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Kiimasen Savun puheenjohtajan palsta 
Tämä lehtemme 89. numero on omistettu Kiimasen Savulenkille. Kylämme vuosit-
tainen suurtapahtuma järjestettiin Hernesalmen myllyllä ja Kiimasen tiellä jo 37. 
kerran. Käytän sanaa jo, sillä Heikki ”Hekuli” Vesterisen ja Tapio ”Tappi” Pajarin 
kanssa ensimmäistä Savulenkkiä juhannuksen alla v. 1983 juoniessamme, emme 
suunnitelleet ihan näin pitkälle. Norttilenkin talojen emänniltä ja isänniltäkin lupa 
juosta heidän yksityisillä teillään kysyttiin vain kymmeneksi vuodeksi. Nuo luvat 
vanhenivat 26 vuotta sitten. Saattaa olla, että emännyydet ja isännyydet ovat siir-
tyneet jo aikaa sitten uudelle sukupolvelle.  
 
Sen sijaan Savulenkillä häärii keskeisissä tehtävissä kutakuinkin sama Kiimasen röntysakki kuin 
kahdeksankymmentäluvullakin. Saunamaailma, ravintola ja paikoitus ovat saaneet tuoreempaa 
verta Laihankylältä ja Sampo Nuorisoseuran riveistä. Ja hyvä niin, sillä ilman teitä emme olisi 
selvinneet näin pitkälle ja nousseet mittoihin, joihin harva juoksutapahtuma Suomessa yltää. 
Onhan muutamissa etelän suunnasta facebookiin tulleissa kommenteissa Savulenkki nostettu 
jopa Suomen parhaaksi. Olokoot, sanoi entinen oppilaanikin. 
 
Kuinka kauan tämä hössötys jatkuu, sitä en tiijä, kuten toinen legendaarinen oppilaani 
Kymönkosken kyläkoululla minulle varsin usein vastasi. Olemme pari vuotta sitten antaneet 
ulosvaroituksen 40. Savulenkin kohdalle. Poistummeko silloin kartalta? 
 
Kun kierteli juhannusaaton helteellä Hernesalmen myllyllä iloisten ihmisten joukossa, ei en-
simmäinen ajatus ollut, että tämä pitäisi lopettaa. Muutama muukin teki kanssani saman ha-
vainnon: siellähän oli väkeä enemmän kuin koskaan. Siis tupahan jäi melkein täyteen, vaikka 
juoksijat säntäsivät Kiimasen tielle! Ollaan kylmiä ja tyhmiä jos lopetetaan. Miltähän mahtaisi 
tuntua, jos juhannus alkaisi niin, että Savulenkkiä ei olisikaan? 
  
Kiimasen tie ei tällä kertaa saanut kehuja juoksualustana. Irtokivet – Sampo-
lehteen haastateltu nainenkin kertoi nyrjäyttäneensä nilkkansa jo alkumatkasta – 
ja hengitystä ahdistava pöly pilasivat osan juoksunautinnosta. Tämä ei saa toistua. 
Meidän on päästävä tien pitäjän kanssa sellaiseen sopimukseen, että Lanneveden ainoan vuo-
sittaisen suurtapahtuman järjestäminen jatkossa ei kärsi tien kunnosta. Kai suolavedellä voi 
pahimmat paikat kastella, jos keli on pitkään ollut kuiva. Tien pölyämisestä kärsii koko kylä 
pitkin kesää. Jalankulku ja pyöräily on liki mahdotonta, kun autojen nostattama pöly leijuu tien 
päällä minuuttitolkulla. 
 
Jatkossa meidän olisi hyvä panostaa kulttuuriantiin enemmän. Viime vuodet on men-
ty lavaohjelman osalta varsin matalalla profiililla. Paikalliset laulajat ovat ilahduttaneet Hemmo 
Hirvosen orkesterin ohella yleisöä, mutta meillä on vara parempaan. Otamme ilolla vastaan 
ehdotuksia. Seuraavalle Savulenkille on jo kiinnitetty Tenho Olavi, joka kaksi vuotta sitten 
hurmasi yleisön. Mutta muutakin mahtuu. Onhan meillä ollut taikuria ja luikuria jos jonniin-
moista.  
 
Ulkoistamisen välttääksemme suostuin lasten juoksujen päälliköksi. Virkailijat, Pajarin miehiä 
lukuun ottamatta keltanokkia hekin, olivat rautaa. Lasten juoksujen järjestelyt sujuivatkin hy-
vin, kun ottaa huomioon toimitsijoiden kokemattomuuden. Joitakin viilauksia ensi vuodeksi 
tehdään. Ainakin lähtöaluetta levennetään reilusti ja maalia kavennetaan. 
 
Mutta kyllä Savulenkillä oli taas hauskaa. Meilläkin, joiden harteita painoi toimitsijoiden 
vastuu parituhatpäisestä ihmisjoukosta. Tulkaa vaan kaikki ensi juhannusaattonakin myllylle ja 
tuokaa kavereitanne tullessanne. Pentti tilaa 1500 mitalia, ettei sitten tartte postissa perään 
laittaa!  HV 



 
 

  3 (15) 
 

 
 
 

Kiimasen Savu Facebook-aikaan 

Kaikki on nykyään naamakirjassa - niin myös Kiimasen Savulla on sivu 
Facebookissa. Sivun perustamista varovasti ehdottelin aikanaan. Savun 

johtokunta oli edistyksellinen ja ehdotus sai vihreää valoa, kun talkoohengessä lupasin 
ottaa Facebookin vastuulleni. Niinpä Kiimasen Savun Facebook-sivun perustin 19.2.2012 ja 
siitä eteenpäin olen sitä hoitanut. Talvisin sivu nukkuu ja herää eloon keväällä juhannusta 
kohti. Facebook on nykyään keskeinen savulenkin mainos- ja tiedostuskanava lannevesi.fi 
kotisivun rinnalla. 
 
Sivua perustaessa tarvittiin digitaalisessa muodossa Kiimasen Savun logo. No sepä saatiin 
kätevästi Hannulta, joka valokuvasi kännykällä paidasta logon kuvaksi. Muuten kuvamate-
riaalista olen vastannut yhdessä Stepin kanssa. 
 
Facebook-sivulle on kerätty seuraajia: 2014 juhannuksena ylittyi 500 sivun tykkääjän eli 
peukuttajan raja ja nykyään sivulla on 1162 tykkääjää.  Sopiva symbolinen määrä, kun 
juoksijoitakin savulenkillä on yli 1000.  
 

 
 
Olethan siis huomannut peukuttaa   
 
Markkinointivastaava, savulenkin valokuvaaja Leena Aijasaho 
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Kiimasen Savulenkin valokuvaajana 

Kiimasen Savulenkin kuvaaminen lähti parikymmentä vuotta sitten siitä, kun aluksi kuvasin 
vain muutamia tuttuja juoksijoita ja kävin itse norttilenkillä. Vähitellen kuvaaminen lisään-
tyi ja laitoin kuviani kaikkien kiinnostuneiden nähtäväksi nettiin. Kuvaamisesta tuli vuosi 
vuodelta tärkeämpi osa Kiimasen Savulenkin markkinointia ja osallistujien palvelua. 
 
Tekniikan kehittyessä drone on mahdollistanut uusia kuvakulmia myös Kiimasen Savulen-
kin kuvaamisessa. Ilmakuvauksessa on huomattavasti enemmän huomioitavia asioita, kuin 
perinteisessä kuvauksessa. Sade ja kova tuuli estää aina ilmakuvauksen, lisäksi on huomi-
oitava useita ilmailun sääntöjä ja rajoituksia.  
 
Viimeiset vuodet olen kuvannut Kiimasen Savulenkkiä puolisoni Leenan kanssa. Tilanteen 
mukaan kuvaamme järjestelmäkameroilla, GoProlla, kännyköillä ja dronella. Savulenkistä 
tekee haasteellisen kuvattavan se, että lyhyessä ajassa tapahtuu monia asioita eri paikois-
sa. Pyrimme kuvaamaan mahdollisimman hyvin Savulenkin tapahtuman kokonaisuutta.  
 
Kuvaus ei suinkaan ole valmis siinä vaiheessa, kun poistumme Hernesalmen myllyltä. Ju-
hannusaatto menee kuvien valitsemisessa, käsittelyssä ja nettiin viennissä. Pyrimme aina 
saamaan mahdollisimman paljon kuvia nettiin jo juhannusaattona ja loput juhannuspäivä-
nä.  
 
Stepi 

 
Lasten juoksujen lähtö- ja maalialue. Taustalla vasemmalla saunamaailma ja oikealla kahvio, mylly ja 
tapahtumalava. 
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Hyvien ihmisten tukala juoksujuhla 

 
Vetelin Urheilijoiden Ari-Pekka Lassilan askellus oli kaikkea muuta kuin vetelää ja viime vuotinen 
kakkossija vaihtui ylivoimaiseen voittoon.  
 
Kymmenen kilometrin tulosluettelot sen kertovat: saattoi olla tukalimmat olot 
koko lenkin 36-vuotisen historian aikana. Miesten kympin voittajan Ari-Pekka 
Lassilan aika 33.03 oli kehnoin sitten vuoden 1984, jolloin nykyinen kisapääl-
likkömme Pentti Kujala oli ykkönen ajalla 34.11.  
 
Peni olisi ollut Lassilan jälkeen toinen tuolla ajallaan, ja pakkohan se on mainita, omalla 
parhaalla Savulenkin ajallani (34.51 samalta Pentin voittovuodelta -84) itse neljäs.  
 
Hiihtäjä Anne Kyllönen oli nopein nainen, mutta aika 39.19 kertoo sekin ahdistuksesta rin-
talastan alla. Vain kerran on Savulenkki voitettu huonommalla ajalla. Marja Hakalax oli 
paras v. 1985 ajalla 44.15. Niin Pentin kuin Marjankin voitot tulivat Savulenkin melko vaa-
timattomina alkuvuosina. Savulenkin miesten kympin aiemmin voittaneet Miika Takala ja 
Henri Manninen heittivät leikin kesken. Manninen ainakin ahdistuksen vuoksi.  
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Sää oli helteinen ja heikkotuulinen. Kun vielä kävi niin, että tie pölisi paikoitellen pahasti ja 
tien pinnassa oli paljon irtokiveä, ei rata tällä kertaa ollut juoksijoille mieluisassa kunnossa. 
Pahoittelemme sitä ja yritämme ensi kesänä tältä osin parantaa oloja. Kaiken muun kuin 
juoksun kannalta olot olivat kerrassaan mahtavat. 
 
Hieno sää ja ihmisten aiemmat kokemukset tapahtumassamme houkutteli juoksuun lenkin 
historian toiseksi suurimman määrän osallistujia. Tarkistettu lukema oli nyt 1232, kun se 
juhlajuoksussa v. 2017 oli 1317. Tuhannen osallistujan raja ylitettiin kymmenennen ker-
ran. Lasten juoksuissa tehtiin uusi ennätys – 232 taaperoa ja pilttiä. Jatkossa joudumme 
pohtimaan 0-4- vuotiaiden sarjan mielekkyyttä nykyisellään. Sydäntä särkevää itkua väki-
sinjuoksuttammisesta ei vanha opettaja kestä kuunnella jatkossa. Olisi hyvä tietää mitä 
mieltä oltaisiin jos laittaisimme lasten juoksuihin alaikärajan. Vaikkapa 3 vuotta.  
 
Suuret kiitokset juoksijoille, yleisölle ja toimitsijoille. Olihan hyvien ihmisten juhannusjuh-
lassa taas vallan leppoisa meininki.  Ja kun nyt tuli puheeksi, niin vuoden kuluttua yritäm-
me satsata kulttuuripuolelle hiukan enemmän. Tapahtumat näyttämöllä ovat jääneet hiu-
kan vaisuiksi viime vuosina. Heittäkääpä vinkkejä mitä lavalla haluttaisiin nähdä ja kuulla.
       HV 
 
Tuloksia (täydelliset tulokset, myös lasten juoksujen, lannevesi.fi- sivuilla) 
    
Miehet kilpa 
Lähti: 272, Keskeytti: 4, Hylätty: 0 
1. 153 Lassila Ari-Pekka 33:03 +0 
2. 165 Nikander Aku 34:18 +1:14 
3. 78 Jokinen Janne 34:21 +1:18 
4. 67 Rahkonen Jukka 34:54 +1:51 
5. 87 Järvelä Juha 34:59 +1:55 
6. 88 Ranta-aho Antti 35:25 +2:22 
7. 162 Lunttila Tuomas 35:47 +2:43 
8. 248 Leppänen Antti 35:58 +2:54 
9. 80 Seppänen Jonne 35:59 +2:56 
10. 128 Lahtinen Tuomo 36:14 +3:11 
 
Naiset kilpa 
Lähti: 151, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 
1. 406 Kyllönen Anne 39:19 +0 
2. 434 Alhonen Tiina 39:27 +7 
3. 436 Mustonen Katja 40:03 +43 
4. 407 Hokkanen Heini 40:06 +47 
5. 453 Rautiainen Satu 40:40 +1:21 
6. 486 Lamminen Minna 41:55 +2:35 
7. 444 Masalin Tarja 42:16 +2:56 
8. 430 Lakanen Reetta 42:17 +2:57 
9. 454 Kiljunen Anne 43:11 +3:52 
10. 465 Tall Erika 43:16 +3:56 
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Ikämiehet 50 
Lähti: 104, Keskeytti: 1, Hylätty: 0 
1. 309 Hakola Jari 37:00 +0 
2. 315 Friari Lauri 37:30 +30 
3. 340 Lehtonen Matti 38:24 +1:24 
4. 385 Salovaara Lasse 38:41 +1:41 
5. 368 Nissinen Arto 38:50 +1:50 
6. 373 Hytönen Juha 39:20 +2:20 
7. 329 Virtanen Kari 39:41 +2:41 
8. 355 Hokkanen Harri 39:55 +2:55 
9. 363 Puttonen Seppo 40:09 +3:09 
10. 310 Hyttinen Tarmo 40:51 +3:51 
 
Ikänaiset 50 
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0 
1. 762 Puumala Sari 45:00 +0 
2. 768 Ranta-Nilkku Hanna-Reetta 48:02 +3:02 
3. 764 Putkonen Birgi 48:18 +3:18 
4. 769 Krigsman Sari 49:47 +4:47 
5. 779 Vatanen Anu 50:57 +5:56 
6. 776 Tiusanen Mervi 51:55 +6:55 
7. 766 Lyytinen Anne 52:17 +7:16 
8. 757 Turpeinen Katariina 52:29 +7:29 
9. 758 Salmiheimo Sisko 53:12 +8:12 
10. 751 Kuivalainen Kati 53:16 +8:15 
 
Nortti 
Lähti: 115, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 
1. 676 Mäkinen Niilo 11:57 +0 
2. 671 Lahtinen Pyry 12:06 +8 
3. 601 Saaranen Markus 13:02 +1:05 
4. 607 Riihimäki Janne 13:05 +1:08 
5. 620 Lakanen Lauri 13:06 +1:08 
6. 632 Eskelinen Jukka 13:08 +1:10 
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Ylhäällä vasemmalla Sari Puumala, ikänaisten paras ja maajoukkuehiihtäjä Anne Kyllönen, jolle 
ensimmäinen reissu Kiimaselle tuotti heti voiton. Alempana vasemmalla Jari Hakola, joka voitti 
ikämiesten kympin jo neljännen kerran.  Nortin nopein Niilo Mäkinen tuli ajanottokarsinaan ensim-
mäisenä ajassa 11.57. 
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37. Kiimasen Savulenkin osallistujamäärät sarjoittain 

Tämän vuotiselle Savulenkille kirjattiin sisään 1232 osallistujaa. Luku on 
toiseksi suurin. Ennätys on 1317 vuodelta 2017. 
 
Lapset  232 (OE) Aikuisten sarjat 1000 
 
Tyttöjä 108  Patikka 326 
Poikia 124   Norttisarja 115 
T 0-4   33    
P 0-4 40  (73) M 10 km 272 
   N 10 km 151 
T 5-6  18  M 50 10 km 104 
P 5-6  25  (43) N 50 10 km 32 
  
T 7-8  28 
P 7-8 20  (48) 
  
T 9-10 19 
P 9-10  30  (49) 
 
T 11-12  10 
P 11-12    9  (19) 
 
Kovia lukuja: 1317 ja 27403 
 
Vuoden 2017 35. juhlasavulenkillä oli 1317 osallistujaa. Silloin patikka- ja norttisarja veti-
vät selkeästi enemmän kuin nyt. Saattoi olla Iivarin takomalla mitalilla vaikutusta. Tultiin 
hakemaan kuuluisan kyläsepän takoma mitali mahdollisimman vähällä vaivalla. Vitsi, vitsi! 
 
Savulenkillä on 37 vuoden aikana kirjattu yhteensä 27403 juoksijan ja patikoi-
jan suoritus. Keskiarvo, joka vuosi vuodelta petraantuu, on nyt 740,6. Tuo 0,6 
voitaneen laskea edesmenneen Kale Toivasen ansioksi.  
 
Savulenkin ansiosta Lanneveden ja Kiimasjärven kylälle on 37 vuoden aikana tehty monta 
tutustumiskäyntiä. Ovatkohan nämä vierailut tuoneet kylällemme mitään pysyvää hyvää? 
Muovijätettä en laske tähän. 
 
Ihmettelen sitä, että osallistujamäärät sarjoittain ovat pysyneet jo kymmenkunta vuotta 
melko kapeassa haarukassa. En olisi ollut lainkaan yllättynyt, vaikka 37. Savulenkille olisi 
tullut 1500 juoksijaa. Tai että sateisena aattona paikalle tulisi vain 500 juoksijaa. Sellaisen 
havainnon olen tehnyt, että sateinen sää nakertaa seuraavan vuoden osallistujamäärästä 
jonkin verran. Huono kokemusko? Jos sattuu peräkkäin kaksi oikein aurinkoista aattoa, 
väkeä tulee jälkimmäisellä paljon. Olkaamme siis ensi vuonna varuillamme! HV 
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Savulaisten noteerauksia kympiltä 

Tässä kohden on mielenkiintoista tarkastella Kiimasen Savun nykyisten jäsen-
ten suorituksia Savulenkin vaativalla kympillä vuosien varrelta. Kovaa on men-
ty nykyisen toimitsijakaartinkin jaloilla. 
 
Miehet       
1. Pentti Kujala  34.10 (-86)   
2. Hannu Vesterinen 34.51 (-84)   
3. Tapani Luotola  35.20 (-96)   
4. Pekka Vesterinen  35.40 (-87)   
4. Pauli Pääkkönen  35.40 (-92) 
6. Tapio Pajari  36.50 (-86) 
7. Reijo Rutanen  37.14 (-00) 
8. Kimmo Hietikko  39.02 (-04) 
9. Heikki Vesterinen  39.44 (-84) 
10. Jouko Heikkinen 39.50 (-91) 
 
11. Juho Luotola  39.54 (-18) 
12. Vesa Walamies  41.14 (-92) 
13. Heikki Takala  42.31 (-90) 
14. Martti Luotola  43.52 (-97) 
15. Jorma Pajari  47.09 (-87) 
16. Anton Vesterinen 49.24 (-11) 
17. Risto Gröndahl  51.59 (-95) 
18. Juhani Luotola  52.40 (-18) 
19. Elmeri Pajari  56.29 (-06) 
20. Iivari Pääkkönen 58.44 (-06) 
 
Naiset 
1. Sarianna Görsoy  48.07 (-14) 
2. Satu Puukko  54.05 (-13) 
3. Eila Keinänen (Gröndahl) 57.23 (-87) 
4. Maija Pajunen (Gröhan) 59.00 (-11) 
 
Sarianna itse ja minäkin muistelen, että hän olisi juossut joskus 47-alkuisen ajan, mutta 
hyvistä yrityksistäni huolimatta en sitä löytänyt.  
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Kiimasen Savulenkiltä kipinä elämänmittaiseen liikuntahar-
rastukseen 

 
Urheilutoimittaja Tommi Roimela pohtii kolumnissaan (Keskisuomalainen 6.7.2019) lasten 
juoksuharrastuksen vähyyttä ja viittaa Kiimasen Savulenkin lapsille tarjoamiin, hänen ja 
hänen lastensa mielestä liian lyhyisiin kilpailumatkoihin. 
 
Kiimasen Savulenkillä lasten sarjoja on viisi, tytöille ja pojille erikseen, siis kymmenen läh-
töä. 0-4 vuotiaat juoksevat n. 150 m, 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat aina 12 vuotiaisiin 
saakka 300 m.  
 
Me tapahtuman järjestäjät emme epäile etteivätkö lapset jaksa juosta pitem-
päänkin. Otimme lasten juoksut osaksi Savulenkkiä ensinnäkin siksi, että ta-
pahtumassamme käy paljon perheitä, joissa kaikki juoksevat ja toiseksi siksi, 
että haluamme puhaltaa lapsiin juoksu- ja liikuntaharrastuksen kipinän. Joonas 
Rinne, Minna Lamminen, Aki Nummela, Ulla Tuimala ja Anni Tuimala ainakin 
ovat huippujuoksijoistamme saaneet kipinän Savulenkin lasten juoksuista. 
Varmasti on paljon niitä, jotka eivät heidän tapaansa ole nousseet valtakunnan 
eliittiin, mutta joiden liikunnallisiin harrastuksiin Kiimasen kipinällä on ollut 
myönteinen vaikutus.   
 
Lasten kilpailumatkat ovat lyhyitä siksi, ettemme pilaisi kenenkään juoksuinnostusta liian 
kovilla vaatimuksilla. Ne lapset, jotka jaksavat ja rohkenevat, lähtevät vielä lasten juoksu-
jen lisäksi joko 3,5 km:n tai jopa kympin lenkille. Näinhän tekivät toimittaja Roimelankin 
tytär ja poika. Omat lapseni ohjasin aikanaan kyllä huomattavasti lyhemmille matkoille ja 
liikunta on heillä tästä huolimatta, tai tämän vuoksi säilynyt osana jokapäiväistä elämää.
          HV 
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Kiimasen Savulenkin lasten juoksuissa on kipinää puhallet-
tu ainakin viiteen Suomea edustaneeseen juoksijaan 

Koska tuli kirjoitettua Keskisuomalaiseen Savulenkiltä juoksukipinän saaneista, pitää omas-
sa lehdessämme katsoa hiukan tarkemmin.  
 
Penkoessani vanhoja lasten tuloksia Savulenkiltä sattui silmiini seuraavaa:  
 
Minna Nummela, myöhemmin Lamminen, maaottelujuoksija  
1988 2. 6v. 1989 3. 6v. 1990 2. 8v. 1991 1. 8v. 
1992 3. 10v. 1993 1. 10v. 1994 1. 12v. 
Seitsemän kertaa palkinnoilla, kolme voittoa.  
 
Aki Nummela, maaottelujuoksija 
1988  8. 6v. 1989 7. 6v. 1990 4. 6v. 1991 1. 6v. 
1992 3. 8v. 1993 2. 8v. 1994 2. 10v. 1995 1. 10v. 
1996  2. 12v. 1997 1. 12v. 
Seitsemän kertaa palkinnoilla, kolme voittoa 
 
Savun Anton Vesterisen voittaessa v. 1988 6-vuotiaissa, Aki oli kahdeksas. 
Mika Aaltonen (2.) ja Atte Ahola (3.) Kiimasen Savua edustaen löivät Akin v. 1990! 
 
Ulla Tuimala, maaottelujuoksija 
1991 1. 10v. 
 
Anni Tuimala, maaottelujuoksija 
1991 2. 10v. 
 
Joonas Rinne, maaottelujuoksija 
2007 1. 11-12v. 
Joonas Rinne voitti Savulenkillä muistaakseni useamminkin, mutta 2000-luvulta on lasten 
juoksujen tuloksia tallessa vain muutamia. Siirryttiin tietokoneaikaan ja lasten tulokset teh-
tiin kynällä paperille. Eivät siirtyneet tietokantaan ja katosivat. 
 
*** 
 
Urheilu-uutisia peräkylältä 
 
Kiimasen Savun kolopallomestaruudet Kulumalan 10-reikäisellä radalla veivät 
Vappu Rautiainen ja Tero Lehtomäki. 
Seitsemän venekunnan soutu-uistelussa voittovuorossa olivat Matti Ikkalan 
ja Hannu Vesterisen venho, vavat ja vaaput. Ja miehilläkin oli siihen joku 
osuus. 
Näistä ja muista Savun mestaruusmittelöistä tarkemmin sitten syksyn lehdes-
sämme. 
*** 
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Harrasteajoneuvopäivä 

Kesä antoi parastaan kokoontuessamme viettämään alan päivää tai niitä hetkiä harrasteen 
parissa. Upeaa kalustoa alkoi virrata myllyn kumpareelle solkenaan. Ihan hämmästyin. 
Edellisiltana saapui Ural Troikan motoristit muistelemaan Laatokan ympäriajoa, taannoin 
kymmenen vuotta sitten ajettua. 
 
Näyttäviä Ameriikan rasseja lipui arvokkaasti monilukuisesti paikalle. Kalustoa oli laajalti ja 
varsin monipuolisesti. Ohessa kuvagalleria. 
https://jiis.galleria.fi/kuvat/Tapahtumat/Harrasteajoneuvopäivä+Lannevedellä+29.6.2019/  
 
Ferrarikin paikalla pyörähti, mut se oli nopee niin nopee jottei sitä keretty kuvata. 
 
Illalla saunottiin ja siinä ohessa heräteltiin henkiin Kiuruvedeltä saapunut Drusba merkki-
nen neuvosto valmisteinen palopumppu, jolla saatiin ainakin vesi lentämään peräti Lanne-
joen toiselle puolen! 
 
Näillä näkymin lienee varsin tarpeellista palata asiaan. Samaan aikaan myös tulevana 
vuonna. 
 
Kiitokset kaikille mukanaolleille !! 
 
Tapahtumaterveisin, Seppo  
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POJASTA POLVI PARANEE. JA POJAN POJASTA.  

Olin Iivarin pajaa tekemässä tuossa muutama vuosi sitten ja hyppäsin noin reilu metrin 
korkeudelta alas vasen jalka edellä. Napsaushan sieltä kuului. Polvi turposi ja oli melko 
kipeä muutaman päivän. En päässyt sitä potemaan, kun oli saatava paja valmiiksi avajai-
siin. No avajaiset tuli – olivat onnistunut tapahtuma. Ja ne meni. Siinä alkoi sitten polvessa 
olla melkoinen nakse kun sitä tietyssä kulmassa liikutteli. Vamman tapaturma oli suunnil-
leen samanlainen kuin Tero Pitkämäen tukijalassa; eturistiside. Edelleen kun liikutan sitä, 
niin melko väljältä siellä tuntuu, ja jos naksutan enemmän, niin kipeäksi se tulee. Mutta – 
piri vie polvi antaa juosta. Jos vain olisi haluja ja aikaa juosta. Olen sillä lenkkejä muuta-
man heittänyt ja niin vaan se kestää. 
 
Mutta mitä tekemistä sillä on otsikon kanssa. No sitä, että tuntuu helvetin mukavalta olla 
pappa. Poikani Iivari ja hänen vaimonsa Iida saivat pojan 20.6.2019. Iivari oli ehkä en-
simmäistä kertaa Savulenkin vastuutehtävistään poissa juuri tapahtuman johdosta. Polveni 
oli jo siinä kunnossa kun se oli, ennen tuota tapahtumaa, ja toivottavasti on edelleen, sillä 
ehkä tarvitsen tuota polvea, ja toistakin kun pääsen pojanpojan Eino Aukusti Antinpojan 
kanssa touhuamaan.  
 
Olen monesti pohtinut tuota sananlaskua ja se tuo luonnollisesti mieleen suhteeni omaan 
isääni, sekä poikaani Iivariin. Ensimmäisenä tulee mieleen, ettei sitä joistain malleista ole 
itse päässyt eroon ja kuinka ollakaan, ei osannut mallintaa niitä jalostaen eteenpäin. Nois-
ta olen potenut huonoa omaatuntoa suhteessa Iivariin, varsinkin kun jossain vaiheessa 
meillä oli melko kireätkin välit. Ne ovat parantuneet ajan saatossa. Siinä on varsinkin aut-
tanut se kuinka itse on oppinut itsestään. Tuossa oppimisessa auttaa ”ikä ja kaikki”, mutta 
minua on auttanut myös ehkä nykyinen ammatti. Suhteeni pojan poikaan Einoon rakentuu 
nyt sitten päivä päivältä. Ja jalostuu Iivarin kanssa.  
 
Jotkut vammat paranevat hitaasti. Jotkut vammat jättävät arpia. Vammoihin liittyvät syn-
tymekanismit on hyvä tietää. Näin on sekä fyysisten ja psyykkisten vammojen kohdalla. 
Kaikkiin vammoihin ei auta lepo.  
Tarvitaan aktiivista tekemistäkin riippuen vammasta ja, että osaa tehdä oikeita juttuja. 
Oikeiden juttujen tekemiseen toivottavasti ei tarvitsisi itse aina keksiä pyörää uudelleen. 
Voisiko uskoa, että kyllä ne esi-isät ovat joitain juttuja oikein tehneet. Ja jos niillä olisi ollut 
kuhunkin aikaan sopiva tieto-/taitotaso, niin aina vain parempi. Aina vain niin ei ole ollut. 
Niin, ja aikaan ja paikkaan sidottuna asiat ei taida olla vieläkään minkä huomaan joskus 
vastaanotolla käyvistä psykoasiakkaistani.  
 
Omien vammojeni kanssa alan olla sinut. En ole kovasti suhteessa isäukkooni parantunut. 
Hiukan samoja piirteitä, ja jäänteitä taitaa olla, mutta pärjään niiden kanssa. Iivari on suh-
teessa minuun jo aivan toista maata. Hän uskaltaa tehdä asioita aivan erilailla kuin itse 
aikoinani. Turhan vaatimaton hän vain taitaa olla. Saamari – niin osaava puukontekijä, 
”seppämestari”, korujen tekijä, innovatiivinen suunnittelija jne. Hyvä isä hänestä tulee, 
parempi kuin minusta. Niin ja aika näyttää mitä tulee Einosta. Ei  vielä ollut seppä syntyes-
sään, mutta sepän poika.  
 
Sananlaskujen suhteen ”polvet” eivät ole jalostaneet niitä nykyaikaan. ”Kel onni on sen 
kätkeköön”,  
”Itku pitkästä ilosta” ”Ahneella on paskanen loppu” jne.jne.  
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Kansanrunousarkistossa löytyy 15904 suomalaista sananlaskua. Wikipediassa  A – Ö on 
melkoinen joukko tuttuja sananlaskuja. Miten ne kaikki ovat syntyneet? Jotkut ovat kaleva-
laista mittaa olevaa sanankerrontaa, jotkut sutkautuksia tai mitä sitten lienevätkään.  
Seksuaaliterapeuttina on hauska todeta kuinka jotkut sananlaskut ovat Wäinämöisen kiel-
toja ns. kansanperinteellisiä moraalisääntöjä. Seksuaalisuuden saadessa nykyaikana mo-
dernimmat ulottuvuudet  ihmettelen on jännä havaita joidenkin sanalaskujen hyvinkin mo-
ralisoiva ote, ja toisaalta taas hyvinkin vapaamielinen ote. Esim. ”Vittu ja vastamäki mie-
hen pehmittää”, ”Ei muijan väliä o kun kokoo ja näköö, kyllä kirvesvarsi tapoja antaa”, 
”Joka vittuva valihtoo, se ei kunnon naimista sua koskaan”, Ku o akka, pyssy ja piippu, niin 
piisaa aina rassaamine”, ”Kun on mieli vitussa, niin on järki persiissä” jne.jne.  
Lausahdusten opetustarkoitus jäänee lukijan vastuulle.  
 
Seuraavien sananlaskujen alkuperäksi mainittiin Saarijärvi. Mutta kun itse olen kotoisin 
Nurmeksesta niin ne eivät valitettavasti minulle auenneet.  
”Eläpäs souvva, anna akan uija ojassa”, ”Etelästä taloa, pohjosesta akkaa, niin saa mo-
lemmat hyvät”, ”Hei hulinata, muorin päätä seinään”, ” Hullu hummaansa, mielipuoli äm-
määnsä”, ”Kyllähän sammakostai reätti tulloo, kun sen voissa paistaa”, ”Laita puukko pois, 
sohi ite sormellasi”, ”Nuorena vihta veännettävä”, ”Suolanen, sakkea, köyhän makkea: 
vetelä lerkku, rikkaan herkku”.  
 
Kiimasen Savulenkkiä on järjestetty 37 kertaa. Omissa tapahtumissa Savulenkin lisäksi on 
lausuttu monenlaisia sutkautuksia, vitsejä, kritiikkejä ja ajatuksia. Kaikki positiivisessa 
hengessä. Voi kunpa muistaisi kaikki. Annetaan sanojen kukkia.  
 

 
Iivarin varpajaisissa pidin ensimmäistä kertaa Einoa sylissä.  


