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Puheenjohtajan palsta

Kivenpyörittäjien kylä

Kivistä tuli ennen tänä syksynä koettua ja nähtyä mieleen Aleksis, Jussi ja Retu. Alussa oli Aleksis,
sitten  Jussi  ja  lopulta  Retu.  Johannes  Kivi,  Lanneveden  kansakoulun  johtajaopettaja,  ohjasi
puolisen  vuosisataa  sitten  meitä  nyt  viisaiksi  vanhuksiksi  varttuneita  kolloja  kelpokansalaisen
kaidalle polulle luettamalla kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven sata vuotta vanhoja teoksia.

Töllöjen tultua tupiimme Retu Kivinen opetti meille tolloille kaukohistoriaa ja näytti millaista oli elää
kivikaudella. Opettavaista oli istua niin Jussin kuin Retunkin tunneilla. Retun ja hänen bestiksensä
Tahvo Sorasen seurassa saattoi olla hauskempaa. 

Kiimasjärven kylän tunnetuin kivi  ennen kesää 2018 jökötti  Ala-Salmen mäensyrjässä,  kaksi ja
puoli kilometriä Sampolasta (oikopolkua alkumatka), puolisen kilometriä Hernesalmen makasiinilta
pohjoiseen. Tuon lohkareen taakse Talavilahen Topi piilotti viinapullonsa Sampolaan ravi-iltamiin
lompsiessaan.  Kulumalan Onni kiinnostui,  kun Topi iltamissa otti  pullonsa puheeksi.  Topilta jäi
kertomatta geokätkön tarkempi sijainti. 

Topi kävelytti Onnia Ala-Salmen lohkareelle, tarjosi ryypyt ja miehet saattoivat iloisin mielin palata
iltamataloon. Viitisen kilometriähän siitä tulee edestakaista matkaa. Se on pitkähkö taival, ellei asia
ole tärkeä ja vaivan väärti. Topi pelasi varman päälle. Ajatteli, että jättää pullon vähän kauemmaksi
juhlatalosta, ettei pojankossit pölli.

Hyvä etteivät lisenssit avaruustieteen ja geologian laitoksilta ole huomanneet tutkia Ala-Salmen
lohkaretta, jolla on Sampolan pihaan Hernesalmen pellonreunasta pyöritellyn kiviparan muodot.
Väri on eri, mutta niin lähellä toisiaan sijainneena ja muodoltaan yhtäläisinä saattavat hyvinkin olla
sukua. 

Kunhan nyt  kylän kivenpyörittäjät  eivät  innostuisi  ja  yrittäisi  kartiopullolohkareen siirtoa  uuteen
paikkaan. Pistekartiolohkarettakin on pyöritelty niin, että sääliksi käy. Ensin asteroidi viskasi kiven
Summasen  rannoille.  Sitten  jääkaudet  siirtelivät  sitä  ees  taas  ja  jättivät  sen  kauaksi
syntypaikaltaan, Hernesalmen pellolle. 

Rutasen  Hannu pökki  kaivinkoneellaan  kiven  pellosta  Kiimasjärven  tien  reunaan.  Lisenssit
hoksasivat lohkareen erikoisen muodon ja värin, ja kohta sai aarre taas kyytiä. 

Kivenpyörittäjät  Laihan  kylältä,  Kiimasen Savun kulttuurijaoston raskaan  sarjan miehet,  Heikki
Takala ja  Pekka Rämänen, siirsivät Summasen lapsen Sampolaan, sorakasan päälle nuorison
töllisteltäväksi.

Ala-Salmen lohkare on kooltaan sen verran jymäkkä, että uskallan uskoa ja toivoa, että se saa
jäädä nykyiselle paikalleen ainakin siihen saakka, kun seuraava jääkausi sitä mahdollisesti siirtää.
Ihmiskunta ei siirtoa tule näkemään, sillä pitkän ajan sääennusteen mukaan seuraavan jääkauden
alkuun on aikaa ainakin satatuhatta vuotta.

Jos  ennen  jääkautta  Ala-Salmen  kartiopullolohkaretta  jokin  uhkaa,  niin  uhka  tulee  Nikkilästä,
Laihan kylältä. Takalan Heikki keinuttelee kookasta kiveä Eräjärven suunnallakin jo siihen malliin,
että tiedä häntä mitä saa päähänsä yrittää. 

Kansakoulunopettajamme  Raija  Kiiski kirjoitti  ja  kertoi  meille  1960-luvun  tunnottomille
Lanneveden  jättiläisestä,  jolla  oli  kymmenen  peninkulman  saappaat.  Siinä  olisi  mies,  joka
Eräjärven kiikkukivenkin kaataisi pikkusormellaan. Kaataisi jos vielä eläisi.

Kaikkea ja kaikkia yllämainittuja kunnioittaen Hannu Vesterinen



Malja täyteen!

Kaunis malja on täyttynyt, ja sen pohja odottaa kairauksia. Pj ja kumppanit pilkkivälineineen eivät siihen

kuitenkaan pystyne, vaikka heistä tunnetusti moneksi on. Summasen pohja vaatii isoa poraa historiallisen

törmäyksen yksityiskohtien tarkentamiseksi.

Ajankohtana,  jota  parhaillaan  määritetään  Tukholmassa,  Savulenkin  seudulla  olisi  voinut  kuvata

seikkailuelokuvaa. Asteroidi, joka on ollut halkaisijaltaan 150 m, puski ilmaa edestään 20 km/s nopeudella

(72 000 km/h) ja alkoi hajota arviolta 60 metrin korkeudessa. Alapuolella odotti graniitti.

Törmäyksen energia on tutkijoiden mukaan vastannut suuruudeltaan 10 000 Hiroshiman pommia. Muuten

sillä ei  ole ollut  mitään tekemistä atomipommin kanssa,  ei  törmäyshetkellä eikä sen jälkeen.  Säteilyä ei

syntynyt, eivätkä muodostuneet pirstekartiokivet säteile.

Seikkailuelokuvan  kuvauksista  ei  olisi  jäänyt  mitään  esitettävää,  sillä  tuho  oli  valtava.  Kylämme

kallioperästä,  joka  todennäköisemmin  on  silloin  sijainnut  päiväntasaajan  lähellä  kuin  meidän

leveysasteillamme, on sinkoutunut materiaa laajalle. Nykykarttoihin olisi merkitty jälkiä n. 500 km säteellä:

vielä Oulun pohjoispuolella olisi pitänyt varoa putoavia kiviä. Kittilän päättäjät olisivat olleet turvassa.

Iskun paine on vastannut 1000 km korkuista vesipatsasta. Summanen ei tosin silloin tainnut olla järvi.

Suuri energia on tuntunut sekä paineena että lämpönä, jotka ovat tehneet graniittiin jälkensä. Osa jäljistä on

näkyvissä, osa pelkästään mitattavissa. 

Epäilykset Summasen salaisuuksista ovat vahvistuneet matalalentomittauksissa, joissa kylämme kallioperän

syvyyksistä  on  paljastunut  kummallisuuksia  sähkönjohtokyvyssä.  Tämä  on  virittänyt  tutkijoiden

mielenkiinnon,  ja kesän 2017 geologien kenttätyö on löytänyt todelliset vahvistukset:  pirstekartioita pitkin

kylää.

Viimeisin jääkausi  on  siirtänyt  kiviä.  Maaperä  peittää  kallioperämme 96-prosenttisesti,  ja  peltomulta  on

aiemmin piilottanut osan kiinnostavista kivistä. Peittää varmaan vieläkin.

Pellonmuokkaus oli kuitenkin muutama vuosi sitten nostanut isoja kiviä Kyyränraitin ja Kiimasjärventien

risteyksen tienoille. Ihme, että tohtorit eivät ole ajaneet ojaan nämä kivet nähdessään, niin selviä merkkejä

Suomen  12.  kraatterijärvestä  ne  ovat  olleet.  Yhden  talven  ajan  heidän  on  kuitenkin  pitänyt  pitää  tieto

salaisuutena  ja  puhua  luennoillakin  vastoin  tietämäänsä  totuutta,  ennen  kuin  Summanen  pääsi

kansainväliseen tiedejulkaisuun. Vasta sitten asiasta sai kertoa.

Savulenkki  kiertää  kraatterijärven  maisemissa.  Törmäyksessa  syntynyt  puolen  kilometrin  syvyinen  ja

halkaisijaltaan kolmen kilometrin suuruinen (Savun) malja on täyttynyt. 

Helinä Patana, kivenkuljettajan puoliso



Pistekartiokiveä voi käydä turvallisesti hipelöimässä Sampolan pihassa
Kuva: Pekka Rämänen

***

Poljimme Aamulle euroja  

Suomen lasten syöpäsäätiö Aamu sai kesällä
pienen tukisumman Kiimasen Savun pyöräilijöiltä.

Poljimme Sampolasta Kannonkoskelle ja takaisinkin
ajettiin. Seitsemän miestä selvisi satasesta mainiosti.

Kuva ei ole Kannonkosken reissulta, vaan Multiantieltä.
Sehän tuli monelle tutuksi kesän 2017 satasen ajosta.

Kuvan menopeli kävi kyllä Kannonkoskella ja 
nostatti tunteita kesän aikana. Hieno ajokki ja rakas
ystävä odottaa nyt toukokuuta täällä Viitasaarella. 

                           HV
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Sateet säikäyttivät lapsia ja patikoijia:
36. Kiimasen Savulenkillä vain 1006 juoksijaa (vitsi,vitsi)

Kiimasen Savulenkin lähtö.  Kuvassa nro 57 voittaja  Henri  Manninen.  Ari-Pekka Lassila   184,  Aki
Nummela 118, Juha Nokelainen 212, Simo-Pekka Fincke 123, Antti Mäkinen 136, Juha Hytönen 358,
Juha Järvelä 161, Mira Tuominen 413 Kuva: Leena Aijasaho

Mittaushistorian  kuivimman  kesän  juhannusaatto  oli  yksi  niistä  harvoista,  jolloin  Kiimasen
Savulenkki sen 36 kertaisen historian aikana on kisailtu vetisissä oloissa. ”Ei olis luulenu”.

Varsin  hyvällä  mielellä  kulttuuri-urheilu-juhannusjuhlaa  silti  vietettiin  ja  onnellisina  myllyltä
humun tauottua poistuttiin,  sillä  Hernesalmen myllylle  ilmaantui  toista  tuhatta  juoksijaa ja  aika
mukavasti yleisöäkin. Tunnelma oli taas tiivis, muttei tiukka. 

Järjestelyistä  Pentti  Kujalan  johdolla  selvittiin  kiitettävästi.  Tämän  saattoi  päätellä  varsin
yksipuolisista kommenteista facebookissa ja tietysti jo juhlapaikalla. Käsiä läpsyteltiin ja olkapäille
lyötiin: ”Hienoa Kiimasen tytöt ja poijjaat”.

Palkinnoille pääsivät kilpasarjoissa:
Naiset 10 km Miehet  10 km
1. Mira Tuominen 36.30 1. Henri Manninen 30.48
2. Anni Tuimala 36.50 2. Ari-Pekka Lassila 31.51
3.Tuuli Viberg 37.55 3. Aki Nummela 32.17
4. Marjo Taanila 38.08 4. Antti Ranta-Aho 33.00
5. Mari Hyyppä 38.55 5. Janne Jokinen 33.17
6. Christina Mishica 40.14 6. Jukka Rahkonen 33.37

Naiset 50 v. 10 km Miehet 50 v. 10 km
1. Seija Nurmi 44.56 1. Matti Lehtonen 36.44
2. Vuokko Kolehmainen 46.10 2. Lauri Friari 36.58
3. Sari Krigsman 46.44 3. Juha Hytönen 37.58
4. Sirpa Ropponen 47.01 4. Arto Nissinen 38.06
5. Jaana Pieteilä 48.03 5. Jarkko Kauppinen 38.18
6. Anu Vatanen 48.39 6. Tarmo Hyttinen 38.58 HV



Enni Pääkkönen: Miksi fitness?

Aina urheilu on ollut itselleni tärkeä asia elämässä, pienenä kisailtiin ala-asteella kolmen koulun
välisissä kisoissa niin yleisurheilussa kuin hiihdossa. Lannevesi,  Tarvaala ja Linnankylä.  Kolme
kovaa mutta  Lannevesi  tietysti  aina kovin.  Jos oikein  hyvin pärjäsi  koulujen välisissä kisoissa,
saattoi  päästä  isompiin  kisoihin  edustamaan  koulua.  Itsekin  pääsin  muutaman  kerran
yleisurheilulajeissa ja olihan se iso ja hieno kokemus! 

Olihan  se  hienoa  että  jo  lapsena  kannustettiin  liikkumaan  ja  harrastamaan.  Muistan  kun  ala-
asteella  kaverit  houkuttelivat  pesäpallon  pariin.  Vai  että  pesäpalloa,  silloin  se  kuulosti  erittäin
monimutkaiselta ja haastavalta lajilta. Jollain mailantyngällä pitäisi osua alastulevaan palloon ja
pitäisi vielä osata heittää sitä johonkin räpylään. Räpylästä ensimmäisenä tuli silloin mieleen ne
kumiset  uimareiden räpylät,  joilla on muuten pirun vaikea kävellä,  niin miten niillä muka pitäisi
saada joku pallo kiinni? 

Noin  kymmenen  harrastevuoden  jälkeen  vaikeinta  oli  luopua  siitä  räpylästä  ja  laittaa  piikkarit
hyllylle.  Oli  aika  luopua  rakkaasta  harrastuksesta  osittain  joukkuetovereiden  hajaannuttua  eri
paikkakunnille,  väkijämäärän  vähenemisen  takia  ja  ehkä  toiminnan  hiljenemisestä  kaiken
kaikkiaan.  En  muista  tuliko  harrastevuosia  yli  kymmenen  mutta  paljon  niitä  tuli.  Saarijärven
Pullistus oli mitä paras seura olla harrastamassa ja edustamassa tätä Suomen kansallislajia. Ehkä
vielä  joskus  kaivan  vanhan  räpylän  komerosta,  laitan  piikkarit  jalkaan  ja  verestän  muistoja.
Elämässä on hyvä olla erilaisia harrastuksia ja kokeilla eri lajeja, kaikki liikunta on vain hyväksi
mielelle ja keholle. Tärkeintä on vain löytää se itselle mielekkäin ja paras tapa urheilla. Se voi olla
kävely, juoksu (joka on itselle toinen rakas harrastus),  uinti,  jooga.  Kunhan tekee sitä mikä on
itselle mieluisin tapa liikkua. Itse löysin vajaa kolme vuotta sitten kuntosalin ja sille tielle jäin.

Kuva: Ukko Juntunen



Mutta  miksi  kuntosali  muuttui  fitness-urheiluksi?  Alunperin  tarkoitukseni  olikin  vain  käydä
kuntosalilla. Halusin päästä parempaan kuntoon, saada sitä lihasta ja voida hyvin. Omat keinoni
eivät  tulisi  riittämään,  sen  tiesin  jo  heti.  Vaikka  koulutusta  liikunta-alalta  on,  niin  tarvitsin
ammattilaiselta neuvoja ja sen ulkopuolisen tsempparin.  Päädyin ottamaan PT:n.  Tuloksia alkoi
tulla  ja  voimatasot  nousivat  lyhyessä  ajassa,  kroppa  myös  muuttui  naisellisemmaksi  ja
lihaksikkaammaksi. Nautinto jokaiseen treeniin ja tekemiseen kasvoi. Myös motivoivana tekijänä oli
se, että enää se entinen 8 kilon käsipaino ei tunnukaan niin pahalta. Tai se että jalkaprässissä
painot ovat nousseet lähtötasoon nähden yli tuplalla. Ja sekös jos mikä motivoi.

Salilla ollessa se pahin vastustaja on vain se oma pääkoppa. Toisin kuin esim. joukkueurheilussa
koko joukkueen työ vaikuttaa lopputulokseen. Ja se ehkä tässä lajissa kiehtookin. Tätä tekee vain
itselleen. Vaikka joku muu antaisi ohjeet syömiseen tai treenaamiseen, niin se on eriasia miten
toteutat ne. Kun huomaa niitä muutoksia, niin fyysisesti kuin psyykkisesti, niin tätä jaksaa tehdä
päivästä toiseen. Itseäni motivoi eniten se juuri, että oman käden jälki näkyy. Kroppa on vahvempi,
itselläni on hyvä olla ja voin hyvin. Ja sen takia sinne salilla jaksaa päivästä toiseen mennä, itsensä
takia.

Mutta miksi sitten päätin lähteä kilpailemaan? Eikä pelkkä harrastus olisi riittänyt? Periaatteessa
olisinkin voinut  jättää salilla käymisen vain harrastukseksi ja lopettaa PT-valmennuksen.  Mutta,
olen lapsesta asti ollut kilpailuhenkinen ja itseni haastaja. Halusin näyttää itselleni että pystyisin
siihen, samalla hylkäisin vanhat tottumukset ja vanhan minän sekä sen ajattelumaailman. 

Kilpailin noin kuusi viikkoa sitten ensimmäistä kertaa fitness-kisoissa SM-tasolla. Itse kisatilanne oli
ensikertalaiselle totta kai jännittävä, mutta samalla erittäin opettava. Tosin muistikuvat lavalta ovat
pätkittäisiä jännityksestä johtuen,  mutta tiedostan ne virheet  ja  korjattavat  asiat  tulevaa varten.
Onneksi tuo hetki on myös taltioitu kuviin ja videoihin joista voi itseään muistuttaa siitä mitä tuli
tehtyä. Kisojen jälkeen olo oli hetken tyhjä, mitäs nyt? Viikkojen ja vuosien työ oli hetkessä ohi. Sitä
se kilpaurheilu on. Painonnostajilla itse suoritus kestää vain muutaman sekunnin. Ja kisat loppuvat
siihen kun rauta ei enää nouse. Se hetki jonka lavalla oli alusta loppuun asti, oli jotain mitä on
vaikea  kuvailla.  Se  oli  sekoitus  jännitystä,  innostusta,  iloa,  itsevarmuutta  ja  onnellisuutta.
Jälkeenpäin myös tunteiden kirjo  oli  todella  laaja,  ensimmäisenä tunsin pettymystä,  mitä olisin
voinut tehdä paremmin jotta olisin ollut korkeammalla sijalla? Mutta sen jälkeen tuli onnellisuus ja
ilo, mä tein sen. Kaikki se työ palkittiin. Olin iloinen ja onnellinen. 

Tämä harrastus ja laji on vain itsensä kehittämistä jokaisella osa-alueella. Ja sekös tässä kiehtoo.
Koskaan  ei  ole  valmis,  niin  kuin  ei  elämässäkään.  Aina  oppii  uutta,  oppii  virheistä  ja  menee
eteenpäin.  Ja  mikäs  parasta  urheilussa  ja  kisaamisessa  onkaan,  kuin  voittaa  itsensä  aina
uudelleen ja uudelleen.

Kiitosiltamissa muistettiin ja muisteltiin

Kiimasen Savun kiitosiltamissa muistettiin huolestuttavasti  ikääntyviä seuran aktiiveja: Kiimasen pihaurheilun
Grand Old Man Antero Rautiainen (80v.), kunniapuheenjohtaja, Savun perustajajäsen, rakennusmestari ja nykyään
Savun lähetystyöntekijä Heikki Vesterinen (75), talkoomies ja seura-aktiivi vuodesta 1983 Juhani ”Long John”
Hakala (75), Kiimasen kuningas, mylläri Ilkka Oskari Vesterinen (70), Pertti ”Kuningaskalastaja” Harjula (70),
Vesa ”Bluesman” Walamies (70), Savun moninkertainen maratonmestari, Tapani ”Bluesbrother” Luotola (60) ja
naisaktivisti, jonka ikää ei kerrota Marja Pääkkönen.

33.  Kiimasen  Savun  johtokunnan  maljan  saivat  Leena  Aijasaho  ja  Stepi  Sundberg  suurenmoisesta  työstään
Savulenkin kuvaajina ja markkinoinnin edistäjinä.

Pääkkösten  puuhaamissa  muisteloissa  –  päivän  ja  illan  teema  –  palattiin  äänitteiden  ja  kuvanauhojen  avulla
seuramme kultaisiin vuosiin ja hetkiin. Myllyn yläkerrassa oli pienoisnäyttely teemaan liittyen: voitettuja kierto-
ja muita palkintoja, verryttelyasuja ja muuta vaatetusta sekä valokuvia Savun 35- vuotiselta matkalta.
Ilojen ilta päättyi ilotulitukseen, jonka Savun pyromaanit Iivari Pääkkönen ja Juhani Luotola ampuivat Kiimasen
taivaalle. HV



KALE TOIVANEN IN MEMORIAM

Kuva: Juhani Luotola

Kale  Toivanen,  Kiimasen  Savun  Johtokunnan  Maljan  haltija  2014,  menehtyi  auto-
onnettomuudessa Laihankylällä 20.10.2018.

Kale  syntyi  Jyväskylässä  Kalevin  päivänä  10.9.2005.  Kale  tunnettiin  sosiaalisena  ja
aktiivisena kylä- ja talkookoirana ja kovana juoksijana.

Samuraikoirat valitsevat ihmisen eikä päinvastoin. Ehkä Kale oli syntynyt samuraikoiraksi?
Nöyrinä toteamme, että meillä oli kunnia saada jakaa elämäämme pitkään yhdessä Kalen
kanssa.  Lastenneurologi  Reija  Alenin  ja  urheilulääkäri  Markku  Alenin  perheeseen
Kypärämäessä  Suomen  lapinkoiranarttu  Pippurin  ja  naapurikesämökin  viriilin
novascotiannoutaja uroksen lyhyen mutta kiihkeän suhteen seurauksena syntyneen neljän
pennun pentueeseen ainoana urospentuna syntyneen Kalen tie johti luoksemme meidän
mielestämme sattumien kautta. Näin tapahtui, vaikka Markku Alen oli valinnut urospennun
itselleen  ja  antanut  sille  nimen  Kale  sen  syntymäpäivän  perusteella.  Myöhemmin
annoimme Markulle hyvitykseksi Chivas Regal -viskipullon.

Lapinkoirat  ovat  paimenkoiria  ja  novascotiannoutajat  ovat  metsästyskoiria.  Kalen
geeniperintö oli kasvattajille haasteellinen.
Onneksi ymmärsimme laittaa Kalen nuorukaisena alkeis-tottelevaisuus- ja agilitykouluun,
joita Kale kävi Saarijärvellä muutaman lukuvuoden. Kale osallistui opiskeluun kiihkeästi.
ADHD-piirteet,  jotka oli  havaittu jo koti  oloissa, puskivat koulutuksessa vahvasti  päälle.
Kale oli kuitenkin erittäin innokas opiskelija.

Kotona Kalen nuoruudenaikainen yliaktiivisuus aiheutti monia vahinkoja ja naapurisopu oli
väliin  koetuksella,  kun Laihankylän  kanat,  kukot  ja  kanit  olivat  vaarassa tai  menettivät
henkensä  Kalen  karatessa  kylille.  Myös  naapurien  kissat  saivat  usein  kyytiä.
Vahingonkorvauksiakin jouduttiin maksamaan tuolloin.



Noin  kahdeksan  ikävuoden  jälkeen  Kalen  ”töllöntyöt”  alkoivat  vähentyä  ja  loppuivat
kokonaan kymmenen ikävuoden jälkeen, kun Kale alkoi omaksua ”vanhan viisaan koiran”
roolin. Kilpirauhasen vajaatoiminta rauhoitti Kalea lopulta liikaakin, mutta tyroksiinilääkitys
korjasi tilanteen ja parin suolistoleikkauksen jälkeen Kale oli taas elämänsä kunnossa. Iän
myötä Kalen huonontunut kuulo alkoi tosin hieman haitata meitä, ei niinkään Kalea.

Kiimasen Savulenkin Nortti-sarjaan Kale  osallistui  ajanotolla  ensimmäisen kerran 2006
salanimellä  Kale  Toiviainen.  Takalan  Heikki  ja  Maija  ihmettelivät  myöhemmin
numerolappuja  pestessään  erittäin  rapaista  lappua  ja  painoivat  tuon  juoksijan  nimen
mieleen. Kale kun juoksi tuon ensimmäisen lenkin kaikki ojanpohjat ja kurakot hyödyntäen.
Savun juoksutilastoissa Kalen aikoja voi katsoa myös Kale Toivanen -nimellä.

Isännän  kanssa  Kale  oli  mukana  käytännössä  kaikissa  Lanneveden  tapahtumissa  ja
talkoissa ja osallistui juoksulenkeille ja sieniretkille. Emännän kanssa Kale lenkkeili, hiihti
Summasella ja teki pihatöitä kotona. 

Sampola oli  Kalen toinen koti.  Joskus kadottuaan karkulainen saatiin hakea Sampolan
pihalta,  jonne se oli  johdattanut  kiinniottajansa.  Kale lienee myös ainoa koira,  joka on
maksanut  Sampolan  nuorisoseuran  jäsenmaksun.  Naapurissa  Luotolassa  Kale  viihtyi
myös hyvin ja Luotolan Miisu -kissa oli Kalen mielessä usein. 
Sosiaalisena  koirana  Kalella  oli  henkilökohtaiset  suhteet  moniin  ihmisiin,  jonka  vuoksi
Kalella  kävi  myös  omia  vieraita.  Lannevedellä  ja  Saarijärven  keskustassakin  Kale
tunnettiin hyvin, isäntiään paremmin. Usein kylillä Kalen kanssa kulkiessamme tapahtui
niin, että Kalea tulivat nimeltä tervehtimään ja jututtamaan meille tuntemattomat ihmiset.
Kale  on  haudattu  läheisten  läsnäollessa  Kallionmännikköön  Summasjärven  rannalle
lähelle kotiaan.

Kaipauksella: Juhani Luotola ja Siska Toivanen

***

MOPOSEPON MIETTEET HARRASTEAJONEUVOPÄIVÄN JÄLKEEN

Lyhyt  kooste  harrasteajoneuvopäiviltä.  Ne  muuten  käynnistyivät  perjantaina  laatimani
moposafarin  puitteissa.  Osallistujia  ajoon  saapui  Viitasaarelta,  Äänekoskelta,  Multialta,
Oulusta ja pääkaupunkiseudulta. 

Oulun porukoiden mittariin kertyi ajaen kunnioitettavat 954 km. Moporeitti  piti  sisällään upeita
keskisuomalaisia  maisemia  sekä  vierailut  huoltoasema Rantakiveen,  Karstulan  Wanhat  Wehkeet
museoon, Kalmarin maatalousmuseolle sekä Kolkanlahden kalastajakylään. 

Lauantain  harrasteajoneuvopäivän  parasta  antia  oli  näyttävien  ajokkien  lisäksi  kaikki  ruusut
kerännyt Hemmo Hirvosen yhtye. Soitti kerrassaan menevää bluesrokkia ja ammattitaidolla! 

Tapahtuman uusia  kävijöitä  oli  moottoripyöräkerhot  Lady Bikers  of  Finland sekä  Russian  Iron
Finland. 



Tapahtuma sujui sulavasti periaatteella ”jotta harrastus pidetään harrasteena, rahaa keräävät taas ne
toiset”.  Toki  tuon  Lannevettä  upeine  maisemineen ja  hyväntuulisine  ihmisineen vieraille  esille.
Tällä konseptilla syntyy satavarma tapahtumafiilis. 

Jenkkiautopuolelta  saapui  näyttäviä  autokuntia  aina  Jyväskylää  myöten.  Flyktmanin  Mikko otti
haltuun kuorma-auto genren. Penttisen Ipo saapui upealla rakentamallaan "harrikalla". Ainakin yhtä
hieno luomus oli shopper, jonka omistajaa en onnistunut tavoittamaan. 

Virallisen,  luvanvaraisen  osuuden  päättyessä  klo  15  siirryttiin  saunojen  kautta  urheilupuolelle,
aloittaen keihäänheitolla. Ilkka johti viimeiseen heittovuoroon saakka komealla kaarellaan, mutta
joutui kuitenkin nuoruuden edessä taipumaan. 

Pienen huilitauon jälkeen siirryttiin myllykorsun lavalle kädenvääntökilpailuun. Ruista ranteessa oli
erittäin  tasokkaassa  väännössä,  jonka  lopulta  voitti  Pappa  Jokke  pääkaupunkiseudulta.  Vasta
linnunlaulun päättyessä kävimme sulassa sovussa kaiken antaneena yöpuulle. 

Kiitokset kaikille tapahtumavieraille ja erikseen kattauksesta myllyn Ilkan joukkueelle! 

Kuvat:  https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_7a4LNHbFqswsrQVQxtbMJXfJMM_-5?
ogsrc=32 

Tapahtumaterveisin Moposeppo 

Seuran  puheenjohtajan  lisäys:  Facebookiin  tulleessa  kommentissa  nainen  Saarijärveltä  piti
näyttävästi meteliä siitä, että kolmen aikaan hänen paikalle tullessaan oli enää perin vähän nähtävää
ja joillakin oli jo oluttölkki kädessään.

Kuten Seppo yllä toteaa, virallinen tapahtumaohjelma päättyi klo 15. Tämä päättymisaika oli myös
kaikissa  ilmoituksissa.  Keihäänheitot,  kädenväännöt  ja  saunomiset  olivat  sitten  inspiraatiosta
lähtenyttä  toimintaa  oluttölkkeineen.  Kiimasen  Savu  tapahtuman  taustavastaavana  –  Seppo
Savolainenhan hoitaa kaikki käytännön järjestelyt, seuramme vain tukee taloudellisesti tapahtumaa
– ei ota kantaa siihen, mitä tapahtuman virallisen päättymisajan (klo 15) jälkeen myllyllä on tehty.
Mainittakoon vielä sekin, että tapahtumaan oli  vapaa pääsy,  eikä alkoholipitoisia juomia myyty.
Jokaisella saunojalla oli omat juomansa, joiden alkoholipitoisuuden mittaamista Kiimasen Savussa
ei pidetty aiheellisena.

Hannu Vesterinen Kiimasen Savun pj

***

KUNINGASKALASTAJAPYSTI SEILAA EES-TAAS TALVILAHTEA

Pertti  Harjula  ei  yllättänyt  ketään,  kun  voitti  taas  kerran  Kiimasen  Savun
kuningaskalastajakisan. Jo kahden osakilpailun, pilkin ja pintaonginnan jälkeen oli selvää,
että pytty seilaa takaisin sinne, mistä se vuosi sitten Lahenperän Vastarantaan tulla jullitti.
Perttihän voitti talvella pilkin, oli toinen pintaonginnassa ja voitti sitten Santeri Kumpumäen
kanssa  uistelukisan  murskaavasti.  Toki  Santeri  hävisi  yhteistuloksissa  papalleen  vain
vaivaisen pisteen, mutta peli oli selvä jo ennen uistelua, sillä saman venekunnan jäsenet saavat
samat sijalukupisteet. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_7a4LNHbFqswsrQVQxtbMJXfJMM_-5?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_7a4LNHbFqswsrQVQxtbMJXfJMM_-5?ogsrc=32


Tuloksia
Pintaongintakisa Summasella 7.7.2018

Veneistä  jouduttiin  onkimaan,  vaikka  hyvä  suunnitelma  oli  rantautua  Lamposaaren
Nyppyläniemeen ja onkia rannalta.  Kova tuuli esti aikeet ja kisa käytiin Talvilahden rantamilla.
Santeri Kumpumäki voitti vaikka ei ollut edes rippikoulua käynyt. Kalastuksen konkareista Pertti
Harjula  hävisi  ison särjen  verran  ja  Juhani  Hakala  pikkusärjen  verran  enemmän.  Kolmikko oli
ylivoimainen ja ansaitsi hyvät palkinnot.

1. Santeri Kumpumäki 1550g
2. Pertti Harjula 1445
3. Juhani Hakala 1409
4. Hannu Vesterinen   870
5. Matti Ikkala    606
6. Seppo Savolainen   490
7. Sirkku Lahti      38

Uistelukisa Sahilla ja Kiimasella 21.7.2018

1. Pertti Harjula & Santeri Kumpumäki 12951 pistettä (kisaennätys)
2. Jouko Heikkinen & Tapio Pajari   4300
3. Seppo Savolainen &sirkku Lahti   1110
4. Ilkka Vesterinen     592

Kuningaskalastajakisan loppupisteet (vain niille, jotka osallistuivat kaikkiin kolmeen kisaan)

1. Pertti Harjula 4
2. Santeri Kumpumäki 5
3. Seppo Savolainen           11
4. Sirkku Lahti           14

Loppuun asti taistelleiden määrä jäi tällä kertaa neljään. Vuoden kuluttua yritetään taas kammeta
Pertti  valtaistuimelta.  Pilkkikisoilla  aloitetaan  maalis-huhtikuussa.  Mukana  myös  vaikeasti
voitettavat Kannonkosken-Saarijärven ahvenkisan mestarit vuosilta 2015, 2016 ja 2018. Mutta aina
kannattaa yrittää kun on kalastuksesta kyse.

Vuosikokouksessa  maaliskuussa  2019  voimme  pohtia  kuningaskalastajakisan  mielekkyyttä
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  Olisiko syytä kokonaan luopua pintaongintakisasta ja kisailla
vain  pilkissä  ja  uistelussa?  Pintaongintakisa  on  jouduttu  siirtämään  veneistä  tapahtuvaksi,  kun
sopivaa paikkaa rantaonginnalle ei ole löytynyt. HV

Maantiejuoksussa mitaleita vain Luotolaan ja Luotolan vastarannalle.

Kiimasen Savun maantiemestaruuskisa 8.9.2018
Tulokset
Naiset

1. Ida Vesterinen       18.20
2. Pirjo Luotola        30.45
3. Marita Vesterinen  34.07



Miehet
1. Juho Luotola             12.32 (Kisaennätys)
2. Simo Luotola             15.19 
3. Juhani Luotola          15.36
4. Pauli Pääkkönen        16.40
5. Tero Lehtomäki         17.43
6. Martti Luotola           18.07
7. Tapani Luotola          21.36
8. Santeri Kumpumäki  33.40
9. Pertti Harjula             34.08

HV

Kolopallossa kaikki palkinnoille

Vappu Rautiainen (56 lyöntiä) naisissa ja Hannu Vesterinen (52) miehissä saivat vuodeksi haltuunsa
Kulumalassa pelatun kolopalloturnauksen kiertopalkinnot. Marja-Leena Kujala hävisi Vapulle 12
lyöntiä.  Pentti  Kujala  (52)  hävisi  Hannulle  uusinnassa  ja  Antero  Rautiainen  (61)  oli  miehissä
kolmas. HV

Täytekuva: Rantasauna saarroksissa. 
Mittaushistoriamme lämpimin ja kuivin kesä alkoi kraatterijärvi 193:n Vastarannassa näin.

Kuva: Hannu Vesterinen


