
Savun Sanomat
Kotiseutulehti joulukuussa 2022  nro 94

Julkaisija: Kiimasen Savu ry
Ilmestyy verkkolehtenä Lanneveden kotisivuilla  (lannevesi.fi)

Usko pois, täältä löytyy mielenrauha Kuva: Hannu Vesterinen



Puheenjohtajan palsta 

Puheet  Kiimasen  Savun  toiminnan  alasajosta  ovat  suuresti  liioiteltuja.  Seuramme
vanhukset  valittiin  johtokuntaan  keväällä  pistämään  toimintaan  vauhtia.  Kukapa
meistä,  Juhani Hakala, Heikki Vesterinen, Pentti Kujala, Hannu Vesterinen ja
Tapio  Pajari (keski-ikä  73,8  vuotta)  tahtoisi  Kiimasen  Savusta  entistä  seuraa  ja
hiljaista juhannusta Hernesalmen myllylle. Ei tule kuuloonkaan.

Vaikeimpien koronavuosien jälkeen saimme aikaiseksi kulttuuri-urheilu-juhannusjuhlan
ja merkitsemme sen sittenkin historiikkiin nimellä 38. Kiimasen Savulenkki. Näin siksi,
että Kiimasen teitä kiersi juosten ja kävellen likipitäen 500 Savulenkin ystävää siitäkin
huolimatta,  että  aikoja  ei  otettu,  eikä  palkintoja  jaettu.  Soitto  soi,  löylyä  piisasi  ja
kansa  nautti.  Paikalla  saattoi  olla  liki  1000  ihmistä,  joten  oli  ilo  ilmoittaa  juhlan
päätteeksi, että vuoden kuluttua otetaan sitten ajatkin, jaetaan palkinnot ja lapsetkin
saavat  taas  juosta  ja  kompastella  polvensa  naarmuille.  Tervetuloa  39.  Kiimasen
Savulenkille juhannusaattona 2023.

Seuramme  uistelukisaa  koronavuodetkaan  eivät  katkaisseet  ja  nyt  vedettiin
Summasella vaappuja jo 15. kerran. Eihän venekuntia Lahdenperän täydeltä ollut, eikä
ole koskaan ollut,  mutta elinvoimainen ja jatkossakin ohjelmassamme pysyvä tämä
neljän tunnin taisto on.
Ennen  veneiden  vesille  potkaisuja  muistelimme  kuohuviinit  laseissa  Lanneveden
pikkukarhun  Toivo Hyytiäisen pronssiheittoa Helsingin olympialaisissa, tulihan siitä
uistelupäivänä 23.7.2022 kuluneeksi päivälleen seitsemänkymmentä vuotta.

Savun  innokkaimmat  pyöräilijät  päästelivät  höyryjä  viidennen  kerran  elokuisena
lauantaina. Sampolan aitan nurkalta polkaistiin matkaan ja valittavana oli Laukaaseen
ulottunut  105 kilometrin  kierros  ja  parin  vuoden takaa  tuttu  Luonnetjärven  lenkki,
jonka  mitta  on  61  kilometriä.  Matkaan  lähti  kuusi  pyöräilijää,  mikä  on  tämän
tapahtuman vakiintunut osanottajamäärä. Ehkä vuoden kuluttua on tarjottava lyhytkin
lenkki  –  25-30  km –  jolloin  osallistujia  saattaisi  tulla  enemmän.  Ratamestari  Juho
Luotola ajoi itse harhaan ja polki n. 150 km. Muut pysyivät suunnitellulla reitillä.

Toimintakausi  päättyi  syyskuun  3.  päivänä  Hernesalmen  myllyllä  Savun  jäsenille
järjestettyyn  juoksun,  saunomisen  ja  syömisen  juhlaan.  Savun  maantiemestaruus
ratkaistiin norttilenkillä (3,5 km). Kisaan osallistui 9 ihmistä. Kiitosaterialla myllyssä
ahvenfilettä  ja  lihapullia  kanttarellikastikkeella  tankkasi  35  seuran  jäsentä.
Iltamaohjelmaa  kukin  katseli  televisiostaan,  pääosissa  ruotsalaiset  yleisurheilijat
Daniel  Ståhlin johdolla.  Kunnioitimme  perinteitä,  emmekä  järjestäneet  Suomi  –
Ruotsi maaottelulle kilpailevaa tarjontaa. 

Puolisen  vuotta  on  aikaa  siihen,  kun  kunnioitamme  40-vuotista  perinnettä  ja
kokoonnumme Hernesalmen myllylle Kiimasen Savulenkin merkeissä. Ollaan valmiit!

Hannu Vesterinen



Voikukkien kukoistettua päästiin pitkästä aikaa valmistelemaan 
Savulenkkiä ja se meitä suuresti ilahdutti.    Kuvat: Hannu Vesterinen



Savun pyöräilypäivä 13.8.2022

Juho Luotola (vas.) antaa ajo-ohjeet Sampolan aitalla. Itse ajoi sitten harhaan Sumiaisten suunnalla 
ja matkaa kertyi 147 km. Martti Luotola (oik.), Helinä Patana, Pekka Rämänen, Juhani Luotola ja 
Jouko Heikkinen pysyivät paremmin suunnitelluilla reiteillä.

Pekka Rämäsen kommentteja reissusta

Vähän enemmän osallistujia odotimme, mutta olosuhteet olivat muuten parhaat mahdolliset: 
aurinko paistoi, hyttysiä ei ollut mikä mahdollisti suun kautta hengittämien ja lämpötila oli juuri 
sopiva; pikkuisen paleli koko ajan, kun puheenjohtajan ylipukeutumiskommentin johdosta riisuin 
lähtiessä Savun verkkarin yläosan päältäni.

 Ajoimme Helinän kanssa kotoa varuskunnan kautta Tikkakoskelle ja Kuikan tanssilavan kautta 
takaisin kotiin. Kilometrejä tuli liki 71. Vanhaa tietä Kuukan keskustasta tullessa polkaisin pitkä 
päällä sen verran alamäkeen, että mittari näytti 52,4 km/t.

Sähköavusteisilla pyörillä matka sujui reippaasti, mutta pidimme silti pari taukoa. Tikkakoskella 
juttelimme Jouko Heikkisen kanssa hetken Tikkatuvan aukeamista odotellessa. JH kertoi jatkavansa
matkaa entiselle Laukaan Essolle ja siitä edelleen kotiin. Me hörpimme Tikkatuvalla kahvit.

Uuraisten kyläyhdistyksen Jokihaarassa ylläpitämällä Paunetti-nimisellä kioskilla pysähdyimme 
jäätelölle.



Ehkä seuraavalla pitemmällä pyöräreissulla kokeilemme sähköpyörissämme eri sähkötukea naisten 
ja miesten sarjoissa. Nyt kun molemmat ajoimme lievimmällä avustuksella, miesjäsenen kannalta 
vauhtia olisi voinut olla vähän enemmän. Ilman avustusta ajamistakin kokeilin, mutta luovuin 
luomupolkemisesta ensimmäisessä ylämäessä.

Kytkimme pyöriemme ajovalot menomatkalla Kuukassa, ja tämä näytti rauhoittavan autoilijoita; 
ajovalojen aikana harva ohitti niin läheltä, että jos takki olisi ollut, se olisi pyörähtänyt päällä.

Reittimestari Juho Luotola ajoi itse harhaan Sumiaisten suunnalla, joten hänelle kilometrejä tuli 
149. Luotolan savusaunassa riitti lämpöä, vaikka pitkämatkalaisia vähän odottelin. Vähäisestä 
osallistujamäärästä johtuen Savun makkarat sinapista ja ketsupista puhumattakaan riittivät mainiosti
ja maistuivat.

Tällainen pyöräilytapahtuma paranee vain sillä, että väkeä lähtee enemmän liikkeelle.

Martti Luotolan kommentit pyöräilypäivästä

Kesäkuussa 2022 suunnitteli Martti himopyöräilijä-Juhon (Luotoloita molemmat) Savun 
pyöräretkeä elokuulle 2022 aiempien Savun pyöräretkien hyvien kokemusten innoittamana.
Tavoitteena oli noin sadan kilometrin lenkki, lisäksi oli tarve lyhyemmälle, noin 60 kilometrin 
lenkille. Sata kilometriä oli savun terävän pään esitys itsenäisen Suomen 100-vuotisen taipaleen 
kunniaksi vuonna 2017.

Esitys pitemmäksi lenkiksi oli Sampola-Uurainen-Kangashäkki-Hirvaskangas-Suolahti-Kuusa-
Peurunka (Golfkentän sivuitse)-Vehniä-Tikkakoski-Jokihaara-Uurainen-Sampola. Sataviisi 
kilometriä, siis Suomen itsenäisyysvuodet.

Toinen lenkki Sampola-Uurainen-Jokihaara-Luonetjärvi-Tikkakoski-Kuikka-Jokihaara-Uurainen-
Sampola, kilometrejä n.61.
Lähtijöitä lenkeille Sampolan pihasta kauniina loppukesän aamuna 13.8. kello 10 oli Luotolan Juho,
Juhani ja Martti sekä Heikkisen Jouko, Patanan Helinä ja Rämäsen Pekka. Kaksi viimemainittua 
testailivat uudehkojen sähköpyöriensä ominaisuuksia Tikkakosken lenkillä, 61 kilomeriä. Koska 
porukkamme eriytyi jo alkumatkasta, ajon kuvaus on lähinnä Martin ja Juhanin näkökulmasta.

Kujalan Pena oli jo viikolla tuonut Savun tarjoamat makkarat, sinapit ja muut tykötarpeet Luotolan 
Savusaunan terassin jääkaappiin. Luotolan Tapani toimi sotilasarvonsa mukaisesti saunamajurina.
Sampolan pihassa meitä lähetti matkaan puheenjohtaja-Hannu lausuen kannustussanoja.

Juho lähti perinteiseen tyyliinsä polkemaan omaan tahtiinsa, eli hänet näimme seuraavan kerran 
paluumatkan aikana, hän oli kiertänyt mittavan ”sakkokierroksen”. 
Heikkisen Jouko oli pyöräillyt aamulla kotoaan, joten Uuraisten liikenneympyrässä tiemme 
erkanivat Joukon polkiessa kotiinsa.
Tässä vaiheessa myös Helinä ja Pekka olivat omalla reitillään, joten jäljellä olevaa ”ryhmää” oli 
Juhani ja Martti. Sää pysyi aurinkoisena ja lämpötila oli vähän alle 20 astetta ja tuuli oli heikkoa, 
joten pyöräilijän kannalta oli huippusää. Tekstiin tuppasi Uuraisten sijaan usein tulla Urainen, joka 
kuvaakin alku-ja loppuosuuden tien kuntoa..

Hirvaskankaan suuntaan lähtiessä tien laatu parani merkittävästi, jolloin ajosta tuli rennompaa.
Rentous tosin väheni, kun ohitimme Hirvaskankaan jatkaen 69 tietä Suolahden suuntaan.



Liikenne väheni, kun pääsimme tielle 642 kohti Laukaata ja Kuusan Koskikahviota. Täällä 
kirjoittaja nautti veli-Juhanin kanssa kahvia, munkkia ja virkistäviä drinksuja. Kahvion jälkeen 
tiennumero vaihtui 637 tieksi. Peurungan vaiheilta käännyimme Vehniän tielle 6375. Siitä alkoi 
pitkien nousujen osuus, jonka jälkeen oli huikea lasku nelostien suuntaan. 

Matka jatkui Jyväskylän suuntaan verrattoman hyväkuntoista rinnakkaistien kevytväylää. 
Lentoaseman eteläpuolelta jatkoimme kohti Tikkakosken keskustaa, josta käännyimme 
Luonetjärventielle kohti varuskuntaa. Juhani kyseli Tikkakoskella ymmärrettävästä syystä pyörien 
vaihtoa, sillä kaksivaihteinen museopyörä oli tähän mennessä verottanut liiaksi hänen sitkeää 
voimaansa. Poljinten eroavuuden vuoksi vaihto jäi kuitenkin tekemättä, ja Martti jatkoi 20 
vaihteisellaan. 

Varuskunnan vaiheilla Juho yllätti meidät ilmestymällä joukon jatkoksi. Hän oli siihen mennessä 
kiertänyt vajaan 50 kilometrin sakkokierroksen Sumiaisten ja Äijälän kautta Kuusaan.Juholle siis 
lenkkiä kertyi noin 150 kilometriä. Luonetjärven kumpareisella tiellä Juhanin voimat olivat jo niin 
vähissä, että hän kaatui lyöden päänsä tien kaiteeseen. Onneksi päässä oli kypärä! 

Juhon saattamana saavuimme Paunetin kioskille Jokihaaraan, jossa söimme runsaat jäätelöannokset 
ja Juhani sai jotain maalarinteippiä jalkansa haavaan. Tässä vaiheessa tuli mieleeni, että jonkin 
taistelijan maljan Juhani ansaitsee! Yritystä ei puutu, vaikka hänen polkupyöränsä joutaisi 
mielestäni metallinkierrätykseen.. 

Uuraisilta on Lannelle alamäki, jonka kaikki pyöräilijät muistavat lihasmuistissaan ja autoilijat 
huomaavat kulutusmittarissa. Joten loppumatka sujui ilman kommelluksia ja saavuimme Tapanin 
lämmittämälle savusaunalle. Makkaraa, löylyä ja juomaa riitti, koska saunavahvuus oli neljä 
pyöräilijää sekä majuri. 

Martti ja varsinkin Juho ovat jossain määrin mittarifriikkejä nykypyöräilijöitä, joten loppuun vähän 
mittaridataa, jonka voi julkaista, jos päätoimittaja niin haluaa: Martti (ja Juhani) keskinopeus 24,1 
kmh, siis pyöräily, ei tauot) Keskisyke Martti 134, max. 176. Kulutetut kalorit 1972. Juho: 
keskimääräinen liikumisnopeus 29.1 kmh, keskisyke 143, max. 190. Kalorit 3153. 

Pyöräretki oli ainakin minulle yksi kesän merkittävistä jutuista, joten toivon tapahtumalle 
jatkuvuutta ja eri mittaisia lenkkejä pyöräilijöiden kunnon ja toiveiden mukaan! Kiitos myös Savun 
johdolle tapahtuman sponsoroinnista ja myötämielisestä asenteesta.

Laihankylällä, Summasen rannalla
14.11.2022
Martti Luotola



Juhani Luotolan kommentit

Polar kellon mukaan pyöräily minulla ja Maralla kesti 5 tuntia + n. 40 min. tauot. Matka oli 110 km.
Keskisyke minulla 142 ja 168 maksimi. Keskinopeus 21,7 ja huippu 52 km/h. Vähän hirvitti yli 40 
km nopeudet minun naistenpyörän ohjaimissa kun siinä on vain takajarru. 

Kerran kaaduin kun voimat loppui Tikkakosken varuskunnan jälkeen Jokihaaraan vievällä tiellä 
jyrkässä pikku ylämäessä (lukkopolkimet varmisti kaatumisen). Löin pääni tien kaiteeseen, mutta 
onneksi oli se kypärä! Polveen tuli haava. Mutta hauskaa oli. Juho ajoi jotain 150 km hurjalla 
vauhdilla. 

Juhani Luotola pitkän reitin korkeimmalla kohdalla. Kuva: Martti Luotola

Savun uistelukisat Summasella

Luoteenpuoleinen tuuli hakkuutti soutuveneiden kokkaa ja laitoja, mutta sinne  painuttiin kohti Summasen 
selkää ja Selkäkiveä.  Ja sieltä haettiin kisan voitto toisen kerran samoissa oloissa. Selkäluodolle kokoontuu 
luode-pohjoistuulella kookkaita ahvenia, jotka ottavat näppeästi vaappuihin. Ja sen me Matti I.K.Kalan 
kanssa tiesimme. Tulos oli sen mukainen, uusi kisaennätys 19410 pistettä. Kuhia kisassa onnistuivat saamaan
Heikki Vesterinen&Jouko Heikkinen (1363 g) ja Anne Pölkki&Tero Lehtomäki (763 g). Heikki ja Jouko 
voittivatkin suurimman kalan kiertopalkinnon. 

Tulokset 23.7.2022 1. Matti Ikkala-Hannu Vesterinen 19410 pistettä (KE)

2. Heikki Vesterinen-Jouko Heikkinen 6805 3. Pertti Harjula-Aleksi Kumpumäki 5365

4. Anne Pölkki-Tero Lehtomäki 3072 5. Elmeri Lehtomäki   920



Samat naamat virneessä
uistelukisan jälkeen jo
kolmannen kerran.

Kuva: Jouko Heikkinen

  

Suurin kala kiertopalkinto: 
Heikki Vesterinen – Jouko Heikkinen: Kuha 1363 g

Kuva: Matti Ikkala



Savun maantiekisan tulokset

Kiimasen Savun maantiejuoksukisaan 3. syyskuuta osallistui tällä kertaa yhdeksän 
ihmistä. Naisten ykköseksi kipitti Anne Pölkki isolla erolla seuraaviin. Miehissä käytiin 
enempi kilpailua. Kesän 2022 moninkertainen Suomen mestaruusviestimitalisti Juhani 
Luotola oli lopussa 17 sekuntia Tero Lehtomäkeä nopeampi ja uusi mestaruutensa.

Tulokset

Naiset 1. Anne Pölkki 21.29 2. Janika Parkkonen 30.57

3. Olivia Kojola 34.23 4. Leila Walamies 47.26

Miehet 1. Juhani Luotola 18.57 2. Tero Lehtomäki 19.14
3. Vesa Walamies 21.47 4. Santeri Kumpumäki 30.57
5. Aleksi Kumpumäki 34.21  

Syyskuun 3. päivä kokoonnuttiin kiitosaterialle Hernesalmen myllyyn
Kuva: Juhani Luotola

Juhani Luotolalle  kolme SM-viestimitalia

Toukokuun lopulla juostiin Helsingissä Eläintarhan perinteikkäällä urheilukentällä Suomen 
Aikuisurheiluliiton mestaruuksista. Juhani Luotola saalisti JKU:n joukkueissa peräti kolme 
mitalia. Juhani palasi kotiinsa Lannevedelle 4x100 metrin hopeamitali, 4x400 metrin 
pronssimitali ja 4x1500 metrin pronssimitali kaulassaan. Onnittelemme Juhania näistä 
seurallemme perin harvinaisista saavutuksista. 

Tuloksia



M 65 4x100m 1. HKV 55,40
2. JKU 1.14,96 (Leo Lahtinen-Veikko Nieminen-Antti Kyrö- 

Juhani Luotola)

M 60 4x400m 1. HKV 4.42,25
2. Kymen Urheilu-veteraanit 5.10,72
3. JKU 6.33,34 (A.Kyrö-Jussi Laitinen-Juhani Luotola-Harri 

Paananen)

M 60 4x1500m 1. Lahden Ahkera 23.11,50
2. KU-58 23.37,36
3. JKU 30.28,40 (Kyrö-Laitinen-Luotola-Paananen)

Ei tullut tällä kertaa joulunumeroa. Mutta sovitaan niin, että tämä on
pikkujoulunumero, siispä pikkuisen punaista tänne loppuun.

Kuva Hannu Vesterinen: Karpaloita Koljatin suolta Viitasaarelta


