymään taidetta. Lainaa hiiva ja osta taulu.  

 

Anna keräyksiin enemmän kuin rikkaampi naapurisi ja vie viikkoraha kolehtiin. Laula kirkossa 

kovaa ja kaula pitkällä, jotta huomataan, että olet paikalla. 

 

Tervehdi iljettävää naapuriasi ja hymyile hänelle, vaikka nuoruuden uhossasi olisit singonnut kiven 

tai räkäklimpin sen perään. 

 

Pysy pidättyväisenä ja pidettynä. Älä ota riskejä. Hallitse tunteesi ja hillitse mielesi. Pidä ryhtisi ja 

säilytä määrätietoisuus askeleissasi. Nosta hattuasi tai nyökkää tuntemattomallekin. Lähesty 

suojatietä jalka jarrulla, pysäytä ja näytä. Älä peittele kohteliaisuuttasi. 

 

Katsele illalla kynttilän liekkiä kädet ristissä, mutta älä avaa punaviinipulloa. Kirjoita kirje 

sukulaisellesi. Valittele kipua ja särkyä, se ilahduttaa lukijaa varmimmin. 

 

Puraise porkkanaa ja pese hampaasi kolmannen kerran. Tikkua ja lankaa.  

 

Kolmekymmentä etunojapunnerrusta, valot pois ja sänkyyn heti iltauutisten jälkeen. Ahkeraa 

väsyttää.  

 

Jäiköhän levy päälle?        Hannu Vesterinen 

 



Savun toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2018 

 

TOIMINNAN JOHTO 

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen 11.3.2018 valitsema viisihenkinen johtokunta. 

Johtokuntaan valittiin Hannu Vesterinen (pj), Pentti Kujala (vpj, rah. Hoit.), Stepi Sundberg (siht.), 

Tapio Pajari ja Iivari Pääkkönen 

 

LIIKUNTATOIMINTA 

• Savun pilkkikisat järjestetään Sahan rannassa sunnuntaina 25.3.2018 klo 10-14.  

o Kisaisäntä Iivari Pääkkönen 

 

• 36. Kiimasen Savulenkki juhannusaattona 22.6.2018. 

o Kisaisäntä Pentti Kujala 

o Perustetaan erillinen Savulenkin toimikunta samalla tavalla kuin vuonna 2017. 

 

• Jäsenten välinen ongintakisa rannalta Summasella, Lamposaaressa lauantaina 7.7.2018 klo 12-16 

o Kisaisäntä Hannu Vesterinen 

 

• Savun jäsenten välinen soutu-uistelukisa Kiimasella sunnuntaina 15.7.2018. 

o Kisaisäntä Tapio Pajari 

 

• Jäsenten välinen kolopallokisa Kulumalassa keskiviikkona 8.8.2018 klo 18. 

o Kisaisäntä Antero Rautiainen 

 

• 100 km:n pyörämarssi Lannevesi – Canonkoski – Lannevesi sunnuntaina 12.8.2018. 

o Kisaisäntä Tapio Pajari 

 

• Kiimasen Soihtujuoksu ja Savun maantiemestaruuskisa lauantaina 8.9.2018 klo 15 

o Kisaisäntänä Pentti Kujala. 

 

JULKAISUTOIMINTA 

Jäsenlehti Savun Sanomien 31. vuosikerta ilmestyy aina tarvittaessa. Lehti jaetaan sähköisenä, 

paperiversio niille, joilla ei ole sähköpostia. Lehti julkaistaan pääsääntöisesti myös 

www.lannevesi.fi -sivuilla 

internetissä. Hannu Vesterinen on vastaava toimittaja. 

 

KULTTUURITOIMINTAA 

• 36. Kiimasen Savulenkki 22.6.2018 

 

• Harrasteajoneuvopäivä lauantaina 30.6.2018 myllyllä 

o Kisaisäntä Seppo Savolainen 

 

• Kiimasen Savun kiitosiltamat järjestetään myllyssä lauantaina 8.9.2018. Saman päivän 

ohjelmassa myös Savun maantiemestaruuskisa norttilenkillä ja saunat lämpiävät. Kiitosiltamien 

yhteydessä järjestetään Kiimasen Savun muistelot, Iivari Pääkkönen kerää materiaalia muisteloihin. 

 

* 

 

 



 

Urheilu - kulttuuri – juhannusjuhla 

36. Kiimasen Savulenkki  

Saarijärven Lannevedellä, Hernesalmen myllyllä juhannusaattona 22.6.2018  

Ohjelma 

o 9.30 Ilmoittautuminen alkaa (lapset maalialueella, patikka peltoparkin kulmassa, 

kilpasarjat ja norttisarja myllyn alimmassa kerroksessa. Huom. lasten 

ilmoittautuminen päättyy 10.30) 

o 10.00 Hemmo Hirvosen yhtye soittaa  

o 10.30 Lasten juoksut  (Huom. alkamisaika) 

o 11.45 Juhannusrauhattomuusjulistus,  

o 11.50 Kiimasen Hölkkähumppa, Hemmo ja yleisö 

o 12.00 Savulenkin lähtö, Heikki ”Hekuli” Vesterinen  

o 12.10 Hemmo Hirvosen yhtye soittaa 

 

o 13.00 Paikallinen esiintyjä 

o 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). 

Tiedustelut Pentti Kujala 040 152 4324, pentti.kujala@pp5.inet.fi 

Järjestäjät:  Kiimasen Savu ja Lanneveden Sampo nuorisoseura 

 

 



 

Tour de Cannonkoski 

 
 

Kiimasen Savu järjesti viime vuonna Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi 

pyörämarssin Lannevedeltä Multialle ja takaisin, 100 km. 

Onnistuneen tempauksen innoittamina päätimme tehdä tästä perinteen! 

 

Tänä vuonna polkaisemme Kannonkoskelle ja takaisin! 

 Lähtö Lannevedeltä Sampolan pihasta sunnuntaina 12.8 klo 9:00 

 Kiimasen Savu järjestää reitille huoltoauton, joten ei ole pakko polkea koko 100 km! 

 Lenkin jälkeen lihaksia voi pehmitellä Hernesalmen Myllyn savusaunassa. 

 Savu tarjoaa myös pientä, palauttavaa purtavaa Myllyssä. 

 Pyörämarssilla keräämme rahaa AAMULLE, Suomen lasten syöpäsäätiölle. Pyri löytämään 

sponsori, joka maksaa säätiön tilille tietyn summan esim. /km. Tämä on tietenkin 

vapaaehtoista, eikä ole edellytys marssille osallistumiseen! 

 Ilmoittautumiset 5.8.2018 mennessä: 

o tapio.pajari@ecolab.com 

o Puh: 0400 581274 
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Vappuyönä 35 vuotta sitten syntyi Kiimasen Savu 

ja perustajäsenillä kulki lujaa 

 
Yhdistyksemme Kiimasen Savun synnytys on selostettu tämänkin lehden palstoilla jo lukuisia 

kertoja. En nyt palaa 1983 vuoden vappuyön kriittisiin hetkiin. Savun Sanomien ohella niistä voi 

lukea vaikkapa kirjasta Joki (2004) tai Lanneveden urheiluhistorian (2014) sivuilta. Mutta on 

kiehtovaa muistella vuotta 1983 ja Savun perustajajäsenten juoksuja ennen ja jälkeen Savun 

synnyn. Merkitsin isoon siniseen vihkoon omien kirmaisujeni ohella yhteisten lenkkiemme reitit, 

pituudet ja vauhdin. Harmittavan vähän on valokuvia tuolta ajalta. Ei ole juurikaan valinnan varaa, 

mutta jo tähän liittämistäni otoksista tollompikin voi päätellä, että seuran perustamisvuonna herrat 

olivat ajokoirakunnossa.  

 

Heikki Vesterinen, josta käytän jatkossa nimeä Hekuli asui Jyväskylässä Saarijärven tien ja 

nelostien välissä. Tapio Pajari, Tappi, Lohikoskella. Hekuli ja Tappi hakivat minut, sängyn, pöydän 

ja neljä tuolia Törnävältä vuoden 1982 lopulla ja toivat Viitasaarelle seurakunnan kaksioon. 

 

 
 

Tänne päin hyvät herrat. Hekuli ja Tappi seuraavat puheenjohtajaa Mahlun maisemissa. 

Kuva Hannu Vesterisen arkistosta. 

 

Etenkin opettajan loma-aikoina juoksentelimme paljon yhdessä. Kesällä Kiimasella, muuna aikana 

Jyväskylässä. Hölkkiä järjestettiin tuohon aikaan joka pitäjässä, etenkin keväällä ja syksyllä. Niissä 

kävimme joka viikonloppu. Vehniä-hölkkä, Jyväs-Ventti, Peurunkajuoksu, Ruupon hölkkä, 

Kuukka-hölkkä ja Mahtihölkkä olivat voimissaan ja juoksijoita satamäärin kaikissa. Maratoneista 

puhumattakaan. Suosikkejamme olivat Finlandia Marathon, Hartolan Suomi-juoksu ja Helsinki City 

Marathon. Seinämaraton toukokuussa aloitti ja Korson maraton lokakuussa päätti 

maratonvuotemme. 

 

Mutta mennään sitten asiaan ja vuoteen 1983. Vappua edeltävänä lauantaina 23. huhtikuuta 

päästelimme Lannevedeltä Uuraisille ja takaisin. Päiväkirjassani lukee ”Saaristo – Uurainen 

Saaristo”. Lähtöpaikka oli Anna-Maija ja Keijo Saariston kauppa, sittemmin K-kyläkauppa Ekinä 

tunnettu. Ihan oikeasti kellot käynnistettiin läheisen kilometripaasin kohdalta. Matkaa kertyi 24 

kilometriä. Aikaa kului 1.42.07.   



 

Yhteislenkit eivät koskaan päättyneet yhtäaikaiseen maaliintuloon, vaan viimeisellä kilometrillä – 

jos ei jo ennen, esim. jonkun poikettua pissille - oli tapana tiputtaa Hekuli porukasta. Hidas ja 

kankea, mutta pirun sitkeä kumipyörä-Vesterinen. Hekulihan viipyi kympilläkin 38 minuutttia, 

joten helppohan se oli jättää. No, nykyisiltä Savun nuorukaisilta ei onnistuisi. Tämä on syytä 

muistaa.  

 

Uuraisten reissuun käytimme aikaa 1.42. Kilometrivauhti 4.15. Hekulin jätimme tietysti 

paluumatkalla ja hänen aikansa oli 1.44.50. Kilometrivauhti 4.22. 

 

Tässä välissä on hyvä mainita, että yhteispainomme oli tuohon aikaan melko tarkkaan 200 kiloa. 

Tappi meistä kevein – 62 kg. Oma painoni oli 66 kg ja Hekulin 72 kg. Kilpailukykymme 

kestävyysjuoksussa on vuosien saatossa heikentynyt, mutta painonnostossa olemme onnistuneet 

erinomaisesti. Yhteispainomme onkin jo aikoja sitten ylittänyt 250 kilon rajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjantaina 29.4.1983 juoksemme yhteislenkin Jyväskylässä.  

Reittinä Alvajärvi-Kuukanpää-Salmela-Alvajärvi 19 km.  

Keskipitkän lenkin, saunan, suolaisen palan 

ja muutaman tuopin jälkeen raukoo mukavasti. 

 Kuva Tapio Pajarin arkistosta. 

 

Seuraavana päivänä, vapunaattona siirrymme Hekulin kanssa Lannevedelle Lahdenperään (nyk. 

Lahdenperäntie 55). Tappi jää viettämään kaupunkivappua.  

 

Yönuotiolla Lahdenperässä laitamme perustettavalle seuralle nimeksi Kiimasen Savu. Hurraa !! 

 

Valvotun yön jälkeen juoksu kulkee vapunpäivänä hyvin ja lenkkipäiväkirjassani lukee: 14 km, aika 

1.02, helppo! 



 
 

Perustajajäsenet Hekuli, Tappi ja Hannu Juankosken aamussa 6.12.1983 

valmistautumassa Kuopion itsenäisyyspäivän maratonille. 

Kuva Hannu Vesterisen arkistosta 

 

 

Kesällä 1983 tahkotaan hölkkiä ja maratoneista Finlandia, Hartolan Suomi-juoksu ja tietysti 

Helsinki City Marathon. Tappi juoksee Finlandia Maratonilla ennätyksensä 3.08.08, Hekuli 

samassa juoksussa kesän parhaansa 3.23.25 ja Hannu Helsingissä 2.59.09. Juoksuvuosi päättyy 

Kuopion itsenäisyysmaratonilla. Majoitus- ja muonituspäällikkönä toiminut Paula Pajari muistelee 

tätä kisamatkaamme lämmöllä. Ja usein. Kuopion erittäin liukkaalla reitillä lipsuttelemme ihan 

mukavat ajat: Tappi 3.59.44, Hekuli 3.59.46 ja Hannu 3.23.18. Tuloksiamme heikentää liukkaan 

juoksualustan lisäksi happamasta leivästä tai graavilohesta yösyönnillä saamamme vatsapöpö. 

 

Näin muisteli Hannu 

* 

 
Tapani Luotola: Liikunta on kivaa!  
 

Kevättalveni on sujunut itselleni uudenlaisten liikuntaharrastusten merkeissä. Kun täytin pyöreitä 

vuosia, älysin toivoa lahjaksi modernia suksipakettia.  

 

Yllätyin suksiteknologian kehityksestä ja homman helppoudesta niin, että työpäivinäkin vetelin 

kahta lenkkiä eli aamuin illoin joko Summasen jäällä, Kusiaismäessä, Tarvaalassa tai Tikkakosken 

laduilla niin pitkään kuin kelejä riitti.  

 

Vapun alla olen ollut palvelusvuosivapailla, kun pyöreitä vuosia tuli työpaikallakin. Hiihto vaihtui 

sauvakävelyyn, sen kulunut polvikin tuntuu ainakin toistaiseksi kestävän.  

Päivittäin olen kiertänyt parin tunnin lenkkejä. Sauvakävelyssä sauvat tuovat tekemiseen kummasti 

kurinalaisuutta ja ryhtiä, silti kävely antaa enemmän aikaa havaintojen tekemiselle kuin juoksu 

aikoinaan.  

 



Esimerkiksi tiistaina kiersin Nortin, kävin Viimarannan pihassa tähystämässä Harmin katapulttia ja 

pongasin Lannenjoen kevättulvat Autionkylän ja Kyyränkylän teiden silloilta, ja Kopanniemessä 

tarkastimme Pitkän-Jussin kanssa yhdessä hänen kesämökkinsä.  

 

Seuraavana päivänä tutustuin Palsanpuron tulvatilanteeseen, Mäkikylien kalalampien vesitaseeseen 

ja routimiseen Hoikankylän tiellä ja Tannermäessä.  

 

Tiistai-iltana kävin uimahallilla - vesijuoksukin on minulle uusi laji, siinä ei polvi vaivaa. 

Lähtiessäni tapasin Wesa Walamiehen, joka sai juuri huhtikuun maantiejuoksujen urakkansa 

päätökseen. Vesa puki jotenkin mainiosti ajatuksen siitä, kuinka hienoa on olla, suht'koht' terve: "En 

olisi uskonut, että juoksen kilpaa vielä yli 70-vuotiaana",jotenkin näin hän sen muotoili.  

 

Ja kun bluesmiehet kohtasivat, ajatukseni suuntautuivat seuraavilla kävelyillä bluesiin. Totesin 

itselleni, että kävelyssä on enemmän bluesia noin ylipäätään kuin juoksussa, ja lisäksi se on 

leppoisampaa.  

 

Walking bluesissa ei ole kiire minnekään. Sen sijaan kun bluesmies joutuu laulussaan juoksemaan, 

hän juoksee yleensä pakoon ja yleensä petettyä aviomiestä. Mutta kävellä voi aivan muuten vain, 

aivan kuten Robert Johnson, Willie Dixon tai Jimmy Rodgers: "I'm walking, by myself...."  

 

* 
 

 

Vesa Walamies : Terapiaa 

 

Vuonna 1983 Hojas-yhtye pääsi tekemään ensimmäisen ja ainoan lp-levynsä Polarvox-merkille. 

Levy-yhtiön vaatimuksesta kaikkien laulujen sanoitusten tuli olla suomenkielisiä. Kun yhtyeellä ei 

sellaisia ollut, sen jäsenet lähettivät Juice Leskiselle Tampereelle musiikkikasetin, mikä sisälsi 

englanninkielisiä blues-lauluja. Uudet suomenkieliset tekstit tulivat pääkaupunkiseudulle miltei 

paluupostissa, ja niillä Sekatyömies-niminen albumi saatiin aikaiseksi. 

 

Laadultaan kyseiset sanoitukset ovat, kuten bluesissa on monesti tapana, varsin eroottissävyisiä. 

Pantakoon kuitenkin merkille, että niissä on kyse nimenomaan heteroseksistä eikä mistään 

nykyaikana kovasti esillä olevista vähemmistöilmiöistä. Eräs levyn helpoiten aukeavista piiseistä on 

nimeltään Lääket. lis. Jortikan maineikas terapia. Sen sävelmä on peräisin Walter Davisin vuonna 

1936 levyttämästä laulusta Think you need a shot, mikä tunnetaan myös nimillä Bad blood ja Dr. 

Brownie’s famous cure. Suomenkielinen tekstitys on seuraavanlainen: 

 

Se on anemiaa, sä tarvit ruiskeen rautaisen (2x). 

Ole hyvä riisu vaatteet, mä katson minne tuikkaan sen. 

 

Mä hoidan naisia vaan, miehiä toiset hoitakoot (2x). 

Käy siihen pitkälles baby, mä aivan kohta valmis oon. 

 

Nyt neula sinussa on, se taitaa helpottaa (2x). 

Jos hyvältä tuntuu, hengitä syvään ja sano aah. 

 

Sä oot muutoin aivan terve, sun ihokin on persikkaa (2x). 

Mutta kuule varo vähän, tai neula katkeaa. 

 

Kerro kaikille missä käyt, joo joo nosta jalat ylös vain (2x). 

Saat tämän penisilliinin ja mä saan uuden potilaan. 



 

Hojasien laulaja-huuliharpisti Sakari Helteen mukaan Sekatyömiestä soitettiin joitakin kertoja 

radiossa ”Jortikkaa” myöten, mutta siitä huolimatta levy ajautui aika nopeasti alennus- ja 

poistomyynteihin. Saarijärvellä tämä aarre löytyy ainakin Tapani Luotolalta ja minulta. 

 

Hojasien ainoa cd-levy on puolestaan v. 2004 äänitetty ja kolme vuotta myöhemmin julkaistu Live 

at Myllyblues. Sillä on mukana samaisesta suomenkielisestä sessiosta peräisin oleva Luumupuu, 

alkujaan Peach Tree. 

* 
 

 

Pekka Rämänen: Yleisin lintuaiheinen taulu  

On pirkanmaalaisten kavereiden kanssa aika usein kilpailtu, kuka kertoo vanhimman vitsin. 

Pärjäisiköhän tässä kisassa Lannella?  

Sampossa oli juttu Saarijärven putkasta. Siitä tuli mieleen vankilaympäristö, jossa elinkautisvangit 

pyörittivät vanhoja vitsejä niin kovalla rutiinilla, että vitsit oli jo aikaa sitten numeroitu: Riitti kun 

iltatunnelmaa piristävä asukas huikkasi käytävälle numeron, ja kohta nauru raikui sellissä kuin 

sellissä.  

Porukan tuorein rosvo päätti kerran rohkaista mielensä. Kun iltavitsin aika tuli, hän avasi kiireesti 

suunsa ja huikkasi mielivitsinsä numeron: 17! Syvä hiljaisuus laskeutui heti kun ensikertalainen itse 

ymmärsi lopettaa hekottelunsa.  

Seuraavana päivänä tuore vitsinikkari kysyi ruokapöydässä, miksei hänen vitsilleen naurettu.  

"Sinä kerroit sen niin huonosti", kuului kokeneemman perustelu.  

"Mikä on maailman pienin eläin?", kysyi eräs lanneveteläinen tiskijukka Summassaaren diskossa. 

"Mutiainen, se elää satiaisen munissa."  

Summassaaressa muuten esiintyy/esiintyi 28.4. kokenut tangokuningas. Panettelevat miestä, vaikka 

kauppa käy. Onhan Jari myynyt kultaa, platinaa ja kristallia.  

Mitäs sitten lukee blueslaulajan hautakivessä? I didn't wake up this morning.  

Ennen ihmiset olivat jossain asioissa yllättävän typeriä. Ei osattu esimerkiksi päätellä, että maapallo 

on pyöreä. Nimestäkin kun asian olisi voinut päätellä.  

Nyt kun ei tule yhtäkkiä ja yksikseen mieleen enempää vanhoja vitsejä, paljastan Ruoveden miesten 

vitsikisan voittajan. Suomen yleisin lintuaiheinen taulu on Piipon tikkataulu.  

Hauskaa jatkoa, jos oma ei riitä! sanoi muuan Peräkadun mies. 

 



  



Talvista hyötyliikuntaa 
 
Varsin ajankohtainen aihe siis näin kevään koittaessa tulevaa talvea odottaessa. 

 

Mieselävä saattaa jossain elämänsä vaiheessa askeleen jo hieman lyhentyessä huomata sen, jotta 

eihän tässä enään ole muuta jäykkää kuin niska ja käytös. Tosin turha siitä on elämänkumppania 

muistuttaa tahi etenkään urologin neuvoja havitella, lääkekuurille laittavat. 

 

Halkoja voi tietty ruveta pieksämään, tosin talvinen verkkokalastus saattaisi olla ehkä 

stimuloivampaa. Etenkin jos ottaa sen emännän ja mahdollisesti jäläkikasvunkin mukaan kokemaan 

pyyntöjä. Nautiskelemaan talvisesta luonnosta. Päivän, parin tunnin lenkkikin menee siinä sivussa 

yhdessä tarpoen. Kohokohtana makoisa tuoreesta kalasta valmistettu päivällinen jonka jälkeen 

saattaa taas illan kuhjassa viisarikin värähtää .... 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8qrcIu_S2_kNkRGaHdMdE5xYUU/view 

 

T.  Sahmaani, Kiimasjärven kylältä. 

 

* 

 

 

 
 

Savun pilkkikisoissa tehtailtiin pohjanoteerauksia 

 
Ei koskaan ole Kiimasen Savun pilkkisojen 32 vuotisen historian aikana voitettu yhtään mitään niin 

huonoilla tuloksilla, kuin tänä talvena. Tämä ei kuitenkaan ollut mitenkään yllättävää.  

 

Ahven on liikkunut laiskasti ja käynyt ennenkuulumattoman vähälukuisesti pilkkimiesten 

koukkuihin täällä Viitasaarella läpi talven. Samaa valitusvirttä on laulettu tietääkseni muuallakin 

Keski-Suomessa. Syyksi luetellaan myöhäinen jäiden tulo ja sulaan veteen sadelleet, kovien tuulten 

säestämät lumi- ja räntäkuurot. Tästä johtuen vesi jäähtyi syvemmältä kuin tavallisesti ja kalat eivät 

kylmemmässä vedessä hidastuneen aineenvaihduntansa vuoksi ole olleet nälkäisiä. Onko perää, 

minä vaan kysyn, kuten Masa Niemi Pätkän roolissaan. 

 

Savun kisoissa 25. maaliskuuta 12 onkijaa sai yhteensä 7 ahventa. Voittaja Pertti Harjula – kukapa 

muukaan – sai näistä kaksi, Seppo Savolainen, Santeri Kumpumäki, Sirkku Lahti, Anne Härkälä ja 

Matti Ikkala kukin yhden. Kuusi kalamiestä jäi nollille. Huh-huh ja oho. 

 

Tulokset Summasella, Sahan rannassa käydystä 4 tunnin kisasta:  

 

Miehet  1. Pertti Harjula 154 g 2. Seppo Savolainen 50  3. Santeri Kumpumäki 39  

  4. Matti Ikkala 10    

Naiset  1. Sirkku Lahti 19 g  2. Anne Pölkki 8 g 

 

Ilman tulosta: Rautiainen Vappu, Rautiainen Antero, Lehtomäki Tero, Vesterinen Hannu, Hakala 

Juhani ja Pääkkönen Iivari 

 

Kuningaskalastajakisan tilanne 1/3 : Pertti Harjula 1 pist., Seppo Savolainen 2, Santeri 

Kumpumäki 3,  Sirkku Lahti 4, Matti Ikkala 5, Anne Pölkki 6,  muut 7 



 

Mikro on ylösnoussut 

 

Hautasin pääsiäisen aikoihin viallisen mikroaaltouunin Kivikaudenkylän rantahiekkaan. 

Nyt se on noussut ylös. Iida Pääkkönen näki sen Emmauksen…. eikun Hoikantiellä. 

HAUSKAA VAPPUA 

T: pjHan 

 

 


