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Nro 73

Vanhaan aikaan heinää ruvettiin seivästämään Hermannina. Härkälän lärpiltä valmistui
Kiimasjärven kylän ainoa heinäseiväs jo Turkanpäivänä, 8. heinäkuuta.
Hikisen paarmaisena kesäpäivänä rakennettiin myös
rastaiden pelotin. Lärppien kymppinä toimi peruskoulun ala-asteelta keväällä valmistunut
Härkälän nuori-isäntä. Pakkotyöleirin johtajana linkutti rehtori Jorma Piisinen. Työpäivän
päälle järjestettyä uimakoulua veti rutiinilla maisteri Martta Piisinen.

Tässä lehdessä mm.

Pentin olympialaisissa ennätysosanotto
Bluesia kalastaen
Pilkettä silmämunassa
Kalastuskisojen tulokset
Kiitosiltamien ohjelma

Puheenjohtajan palsta
Pentin olympialaisissa ennätysosanotto
Kenkään tuskin loukkaantuu, kun nimitän 31. Kiimasen Savulenkin Pentin olympialaisiksi.
Katsomossa istui hetken vieressäni Särkiojan Pentti Pylyköltä. Savulenkin uusi nimittely ei
kuitenkaan lähde Särkiojan vierailusta, vaan entisen pylykkösen, Pentti Kustaa Kujalan
uurastuksesta Savulenkin onnistumiseksi. Uusi osallistujaennätys osoittaa, että Pentti sopii
erinomaisesti Savulenkin keulamieheksi ja – kuvaksi. Pentti on urheilullinen ja jumalattoman
ahkera. Paiskii talkoita aina siellä, missä miestä tarvitaan. Kiimasen Savussa ja Pullistuksen
hiihtojaostossa on syytä olla kiitollinen Penille. Kiitos Peni!
Kiimasen Savulenkin uusin osallistujaennätys on nyt 1144 ja seuraava päivitys tapahtuu 20.6.2014.
Sampo Nuorisoseuran talkooväkikin on varmasti mieleissään, kun olivat rinnallamme tekemässä
onnistunutta juhlaa. Paikoitus, järjetyksen valvonta ja ravintolan toiminta saa meiltä savulaisilta
kiitosta. Seija Hännisen ja Matti Tannermäen ryhmät olivat paneutuneet heille uskottuihin
tehtäviin huolella ja hoitivat oman lohkonsa rempseässä Savulenkin hengessä. Yhteistyötä on
mukavaa ja välttämätöntä jatkaa.
Ne Kiimasen Savun ”Piisiset ja Harjakaiset”, jotka nikkaroivat penkit ja kotasaunan, sekä
ehostelivat kisa-aluetta ja saunamaailmaa vasaroillaan ja akkuporakoneillaan, kylvetettin syystäkin
jo yhden kerran Savun johtokunnan toimesta. Heille ja muille seuramme talkoolaisille ja
toimitsijoille Savu tarjosi Myllybluesin. Saunoihin pääsevät kaikki sitten kiitosiltamissa 7.
syyskuuta. Vahvistamme henkeä ja ruumista kuumilla kiukailla, lämpösellä keitolla, hikisillä
tansseilla ja taivaan tulilla. Iltamien ohjelma toisaalla tässä lehdessä. Muista ilmoittautua!
Kuulutukset eivät nyt karanneet harakoille
Pauli Pääkkönen seisoi Korsun suulla nelisen tuntia mikki suussa, eikä kukaan poistunut juhlista
kuulutuksiin pettyneenä. Kehtasipa Keskisuomalaisen toimittaja julistaa tämän vuotiset kuulutukset
jopa paremmiksi kuin aiemmat kolmekymmentä. Ensimmäisen kerran sai kuulema selvän siitä, mitä
lavalta huhuiltiin. Löylyä lissää, jumalauta! Saunamaailmassa oli muuten hyvin keskitytty
olennaiseen.
Saunamaailma, tapahtumat korsussa, myllyravintola ja Sampolan puffetti ovat niin hieno
kokonaisuus, että monet potentiaaliset juoksijat ja patikoijat eivät enää viitsi lähteä lenkille.
Kaikkeen mukavaan ei ole aikaa. Tekemäni haastattelututkimus, jonka otos oli 8 ja virhemarginaali
plus-miinus 2 vahvistaa väitteeni.
Juhannusrauhattomuusjulistus näyttää jumittuneen Laihankylälle. Vaikka Timo Hirvi, aiempien
julistajien tapaan, suoriutui tehtävästään sutjakkaasti, harkitaan Savun johtokunnassa muutosta
julistajan valintatapaan. Ehdotus tuli Tapani Luotolalta.
Annoimme
paikalliselle
laulun
harrastajalle,
mezzosopraano
Anneli
Hänniselle
esiintymismahdollisuuden ison yleisön edessä. Anneli itse arveli jännityksen häirinneen esitystään.
Niin tai näin, Anneli nousi lavalle, lauloi ja voitti enemmän kuin hävisi. Kiitos! Tulemme
jatkossakin antamaan Savulenkillä tilaa paikallisille kyvyille. Ottakaa yhteyttä, jos emme muuten
teitä löydä. Nyt Savulenkillä esiintyneellä, taikuri Riku Pajarillakin on juuret Kiimasjärven
kylällä.
Kohta alamme valmistautua kolmanteen perinteiseen ja vuosittaiseen juhlaamme, kiitosiltamiin.
Saunomaan, syömään ja tanssimaan kutsumme kaikki seuramme jäsenet, jotka antoivat aikaansa
juhannusaattona Savulenkin onnistumiseksi . Ilotulitusta (n. klo 22.00) voi tulla seuraamaan koko
kylä. Juhlan aika on lauantaina 7. syyskuuta.
Hannu Vesterinen

Vesa Walamies:

Bluesia kalastaen
Kiimasen Savun toiminnassa on viime aikoina ollut voimakkaasti esille erilaisten kalakilpailujen
järjestäminen. Niitä sivusta seuranneena olen saanut sellaisen vaikutelman, että kamppailu on
silläkin sektorilla välillä aika tiukkaa ja totista. Myös blues-musiikilla ja kalastuksella on joitakin
yhdistäviä tekijöitä, niin oudolta kuin se kenties saattaa vaikuttaa. Onhan olemassa sellainenkin
laulu kuin Fishing Blues, minkä levytti ensimmäisen kerran Henry ”Ragtime Texas” vuonna 1928 ja
mitä ovat sittemmin muotoilleet muiden muassa John Sebastianin pop-yhtye Lovin’ Spoonful ja
kotimainen kantrijoukkio Vanha Isäntä.
Vuonna 1972 minulla oli tilaisuus keskustella Aaron ”T-Bone” Walkerin (1910–75) kanssa. Hänhän
oli ja on yhä erinomaisen tunnettu bluesmies sekä huomattavan ansioitunut sähkökitaransoiton
pioneeri. Puhuimme aluksi jonkin verran musiikista, mutta aika pikaisesti hän siirtyi muihin
asioihin. Erityisesti T-Bone toi silloin esille, että hän pitää kaikkein eniten kalastamisesta, mitä hän
aikoo palata harjoittamaan ensi tilassa esiintymiskiertueen päättymisen jälkeen.
Miltei 20 vuotta myöhemmin keskustelin Jyväskylässä Eddie Boydin (1914–94) kanssa. Tämä
laulaja-pianisti asui viimeiset aikansa Suomessa, ja 1950-luvun alussa hänellä oli useita
menestyslevyjä huippunaan USA:n rhythm & blues -listan kärjessä komeillut miljoonahitti Five
Long Years. Myöskään häntä eivät silloin blues-asiat enemmälti kiinnostaneet, vaan Eddie halusi
korostaa etenkin sitä, että hän on erinomainen ja varsinkin kalaa suosiva ruoan laittaja.
Bluesin maailman kolmas tunnettu kalamies on Chester Arthur Burnett, taiteilijanimeltään Howlin’
Wolf (1910–76). Tämä kaksimetrinen ja noin 150 kiloa painanut kolossi oli aikoinaan jopa
syytteessä miestaposta, mutta osasi hän olla myös rauhallisesti paikoillaan. Olen nähnyt parikin
kuvaa, missä hän istuu jonkin vesistön rannassa onkivapa kädessään ja on kovasti tyytyväisen
oloinen.
Lievästi samaan aihepiiriin liittyen en malta olla kertomatta erästä tapahtumaa jostain 80- ja 90lukujen taitteesta. Niihin aikoihin Matti Nykänen oli sukunimeltään Paanala ja avusti Uuraisilla
sikäläisen Hymyhuuli-ravintolan pitämisessä. Kävin siellä syömässä, mutta en onnistunut näkemään
Mattia. Paikalla oli muutamia kaljaveikkoja, joista eräs soitatti kerran toisensa jälkeen Irwin
Goodmanin Rentun ruusua. Ateriointini aikana kuulin laulun kuudesti, ja siellä se soi vielä pois
lähtiessänikin. Koin tuon episodin oivana esimerkkinä suomalaisesta blues-tunnelmasta.
*

Johtokunnan kokouksessa päätettyä
Kiimasen Savun johtokunta kokoontui myllyyn 31. heinäkuuta 2013 ja
- päätti 7. syyskuuta järjestettävien kiitosiltamien ohjelmasta ja tarjoilusta (ohjelma tässä lehdessä),
- perkasi Savulenkin ja Myllybluesin saalista: Savulenkki tuotti mukavan taloudellisen, kulttuurisen
ja urheilullisen voiton. Myllyblues tuotti pienen taloudellisen tappion, mutta oli muuten onnistunut
tapahtuma. Pääsymaksu nostetaan ensi kesänä 15 euroon, jota voinee pitää vielä varsin
kohtuullisena.
-vahvisti kalastuskisojen tulokset, päivitti uistelukisan säännöt ja päätti v. 2014 pitää pilkit
pitkäperjantaina sahan rannassa, rantaongintakisan Kulumalan Seksisaaressa ja uistelukisan
Summasella, Vastarannan Lahdenperäntie 55 (huom uusi os.) toimiessa kokoontumis- ja
punnituspaikkana.
(HV)

Kiimasen Kimaus – Höntit
36 vuotta kisailua pilke silmämunassa

Kuvassa ylhäältä vasemmalta lukien Jorma Vanhala, Eino Salminen, Pertti Alho,
Sirpa Lahtinen, Kulumalaine, Pentti Rautiainen, Jorma Lahtinen, Marja Lahtinen.
Istumassa Elma Lahtinen, Vappu Rautiainen, Raija Salminen ja Sinikka Tsupukka.

Piipahdin Kulumalassa kesäkuun 26. päivän aamuna 2013, koska tiesin, että siellä on taas
turnajaiset. Peräkylän turnauksesta tutun lentopallokentän reunaan oli ilmaantunut viikkoa aiemmin
selkeä viesti: ” 36. Kiimasen Kimaus – Höntit 29.6. klo 11 ”.
Kutakuinkin yhdeltätoista nostelttiin avajaismaljat ja Kulumalainen toivotti kisavieraat
tervetulleeksi. Viitisentoista kuohuviinilasia kohosi ensin ilmaan ja sitten helleaamun janoisille
huulille. Seuraottelu Kiimasen Kimauksen ja Hönttien välillä saattoi alkaa. Lajeina olivat tällä
kertaa mölkky ja maastogolf. Ennen taiston alkua haastattelin Kulumalaista, jolla on kirkonkirjoissa
nimi Antero Rautiainen.
Kimauksen ja Hönttien kesätapaamisella on kunnioitettavan pitkät perinteet. Ensimmäisen kerran
oteltiin nimittäin jo vuonna 1977. Höntit ovat aina olleet hönttejä, mutta seuran nimi oli aluksi
Viitaniemen Pyry ja vuosi myöhemmin Viitaniemen Tuisku. Hönteiksi ruvettiin joskus 1980luvulla. Viitaniemen Pyryn, Tuiskun ja Hönttien kantavia voimia olivat jo edesmenneet Pentti
”Pena” Lahtinen (asui Viitaniemessä 1977), Erkki ”Eki” Lahtinen ja Sakari ”Jenkka” Pitkänen.
Hönttien nuoriso-ohjaaja Unto ”Uti” Väänänen oli mukana alusta saakka ja Eino ”Eikka” Salminen
tuli remmiin hiukan myöhemmin. Kulumalainen muistaa lämmöllä myös ”Kipinää”, sähkömies
Taisto Kirvesojaa, joka pelasi hänkin aikanaan tässä rennossa sakissa.
Kiimasen Kimauksessa pelasivat aluksi Ilpo Vesterinen, Antero Rautiainen, Pentti Rautiainen ja
Ilkka Vesterinen. Antero Hirvi liittyi joukkoon myöhemmin. Alkuvuosina joukkueen johtajana toimi
Mauri Sironen, joka myös ”Kenosena” tunnettiin. Kimauksessa ovat pelanneet monet muutkin,
etenkin Peräkylän lentopalloturnauksessa. Jouni Kinnunen, Kalevi Mieskonen sekä Veikko ja
Rauno Hukkanen olivat vakiokalustoa 1990- ja 2000 luvulla.

Seuraottelun ohjelmaan kuului aluksi lentopallo, pilkkionginta ja rantaonginta. Maastogolf tuli
lajivalikoimaan varsin pian, ja lentopallo vaihtui mölkkyyn 2000-luvulla.
Kulumalainen kertoo kaihon kyynel silmäkulmassa, kuinka 1970- ja 1980- luvulla turnaus kesti
kolmekin päivää. Kaikki olivat työelämässä, mutta aikaa riitti mukavaan tapaamiseen perjantaista
sunnuntaihin. Nyt kukaan ei jouda jäämään edes saunaan, vaikka melkein kaikki ovat eläkkeellä.
Sykähdyttäviä hetkiä olivat ne, kun Hönttien joukkue marssi Pumpulista (Pentti Lahtisen
kesämökki) Kulumalaan. Lippu liehuen, Sakari ”Jenkka” Pitkänen haitareineen etumiehenä
laskeutui Hönttien retvakka joukkue Sivulanmäeltä Alma Rautiaisen (Anteron ja Pentin äiti)
emännöimään Kulumalaan. ”Hönttinä on hyvä olla”- hei-hei-hei huutoineen kajahti komeasti
Kyyrän tiellä.
Kisaisännän tehtävät on aina hoitanut Kulumalainen, tottakai. Ja sellaisella otteella, että turnaus on
elänyt jo 36 vuotta. Eikä loppua ole tiedossa. Isännän seuramiehen taidot ja upea Kulumalan
maalaisstadion luovat hienot puitteet tapahtumalle. Äiti Alman jälkeen emännyyden saanut Vappu
Rautiainen vastaa välttämättömästä ja monipuolisesta kilpailijoiden ja fanien huollosta kisapäivän
aikana. Vapun tarjoilu ei jätä ketään kylmäksi, saatikka nälkäiseksi. Ja kaikki tulevat mielellään taas
seuraavana kesänä.
Tällaista toimintaa katselee kunnioitusta tuntien ja toivoo sydämestään, ettei tämä koskaan loppuisi.
Se lienee liikaa toivottu, sillä tulee aika, jolloin koko vanha kaarti puttaa tuon ilmaisissa. Mutta
Pena, Eki, Jenkka, Uti, Kenonen ja Kalevi jaksavat odottaa joukkueidensa täydentymistä hyvin
kärsivällisesti. Tämänkin jutun myötä lähetämme heille terveiset 36. Kimaus- Höntit ottelusta :
”Täälläkin kaikki hyvin”.
36. Kiimasen Kimaus – Höntit

206 - 208

Mölkky
1. Jorma Vanhala
2. Sirpa Lahtinen
3. Eino Salminen
4. Jorma Lahtinen
5. Pertti Alho ´
6. Pentti Rautiainen
7. Marja Lahtinen
8. Antero Rautiainen

Maastogolf (10 reikää)
Höntit
Kimaus
Höntit
Höntit
Kimaus
Kimaus
Höntit
Kimaus

1. Jorma Lahtinen
2. Pentti Rautiainen
2. Antero Rautiainen
4. Eino Salminen
5. Sirpa Lahtinen
6. Jorma Vanhala
6. Marja Lahtinen
8. Pertti Alho

Höntit
Kimaus
Kimaus
Höntit
Kimaus
Höntit
Höntit
Kimaus

43 lyöntiä
48
48
51
54
56
56
58

Hannu Vesterinen
*

Kiimasen Savun jäsenmaksu on edelleen 5 euroa ja maksetaan Lanneveden Pop
- pankkiin tilille nro 476610-217921.
*

Kiimasen Savun jäsen ja seuraamme Yyterin helteisellä maratonilla
18.5. edustanut Kimmo Hietikko voitti 60-vuotiaiden sarjan ajalla
3.37.21. Tätä urheilusuoritusta kyennee tänä vuonna parantamaan
savulaisista vain Kimmo itse. Hattu päästä ja onnea!

Rantaongintakisassa tiukkaa
Kiimasen Savun jäsentenvälisessa rantaongintakisassa 20.7.2013 käytiin tiukkaa taistelua niin
ongintapaikoista kuin kärkisijoituksistakin. Vesi Vastarannassa oli matala ja vaativa. Maalaturin
kärjessä ja laiturilla pääsi pitkällä vavalla ja hyvällä ongen käsittelyllä houkuttelemaan roskakalaa
reilun puolen metrin syvyydestä. Ei ihme, että kilpailun viimeisellä kolmanneksella vapoja oli vieri
vieressä kuin Konneveden kuningaskalastajan häissä tämän saattaessa morsiantaan kivikirkon
rappusilta limousiiniin.
Punnitustilaisuuden jälkeen kilpailuveden korkuisen pytyn nosti kaksin käsin ilmaan Tero
Lehtomäki, Pylkönmäen toinen lahja Kiimaselle. Kilpailu mitalisijoista oli tiukka. Voittajan ja
neljänneksi sijoittuneen välinen ero oli 22 grammaa. Eip oo omena tippunu kauas puusta, sillä
Elmiina Lehtomäki, kalastajan tytär, 9 vee, nappasi kolmannen sijan yhden gramman erolla tämän
kirjoittajaan.
Kisatansseihin Kukonhiekkaan onkijoita edustamaan passitettin Seppä- Iivari, joka takoo silloin
kun rauta on kuumaa. Se oli sitä ainakin seuraavana päivänä puolenpäivän aikaan Sampolan aitan
nurkalla. Kilkan- kalkan raudanlujaa.....
Tulokset (pisteet kuningaskalastajakisaan tämän mukaisina)
1. Tero Lehtomäki
2. Iivari Pääkkönen
3. Elmiina Lehtomäki
4. Hannu Vesterinen
5. Henna Suuronen
6. Vappu Rautiainen
7. Anniina Lehtomäki
8. Elmeri Lehtomäki
Aliisa Lehtomäki
Antero Rautiainen
Paula Pajari

124 g
112
103
102
27
16
1
-

Lapset alle 15 vuotta
1. Elmiina Lehtomäki
2. Elmeri lehtomäki
Aliisa Lehtomäki

Miehet
1. Tero Lehtomäki
2. Iivari Pääkkönen
3. Hannu Vesterinen
4. Antero Rautiainen

Naiset
1. Henna Suuronen
2. Vappu Rautiainen
3. Anniina Lehtomäki
4. Paula Pajari

(HV)

Soutu-uistelukisan tulokset
1) Heikki Takala
2) Jouko Heikkinen- Hannu Vesterinen
3) Pauli Pääkköne-Iivari Pääkkönen
4) Tero, Elmiina ja Elmeri Lehtomäki
5) Anniina Lehtomäki
6) Ilkka Vesterinen
6)Vappu ja Antero Rautiainen

4740p kuhapisteet 3x1480=4440, muut pisteet 300)
4420p kuhapisteet 3x950 =2850 , muut pisteet 1570)
1700p ( ahvenpisteet 2x130=260, muut pisteet 1440)
1510p
440p
0p
0p

Soutu-uistelukilpailu oli 3. osakilpailu Kuningaskalastaja Cup:ssa. Kuningaskalastaja CUP:n
tulokset toisaalla lehdessä.
Kilpailu suoritettiin mitä parhaimmassa säässä ja havaintojen ja pääsääntöisesti annettujen
palauteiden pohjalta kilpailijat nauttivat kilpailusta.
Soutu-uistelu kilpailun järjestelyistä vastaava isäntä tosin kalojen punnituspaikalla unohti mitata
kaikki kalat olisiko niissä ollut alamittaisia vai ei.
Mutta järjestäjän taholta luotettiin kilpailun alussa annettuun infoon valtakunnallisista kalojen
alamitoista ja lisäksi kilpailijoille jaetusta mittamateriaalista.

Pahoittelen järjestäjän taholta tullutta virhettä.
Järjestäjänä en muistanut myöskään tarkastaa erään kilpailijan itse tekemää muutosta
mittamateriaaliin ennen kilpailun alkua.
Kiitoksia kaikille osanottajille ja tukijoille.
Pauli Pääkkönen
(toim. huom: kisaan osallistuivat kilkpailun ulkopuolella Mirja Suuronen ja Arttu Takala, jotka eivät
ole Savun jäseniä)

Kiimasen Savun Kuningaskalastajakisan lopputulokset
Kuningaskalastajakisassa lopputulos muodostuu kolmen kilpailun – pilkki, rantaonginta ja soutuuistelu – sijalukupisteistä. Mitä vähemmän pisteitä, sen korkeammalla lopputuloksissa. Johtokunnan
jäsenet veivät kilpailun kolme kärkisijaa pisteen eroin. Voittaja sanoo: ” asian harrastaminen näkyy
kisan lopputuloksissa”.

1. Hannu Vesterinen
2. Iivari Pääkkönen
3. Anniina Lehtomäki
4. Heikki Takala
5. Elmiina Lehtomäki
6. Vappu Rautiainen
7. Tero Lehtomäki
8. Henna Suuronen
9. Antero Rautiainen
10. Pertti Harjula
11. Juhani Hakala
12. Seppo Leppänen
13. Elmeri Lehtomäki
14. Aliisa Lehtomäki
15. Jouko Heikkinen
16. Ilkka Vesterinen
17. Pauli Pääkkönen
18. Kalevi Ritvanen
19. Paula Pajari
20. Pentti Kujala

15
16
17
19
19
19
20
22
22
26
27
28
28
31
32
32
33
38
39
41

pilkki ranta

uistelu

9
11
5
6
12
7
15
4
8
1
2
3
16
10
18
14
18
13
18
16

2
3
5
1
4
6
4
13
6
13
13
13
4
13
2
6
3
13
13
13

4
2
7
12
3
6
1
5
8
12
12
12
8
8
12
12
12
12
8
12

Johtokunta päivitti uistelukisan sääntöjä ja päätti hyväksyä myös kolmihenkisen venekunnan, mutta
tällöin ainakin yhden on oltava alle 15 vuotias. Tähän päädyttiin siksi, että lasten osallistumista ko.
kisaan ei haluta estää, vaan kannustaa heitä hienoon harrastukseen. Kalojen kertoimiin lisättiin
siialle kerroin kaksi. Uusituissa säännöissä kielletään kaikuluotaimen ja muiden sähköisten
kalastuksen apuvälineiden käyttö. Tavoitteena on kikkailuista puhdas kilpailu, jossa
perushankintana kaksi vapaa ja kaksi uistinta hyvin riittää takaamaan menestymisen
mahdollisuudet. Jatkossa kalojen mittaukseen ja punnitukseen otetaan kisan ulkopuolinen henkilö.
Johtokunnassa paheksuttiin sitä, että tarkkaan mietityistä ja vuosittain päivitetyistä säännöistä ei ole
kaikissa kilpailuissa pidetty kiinni. (HV)

Kiitosiltamiin.... katso vielä viimeinen sivu!

Kutsumme kaikki Savulenkin talkoisiin ja/tai toimitsijatehtäviin osallistuneet
Kiimasen Savun jäsenet

KIITOSILTAMIIN
Hernesalmen myllyyn lauantaina 7. syyskuuta 2013
Ohjelma klo
15.00 Naisten juoksu 3,5 km ja sauna.
16.30 Miesten juoksu 3,5 km ja sauna
19.00 Ruokatunti
20.30 Palkintojen jakoa kakkukahvien kera
21.00 Tanssit ja ohjelmaa: soittaa Timo Leppänen
22.00 Ilotulitus
22.20 Tanssit jatkuu puolille öin.
Ilmoittautuminen 31. elokuuta mennessä on välttämätöntä ruoka-ja
kahvitarjoilun vuoksi!
Ilmoittautumiset os. Hannu Vesterinen p. 040-8611123, sp.
vesterinen.hannu@pp.inet.fi tai vieno.kallonen@gmail.com
Tervetuloa!

Johtokunta

Ilotulitusta seuraamaan kutsumme koko kylän.
Ammunta tapahtuu myllyn piha-alueelta parkkipellon
suuntaan ja alkaa siis klo 22.00. Levittäkää sanaa!

