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Puolimatkan krouvin ovella

Nro 90

Kuva: Juhani Luotola

Tässä lehdessä, jonka sisältö tuskin herättää suuria tunteita seuramme ulkopuolella:
Raportit Kiimasen Savun jäsenilleen järjestämistä kilpailuista ja liikunnallisista
tapahtumista kevään, kesän ja syksyn aikana: pilkkikisat, kolopalloturnaus, soutuuistelu, pyöräilypäivä, maantiejuoksu, kiitosiltamien palkittuja ja muistettuja
Kiitokset kirjoittajille: AH. EZ ja JA. Sekä kuvaajille: JL, JH, ja JA.
Kannen kuva: Savun pyöräilypäivä Pylkönmäelle 10. elokuuta 2019. Puolimatkan krouvissa Pentti Kujala, Juhani
Luotola ja Jouko Heikkinen

Puheenjohtajan palsta
Syksyn rospuutto – rasputitsa – on armollista aikaa niin seurapiirissä, so. Kiimasen Savussa, kuin
yksityiselämässäkin, so. oman pään sisällä. Ei, en ollenkaan tarkoita seuratoiminnan kelirikkoa, enkä
varsinkaan päänsisäistä rospuuttoa, päinvastoin. Aika on nyt lempeä. Kelit reuhuvat ikkunan takana,
mutta ihminen eheytyy sielukas romaani seuranaan.
Ja sitten on tämä aika ja hetki koota yhteen yhdistystämme, sen jäseniä ja ystäviä koskettaneet ja
puhuttaneet asiat ja tapahtumat. Sopii oikein hyvin rospuuttoaikaan.
Toimintavuosi pyörähti
käyntiin
maaliskuisella
vuosikokouksella.
Lyötiin
lukkoon
toimintasuunnitelma ja valittiin henkilöt sen toteutusta ohjailemaan. Johtokunta
oli tehnyt hyvää työtä edellisellä kaudella, niinpä Pentti Kujala, Iivari Pääkkönen, Stepi Sundberg ja
Tapio Pajari Hannu Vesterisen johdolla valittiin jatkoon.
Pilkkikisat Summasella, 37. Kiimasen Savulenkki talkoineen, soutu-uistelukisa, Pylkön pyöräretki,
kolopalloturnaus ja lopulta maantiejuoksu ja kiitosiltamat. Tuon verran. On ollut joskus paljon
enemmänkin, mutta siitä on aikaa. Vuosikokouksessa esitettiin voimakas vetoomus järjestää
jäsenille muutakin toimintaa kuin kalastus ja pyöräily. Orastavia ideoitakin jo heitettiin ilmaan,
mutta tekijöitä ei vielä tälle vuodelle ilmaantunut. Ehkä ensi kesänä uudelle vuosikymmenelle
siirryttäessä kaikki on toisin.
Kiimasen 37. Savulenkki oli taas huikea tapahtuma. Edellisessä lehdessämme (Nro 89) paneuduttiin
perusteellisesti tähän vuosittaiseen päätapahtumaamme, joten ei siitä nyt enempää.
Vapakalastukseen liittyvät kisailut säilyttivät hyvin suosionsa väkemme keskuudessa. Pilkkikisoihin
osallistui yksitoista ja uistelukisaan neljätoista henkilöä. Kolopallo ja maantiejuoksu potevat
väliaikaista osallistujapuutetta. Juoksuhan ei voi Savun toiminnasta kokonaan kadota, eihän
seuraamme olisi olemassa ilman tätä jaloa liikunnan muotoa. Kiitos niille kahdeksalle, jotka
rymistelivät norttilenkin.
Kiitosiltamissa palkittiin ansioituneita ja isoja kymmeniä saavuttaneita. Edellisiin on luettava Iida ja
Iivari Pääkkönen, jotka varmistivat sukunimensä säilymisen kolmanteen polveen seuramme jäsenja tulosluetteloissa. Eino sijoittui maantiellä miesten sarjan neljänneksi. Lusikka jäi siis vielä
saamatta, mutta hällä väliä, eihän poika sitä vielä käyttääkään osaisi. Pappa- Pääkkösellä tuli jo
keväällä 60 vuotta täyteen ja hän saa täst edes mättää aamupuuronsa muumilautaselta. Savun
perinteinen lahja tuon iän saavuttaneille. Pertti Harjula palkittiin liki 30 vuoden ansioistaan
johtokunnan maljalla – tällä kertaa varsin terävällä sellaisella.
Mennään nyt näillä. Armollista syksyä.

Hannu Vesterinen (vast.toim.)

Ps. Juuri (12.10.) saapuneen tiedon mukaan Kenian Eliud Kipchoge juoksi Wienissä maratonin aikaan 1.59.40,2.
Tämähän tarkoittaa 2.50/km ja neljä kymppiä peräkkäin aikaan 28.20. Suomen kärkitulos kympillä tänä vuonna on Eero
Salevan 29.51,5. Kaksituhatta luvulla suomalaisista vain Janne Holmen on juossut yhden kympin kovempaa kuin Eliud
nuo neljä. Estejuoksun Euroopan mestarimme juoksi v. 2003 ajan 28.09.
Olemme mekin Kiimasen Savussa olleet 1980- ja 1990-luvulla aikamoisia menijöitä radalla ja maantiellä. Mutta kukaan
meistä ei olisi pysynyt Eliudin maratonvauhdissa puoltatoistakaan kilometriä. Vai onko jollakulla Savun jäsenistä 1500

metrillä aika 4.15 tai parempi? Tonnin on muutama savulainen juossut alle 2.50, ainakin Pentti Kujala, Pauli Pääkkönen
ja Tapani Luotola. Itellänikin on aika 2.43. Olisi ollut mukava näyttää Kipchogelle kantapäitään, mutta tuon ajan
juostessani poika katseli äitinsä kantoja Nandi-kylän pölyisiä polkuja taapertaessaan.
Mutta suomalaisilla kestävyysjuoksijoilla on vielä toivoa. Jo aiemmin saapuneen tiedon mukaan kenialaiset haaveilevat
oman jääkiekkomaajoukkueen perustamisesta. Kerrassaan mainio uutinen. Siitä se alamäki alkaa. Kun vielä saisi
ripoteltua Keniaan käytettyjä ralliautoja ja E-urheilutietoutta, olisi Nandienkin peli juoksuradoilla pelattu.
Tulihan lehteemme lopulta liikunnan kansainvälinenkin näkökulma.

***
Ja sitten liikunnan kansallinen näkökulma…..

Kolopallon mestaruusturnaus legendaarisella Kulumalan kentällä
Vappu ja Antero Rautiainen järjestivät kuudennen kerran kolopallon Savun mestaruusturnauksen
kotipihallaan Kulumalassa. Kulumala on 1970-luvulta lähtien tarjonnut peräkylän tikanheittäjille,
lentopalloilijoille ja viimeksi kolopalloilijoille oivallisen areenan mitellä taitojaan. Kiihkeimmillään
hulinat olivat 1980-luvulla, jolloin Peräkylän lentopalloturnaukseen osallistui 7-8 joukkuetta ja
riemunkiljahdukset kantautuivat helposti ja voimakkaina Lahenperään saakka. Viimeinen,
kolmaskymmenes turnaus järjestettiin v. 2009.
Kulumalassa pelataan kolopalloa kymmenreikäisellä radalla, jonka vaikein paikka on nelosväylä.
Siinä palloa yritetään lyödä ämpäriin, joka irvistelee nelisen metriä pitkän, loivasti yläviistoon
asetetun lankun päässä. Tällä reiällä on kymppejä kolissut eniten kolopallistien pistesarakkeisiin.
Pallon kolina ämpärissä on ollut harvinaisempaa. Kymppiin joutuu taipumaan, jollei seitsemällä
lyönnillä saa palloa reikään. Muuten pisteet lasketaan lyöntimäärän mukaan.
Vuoden 2019 kolopallomestaruuden naisissa vei Vappu Rautiainen 48 lyönnillä. Hänelle voitto oli
jo neljäs. Vain kahdesti voitto on lipsunut Vapun käsistä muille.
Tero Lehtomäki pelasi ennätyksensä, 44 lyöntiä ja voitti nyt ensimmäisen kerran. Muita mitalisijoja
on tullut useampia.
Turnaukseen osallistui myös Eino Aukusti Olavinpoika, tarkkailijan osassa. Kunhan Einon jalat
alkavat kantaa – mikä tapahtuu jo seuraavaan turnaukseen mennessä – ja kätöset ylettyvät paksujen
mailojen ympärille – mihin menee enemmän kuin vuosi – ovat väyläennätykset paperia.
Tällä kertaa ämpäri veti lyöntejä puoleensa ahneesti ja nelosväylä osoittautui helpoimmaksi. Oliko
ämpärin kokoa suurennettu, vai lankkua keskeltä urattu. Sitä en tiijä, kuten entinen oppilaanikin
useimmiten vastasi.

Kolopallo 23.7.2019
Tulokset
Tulokset reikä reiältä
Naiset
Vappu Rautiainen

48

10-6-5-1-5

4-6-4-5-2

Anne Pölkki
Iida Pääkkönen

50
56

7-5-7-2-5
10-5-7-1-5

Miehet
Tero Lehtomäki
Antero Rautiainen

44
59

7-5-6-1-5
10-7-5-2-7

3-4-5-4-5
6-4-7-6-5

3-5-8-4-4
5-4-7-5-7
Teksti: T.W. (Lahenperän Woods)

SOUTU-UISTELUSSA PYTTY TULLA JULLITTI KYYRÄNNIEMESTÄ
VASTARANTAAN
Aivan erinomaisessa säässä Summasella käyty kahdestoista Kiimasen Savun soutu-uistelukisa päättyi
Matti Ikkalan ja Hannu Vesterisen venekunnan niukkaan voittoon. Kolmen kärki erottui muista
selvästi ja kävi tiukan taistelun voitosta. Kisaan osallistui ilahduttavasti kolmetoista vapa-kalastajaa
seitsemässä venekunnassa.
Heinäkuun 20. päivän iltapäivä antoi tällä kertaa mittakuhia useammallekin venekunnalle ja
pistemäärät nousivatkin kärjessä mukaville lukemille, viidentuhannen paikkeille. Anne Pölkin ja Tero
Lehtomäen kuha ansaitsee erityismaininnan, painoihan se peräti 1520 g ja antoi kolmella kerrottuna
pisteitä 4560. Kraatterijärvemme perin harvoin antaa puolentoista kilon kuhia uistelijalle.
Alustavasti sovittiin, että kesällä 2020 kisataan yöllä, ja mahdollisesti heti kohta juhannuksen jälkeen.
Olen koonnut tämän raporttini jatkoksi kaikkien kahdentoista uistelukisan tulokset yhteen ja sieltä
voi jokainen kisaan joskus osallistunut katsoa, onko aihetta rinnan röyhistelyyn. Mitalitilaston kärkeä
pitää yksinsoutaja Ilkka Vesterinen kolmella voitollaan ja kunniapuheenjohtaja Heikki Hekuli
Vesterisen keskimääräinen sijaluku on paras. Heikki on voittanut aina kun on osallistunut!
Tulokset
1.Matti Ikkala-Hannu Vesterinen
2.Seppo Savolainen- Sirkku Lahti
3.Tero Lehtomäki- Anne Pölkki
4.Pertti Harjula- Santeri Kumpumäki
5.Jouko Heikkinen- Tapio Pajari
6.Ari ja Aaro Linja-aho – Hanna Vesterinen
7.Ilkka Vesterinen

Pisteet
5340
5020
4860
1520
680
560
-

KuhaAhvenHauki
2280 1800 1260
2460 720 1840
4560 300 - 440 1080
- 680
560 -

”Pojan” paluusta Vastarantaan yhdentoista vuoden kiertolaiselämän jälkeen iloitsevat
uistelun voittaneet Matti Ikkala ja Hannu Vesterinen.

Soutu-uistelun kooste vv. 2008-2019

Kokosin yhteen kahdentoista vuoden uistelut. Järjestys taulukossa määräytyy siten, että ensin huomioidaan
voitot, sitten hopeat ja sitä rataa.
Ilkka Vesterinen on ainoana vedellyt kaikki 12 kisaa ja ansaitsee sikälikin kärkipaikan tilastossa. Voittojakin
on toki eniten, peräti kolme. Tätä kisaa on vaikea voittaa, sen me uistelijat tiedämme. Pitää olla taitoa, tahtoa,
kuntoa, kärsivällisyyttä ja hyvää onnea. Kokemus, lajituntemus ja hyvät välineetkään eivät ole haitaksi.
Nimen perässä sarja joka kertoo sijoittumisen vuosittain. H=hylkäys, E=ei osallistunut
Pisteet= voitosta 7, sitten 5,4,3,2,1. Kuten Ruotsi-ottelussa. Seitsemäs sija ei enää tuo pisteitä.

1. Ilkka Vesterinen
2. Jouko Heikkinen
3. Hannu Vesterinen
4. Pertti Harjula
5. Santeri Kumpumäki
6. Ari Linja-aho
7. Tapio Pajari
8. Iivari Pääkkönen
9. Pauli Pääkkönen
10.Matti Ikkala

6-3-2-1-5-7-1-1-5-5-4-7
1-4-H-4-2-2-2-E-6-1-2-5
1-4-H-4-2-2-2-4-3-3-E-1
E-E-E-E-E-E-5-3-1-4-1-4
E-E-E-E-E-E-5-3-1-4-1-4
E-3-1-E-4-E-E-E-2-E-E-6
E-E-E-E-E-E-E-E-E-1-2-5
3-5-3-3-1-3-3-E-E-E-E-E
3-5-3-3-1-3-E-E-E-E-E-E
E-E-E-E-E-E-E-4-3-3-E-1

Pisteet
40
43
46
26
26
20
14
29
25
18

11.Antero Rautiainen
12.Vappu Rautiainen
13.Heikki Takala
14.Heikki Vesterinen
15.Tero Lehtomäki
16.Seppo Savolainen

7-1-4-5-7-6-6-6-E-E-E-E
7-1-4-5-7-6-6-6-E-E-E-E
E-E-5-E-E-1-E-E-6-E-E-E
E-E-1-E-E-E-E-E-E-E-E-E
E-E-E-2-3-4-3-2-4-6-E-3
E-E-E-E-E-E-E-E-7-2-3-2

15
15
10
7
29
14

Kuten huomaamme, Hekuli Vesterisen kannattaisi osallistua useammin. Härkäläinen puolestaan on 15.
rankingissa, koska on vielä voitotta, mutta nousee pistetaulukossa neljänneksi hyvällä ja tasaisella sarjallaan.
Tästä on mukava jatkaa pisteiden keruuta heinäkuussa 2020, jolloin Summasen ottipaikkoja kierrellään
öiseen aikaan.
Jouko Heikkisen ottamassa kuvassa (alla) retteetä joukkoa kisaisäntä Pertti Harjulan rannassa. Vasemmalta:
Hanna Vesterinen,
Anne Pölkki, Seppo
Savolainen, Sirkku
Lahti, Hannu
Vesterinen, Tapio
Pajari, Matti Ikkala
ja Tero Lehtomäki.
Mutta mihin katosi
Lohi-lippikseni?

Kuningaskalastaja Seppo Savolainen voitti pilkkikisan
Kevätjäillä Sahan rannassa käydyn pilkkikisan saaliit jäivät jo toisen kerran varsin vaatimattomiksi.
Neljän tunnin kisassa, jäällä liikkumiselle ihanteellisissa oloissa kukaan ei saanut kiloa rikki.
Lähimmäksi pääsivät miesten sarjan voittanut Seppo Savolainen 911 gramman saaliillaan, ja naisten
sarjan paras Sirkku Lahti 473 grammalla ahventa. Kun Seppo ja Sirkku uistelivat toiseksi heinäkuun

lämmössä, veivät he myös kaksi kärkisijaa Savun kuningaskalastajakisassa. Kesäonkikisa tipautettiin
ainakin väliaikaisesti ohjelmasta.

Tulokset Savun pilkkikisasta Summasella 6.4.2019 (+10 C)
Naiset

1. Sirkku Lahti 473 g

2. Anne Pölkki 190 g

Miehet

1. Seppo Savolainen 911 g 2. Pertti Harjula 360 g

3. Vappu Rautiainen -

3. Matti Ikkala 296

4. Juhani Hakala 291

5. Tero Lehtomäki 146

6. Hannu Vesterinen 37

7. Antero Rautiainen ja Santeri Kumpumäki -

Kuningaskalastajakisan loppupisteet. Sijalukupisteet pilkistä ja uistelusta:
1.Seppo Savolainen

1+2=3

2. Sirkku Lahti

2+2=4

3.Matti Ikkala

4+1=5

4. Pertti Harjula

3+4=7

5.Hannu Vesterinen

8+1=9

6. Anne Pölkki

6+3=9

7.Tero Lehtomäki

7+3=10

8.Santeri Kumpumäki

7+4=11

Kalastusraporttien tekstit: A.H. (Lahenperän Ahven- Hannu)

Norttilenkillä ei hurjasteltu, mutta vielä löytyi kolme juoksijaa
Kiimasen Savun maantiejuoksun mestaruudet on vuodesta 2016 alkaen ratkaistu Savulenkiltä
tutulla 3,5 km:n norttilenkillä. Viimeisen kerran koko kymppi juostiin siis 2015. Kaksi miestä kiersi
kympin ja Pentti Kujala jäi viimeiseksi mestariksi ajalla 51.07. Tuon jälkeen juoksijarikkain vuosi oli
2018, jolloin yksi nainen ja seitsemän miestä oikein juoksemalla juoksi norttilenkin ja neljä muuta
kävellä lomposteli. Nyt vain kolme rymisteli 3,5 km juoksemalla. Tero Lehtomäki otti toisen
mestaruutensa (2017 myös ykkönen) ja Anne Pölkki ensimmäisensä. Juhani Luotola oli kolmas
urhoollinen, joka tohti hyökätä Hernesalmen mäkeen.
Tulokset 7.9. 2019 juoksusta
Naiset

Miehet

1. Anne Pölkki 20.54

2. Iida Pääkkönen 40.59

3. Marja Pääkkönen 40.59

4. Marja-Leena Kujala 40.59

1. Tero Lehtomäki 16.56

2. Juhani Luotola 17.49

3. Pauli Pääkkönen 40.54

4. Eino Pääkkönen 40.58

Saattoi Eino Aukusti Olavinpoika olla kolmaskin, minulla ei ole tiedossa työnsikö vaunuja äiti,
mummo vai pappa.
Teksti: E.Z.
(Lahenperän Zatopek)

Kolmas pyöräilypäivä
Suomen isojen synttäreiden kunniaksi kesällä 2017 järjestetty Savun sadan kilometrin pyöräily ei
jäänyt yhteen kertaan. Multialla käytiin kaksi vuotta sitten, vuosi sitten Kannonkoskella ja nyt
Pylkönmäellä.
Pylkönmäen reissulle ei ihan 100 kilometriä matkaa kertynyt, n. 90, mutta Mahlun mäkilöillä
jouduttiin sen verran kovaan paikkaan, että kerrointa tuli ainakin sen kymmenen kilometrin edestä.
Iloisia veikkoja (kuten kannen kuvasta voi päätelläkin) osallistui vaativalle jotokselle kaikkiaan
seitsemän. Kunniapuheenjohtaja hiukan leikkasi matkasta, mutta annetaan anteeksi. Ikää papalla
on jo 76 vuotta.
Tulevan vuoden suunnitelmissa on Konneveden suunta. Matka pitenee, ja vauhti luultavasti
hiljenee. Jos perillä käydään, matkaa tulee ainakin 135 km. Ehkä kahvia ja leipäeväät on banaanin ja
vesitilkan ohella pakattava tarakalle.
Täällä Viitasaarella Punainen Pantteri ja paikallinen Jacques Anquetil odottavat jo innolla huhtikuuta
ja sulaa asfalttia, kuin myös suurta pyörämarssia Konnevedelle. Näkemiin ja kuulemiin niihin saakka.
J.A.

Kuva: J.A.

