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Puheenjohtajan palsta
Kiimasen Savu: ”Huhut hiipumisestani ovat vahvasti liioiteltuja”
Olkoon tämä lehti yksi todiste siitä, ettei Kiimasen Savun toimintaa olla ajamassa alas. Vaikka
Savulenkki jäi järjestämättä, ja muissakin tapahtumissamme oli aikaisempaa vuosia hiljaisempaa, ei
se tarkoita sitä, että ollaan antamassa periksi. Kyse on siitä, että olemme olleet lainkuuliaisia ja
kanssaihmistemme terveydestä huolta kantavia. Seuramme säännöilläkin meitä tähän ohjataan.
Kansalaiskuntoa kohottavaa kaikki toimintamme ymmärtääkseni on aina ollut.
Olemme olleet koronan kourissa varovaisia ja voimattomia. Näin siksi, että jäsenistömme
aktiivisimman joukon keski-ikä huitelee lähellä sitä riskirajaa, jonka ylittäneet määrättiin keväällä
karanteeniin ja joiden nytkin on syytä olla varuillaan. Iltamissa on jaettu kyläseppä Iivarin takomia
vuosikymmenpuukkoja vanhimmille jo melkoinen läjä. Melkein kaikki rapiat kolmekymmentä vuotta
toimijoinamme ahkeroineet ovat remmissä edelleen. Tämä on vallan oiva todiste siitä, että
toimintamme on ollut ja on edelleen kiinnostavaa. Ehkäpä sitä kiitostakin on osattu riittävästi
osoittaa sinne, minne sitä kuuluu varsin aiheellisesti osoittaa. Eikä pelkästään kiitosiltamissa, jotka
edellä mainituista seikoista johtuen jätettiin tänä syksynä pitämättä.
Ja veteraanien kehumisesta kelpo nuorisoomme. Silloin kun Kiimasen Savussa auttavaa kättä ja
jalkaa eniten tarvitaan (Savulenkki), on nuoriso-osastomme täydessä valmiudessa. Vaikka kuinka
vastustaisimme muutosta – lintujen syysmuutosta puhumattakaan – toimintakyvyssämme sitä
tapahtuu vääjäämättä. Jostakin sitä virtaa on seuramme tyhjenevään akkuun ammennettava.
Päätapahtumamme Kiimasen Savulenkin osalta laturina on kuin onkin nuorisomme. Kyllä Savun
lahompi pää – johon itsekin pirulauta kuulun – hoitelee vielä sujuvasti saunomisen, suunsoiton,
syömisen ja juomisen.
Savun vuosikokouksessa, mikä poikkeusoloista johtuen pidettiin vasta kesäkuussa, valittiin
toimintaamme luotsaavaan johtokuntaan Pentti Kujala, Tapio Pajari, Stepi Sundberg ja Juhani
Hakala.
Alusta saakka aktivisteihimme lukeutunut Long John Hakala on nyt ensimmäistä kertaa
johtokunnassa. Pitkä oli Jussin odotus. Mutta hänet tunnetaankin kärsivällisenä, maltillisena ja
rauhallisena savulaisena ja esimiehenä. Kokemusta viimeksi mainitustakin on. Toimin nimittäin
Jussin alaisena 1960-luvulla Ahvenlammin taimitarhan urakkakirjurina, jolloin Long John oli siellä
sadanpäämiehenä. Jussi oli kiltti esimies, mutta shakkipelissä tuli Jokelan vintissä sitten turpiin
tavan takaa.
Hannu Vesterinen, Kiimasen Savun pj

Suru-uutisia
Kolme Kiimasen Savuakin koskettavaa suru-uutista on kesän ja syksyn aikana tullut tietoomme.
Ensin poistui keskuudestamme Pertti Koivunen. Pertistä on tässä lehdessä muistokirjoitus toisaalla.
Sitten kesän loppupuolella oli Soini Kinnusen vuoro lähteä. Soini autteli meitä kaivinkoneensa
kanssa silloin kun myllyaluetta kunnostettiin Savulenkin ja Myllybluesin tarpeisiin. Koko kylä jää
muistelemaan Soinin pitkää työuraa 1950-luvulta tälle vuosituhannelle. Tuolta ajalta ei ole montaa
kyläläistä, joiden tiet eivät Soinin kanssa kohdanneet.
Viimeisin suruviesti tuli Peltoniemestä. Ahti Harjula ei ehtinyt nähdä syksyn 2020 ensilumen
laskeutumista Savulenkin reitille, joka seurailee hänen peltojensa reunuksia ja kaartaa viiden
kilometrin kohdalla hänen kotitalonsa pihan poikki kohti Välilää ja Sivulanmäkeä.
Muistelemme lämmöllä poismenneitä tukijoitamme.
Hannu Vesterinen
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Kiimasen tiellä ja kreivin pöydässä, Pertti Koivunen

Pertti Koivunen poistui keskuudestamme juhannuksen aatonaattona 2020. Kurttu-Manu
Oksasen, Kiimasen hölkkähumpan säveltäjän, sanoittajan ja soittajan ja Tarmo Mannin,
juhannusrauhattomuuden julistajan ohella Pertti Koivunen kuuluu Savulenkin historian
suuriin.
Pertti Koivusen lähetystyö Kiimasella alkoi kolmannella Savulenkillä juhannusaattona 1985 klo
12.00. Viimeisen kerran Pertti ampui lähtölaukauksen kolmekymmentä vuotta myöhemmin v. 2015.
Ja joka ikinen kerta noiden kolmenkymmenen vuoden aikana. Kiimasen Savun kunniapuheenjohtaja
Heikki Vesterinen houkutteli hyvän ystävänsä Savulenkille. Pertti palasi juurilleen, sillä olihan hänen
syntymäkotinsa Kiimasjärven Äänekosken puoleisessa päässä.
Maaottelujuoksija
Muistan lapsuudestani Pekka Tiilikaisen äänen Suomi-Ruotsi maaottelun 3000m esteiden
radioselostuksesta 1950-luvun lopulta. Tiilikaisen mukaan Koivunen suorastaan nuolee esteet ja vie
joukkoa Rinteenpää ja ruotsalaiset perässään. Olympiastadionin 50000 -päinen yleisö pauhasi
siihen malliin, että Koivunen tuskin ehti sitä kirjaimellisesti tehdä. Aikaa ja pisteitä ei ollut
hukattavaksi.
Koivunen edusti Suomea Ruotsi-ottelussa v. 1958 ja v. 1959. Molemmilla kerroilla sijoitus oli neljäs.
Vuonna 1959 Koivunen oli paras suomalainen ajalla 9,00,4. Edellisenä vuonna hän hävisi Olavi
Rinteenpäälle niukasti. Pertin aika oli 8.54,6. Huonolle Koivunen ei hävinnyt, sillä Rinteenpää oli
maailman parhaita estejuoksijoita 1950-luvulla ja v. 1953 hän juoksi maailmanennätyksen 8.44,4.
Kalevan kisoissa Pertti Koivunen oli parhaimmillaan hopealla v. 1959. Suomen mestaruus oli
lähellä, sillä Pertin aika oli sama, 8.56,2, kuin voittaja Teuvo Virtasella.
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Parhaimmillaan Koivunen juoksi esteet v. 1959 aikaan 8.48,8. Tuolla tuloksella hän olisi ollut tämän
vuoden Suomen tilastossa Topi Raitasen jälkeen toinen. 5000 metrin ennätyksellään 14.15,0 Pertti
olisi v. 2020 ollut kolmanneksi paras suomalainen tuolla matkalla. Maaottelutason juoksijauransa
aikana Pertti Koivunen edusti JKU:ta, mutta nousi paikalliseen kuuluisuuteen Äänekosken
Urheilijoita edustaen. Nuorukaisena hän piti erityisesti maastojuoksusta ja menestyi siinä
erinomaisesti.

Pertti Koivunen johtaa 3000 m estejuoksua Suomi-Ruotsi- maaottelussa Helsingin
olympiastadionilla v. 1958 kannoillaan Olavi Rinteenpää ja Pekka Höykinpuro.
Kuva: Suomen urheilumuseo

Juoksijauransa jälkeen Pertti Koivunen jatkoi tiiviisti työtään yleisurheilun parissa. Hän oli
koulutuksen saanut ja vaadittavat tutkinnot suorittanut virallinen lähettäjä, pääasiallisena
palvelupaikkanaan Jyväskylän Harju. Jyväskylän Kenttäurheilijat sai nauttia Pertin palveluksista
ensin juoksijana, sitten vuosikymmenten ajan toimitsijana.
Olemme Kiimasen Savussa kovin ylpeitä siitä, että meillä on ollut tällainen jalo mies
palveluksessamme kolmekymmentä vuotta. Näin edes yksi asia Savulenkillä on hoidettu Suomen
urheiluliiton kilpailusääntöjä noudattaen.
Kiimasen tiellä
Savulenkin järjestelyistä vastaavana henkilönä tunsin vuosien varrella usein epävarmuutta
järjestelyjen sujumisesta, etenkin sen jälkeen, kun osallistujamäärä kipusi yli viidensadan (v.1992) ja
paukkui vuosi vuodelta, kunnes 2007 ylsi tuhanteen. Valkotakkisen herrasmiehen ilmaantuminen
kuuluttamon eteen musta salkku vasemmassa kädessä ja viehättävä tumma rouva oikeassa helpotti
paineita tuntuvasti. Ainakin yksi asia on kunnossa: Savulenkki lähtee tasan klo 12, eikä kukaan
varasta.
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Pertin toiminta ahtaalla Kiimasjärventiellä oli jämäkkää. Liki tuhatpäistä juoksijajoukkoa lähtöpaikalla
ei pitelisi pirukaan, mutta komisario Koivunen kyllä. Vuoden 2002 Savulenkillä, kun juoksijoita oli
taas kerran ennätysmäärä – 980 – Pertti vihelsi lievän vilppilähdön vuoksi takaisin koko sakin, ja
toimitsijat sulkivat tien ennen Haaralan suoraa. Lepsumpi mies olisi antanut mokoman roskajoukon
mennä, ampunut vain perään hyvän matkan toivotukseksi.
Count Basien pöydässä
Pertti Koivunen oli jazz-musiikin ystävä. Erityisesti suuret orkesterit – big bandit – olivat hänelle
mieleen. Pertti kävi Yhdysvalloissa kuuntelemassa Count Basien johtamaa orkesteria. Basie oli
hänen henkilökohtainen ystävänsä ja drinksulaseja kilautettiin. Count Basie, joka teki yhteistyötä
mm. Ella Fitzgeraldin ja Frank Sinatran kanssa, kuoli v.1984, mutta hänen orkesterinsa jatkaa. Pertti
lupasi Savulenkkiin ihastuneena, että kun hän saa lotossa päävoiton, soittaa Count Basie Big Band
myllyllä kunnon musiikkia. Vaikka pidimme Pertin lottoriville peukkuja, ei tärpännyt ja jouduimme
päävoittoa odotellessamme tyytymään Dixie Harlem Bandiin.
Hannu Vesterinen

Arvon mekin ansaitsemme, Tapani Luotola on huolissaan
Seuran omat mestaruus- ja urheilutapahtumat eivät kiinnosta. Koronaepidemian vuoksi
Savulenkkikin jäi väliin. Vaarana on, että kaikki toiminta hiipuu, jos yhteisöllisyyttä ei erikseen
vaalita. Savulenkin talkoolaisaktiivtit järjestivätkin juhannusaattona oman varjotapahtumansa:
lenkillä kävi kuka jaksoi ja porukalla saunottiin. Oma tapahtuma ja kivasti kiireetöntä yhteistä aikaa.
Kesän mittaan puheenjohtaja pettyi ideoimansa mato-ongintakisan saamaan vastaanottoon, se ei
osallistumisaktiivisuudeltaan vastannut puheenjohtajan odotuksia. Minä jotenkin näen suoran
asiayhteyden siinä, että kun passiivisuudelle annetaan ylipäätään periksi, aktiivisuus suuntaan, jos
toiseenkin lopahtaa.
Alkusyksyn juoksumestaruuskisat eivät olleet yleisö- tai osallistujamenestys: Miehissä oli kaksi
osallistujaa, kumpikin sarjassa M-50, naisista Nortin taisi kävellä kaksi savulaista. Meitä toimitsijoita
oli kaksi.
Kiitosiltamia ei tänä vuonna ole, kun ei ole mitään kiitettävääkään. Mielestäni meillä olisi kovastikin
kiitettävää: oma yhteisöllisyytemme ja omat tarinamme; se että me olemme yhteisöllisyytemme
arvoisia. Noita hienoja hetkiä ja läsnäolon voimaa sain itse nauttia kesällä ja syksyllä, kun
harventunut rinkimme saunoi vuoroin savusaunan, Kiimasen Kuningattaren tai Savulinnan lauteilla.
Lainaan tähän viisasta kollegaani Anita Kärkeä ja hänen kolumniaan Keskisuomalaisessa 22.9.:
”Varovaisuus on joka tapauksessa tarpeen, olipa bilettämässä tai urheilemassa. Molemmissa
tapauksissa kyse on mukavasta ajanvietosta ja yhdessä tekemisestä; kevään eristäytymisen jälkeen
syntyi suuri vajaus muiden ihmisten seurasta ja hauskanpidosta yhdessä. Yhteinen
harrastusporukka on voimavara, joka pitää mielen ja kehon virkeänä. Tämä koskee kaikenikäisiä.
Jokainen ryhmässä liikkuja tunnistaa harrastusporukan arvon toki normaaleinakin aikoina, mutta
erityisen hyvin sen ymmärtää nyt korona-aikana, kun tapaamiset ovat uhattuna.”
Koronasyksyn paheneminen voisi tietysti vielä estää yhteiset iltamat, vaikka niistä olisi sovittukin.
Mutta yhteisöllisyyden vaaliminen sinänsä ei vaadi mitään muita perusteluja. Ja rahaahan seuralla
on.
Eli viestini savulaisille vielä tiivistetysti: Varmin tapa ajaa kaikki toiminta lamaannukseen on alkaa
kyseenalaistaa yhdessäolon perusteita. Erityisen tärkeää tämän tiedostaminen olisi nyt, kun ikävät
ajat painostavat meitä eristäytymään toisistamme.
Tapani Luotola
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Pyöräilystä Kiimasen Savun ykköslaji

Marja-Leena Kujalan ottamassa kuvassa 60 km:n jotokselle lähdössä:
Hanna Hiekkanen (vas.), Juho Luotola, Jouko Heikkinen, Pentti Kujala,
Hannu Vesterinen ja Martti Luotola.

Kiimasen Savu sai 1980- ja 1990-luvulla paljon ansaittua huomiota juoksuseurana. Vilkaisu
vaikkapa noiden aikojen maratontilastoomme vahvistaa tätä käsitystä. Seitsemän miestä juoksi alle
kolmen tunnin, 17 miestä alle kolmen ja puolen, 23 miestä ja kolme naista alle neljän tunnin.
Huikeita lukuja.
Vielä aivan 2000-luvun alun tilastossamme on useammankin juoksijan tuloksia, mutta 2010-luvulla
enää ani harvoja. Viimeisin merkintä maratontilastossamme on Kimmo Hietikon 3.27.52 vuodelta
2014.
Juoksu on kaikessa yksinkertaisuudessaan vaativa laji. Vaativa ja rankka niin fyysisesti kuin
henkisestikin. Nuorimmat jäsenemme ovat kyllä liikuntaa harrastavia, mutta sukupolvien saatossa
lajit ovat vaihtuneet.
Meille menneitten vuosikymmenten maantiekiitäjille erittäin hyvin sopiva laji on pyöräily. Jo
muutaman kerran olemmekin järjestäneet pyöräilypäivän. Vuoden 2017 kohde oli Multia, sitten 2018
Kannonkoski, 2019 Pylkönmäki ja 2020 ajoimme Tikkakoskelle ja Kuikan kautta takaisin Lannelle.
Kolme ensimmäistä reissua olivat n. 100 km, viimekesäinen 60 km.
Lyhensimme matkaa siinä toivossa, että mukaan lähtisi enemmän polkijoita. Kuusi meistä ajoi nyt
täyden matkan, kolme lyhyemmän version. Maastopyöräily, joka oli myös vaihtoehtona, ei vielä
kiinnostanut. Pyöräilijöiden määrä on pysynyt kutakuinkin samana.
Pyöräilyä harrastetaan kyllä seurassamme paljon enemmän mitä noiden järjestettyjen tapahtumien
osallistujamäärät antavat olettaa. Kunhan keksisimme konstit, joilla saataisiin teemapäivinä
polkimille useampi jäsenemme.
Tämä on laji, jota on jatkossa ehdottomasti seurassamme suosittava ja suositeltava. Ehdotuksia
pyöräilypäivän kehittämiseksi otetaan riemurinnoin vastaan. Ennen muinoin juoksimme
yhteislenkkejä kerran viikossa. Lannenmäellä kokoonnuttiin ja pyyhkäistiin Vahtilan kymppi (viisi
kilometriä Uuraisten suuntaan ja takaisin), Kulmalan kymppi Kiimasjärven tiellä tai jopa 25 kilometrin
kierros Autiokylän kautta Kiimasjärventielle.
Voisivatko pyöräilyn yhteislenkit viikoittain tai vaikkapa vain kerran kuussa olla toimintaamme
virkistävästi vaikuttavia?
Hannu Vesterinen

7 (11)

Muovistako murhetta?
Maailman merissä velloo yli 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa. Yhden muoviroskan hajoaminen
luonnossa voi viedä yli 500 vuotta. Suomessakin rantojen roskista keskimäärin 90 prosenttia on
muovia.
Mutta 23 grammaa muovia voi saada tosimiehenkin unohtamaan maailman murheet pariksi
tunniksi. Se nostaa sykkeen aivan sydämen äärirajoille, saa hien vuotamaan valtoimenaan ja
tosimiehenkin tunnetilan kuohahtamaan. Kyseessä on 23 g painava ja halkaisijaltaan 72 mm pallo,
jossa on 26 reikää.
Jukka Honkavuoren vetämänä tätä palloa on pyritty tykittämään maaliin perinteikkäässä
Lanneveden Nuorisoseuran Sampolassa jo vuosikausia.

Sähly on salibandyn varhainen harrastusmuoto. Sähly saapui Suomeen Ruotsista 1970-luvulla.
Oleellisin ero salibandyyn verrattuna on, että maalivahteja ei ole.
Sampolassa pelataan 3-miehisin joukkuein. Joukkueet kootaan kulloinkin paikalla olevista
Tosimiehistä pitkällisen kokemuksen perusteella niin, että peleistä tulisi mahdollisimman
tasaväkisiä. Sääntöjä noudatetaan tarkasti ja vastustajaa kunnioitetaan. Mutta sähly on myös
kontaktipeli ja eteenkin laitakahinoissa se ajoittain muistuttaa Nuorisoseuran alkuaikojen suosittua
lajia painia. Pelissä käytetään myös muovisia mailoja, mitkä eivät aina hyvistä yrityksistä huolimatta
osu palloon. Pikku mustelmat ehtivät kuitenkin hälvetä jo ennen seuraavaa sunnuntaita. Aina
pelataan tosissaan ja vain voitosta, mutta pilke silmäkulmassa!
Isoisäni isä JiiHoo Vesterinen oli perustamassa nuorisoseura Sampoa vuonna 1900. Itse olen
entisiä lanteisia ja vielä Luotolan veljesten suosiollisella myötävaikutuksella minulla on ollut onni
osallistua sunnuntai-iltaisin Tosimiesten sählyvuorolle syksystä 2019 alkaen. Se on aina
liikuntaviikon huipennus ja samalla tärkeä sosiaalinen tapahtuma.
Sampola on rakennettu hirrestä jo vuonna 1920. Siellä on järjestetty monenmoista: iltamia,
hirvipeijaisia, häitä, syntymäpäiviä jne. Sampolan seinät ovat 100 vuoden aikana nähneet monet
riemut ja onneksi loppua ei näy!
Kiitos Sampo Nuorisoseuralle ja Tosimiehille hikisistä ja rentouttavista sunnuntai-illoista!
Tapio Pajari
P.S. Tosimiehet vievät vioittuneet pelivälineet kierrätykseen!
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Ei huono...
Tanssi viikossa pitää lääkärin loitolla. Ainakin, kun tanssitaan ilman paria ja turvaetäisyyksien
päässä toisistaan. Kymmenkunta hyvä(ä)lanteista toteuttaa itseään oman elämänsä tähtitanssijoina
Sampolan hienoilla lankuilla. Olo on valoisa ja mieli notkea syvimmän kaamosajan keskiviikkoiltoina,
vaikka ikkunoiden takana on vain pimeää. Otsalle puskee hiki, vaikka ulkona on kylmä. Punavär on
poskillaan luonnollinen.
Järjen veit, ja kyljet venyvät. Elo ihmisen huolineen ja murheineen nostaa polvet, ja kultainen
nuoruus todistaa pyörimisliikettä. Yy-kaa-koo, yy-kaa-koo, yy-kaa-koo! Tämä riittää laskutaidoksi.
Vaihtoaskel vie eteenpäin ilman viejääkin.
Kuviot ovat kuin jazzia, sillä omaa luovuutta ilmaistaan itsenäisesti. ”Tanssi on oman tilan haltuun
ottamista”. Sitä se tosiaan on: varpaiden tallomisesta voi syyttää vain itseään.
Tulevan kevyen liikenteen väylän täyttävät hyväryhtiset naiset. ”Kokonaisvaltainen liikunta näkyy
usein tanssijasta ulospäin, ja usein puhutaankin tanssijan ryhdistä.” Ihmelääke on löytynyt,
sillä ”kehonhallinta valmentaa kehoa vanhuuden päiviin, jolloin luusto ja nivelet ovat kovilla.
Kaatumisiin osataan reagoida nopeasti ja hyväkuntoinen keho pystyy toipumaan tapaturmista
nopeammin. Kehittyneet lihakset ylläpitävät kehoa silloin, kun luusto alkaa haurastumaan.”
Kaamos ei tunnu missään. ”Tanssiessa mieli joutuu jatkuvasti työskentelemään, se tekee nopeita
ratkaisuja ja valintoja, tällöin aivojen hermosolut kehittyvät ja reitit tihenevät. Tanssin on todettukin
ehkäisevän muistisairauksia ja sen avulla ratkaisukyky, pitkäkestoinen muisti sekä päättelykyky
kehittyy.”
Sampolan yläsalin kellon oma aikavyöhyke sallii ajan kulumisen omaan tahtiin. ”Tanssiminen on
mukaansatempaava laji, jonka parissa aika kuluu huomaamatta.”
Suomalaisista suomalaisinta, kuten sauvakävely.
Lavis – ei huono!
Helinä, tyttö eturivistä
Lainaukset https://tanssintaikaa.com/2018/08/27/loyda-kehosi-oma-rytmi/
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Mato-onkikisassa kolme jymyahventa

Kalastuksen perinne- ja perusväline ei maksa kuin hiukan vaivaa.
Kuva Hannu Vesterinen

Olen vapakalastuksen superaktiivinen harrastaja, joten on selvää, että yritän kehitellä Savun
toimintaan tähän liittyvää kisailua ja aktiviteettia. Vapakalastukseen liittyy myös liikunnallinen
vaikutin. Pilkkireissut jäällä, soutu-uistelu, jigi- ja pilkkikalastus veneestä, vapaonginta ja virvelöinti
rannalta tai veneestä, aina on lähdettävä.
Viimeisin ideani oli koko kesän mittainen mato-ongintakisa. Uskoin tämän perinteisen
kalastusmuodon saavan suosiota halpuutensa, helppoutensa ja hyödyllisyytensä vuoksi. Seuramme
osuutena ja panoksena oli 80 euron lahjakortit voittajalle ja arvonnassa yhdelle osallistujista. Ihan
merkittävät houkuttimet eivät toimineet odottamallani tavalla. Kolmen kuukauden aikana tuli
sähköpostiini ilmoitus seitsemästä ahvenesta. Pertti Harjula voitti kisan 40 cm:n ahvenellaan.
Anna-Maija Tuimalan 37,5 senttinen ja 826 grammaa painanut, kuin myös Santeri Kumpumäen
37,3 sentin körmyniska olivat Pertin ahvenen ohella todellisia jymyahvenia mato-ongella saatuna.
Arvonnassa onni suosi Jouko Heikkistä.
Tilanteen kehitys ja lopputulokset
1.6.
9.6.
21.6.
24.6.
28.6.
28.7.
29.7.

Heikki Vesterinen
Matti Ikkala
Jouko Heikkinen
Hannu Vesterinen
Anna-Maija Tuimala
Santeri Kumpumäki
Pertti Harjula

26 cm
32 cm / 385 g
32 cm / 410g
32,8 cm / 377g
37,5 cm / 826g
37,3 cm / n. 700G
40 cm / 900g

Lopputulokset
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.

Pertti Harjula
Anna-Maija Tuimala
Santeri Kumpumäki
Hannu Vesterinen
Matti Ikkala
Jouko Heikkinen
Heikki Vesterinen

40 cm
37,5 cm
37,3 cm
32,8 cm
32 cm
32 cm
26 cm

Summanen, Selkäluoto
Saarijärvi
Leppävesi
Summanen, Selkäluoto
Saarijärvi
Summanen
Kallinlampi
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Santeri Kumpumäen ottama kuva Pertin voittoahvenesta.
Onhan se mato-ongella saaduksi jymyluokan kala. Painoikin 900 g.

Soutu-uistelussa kisaennätys

Matti Ikkala ja Hannu Vesterinen uusivat voittonsa vuodelta 2019

Kiimasen Savun soutu-uistelukilpailu säilytti suosionsa ja heinäkuun kolmantena lauantaina käytyyn
neljän tunnin kisaan osallistui ankarista tuulioloista huolimatta kymmenen kalastusta harrastavaa
seuramme jäsentä. Vaappuja vedeltiin kahdella vavalla nyt jo kolmannentoista kerran. Kisavetenä
oli taas Summanen ja tällä kertaa kisan parhaat tulokset saatiin ahvenilla. Ahvenen kerroin on meillä
kaksi, joten voittajavenekunnan – Matti Ikkala & Hannu Vesterinen – liki 7,5 kg:n ahvensaalis antoi
peräti 14840 pistettä.
Suurin körmyniska painoi 530 g. Kun haukipisteitä voittajat saivat 1840, oli uusi kisaennätys selvä.
Pertti Harjulan ja Santeri Kumpumäen aikaisempi ennätys vuodelta 2018 oli 3729 pistettä heikompi.
Pertti ja Santeri sijoittuivat nyt toiseksi.
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Summanen 18.7.2020

13. Savun soutu-uistelukisa, 4 tuntia, kaksi vapaa

1. Matti Ikkala – Hannu Vesterinen
2. Pertti Harjula – Santeri Kumpumäki
3. Jouko Heikkinen – Tapio Pajari
4. Tero Lehtomäki – Elmeri Lehtomäki
5. Hanna Vesterinen – Ari Linja-aho

Pisteet
16680
10060
3720
1920
1860

Kuha

2580

Ahven
14840
5240
680
600
360

Hauki
1840
4820
460
1320
1500

Jouko ja Tapio saivat kisan ainoan mittakuhan (45 cm alamitta), sillä kova, puuskittainen tuuli teki
kuhan soutu-uistelusta hankalaa. Herrojen kuha painoi 860 g ja antoi 3x860 = 2580 pistettä. Kaksi
parasta venekuntaa keskittyi ahvenen uisteluun, mikä oli tällä kertaa hyvä ratkaisu.
Hannu Vesterinen

Maantiejuoksun tulokset
5.9.2020 Norttilenkki 3,5 km
1. Juhani Luotola 17.15
2. Pauli Pääkkönen 17.49
Kävelijät:
Marja-Leena Kujala 36.22
Siska Toivanen 36.24

Lukuvinkki
Tämäkin on sallittua tässä kulttuuri & liikunta- julkaisussa. Ja etenkin tämä vinkki, joka osuu
seuramme toiminnan ytimeen:
Jean Echenoz: Pitkä juoksu
Ilmestyi 2008 Ranskassa nimellä Courir, suomennos Tammi 2010)
Mainio tarina kestävyysjuoksija Emil Zatopekista, suomalaisten rakastamasta SatuPekasta, jota myös ihmisveturiksi kutsuttiin. Neljä olympiakultaa, yksi hopea ja kaikki
maailmanennätykset 5000 metristä 30000 metriin 1950-luvun alkupuolella. Pitkä juoksu,
lyhyt kirja, vain 127 sivua. Kirjastoon mars!
Hannu Vesterinen

