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Puheenjohtajan palsta

Tuli pitkänlainen palsta. Muutamat ovat tämän jo lukeneet tapahtuma-aikaan 14.9. ja toivoneet, että 
laittaisin tänne opetusmielessä.  Ja onhan tämä tarina myös ajankuva tästä päivästä. Iiro Honkanen 
lähetti sopivasti mainion ajankuvan 1950- ja 1960-luvun menosta omalla kylällämme Lannevedellä.
Tuo aika esittäytyy ihmisläheisempänä. Iiro kertoo tämänkin: ” Oltiin Sampolan parvella salaa 
katsomassa kyläkierrosiltamien harjoituksia. Hermanni Hulukkonen ottaa luurin käteensä ja soittaa: 
Saisko sinne Tillukkamäkkeen, se on kolome pirausta ja yks luraus.” 

Elettiin aikaa, jolloin ei tarvittu edes puhelinnumeroita, ja rahat ja russakat kolisteltiin 
säästöpossusta Lannen pankin tiskille viikonpäivästä riippumatta. Russakoista pankinjohtaja 
Wartiovaara ei ilahtunut, vikkeliä kun olivat, mutta kolikot kelpasi ja korkoakin maksettiin reilusti.
Nykyisin pankkisaleihin ei toivota etenkään vähävaraisia asiakkaita, hehän tuovat sinne vain kuraa 
saappaissaan, kuten Nalle setä on sanonut.

Kun Paula Pajarilta saatiin vielä viime tingassa päivitys ison sairaalan toiminnasta lonkkapotilaan 
näkökulmasta, voidaan lehtemme 92. numeron teemaksi julistaa ajankuva. No, oikeastaan kaikki 
numerot ovat ajankuvia. Mutta varatkaa nyt Savun Sanomien lukemiseen aikaisempaa enemmän 
aikaa, sivuja on paljon. 

Vertigo – asentohuimaus

Viitasaarella 14. syyskuuta 2021

Tiedän, että järjestelmä on oikein asetettu, toimii suvereenisti ja
tietoturvan pitääkin mennä kaiken edelle. Vai mitä mieltä olette
seuraavasta? Yritin tiistaina 14.9.2021 päästä käsiksi talletuksiini. En
päässyt, enkä taida päästä vastaisuudessakaan. Mutta ensin
huimauksesta. 

Minulla on tapana lukea ja katsoa televisiota moottorisängyssä tyynyosasto maksimikohoasennossa.
Kun teksti, elokuva (Vertigo, punainen kyynel tuli juuri) tai urheilulähetys imee, asento valahtaa 
pitkiksikin ajoiksi sellaiseksi, että niska on jäpässä.
Viikonlopun aikana ja vielä maanantaina sade ropisteli ikkunapeltejä ja tuuli paiskoi ovia. Luku- ja 
tv-tunteja tuli paljon ja niska jäähtyi pahanpäiväisesti. Rutisi ja paukkui kuin kevätjää auringon 
noustessa. Seurasi asentohuimaus. 

Asentohuimauksessa liikekontrolli vaikeutuu. Henkilö vaikuttaa juopuneelta, vaikka korkki on ollut
pari päivää kiinni.
Koska minulla oli muutakin asiaa aikuisneuvolaan, menin sinne. Mutta ovi oli säpissä. 
Lapussa luki “terveydenhoitaja tavattavissa vain ajanvarauksella”. Vielä vuosi sitten ovesta pääsi 
sisään ilman ajanvarausta. Palasin kotiin ja soitin ajanvarausnumeroon: ”Olette soittaneet



lääkäreiden ja terveydenhoitajien ajanvarausnumeroon. Numeronne tallentuu automaattisesti ja 
teille soitetaan takaisin saman päivän aikana.” Niin tietysti.

Puhelua odotellessa ajattelin hoitaa pankkiasioita. Olisi siirrettävä Nordean käyttötilille rahaa pop-
pankin tililtä. Minulla on Nordeaan verkkotunnukset, pop-pankkiin ei. Ja vierasmajan 
rakentamisesta tipahtelevat laskut hoituu mukavasti verkkopankissa. Siksi siirtotarve.

Olin saanut tietooni, että pop pankki palvelee joka päivä Viitasaarellakin. Ei palvellut. Ovi oli 
säpissä ja lapussa luki ” kassapalvelut vain torstaisin klo 10-12.30”. Muina päivinä ajanvarauksella. 
Soitin ajanvarausnumeroon. ”Millainen asia teillä on?”. Siirtäisin rahaa käyttötililleni Nordeaan.
”No sitten ajanvarausta ei kannata tehdä. Kassa on auki torstaisin klo 10-12.30. Menkää pankkiin 
silloin. Rahaa voi siirtää vain kun kassa on auki. Niin tietysti.

Ai, mutta minullahan on tili myös Keski-Suomen osuuspankissa. Se oli aika lähelläkin. Ja ovi oli 
auki, sillä lapussa luki ”kassapalvelut tiistaisin 10-16.30, muina aikoina ajanvarauksella”. Niin 
tietysti. 
Pääsin tiskille suoraan. Siirtäisin rahaa tililtäni Nordeaan. ”Selvä, saanko henkilötodistuksenne.” 
”Tämä ei kelpaa, ajokortti ei enää käy henkilötodistukseksi”. Muuta ei ole. Miten pääsen rahoihini 
käsiksi? ”Teidän tulee hankkia joko passi tai henkilötodistus”. Niin tietysti. Kiitos.

Kävelin suoraan poliisiasemalle kysyäkseni kuinka saisin henkilötodistuksen nopeasti. Ovi oli 
säpissä. Lapussa luki ”Palvelemme lupa-asioissa maanantaisin ajanvarauksella. Muina päivinä 
suljettu”. Niin tietysti. 

Onnekseni ovi aukeni ja ulos pimeästä toimistosta asteli nuori poliisimies tyköistuvassa 
uniformussa. Tietäisittekö te kuinka saan henkilökortin nopeasti. ”En kyllä osaa neuvoa. Meidän 
ainoa toimistotyöntekijä Leenakaan ei ole nyt paikalla, hän olisi kyllä osannut neuvoa.” Niin 
tietysti. ”Mutta menkää nettiin, siellä neuvotaan poliisi.fi-sivuilla kuinka kortin voi saada.” Niin 
tietysti.

Menin kotiin ja nettiin. Ahaa. ”Ensin teidän täytyy mennä valokuvaamoon ja ottaa passikuva, joka 
lähetetään poliisiviranomaiselle. Sitten saat henkilökohtaisen kuvatunnuksen ja voit täyttää 
henkilökorttihakemuksen.” Niin tietysti.

Menin valokuvaamoon. Ovi ei ollut lukossa ja pääsin vaivatta sisälle. Kehaisin valokuvaajaa siitä, 
että hän pitää ovensa auki. Otettiin passikuva. Silmälasit pois, hyvä ryhti ja suu kiinni. Kuva ei
 muistuttanut minua, vaan vankilasta karannutta, etsintäkuulutettua tappajaa. En ole. Mainitsin 
tämän kuvaajalle ja lisäsin, että olen vain ihan tavallinen, rehellinen piensäästäjä.



Dorooni tuli kohta tekstiviestinä kuvatunnus poliisista ja menin kiireesti kotiin täyttämään 
henkilökorttihakemuksen, jotta saisin lähiaikoina rahaa tililtäni. 

Hakemuksen täytettyäni ja maksettuani sen (taisi olla 54 euroa) verkkopankissa, sain ohjeen:
”Teidän on vielä käytävä poliisiasemalla tunnistautumassa. Ottakaa mukaanne voimassa oleva passi
tai henkilökortti.” 

Niin tietysti. Mutta miten ihmeessä? Minullahan ei ole voimassa olevaa passia, eikä henkilökorttia. 
Juuri siksihän minä tätä henkilökorttia olen hakemassa ja nyt jo maksanutkin sen. Varaan kuitenkin 
ajan poliisiasemalle. Ensimmäinen vapaana oleva aika on lokakuun 25. päivä klo 10.45. Otan sen. 
Tietysti.
Tänään on syyskuun 14. päivä ja haluaisin siirtää niitä rahoja piakkoin maksaakseni laskuja. 

Ai niin, päivän valoisa aika tässä touhussa meni, stressi lisääntyi, mutta asentohuimaus ei 
pahentunut. 

Mutta ei niin paljon vaikeuksia, ettei jotain mukavaakin. Jo puolelta päivin soitti terveydenhoitaja. 
Kerroin huoleni: asentohuimausta, voiko johtua niskoista? 
”Kyllä voi”. Varatkaa aika fysioterapiaan Tarja Lehtiselle. Apu tulee sieltä.” Hyvä saanko numeron?
”Tässä, mutta Tarjalle voi soittaa vain klo 13-14.” Niin tietysti. 

Ja tietysti muistin soittaa. Kerroin Tarjalle, että old man river- vanhaa miestä repii, ovenpielet 
kolisevat, otsaan nousee kuhmuja ja kyynärät on verillä. Tuleeko apua?
”Kyllä, mutta minulle olisi aikoja vasta ensi viikolla. Mutta Heli – saattoi olla Paananen, niitä täällä 
on yhtä paljon kuin Niskasia – voisi ottaa sinut jo huomenna.” Ei käy menen kalalle. Veneellä. ”No 
seuraava olis sitten perjantaina yheksältä”. Se käy. ”No niin, perjantaina 17.9. klo 9.00. Äläkä sitten 
seiso siellä veneessä.” En tietystikkään.

Menen viemään sormenjäljet poliisilaitokselle 24.10. klo 10.45. Minut pidätetään paperittomana 
irtolaisuudesta. Ja rahat pysyy takuulla pankeissa turvassa kaltaisiltani rikollisilta. Laskut jää 
maksamatta ja Syöte-huvilat hakee hirtensä takaisin Kolkanlahteen. Tietysti.

Hannu Vesterinen
Eläkeläinen, irtolainen, paperiton, ei äänioikeutta.
Asentohuimausta, muuten katsottava melko terveeksi.
Ps. Ovikello soi. Taitavat tulla hakemaan.



Iiro Honkanen on syntynyt Saarijärvellä, leikkinyt lapsuuttaan Linnan kylällä ja 
Lannevedellä, saanut opillisen sivistyksensä Lannevedellä, Uuraisilla ja Saarijärvellä. Asunut 
useaan otteeseen ulkomailla, mm. Ruotsissa, Kanadassa ja Albaniassa.
Nykyinen koti on Orivedellä. Iiron elämäntyöhön kuului suunnitella paperikoneisiin käypäsiä
osia inssi kun on. Ja vahva harrastus on kirjoittaminen, josta nyt saavat Savun Sanomien 
lukijatkin pienen näytteen. Luonnehtisin Iiroa filosofiseksi veijariksi.

HV

Iiro Honkanen: Aukko historiassa

Kylällä asui eräs mies, nimeltään Reittane. Voi olla, että nimen perässä oli 
vielä n-kirjain, niin kuin nimissä tapana on. Mutta sielläpäin tapana ei ollut
läheskään aina lausua tuota viimeistä kirjainta. Varsinkaan, kun kyseessä oli
Reittane, - mikä lie. Etunimeä en tiedä, tiesikö kukaan. Ja kuka sitä olisi
tarvinnutkaan. Jos olisi lehden tilannut, niin osoitelappuun olisi varmaan tullut
myös etunimi, ja siitä postinkantaja sen lukenut ja vähitellen olisi tieto levinnyt.

Reittane oli pitkähköllä, totisella, harmaalla naamalla varustettu, silmissä kostea kiilto. Ikää sen 
perusteella ei olisi voinut itse pirukaan arvata ja sopivan lämpöiseen saliin ohjata. Mutta ei nyt 
sentään mikään eläkeläinen. Ja Reittane oli muualta tullut. Kukaan ei tiennyt mistä oli tullut, ja 
miksi. Siihen aikaan sotien jälkeen oli paljon ihmisiä, perheitäkin, tulivat jostain, asuivat kylällä 
vuoden kaksi, ja jatkoivat matkaansa. Tekivät taloissa maatöitä kesät ja talvella halon hakkuussa. Ei 
näihin niin suurta mielenkiintoa pantu. 

Reittane ei ollut sitä sakkia. Hän tuli jäädäkseen ja sitä paitsi hän ei osallistunut talojen töihin eikä 
metsässä rehkimiseen. Sen verran kuitenkin teki, että keräili polttopuunsa lähimetsien karahkoista. 
Jotenkin tuli toimeen, vaikka palkkatuloja ei ollutkaan ja siihen aikaan yhteiskunnan pussista ei 
mitään herunut.

Reittane asui pienessä lautamökissä tien varressa ja meitä poikasia oli varmuuden vuoksi varoteltu 
olemasta turhaan tekemisissä hänen kanssaan.  Kerran kuitenkin oltiin kaverin kanssa niin rohkeita, 
että päätettiin mennä tervehdyskäynnille. Tervehtimään tulleille pikkupojille oli yleensä 
vanhemmilla ihmisillä komerossa harmaa paperipussi, josta löytyi karamelli tai piparkakku. 
Koputimme ovelle ja Reittane tuli avaamaan. Tuo pitkä harmaa naama venähti vielä tuuman 
pidemmäksi, mutta hetken kuluttua pyysi meitä sisään. Vai tällainen oli Reittasen valtakunta. 
Kamiina, sen päällä keittolevy, tuoli ja pöytä sekä sänky. Seinät oli vuorattu sanomalehdillä, 
ikkunan pielessä roikkui pala lakanakangasta. Mutta ei ollut komeroa, jonka sisälle olisi voinut 
paperipussin kätkeä. Kaksi puulaatikkoa oli kaminan vieressä. Toisessa oli polttopuita, toisessa 
ilmeisesti ruokatarpeita.

Aika hiljaa siinä ihmeteltiin vähän aikaa, eipä juuri sanoja vaihdettu, vaikka ei Reittane aina niin 
mykkä ollut. Kun poikkesi kauppaan, niin saattoi siinä rappusilla istuskella jututtamassa 
ohikulkijoita, vaikka omista asioistaan ei puhunutkaan. Yrittihän ne kyläläiset haastella sen verran, 
että kuulisi, olisiko puheissa ollut jotain politiikan juurta, tai jopa vierasta aksenttia. Ettei vaan 
desantti.  No eihän siitä puheesta sellaista löytynyt. Ei edes erityistä murretta. Semmosta mörinää 
vaan.

Reittane oli salaperäinen mies. Sen takia vähän pelottavakin. Kun tuohon aikaan kylällä 
syntyneiden elämän taival oli hyvinkin tarkkaan kaikkien tiedossa, suunnilleen syntymästä 



kuolemaan , niin Reittasesta kaikki oli vain arvailujen varassa. Hänen historiassaan oli aukko, ja se 
haluttiin täyttää. Uteliaisuuden näyttäminen sinänsä oli paheksuttava, ja leimansakin jättävä 
ominaisuus, joten eipä kukaan mennyt suoraan Reittaselta kysymään, mikä on miehiään, vaikka 
mieli teki. Toisaalta tiedettiin, että ei Reittane kerro kuitenkaan.

Kauppareissulla joku muu ukko olisi rappusilla pannut tupakaksi ja hakenut vaikka pullon pilsneriä 
kaupan puolelta, mutta ei Reittane. Hän ei turhuuksiin rahojaan tuhlannut. Leipä, voipaketti, 
makkaralenkki, jauhopussi, - ne oli pakattu pyörän tarakalle, kun polkaisi mökilleen päin.
Aika usein hän ajelikin pyörällä kylän raittia. Se kyllä noteerattiin. Ne jotka sattui olemaan tien 
vierellä peltoaskareissaan, oikaisivat köyryn selkänsä ja avoimesti töllistelivät tiellä menijää.  Ja 
huulien pienestä liikkeestä  pystyi lukemaan : mihin perhanaan se taas on polkemassa.
Siinä se Reittane polki menemään päällään aina sama nuttu, jonka alkuperäistä väriä oli mahdoton 
arvata. Nyt se oli harmaa. Jalassa housut, joiden lahkeissa ei ollut kangasta säästetty. Reittane ajoi 
kylän toiseen päähän ja tuli takaisin. Tällöin monesti tarakalla oli jotain paperiin käärittynä ihan 
kuin olisi tahallaan ärsyttänyt katsojia. Oliko hänellä kenties joku salainen kätkö kylän perillä, mistä
paketteja haki.  

Reittane oli tullut joskus sotien jälkeen. Silloin oli ilmassa monenlaista kohtaloa. Äidit surivat 
menneitä poikiaan ja viinalle antautuneita miehiään. Pahimmassa tapauksessa, kun viinakaan ei 
enää miestä lohduttanut, niin liukas köysi kumminkin navetan parressa. Ja huommenissa todettiin, 
että taas on yksi mies vähemmän heinäpellolle. Kovat oli ajat. Mutta jotenkin Reittane oli säästynyt 
näiltä porukoilta, tehnyt omat johtopäätökset ja vaihtanut maisemaa. Niin sitä arveltiin, mutta kyllä 
sillä täytyi olla jokin iso mutka takanaan elämän kaaressa, tragedia.

Ei ihmiset mielikuvituksettomia ole. Tässä oli palapelin nappuloita niukasti tarjolla, ja nekin palat 
vaikeiksi sahattu. Kun ei tiedetty mistä tuli, mikä oli, aikooko loppuiäkseen jäädä. Työnteko ei 
kelvannut, vaikka päällisin puolin oli työmiehen kuosissa. Vähän laihan puoleinen kylläkin. 
Kävelytyyliäänkin arvioitiin, jos vaikka siitä jotain vihiä saisi. Sekin tutkistelu vei ajatukset 
harhateille, pani aprikoimaan, onkohan housuissa jotain ylimääräistä. Ties vaikka olisi vähän 
ollutkin, mutta ainakin pitkälle jalostettua tavaraa, joka ei kauemmas haiskahtanut.

Sukulaisia hänellä ei huomattu käyneen, ei näyttänyt kaipaavan kaveria, saatikka että olisi riijuulta 
tavattu. Sen verran kyläläiset pitivät seuraa, että ohikulkiessaan vilkaisivat kaminan savutorveen, 
että tuleeko savua. Tiedettiin onko hengissä. Vaan tuskin Reittane tätäkään huomiota olisi 
varsinaisesti kaivannut.

Ehkä vaikein pala pelissä oli se, että kuka elättää, tai mistä rahaa riittää. Ehkä oli hänellä ollut 
omaisuutta. Kenties talo, kahden lehmän navetta ja peltoa sen verran, että heinät lehmille. Entä jos 
oli pala tukkimetsääkin. Mutta, mitä oli tapahtunut. Ehkä joku pimeä syksyinen yö talo oli palanut 
ja vienyt akan ja lapset mukanaan. Reittane oli selvinnyt kun oli juuri tuona yönä navetassa 
pontikkaa keittämässä. Kyllä siinä tilanteessa mies voi mennä niin sekaisin, että luopuu viinasta ja 
tiluksistaan. Olisihan siitä maapalasta saanut sievoisen summan.

Muita vaihtoehtoja oli, että on lähtenyt muuten vaan karkuun pahasuista akkaansa, kerta kaikkiaan 
kyllästynyt. Tai olisko sittenkin saunailtana tökännyt puukolla naapurin ukkoa vahingossa liian 
syvälle. Kyllä silloinkin helposti jalat alleen ottaa, jos ei ole muuten liikaa ottanut. Mutta entäs ne 
rahat. Mistäs ne silloin olisi mukaansa kahmaissut.



Sellaistakin mahdollisuutta joku pohti, että jos on ollutkin poikamies, mutta saanut veikkausvoiton. 
Pääosuman. Salatakseen voittonsa sukulaisilta ja muilta onnen onkijoilta päätti lähteä, osoitetta 
jättämättä. Oli kai laskeskellut, että sillä voi loppuikänsä pärjätä, kun nuukasti elää, eikäpähän 
tarvitsisi töillä itseään rasittaa.

Reittasen luonteenlaadusta ei paljon osviittaa saanut. Ei laulanut, ei nauranut, ei kertonut vitsejä 
eikä maailman murheita. Ei tiedetä ristikö kätensä, kun meni nukkumaan. Asumistyyli oli sellainen, 
että sillä olisi viettänyt hyvin käpykaartissa sota-ajan ja sen jälkeen leimautunut seudullaan 
petturiksi, ja jos herkkä oli, niin vaihtoipa äkkiä maakuntaa. Tuohon käpykaarti teoriaan en kyllä 
usko. Jos naama on asteen verran totisempi kuin Gary Cooperilla, niin kyllä sillä pyssy olisi kädessä
pysynyt.

Jossain puskapokerin ukkoporukoissa heitettiin jopa vihjeitä yhteyksistä Kyllikki Saaren 
tapaukseen. Mutta tässä tapauksessa tuskin poliisikaan olisi uskonut vaikka itse olisi tunnustanut. Ei
Reittane ainakaan niin kauas suolle olisi Kyllikkiä raahannut. Ja jos olisi tälle tehnyt seksuaalista 
väkivaltaa, niin olisihan se myöhemminkin ilmennyt naisväen ahdisteluna. Mutta ei, vapaasti saivat 
naiset kulkea mökin ohi. Korkeintaan ikkunasta kurkisti heidän peräänsä. Uteliaisuuttaan.

Vuodet vieri ja ajan mittaan ihmisten mielikuvituskin väsyi. Yksinkertaisesti totuttiin. Ja kun aika 
koitti Reittane oikaisi itsensä laverille, eikä savukiehkura enää noussut kamiinan piipusta. Se oli 
merkki muille, että pitää käydä katsomassa. Siinä oli maannut selällään, toinen käsi otsan reunalla. 
Oliko se pirullinen viimeinen tervehdys maailmalle, vai oliko kunnianosoitus saapuvalle 
viikatemiehelle.

Niin vei salaisuutensa mukanaan, ja aukko historiassakin tuntui hiljalleen täyttyvän, unohduksen 
sumuun. Nopeasti mökki hävisi tien mutkasta. Ehkä jollakin oli mielessä vielä arvailu siitä, että 
permannon alta saattaa löytyä kätkettynä iso setelinippu.

MUMMELI TÄYTTI 85 VUOTTA JA PÄÄSI NOVAAN

  Jutun kirjoittaja Paula Pajari ja professori      
   Tarmo Manni Kiimasen Savulenkillä -91.
    
   
 Kuva Liisa Hakala

Koronan takia ei mitään suuria galaaseja, vain rakkaiden, läheisten ihmisten kera pienet 
kekkerit mökillä. Hauskaa oli ja lahjoja tuli (kiitokset), myös yllättävältä taholta. Vuoden 
jonossa olleena, sain ”lahjakortin” lonkkanivelleikkaukseen. Viimeinkin, ja tutustuisin 
samalla uuteen uljaaseen sairaala NOVAAN. Paljon tunteita herättänyt, kiitetty, mutta 



yleensä parjattu Nova. Vähän jännitti, minne siellä osaa mennä, mutta Saarijärven naistaxi 
lupasi viedä sisälle ja siellä perille asti.  Helpotuksen huokaus!!  

Kaikki sujuikin sitten hienosti ja vauhdilla. Samantien lämpöhaalari päälle, tippa suoneen, 
huumauspillerit huuleen ja talutus leikkauspöydälle. Annoin ohjeita  tapani mukaan 
selkäydinpuuduttajalle: ” Hellästi, ettei vain satu...”, tikkien laittajalle: ” Tiuhaan, ettei 
aukea ja vuoda” ja tietenkin unettava lääkitys ,ettei  ” kolinat” kuulu. Sitten heräsinkin  jo 
valmomossa. Silloin viimeistään tietää, miltä tuntuisi olla halvaantunut, ei edes varvas 
liikkunut. Karmaisevaa!! 

Parin tunnin päästä ”hurukyydillä” osastolle ja YKSITYISHUONEESEEN, ah
onnea!! Soppaa ja kipulääkkeitä suuhun, unten maille ja aamua odottelemaan. 

Yöllä iski kivut, oli vitsit vähissä! Viimein morfiinipiikki tainnutti. Aamun kalpeudessa 
tarkastelin huonetta. Hyvän kokoinen, iso ikkuna, tosin ei verhoja, peitetty säleiköllä 
umpeen. Ei tv:tä, vastapäätä sänkyä leveä, paksu liukuovi, joka oli puoliksi auki ja näkymä:
WC PÖNTTÖ!!?? No, ajattelin positiivisesti, tietää ainakin mihin suuntaa kun hätä 
yllättää. Aika sanoisinko ja sanonkin, kolkkoa. 

Päivän, niin luulin, oleskelu venyi 5 päiväksi, joten ehdin vilkuilla vähän ympäristöäkin. 
Köpöttelin rollaattorin kanssa käytävälle. Suuria ovia käytävä täynnä ja koko ovien 
suuruiset maalaukset niissä. Metsää,puita,luontoa,keijuja, usvaa jne. Värikkäitä, hauskoja 
ja piristäviä. Miellytti! Huoneeseeni tullessa huomasin , että sängyn yläpuolella seinän 
peittää samanaiheinen suuri maalaus, joka tosin ei maatessa näy ollenkaan, vaan tuijotat 
suoraan wc- ovea. Ristiriitaista!? 

Ruoka, sekin tärkeä asia, tuotiin lämpövaunuissa, kannellisissa astioissa, hygieenisesti. 
Ruoka oli syötävää ja osin todella hyvääkin. Ehkä jäin kaipaamaan ruokahuoneen yhteisiä 
ateriointeja muiden potilaiden kanssa, varsinkin, jos joutuu olemaan pitempään. 5-päivän 
aikana siivooja kävi kerran, tyhjensi roskapussin ja siinä se? Pientä rätin heiluttelua olisin 
toivonut, ihan vaikka vain silmänlumeeksi. 

Uutispimentoon putosi humahtaen. Ei tv:ta, ei lehtiä, eikä mummelilla tietenkään 
älykännykkää. Muuten en tv:ta kaivannut, mutta uutisia meiltä ja maailmalta kyllä. 

Kolmantena päivänä uskaltauduin toisille käytäville, joiden seiniä koristivat Novan kalliilla
ostamat taiteilijoiden työt. Maalauksia, akvarelleja, piirroksia jne, ja niitä oli paljon. Arviot
ja analyysit jääköön paremmille asiantuntijoille. Itse en erityisemmin ihastunut. 
Hämmennyin!?
Siispä: Toimenpiteet, leikkaus ja hoito sujuivat mallikkaasti, joka tietenkin oli se pääasia.
Henkilökunta asiansa osaavia, ystävällisiä ja omalla alallaan. Jäi leppoinen tunnelma! 
Yhdynkö nyt kehujiin vai haukkujiin? Näin pienestä ”raapaisusta” Novaan, ei voi 
kokemani perusteella kovin suurisuuntaisia päätelmiä tehdä, joten jäänpä 
”makustelemaan” kokemaani ja parantelemaan haavojani. TÄRKEIN kuitenkin toteutui 
ja lonkka rupeaa pikkuhiljaa toimimaan. Elämä voittaa!!! Paula 85



LAMPOSAARESTA LÖYTYNYT MUINAINEN KUULARINKI ?

Summanen  62 astetta 39’N / 25 astetta 24’E, pa 21,9 neliökilometriä, pituus n. 8 km, leveys n. 4
km, keskisyvyys 6,73 m, syvin kohta 41 m.

Lamposaari 
Summasen suurin saari, pituus 1290 m (Verkkoniemi- Rajaniemi), leveys 1000m Nyppyläniemi –
Hiekkaniemi

Summanen, kotojärviemme kuningas ja kuningatar puhuttaa jälleen. Kesäkuussa 2018 tutkijaryhmä
ilmoitti löytäneensä Summasesta Suomen 12:nnen törmäyskraatterin. Kraatterin läpimitta on n. 2,6
km. 
Lamposaaresta,  kalliopaljastumista  kraatterin  reunamilta,  tavoitettiin  törmäyksestä  todistavia
pistekartioita. 

Summasen alue on ollut jo kivikaudella ihmisille mieluinen asuinpaikka, sillä Summassaaresta on
tehty arkeologisia löytöjä, jotka tämän todistavat. Ja Hernesalmen mailta, läheltä Summakoskea on
löydetty kampakeraamisen ajan kourutaltta.

Ja nyt Lamposaaren länsipäästä, läheltä Verkkoniemeä mäen päältä, on löydetty muinainen
kuularinki
Löydön teki menneenä kesänä graafikko Eeva-Liisa Metsäkylä arkeologisen koiransa avustuksella.
Kävin  itse  harjan  ja  kameran  kanssa  varmistamassa  löydöksen  oikeaksi.  Katuharjalla  tekemäni
hienovaraisen arkeologisen tutkimukseni edetessä paljastui ringin reunalta päivämäärä 23.6.-84 ja
nimikirjaimet  MA ja JH. Rinki voi  siis  olla vuodelta  8784 eaa tai  vuodelta 1784 eaa.  Tai  tältä
väliltä. Tai miksei myöhemmältäkin ajalta. Mutta kuten yllä on kerrottu, Summasen alueen muut
arkeologiset löydöt viittaavat siihen, että rinki on vanha.



Tämä jos mikä todistaa, että alueella on ihmiselämä kukoistanut jo kauan ennen meitä. Kuularingin
löytyminen  ihmetyttää  ja  innostaa  meitä  erityisesti  siksi,  että  tässä  on  todiste  siitä,  että
ruumiinkulttuuria on harrastettu jo muinaisina aikoina täällä Savun ja Savulenkin syntymailla. 
Olemme siis vaalineet varsin pitkää liikunnan ja urheilun perinnettä.

Työntösuunta on tiettävästi ollut tämä (kuva), sillä ringin eteläiseen reunaan on valettu kolme 
piikkiä, joihin on ilmeisesti ollut kiinnitettynä parru, jota vasten lapikas on työnnön loppuvaiheessa
isketty.
Saatamme Eeva-Liisan kanssa olla hakoteillä arkeologisissa havainnoissamme, mutta ensi kesänä
palaamme ringille. Eeva-Liisa ottaa mukaan arkeologiaan erikoistuneen koiransa, minä puolestani
kuulan ja muutaman Säynäväveljen. Eiköhän totuus kaiveta esiin. Ei kuitenkaan ringin alta, sillä
aiomme  kokeilla  kuinka  möykky  lentää  tältä  kauan  sitten  valetulta  alustalta.  Ja  ehdotan,  että
seuraavien Myllyn keskiaikamarkkinoiden ohjelmaan lisätään ruuhiretki Lamposaaren kuularingille
ja  kokeillaan  Viimarannan  vastapainokatapultin  ohella  ihmiskättä  kivilinkona.  Onhan  toki
mahdollista sekin, että rinki onkin keskiajan tuotantoa.

TOIVO HYYTIÄISEN OLYMPIAPRONSSISTA ENSI KESÄNÄ 70 VUOTTA

Ensi  kesänä,  tarkkaan  ottaen  23.  heinäkuuta  2022,  juhlitaan  Lanneveden  viimeisimmän
olympiamitalin  70-vuotispäivää.  Toivo  Hyytiäinen  heitti  Helsingin  olympiastadiolla  klo  16.00
alkaneessa keihäsfinaalissa heti ensimmäisellä heitollaan olympiapronssiin oikeuttaneen 71,89 m.
Samana päivänä suoritetussa karsinnassa Topi oli ollut paras tuloksella 71,29. Karsintaraja oli 64 m
ja sen ylitti 17 miestä. Soini Nikkinen oli karsinnan kahdeksas kiskaistuaan 67,15 ja finaaliin selvisi
myös Eino Leppänen tuloksella 64,47



Toivo Armas
Hyytiäinen, 

s. Saarijärvellä
12.11.1925 

k. Saarijärvellä
21.10.1978

Kuva: Saarijärven
museo/Lehtikuva

Finaalissa kaksi Yhdysvaltain heittäjää kiilasi Topin edelle. Cyrus Young voitti toisen kierroksen
sipaisullaan, joka kantoi 73,78 ja William Miller oli Topin tapaan paiskannut heti ensimmäisellään
parhaansa 72,46, jolla kukisti Topin lapikkaan mitalla.

Ukko-Topin  keihäspronssi  jäi  kisojen  ainoaksi  suomalaismitaliksi  yleisurheilussa  ja  on  siksikin
erityinen syy muistaa ensi kesänä tätä kunniakasta päivää Lanneveden urheilussa. Tietääkseni Topin
keihässaavutuksia  ei  ainakaan  viime  vuosikymmeninä  ole  erityisemmin  muisteltu  tai  hänen
saavutuksiaan juhlittu. Nyt on jo korkea aika. 

Kiimasen  Savu järjestää  23.7.2022 klo  16.00 Hernesalmen  myllyssä  tilaisuuden,  jossa  palataan
Topin urheilu-uran huippuhetkiin 70-vuotiaan olympiamitalin kunniaksi. Otan tämän puheeksi tässä
lehdessä  jo  nyt,  sillä  Savun  Sanomien  ilmestyminen  on  viime  vuosina  osunut  syksyyn,  joten
seuraavan numeron ilmestyessä aika ei enää ole otollinen.

Ukko-Topi  voitti  olympiapronssin  lisäksi  toisenkin  arvokisamitalin,  kun  hän  heitti  Euroopan
mestariksi  Brysselissä v. 1950. Maailmatilaston ykkönen Topi oli vuosina 1946 (74.55) ja 1952
(75,92). Ennätyksensä 78,98 hän heitti Helsingissä 27.5.1954. HV



Kiimasen Kuningattaren nousu ja tuho

Monarkiat ovat kaatuneet ennenkin ja niin kävi myös Kiimasen Kuningattarelle 
viime talvena.
Hän ei selvinnyt runsaslumisen talven haasteista ja syöksyi päistikkaa 
Lannejoen hyiseen veteen.

Kuningattaren kruunajaiset sattuivat samalle päivälle, kun Ruotsissa vietettiin 
kuninkaallisia häitä, 19. kesäkuuta 2010. Näin Savulenkin vieraat pääsivät 
juhannusaattona Kuningattaren neitseellisen lämpimään syleilyyn. Maljapuheen
piti Kiimasen Savun puheenjohtaja Hannu Vesterinen:
”Kohottakaamme malja Kiimasen Kuningattarelle. Olkoon sylisi aina avoin 
ihmisille, jotka tässä kylmässä maailmassa lämpöä ja turvaa kaipaavat.”

Kiimasen Kuningatar nimen keksi Hannu. Kelluvan saunan rakennusarkkitehtinä
toimi Iivari Pääkkönen, saunamajuri Juhani Luotolan avustaessa. 
Rakentamiseen sekaantuivat myös mm. mylläri-Oskari, Tero Lehtomäki, Pentti 
Kujala, Tapani Luotola ja Tauno Tarvainen.

Kuningatar tarjosi lämpöä sekä Savulenkin osallistujille, että muille innokkaille 
kylpijöille 11 vuoden ajan päätyen itse valitettavasti kylmään kylpyyn.

Nostoparrujen asennuksessa olisi kaivattu Pitkä 
Jussin apua.



Rasvakerros lämmittää vielä Tappia, mutta luisevaa
Juhania jo hieman hytisyttää, vaikka onkin 
villamyssy päässä.

Aina hyväntuulinen konemies Tarvaalasta, Esko 
Hyvärinen nosti Kuningattaren kuiville.

Kuningattaren nostoa Lannenjoesta suunniteltiin useaan otteeseen Luotolan 
veljesten kanssa Sampolassa sählyiltojen päätteeksi. Kesäkuussa Kiimasen 
Savun vuosikokouksen jälkeen joen vesi oli lämmennyt sen verran, että 
rohkenimme Luotolan Juhanin kanssa sukeltamaan saunan sisuksiin.
Kiuas oli pysynyt Kuningattaren syleilyssä, eikä lauteilta onneksi löytynyt 
jäätyneitä kylpijöitä!

Kuten Kuningattaren kruunajaiset niin myös sen viimeinen matkakin tapahtui 
päivää ennen juhannusaattoa.

Kuningatar on kuollut, eläköön Kotasauna                   

Tule ensi kesän Keskiaika Markkinoille! Siellä 
selviää Kiimasen Kuningattaren lopullinen 
kohtalo!

Pentin johdolla uusittiin myös Kotasaunan pahasti 
ruostunut piippu



Nostopäivä sujui ”papparaisilta” ilman suurempia tapaturmia lukuun ottamatta 
kymmeniä hyttysen pistoja, lievää hypotermiaa ja Juhanin kärähtäneitä 
”kulkusia” Kotasaunan piippua rälläköidessä!
Valokuvat: Juhani Luotola ja Pentti Kujala
Kiimasen Kuningattaren synnyssä on lainauksia Hannu Vesterisen Lanneveden 
Urheiluhistoria kirjasta.

Tappi

Rugbyssä ja skeittauksessa SM-hopeaa Kiimasen Savun nuorille

Jo toukokuussa pidetyt skeittauksen SM-kisat olivat taas menestys Heini Luotolalle. Hopeaa tuli ja 
mitalitili karttui. Heinillä on mestaruudet v. 2013, 2014, 2018 ja 2019 sekä hopeaa v. 2016 ja 2021. 

Rugbyn Suomen mestaruudesta oteltiin syyskuun lopulla ja Mikko Gröndahl pelasi hopeaa 
saavuttaneessa Helsingin Warriorsin joukkueessa. Olemme aiemmin Savun Sanomissa kertoneet 
Mikon voimanostoharrastuksesta (Suomen mestari v. 2015). 

Lämpimät onnittelut SM-mitaleista nuorille jäsenillemme Savulta ja Savun Sanomilta.

14. KIIMASEN SAVUN UISTELUKISAT SUMMASELLA

Kuvassa kisan voittajat  Tero (oik.) ja Anne pokaalin kera.
Kuva: Tero Lehtomäki



Tulokset 3. heinäkuuta 30 asteen helteessä käydystä neljän tunnin iltakisasta
 

Hauki+ahven+kuha
Anne Pölkki – Tero Lehtomäki 11975 pist 263+318+11394
Pertti Harjula - Santeri Kumpumäki  5913 4669+1244
Matti Ikkala - Hannu Vesterinen  1919 1181+738
Jouko Heikkinen - Tapio Pajari    987 987
Hanna Vesterinen - Ari Linja-aho    485 485

Annen ja Teron tulos on kisahistorian neljänneksi korkein. Edellä on vain Matti Ikkalan ja Hannu 
Vesterisen v. 2020 uistelema 16680, Pertti Harjulan ja Santeri Kumpumäen 12951 vuodelta 2018 
sekä Iivari ja Pauli Pääkkösen 12230 vuodelta 2012. Kuhapisteet Annella ja Terolla olivat 
kisahistorian ylivoimaisesti korkeimmat. Neljällä reilusti alarajan 45 cm ylittävällä kuhalla kertyi 
peräti 11394 pistettä. 
Nyt uisteltiin uudistetuin säännöin. Moottoria sai käyttää ja kisa-alue oli sillä tavalla tarkoin rajattu, 
että venekunnat olivat koko ajan näköetäisyydellä toisistaan. Vapojen käyttö – kaksi vapaa ja 
viehettä vedossa kerrallaan – ja kalojen kertoimet eivät päivitetyissä säännöissä muuttuneet.

Ensi kesän juhlakisan – 15 kerta – juryyn äänestettiin Anne Pölkki, Pertti Harjula ja Hannu 
Vesterinen. Ennen uistelua päästäneen jo kevättalvella pilkkimään seuramestaruuksista. Edelliset 
pilkkikisat olivat 2019, joten jo on aikakin.

KIIPEILY HARRASTUKSENA

Kiimasen Savun nuorimmilla jäsenillä on liikuntaharrastuksia, jotka ovat vieraita meille seuran 
veteraaneille. Tässä lehdessä on aiemmin kerrottu Heini Luotolan skeittauksesta, Enni Pääkkösen 
fitness-harrastuksesta ja Mikko Gröndahlin voimanostoista ja rugbyn pelaamisesta

Tällä kertaa Savun Sanomat esitti kymmenen kysymystä kiipeilyä harrastaville jäsenilleen 
Siina Jarvalle ja Anton Vesteriselle.

1. Kuinka kiipeilyharrastuksesi alkoi? Minkä ikäisenä kipinä iski?

V: Siina: 24-vuotiaana kävin seinäkiipeilemässä Jyväskylässä ja samanvuoden loppupuolella 
Antun kanssa alkoi aktiivisempi kiipeily.
Anton: Olin 21-vuotias kun kaveri pyysi mukaansa Ruotsiin kiipeilemään. Lähin mukaan. 
Paikka jossa aloitin oli Dödlarsberget.



Kuva Siina Jarva.  Anton Vesterinen kiipeää, Eetu Sundvall varmistaa Mäntyharjun Mustavuoressa.

2. Mitä kiipeilylajeja on ja mitä niistä itse harrastat?

V. Vuorikiipeily – siinä käytetään useita eri kiipeilylajeja, olennaisinta siinä on kävely, 
jääkiipeily, urheilukiipeily- sisällä seinäkiipeilyä ja ulkona kalliokiipeilyä, 
boulderointi – sisäseinällä ja ulkona ilman varmistusvälineitä, lyhyitä, matalia pätkiä. 
Kalliokiipeily on vapaakiipeilyä, jossa etenemiseen käytetään vain kalliossa olevia 
muotoja ja otteita tai teknistä kiipeilyä, missä käytetään esim. kiiloja, hakoja ja 
köysitikkaita. 



Molemmat harrastamme urheilukiipeilyä (köysivarmisteista kiipeilyä) ja boulderointia, jotka
ovat valtalajeja Suomessa. 

3, Missä käyt kiipeilemässä ja kuinka usein?
 
V: Käymme ulkokaudella eri kohteissa Suomessa ja talvella ulkomaillakin. Talvikaudella 

kiipeilemme Helsingin sisähalleissa.

4. Mikä kiipeilyssä viehättää?

V. Vaikeus, lajin yhteisöllisyys ja monipuolisuus, vaihtuvat haasteet.

5. Mikä on ollut paras/ikimuistoisin kiipeilypaikkasi?

V: Siina: Espanjan Siurana
Anton: Magic Wood Sveitsissä

6. Voiko kuka tahansa aloittaa kiipeilyn? Mitä ominaisuuksia vaaditaan?

V: Kuka tahansa voi harrastaa kiipeilyä.

7. Pitääkö mennä kurssille, vai pääseekö alkuun omin päin?

V: Sisäkiipeilyhallit on helppo tapa aloittaa laji. Kurssi ei ole välttämätön.

8. Millaisia varusteita aloittamiseen tarvitaan?

V: Sisähalleilla pääsee alkuun ja sieltä voi vuokrata tarvittavat välineet, joista kengät on  
tärkeimmät .

9. Onko kiipeily vaarallista/turvallista?

V: Kiipeilyyn liittyy aina riskejä.

10. Voiko Lannevedellä kiipeillä tai missä on lähin kiipeilypaikka?

V: Voi. Boulderointiin riittää kivenmurikka tai kallioseinämä.

Betonisurffaajan terveiset 

Maailmassa tapahtuu jänniä: skeittaus on otettu kilpailulajina osaksi kansainvälisiä 
monilajisia urheilukilpailuja, Olympialaisia. Jaa skeittaus? Tuo vaativa, monipuolinen ja 
luova liikuntaharrastus, jonka edustajia aikanaan katsottiin kieroon ja joihin liitettiin 
mielleyhtymiä vandalismista, häiriköinnistä tai velttoilusta. Tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa maailmanhistoriassa katsojat ympäri maailmaa ovat päässeet näkemään TV-
ruudulta väläyksiä siitä, mitä laji huipulla todellisuudessa on. Näyttää siltä, että sitä myötä 
suurelle yleisölle vähitellen valkenee rullalautailun jalo ja urheilullinen luonne.  



Ensimmäiset skeittauksen olympiakisat nähtiin kesän olympialaisissa Tokiossa, ja 
karsintakilpailuja järjestettiin jo alkaen kesästä 2019. Allekirjoittanut voi kiitollisena kertoa 
päässeensä ikimuistoisille matkoille rullalaudan kuljettamana valtameren meren toiselle 
puolen Amerikkaan, Brasiliaan ja kauas Kiinaankin asti. Karsintakilpailut olivat monelle 
skeittaajalle ensimmäisiä kokemuksia isoista kisoista ja matkustamisesta uusiin paikkoihin,
itseni mukaan lukien. 

Skeittauksessa on tietysti kilpailtu läpi historian, ja usein kisat ovat skeittaajien itsensä 
järjestämiä omia tapahtumia, joissa parhaimmillaan osallistujat ylittävät itsensä muiden 
kannustuksen avulla ja onnistuvat huikeissa suorituksissa. Kilpailu ei yleensä ole 
kovinkaan ryppyotsaista, sillä tiedetään, että erilaisten omintakeisten 
suorituskokonaisuuksien vertailu, arviointi ja pisteytys ei ole yksinkertaista. Kauneus piilee 
niin sanotusti katsojan silmässä, kun kyse on skeittauksen kaltaisesta esteettisestä lajista 
missä mahtaviin fyysisiin ponnistuksiin kytkeytyy tanssinomainen sulavuus ja 
tulkinnallisuus. 

Kilpailun sijaan skeittauksessa tärkeämpiä arvoja onkin lajin omaehtoisuus sekä lajin 
sosiaalinen luonne. Skeittauksessa, niin kuin kaikessa muussakin oikeastaan kuuluisi, 
kilpaillaan ennen kaikkea itseään vastaan – tai sitten ei kilpailla ollenkaan, vaan 
harrastellaan ihan vaan ”huvin vuoksi ja urheilun kannalta”. Skeittaus on samaan aikaan 
urheilua ja kuitenkin jotain niin paljon enemmän kuin pelkkää urheilua. Skeittauksen 
ympärille on ajan saatossa muotoutunut kokonainen kulttuuri kansainvälisine 
skeittilehtineen, musiikkeineen ja elokuvineen. Skeittaajat ympäri maailman voivat 
toisensa tavatessaan puhua heti yhteistä kieltä, ja skeittaajat kokoontuvat yhteen 
toteuttaakseen yhteisiä haaveitaan – vaikkapa rakentaakseen ensimmäisen skeittiparkin 
pieneen kotikyläänsä. 

Viime vuoden marraskuun Savun Sanomissa Helinä kirjoitti tanssista: jutussa julistetaan 
liikuntaharrastuksen myönteisiä vaikutuksia niin mielen kuin kehon hyvinvointiin. Sekä 
tanssi että skeittaus edellyttää harrastajaltaan hyvää kehonhallintaa, tasapainoa, 
lihasvoimaa, reaktionopeutta ja kestävyyskuntoa. Niin tanssissa kuin skeittauksessakin 
ilmaistaan itsenäisesti omaa luonnetta ja otetaan tila haltuun, ja parhaimmillaan 
saavutetaan flow-tila, jossa ihminen keskittyy täysin tekemiseensä ja nykyhetkeen. Toiset 
harrastavat tanssia tai skeittausta pyrkien siinä maailman parhaaksi määrätietoisesti 
harjoitellen – toiset kokoontuvat harrastamaan kerran viikossa yhdessä ystäviensä kanssa.
Terveysvaikutukset on kummassakin tapauksessa taatut. 

Loppusanoiksi kannustan kaikkia noudattamaan liikunnallista elämäntapaa ja valitsemaan 
itselleen sopivimman tavan pysyä liikkeellä: liike on lääkettä, vierivä kivi ei sammaloidu ja 
niin edespäin! Terveiset Tampereelta, täällä harjoitukset jatkuu talven tullen 
skeittihallillamme Kenneli D.I.Y.:llä Hieranrannassa. Skeittiyhteisö voi täällä hyvin ja 
laajenee, ja harrastajakunta kasvaa kasvamistaan – skeittikouluissammekin nähdään tätä 
nykyä uusia harrastajia alle kouluikäisestä yli nelikymppiseen. Toivokaamme, että 
maailmamme tilanne pian helpottaa ja pääsemme taas järjestämään tapahtumia ja 
kokoontumaan yhteen juhlistamaan urheilua ja yhdessäoloa! 

Heini Luotola



pitkän linjan rullalautailija, maajoukkueskeittaja, kotoisin kauniin Summasjärven rannalta 

Pentti Kujala: Keilailu - koukuttava harrastus

Ihminen vanhetessaan joutuu keksimään uusia harrastuksia. Yksi varsin koukuttava 
harrastus on keilailu. Sen ovat muutamat savulaisetkin huomanneet. Saarijärvellä on 
siihen myös hyvä mahdollisuus, kiitos Liikelataamon. Jos pelkkä yksin heittäminen tuntuu 
tylsältä, niin puulaakisarjassa harrastelija tuntee olevansa osa joukkuetta. Savulaisillakin 
on melkein oma joukkue nimeltä Lama. Joukkueessa heittää savulaisista Halmilan Juha ja 
allekirjottanut, sekä Turpeisen Pentti. Välillä Juhaa tuuraamassa on ollut Kujalan Marja-
Leena. Lisäksi savulaisista on muissa joukkueissa ainakin Ikkalan Matti. 

En ala tässä kertaamaan puulaakin sääntöjä. Ne löytyy Liikelataamon sivulta. Yksi 
säännöistä on että, oluen juonti pelin aikana on sallittua, mutta ei pakollista. Keilailu on 
vaikea laji, välillä kaatuu huonosti ja välillä vielä huonommin. Huonosti menneen pelin 
jälkeen vannoo että, kun kerran käyn välillä harjoittelemassa, niin sitten kaatuu. Ei kaadu. 

Kannustan savulaisia laajemminkin liittymään harrastuksen pariin. Ei tarvitse mitään omia 
välineitä. Kaikki löytyy Liikelataamolta. Harrastus maksaa, mutta eihän mikään ole 
ilmaista. 



 
Pallo on irronnut Laman Juha  Halmilan  kourasta.  Kuva Pentti Kujala

Kiimasen Savun vuosikokoukouksessa  20.6.2021 

valittiin johtokuntaan vanhoina Pentti Kujala, Juhani Hakala ja Stepi Sundberg. Uutena 
johtokunnan jäsenenä aloitti Pauli Pääkkönen. Hannu Vesterinen jatkaa puheenjohtajana.
Juhani Luotola valittiin jatkamaan toiminnantarkastajana ja Tapio Pajari valittiin uutena 
toiseksi tarkastajaksi. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin uistelukisa, pyöräilypäivä, maantiejuoksu ja 
kiitosiltamat. Kiitosiltamat päätettiin myöhemmin perua maakunnan pahentuneen 
pandemiatilanteen vuoksi. Savun Sanomien nro 92 ilmestyy syksyllä, näin päätettiin. Ja näköjään 
näin sitten tapahtuikin. 

Tapani Luotola: Talkoisiin pääsi suunnistuskisoissa

Kiimasen Savun toimintavuosi on ollut hiljainen. Moni savulainen pääsi sentään verestelemään
talkoolaistaitojaan Voiniemen maisemissa syyskuun alussa, kun siellä järjestettiin suunnistuksen 
pitkienmatkojen Suomen mestaruuskilpailut.
Sampo nuorisoseuran ja kyläyhdistyksen emäntäkomppaniassa Sampolan keittiössä hääri myös 
Kiimattaria. Miestenpuolella savulaisia näkyi ainakin ruokahuollon kuljetustehtävissä. Varmasti 
savulaisten harjoitetut taidot ja vankka kokemus olivat tarpeen monissa muissakin järjestelyissä, 



mutta itse ruokahuollon kuljetuspuolelle värvättynä näin eniten juuri tuota töpinän porukkaa: 
ainakin veljeni Juhanin ja Martin, Pajarin Tapin ym.
Itse olin Ruukin Keijon auton apumiehenä. Pari päivää ajettiin rahtia (ruokaa, astioita ja tiskiä) 
välillä
kirkonkylän keskuskoulun keskuskeittiö – Voiniemi – Sampola. Kyllä siinä kylän asiat ehti 
toimittamaan ja
monet ajankohtaiset ilmiöt käsiteltiinkin!

* * *

Kisapaikalla oli sen verran kuhinaa, että Voiniemen nuoren isännän, 8-vuotiaan Mikael Häkkisen 
vohveli-
bisnes näytti ainakin lyövän hyvin leiville. Työvoimakustannuksetkin taisivat olla minimaaliset.
Urheilijoiden kokemus Voiniemessä oli perin karu, varsinkin jos sitä vertaa Savulenkin mielihyvä-
painotuksiin liikuntasuorituksen jälkeen saunamaailmoineen ja jokikylpyineen. Pullistuksen 
mukaan
koronatilanne esti peseytymis- ja hygieniahuollon järjestämisen paikalle. Monen suunnistajan 
kuulin
kyselevän, että eikö edes uimaan pääse, kun järvikin sentään siinteli näköpiirissä.
Taisi olla hatusta vedetty selitys, eihän moista kieltoa ollut Jukolan viestissäkään vain vähän 
aikaisemmin.
Miten se ihmisten peseytyminen nyt koronaa olisi ruokkinut, kun porukat joka tapauksessa olivat jo
kokoontuneet samoille paikoille? Ja pesuhygienia on tähän asti ollut koronan kaiken torjuntatyön 
Aa ja Oo!
No, suunnistajayhteisö äänesti jaloillaan ja hankkiutui mahdollisimman nopeasti pois 
suorituspaikoilta. Olisi
tuollaista yleisömassaa ja sen maksukykyä voinut paljon tehokkaamminkin hyödyntää.

* * *

Savulla ei ole ollut oikein mitään toimintaa, joten seuralla ei ymmärrettävästi ole mitään 
kiitettävääkään.
Nuorisoseuralta on sentään luvassa jonkinlainen kiitosjuhla Sampolassa 17.10. Näkeepähän sitten 
edes siellä myös savulaisia.

Lannevesi suunnistettiin Suomen kartalle

Suunnistuksen pitkien matkojen SM- kilpailut käytiin Lannevedellä 4-5.9.2021. 
Järjestäjäseuroina toimivat Saarijärven Pullistus ja RastiE4. Kilpailukeskus 
sijaitsi Voiniemessä Tuomas ja Veli-Matti Häkkisen mailla. Maaston 
kartoittamiseen ja ratojen suunnitteluun ratamestarit olivat tehneet 
käsittämättömän työmäärän. Maastossa oli 145 rastipistettä ja 74 eri rataa.



   Säpinää lähdössä.    (Kuva Leena Aijasaho)

Kilpasarjoja oli kaikkiaan 32 aina 15-vuotiaisista 85-vuotiaisiin, yhteensä1668 
ilmoittautunutta pihkaniskaa. Karsintakilpailut käytiin lauantaina. Vanhimmissa 
sarjoissa karsintoja ei tarvittu, luonnollinen poistuma oli hoitanut ne. 
Sunnuntaina sitten taisteltiin mitaleista. Edellisen kerran SM-kilpailut 
järjestettiin Lannevedellä 1965. Tämän vuoden mittelöihin osallistui vielä 
muutama jo silloin mukana ollut suunnistaja. Sm-pitka2021.blogspot.com 
sivustolta voit lukea hauskoja kommentteja heidän kisamatkastaan. Samalta 
sivustolta löytyy kaikkien sarjojen tulokset. Kannustukseksi meille vanheneville 
savulaisille poimin muutamia: 

H80 : 3,0 km 26 osallistujaa 1. Tolonen Kalle       34:16
H85 : 2,5 km 10        ” 1. Patana Tapio        31:06
D75 : 2,5 km   7        ” 1. Karvinen Tuulikki 35:15
D80 : 2,5 km   4        ” 1. Pelkonen Elli        37:45

(Kuvat Leena Aijasaho)



Meno metsässä oli vauhdikasta niin nuorilla, kuin myös varttuneimmilla 
pihkaniskoilla!
Mitähän ovat metsän eläjät tuumanneet?

Kuulemieni kommenttien perusteella kehuttiin kisapaikkaa, järjestelyjä ja 
maastoja. En kuullut kenenkään valittavan seksiä kestämättömistä sängyistä 
kuten Olympialaisissa. Sääkin suosi!

             (Kuva Stepi Sundberg)

Erityisesti noin 140 talkoolaista saivat suuret kiitokset pyyteettömästä työstä 
kisojen onnistumiseksi.

 
                (Kuva Marja-Leena Takala)         (Kuva Juhani Luotola))



Kisakeskuksena toimi Häkkisen konehalli, missä myös Sampo Nuorisoseuran 
naisväki ruokki nälkiintyneitä. Miesten kuljetustiimi kuuntelee hartaasti ajo-
ohjeita.

Sukkelaan suihkivat sormet Sampolan keittiössä!  (Kuva Helinä Patana)

Lanteisia hääri kymmenittäin erilaisissa talkootehtävissä, pelkästään 
nuorisoseuran 10–70-vuotiaita n. 30. Naisväkihän se eniten uurasti. Sampolan 
keittiössä valmistettiin porkkanaraastetta ja salaattia yli tuhannelle hengelle, 
sekä kaikki erikoisruoka-annokset. Leipä-voi-servietti pusseja pakattiin 1300 
kappaletta. Naisväellä oli kuitenkin suu vehnäsellä muulloinkin, kun 
kahvitauolla.

 
                    (Kuva Helinä Patana) (Kuva Stepi Sundberg)

Miesten kuljetustiimi kuskasi sekä lämpimät ruuat Saarijärven keskuskeittiöltä, 
että Sampolan keittiön tuotokset kisakeskukseen. Luotolan Juhanin 
ruokahuollon lähettiauto sai päät kääntymään kisa-alueella! Oli ilo kuulua 
Nuorisoseuran talkoolaisiin. Hommia tehtiin hurtilla huumorilla!

Loppu kaneetiksi halusin liittää Tapani Luotolan kirjoituksen 5.9.2021 
Keskisuomalaisessa:



Maaseudullako ei tapahdu mitään? Tänä viikonloppuna tuo käsitys osoitetaan 
monin tavoin virheelliseksi Saarijärven Lanneveden kylässä. 
Suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestaruuksista kilpaillaan 4–5. 
syyskuuta Häkkisen suvun mailla., lähes 1700 suunnistajan kilpailukeskus on 
Voiniemen tilan konehallissa Lannevedellä. Näyttökilpailun status (WRE) tuo 
paikalle myös huippunimiä maailmalta. Vain parin kilometrin päässä 
Hernesalmen Myllyllä on lauantaina Myllyn Keskiaikamarkkinoilla teemana 
köyhyys ja kurjuus. Ja samana päivänä Saarijärvellä yleisö näkee ensi kertaa 
pitkälti Lanneveden maisemissa ja paikallisin voimin toteutetun Martti Takalon 
Pelkosenniemi 1939 -elokuvan.
Jos lasketaan yhteen vaikkapa vain kaikki ne paikalliset vapaaehtoiset, jotka 
kytkeytyvät näihin urheilun, historian ja elokuvan kulttuuririentoihin, liikutaan 
jo sadoissa ihmisissä. Ja kyseessä on vain yhden pikkukylän yksi viikonloppu! 

Niinpä ja kaiken kukkuraksi Kiimasen Savulenkki jäi vielä tänä vuonna 
Pandemian takia juoksematta!

Tappi


