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Kuvamme seuran 25-vuotisjuhlista, jotka pidettiin Vallilan työ
väentalossa. HKT:n lippu vihitään juuri kuvanottohetkellä. 



HKT-merkki takaa laadun 

myos yleis ur hei l ussakin 

H leisurheiluseuran iskuvoiman 
mittapuuna voidaan käyttää 

erilaisia yksiköitä riippuen lähin
nä siitä, mitä vaatimuksia mitta
mies asettaa hyvälle seuralle tai 
missä valossa hän kulloinkin ha
luaa kyseessä olevan seuran toi
mintaa tarkastella. Tuonaisina 
mittayksikköinä näemme tällä 
hetkellä lähinnä seuraavat tekijät : 
huippumiesten runsaslukuisuuden 
eli seuran nimen jatkuva esille 
tulo tärkeiden kilpailujen tulos
luetteloissa, tehokas nuorisokasva
tus, minkä tuloksena seurasta nou
see hyviä urheilijoita oman maan, 
oman liiton ja oman seuran rivei
hin, kitkaton, kyllin suuri ja asian
tunte•va toimitsija- ja tuomariko
neisto, joka pystyy hyvän yleisur
heiluseuran arvolle sopivien kil
pailujen ja oman toiminnan j är
jestämiseen, hyvä seurahenki. 

Ajatellen ja tark.astellen tät ä 
omaa seuraamme, Helsingin Kisa
Tovereita, juuri näiden tunnett u
jen tekijöiden valokiih ssa ennen 
ja nyt, eivät objektiiviset aivot voi 
käsityksemme mukaan päätyä kuin 

Olympiamiehiä 
Helsingin Kisa-Toverten jäsenis

tä ovat vain yleisurheili!jat yltäneet 
olympiaedustuksiin. Aikoinaan työ
läisolympialaisissa ja yhteistoimin
nan aikana maailman kansojen ki
soissa seuraavat hkt-läiset ovat 
kantaneet kunnialla siniristilippua : 

Yrjö Lehtilä, Tauno Mustonen, 
Onni Piipponen, Rauni Salmi, Toi
vo Salmi, Valto Salmi, Alpo Savo
lainen, Toivo Telen ja Yrjö Vänt
tinen. 
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yhteen lopputulemaan: HKT on 
juuri tuollainen hyvä seura, jolle 
mittapuu näyttää aina korkeita 
arvoja, siirrettiinpä se minkä ta
hansa tekijän viereen. 

Niissä ·olosuhteissa, mis.sä HKT 
yleensä, mutta erikoisesti sen 
:vleisurheilu, lähti taivaltaan ta it
t amaan- pulavuosien lamaannut
taman elämän tyhjiössä - olisi 
monelta muulta seuralta mennyt 
f isu kertakaikkiaan kaulaan. Mut
t a onneksi oli t overeita, joilla oli 
uskoa ja uskaliaisuutta ponnistella 
.ia piristää maamme työläisurhei
luelämää usein omista taloudeJli
sista tappioistakaan välittämättä. 
Jo kuukausi sen jälkeen kun seura 
oli perustettu, Ee järjesti kansal
liset kilpailut silloin yleisurheilu
toimintaamme johtavan johto
kunnan voimalla ja pää saatiin 
a uki tuleville teoil1e·. Varsinainen 
yleisurheilujaosto "Kisikseen" Ba
tiin vasta vuonna 1933. 

Sellaiselle henkilölle, joka on 
elänyt käsi kädessä HKT:n kanssa 
(ja useimmathan tämän lehden 
lukijoista ovat juuri tuollaisia 
henkilöitä), kävisi tuskallisen pit
käksi lukea yksitoikkoisia tilasto
ja niistä jo ennestäänkin tunne
tuista saavutuksista, joita HKT
urheilijat ovat vuosien varreUa 
saaneet aikaan yieisurheilussa 
Samoin toisaalla lehdessämme 
e·siintyvät seuraennätyksemme 
riittänevät aktiivien osalta, kos
ka tuelmme tämän lehden seu
raavien numeroiden palstoilla 
tuonnempana palaamaan varsi
naisiin tilastoasioihin. Tässä siis 
vain seuraavat teot. 

HKT-miesten tilillä on : 
- 5 työläisolympial•aisten voit

toa 

... 

- 3 Suomen mestaruutta 
- 3 Suomen nuorten mesta-

ruutta 
- 69 TULn mestaruutta 
- 2 olympiaedustusta 
- 4 miestä ollut maaotteluissa 
- 7 voittoa SS-maratonil1a 
- 10 hopea- ja pronssisijaa 

TULn pistekHvassa 
- eri aikoina suuri määrä 

TULn ennätyksiä. 
Siitä huolimatta, vaikka em. 

luettelo onkin kohtalaisen kau
nisnumeroinen, saattaa liitostam
me hyvinkin löytyä seuroja, joi
den panos 25-vuotisen toimintan
sa osalta on yhtä vahva. Mutta 
tuskinpa löytyy kilpailllfjen järjes
tämisen suhteen yhtään y1e-isur-
1E:iluseuraa, jolla on kuljettuna 
HKTn tie: tähän mennessä on 
"Kisi~S"-koneisto pyörittänyt läpi 
noin kahde.ksatkymmenet (80) 
kansainvälis.et ja kansalliset kil
pailut, erilaisista piirikunnallisis
ta kilpailuista, seuraotteluista ja 
satamääräisistä jäsenkisoista pu
humattakaan. 

Tällaisen urakan läpiviemiseen 
vaaditaan seura, jonka jäsenistös
sä on uhr.autuvaisuutta, tarmoa ja 
taitoa. 

Mutta niitä tekijöitä, samvin 
kuin pyrkimystä koko liiton yleis
urheilutoiminnan piristämiseen, 
on tosiaan alituisesti löytynyt en
sin HKTn mustan ja nyt sinisen 
edustuspaidan takaa. Aina seunan 
syntyvaiheista saak·ka. Niinä ai
koinahan lähtivät HKTn johto
kunnan toimesta eteenpäin sellai
set kauaskantoiset ja toteutetut 
a:jatukset kuin SS-maratonin, lii
ton poikaurheilupäivi-en ja Pallo
kentän suurten ja jokakeväisten 
ma,astojuoksujen järjestäminen. 
(Viimeksi mainittu, seuramme ko
neiston avulla hoidettu kilpailu, 
sammui sitten myöhemmin suu
riin taloudellisiin tappioihin.) 
HKTn aloitteen ja jatkuvan pääl
le painami~en .iä1keen sa,atiin 
myös aikanaan Eläintarhan urhei
lukentälle nykyiset pukusuojat. 
Tässä vain joitakin paldosta poi
mittuja. 

Urheilijat ovat aina kasvoja 

Suomen Sosialidemokraatin mara
ton on yksi HKT:n järjestämistä 
suurkilpailuista. Kuvamme taka
vuosilta juoksijain juuri ylittäessä 

Pitkääsiltaa. 

kansan edessä, mutta miehet kai
ken takana jäävät monasti esiri
pun taakse piiloon. Joko luonnol
lisesti, huomaamatta tai sitten 
omasta vaatimattomuudestaan. 
Siksi heistä tässä muutama sana. 

Tuollaisia yleisurheilun työ-
myyriä on "Kisiksessä" ollut aina 
niin paljon, että seuraamme on 
saatettu pitää todellisena myyrän
pesänä. Pieni renga s on liittynyt 
toiseen pieneen renkaaseen j-a 
näin on muodostunut pitävä ket
ju, toimitsija-ketju. Mutta tuossa 
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Hugo Kangas, Vilho Vainio ja 
Onni Metsistö. · 1930-luvulla kak
sinkertaistui tuo neli·apila seuraa;.. · 
villa muiden ahkerien joukosta 
poimi tuilla nimillä: Kalervo Löf
berg, Eino Salo, Bruno Halme ja 
Arvo Pitkänen . Kun siirryttiin 
1940-luvulle, oli osa mainituista 
jo v.etäytynyt lopullisesti sivuun 
toiminnasta, ·mutta uusia miehiä 
oli täyttämässä syntyneet aukot: 
Yrjö Lapinlinna, Valto Salmi ja 
Leo Huttunen. Ja kulumassa ole
van kymmenluvun toistaiseksi ah
kerimpina miehinä on listaan lii
tettävä nimet Teuvo Nurmi ja Ei
nar Nissilä. 

Tämä urheilun varsinaisista tu
losnumeroio.ta tarkoituksellisesti 
köyhäksi jätetty artikkeli antaa 
toivottavasti itse kunkin oman 
tietämisen ohella pienen vihjeen 
siitä, että HKTssa ei toiminmm 
suhteen ole koskaan pidetty kynt
tilää verryttelypuvun alla . Nuoris
ta pojista ja huippumiehistä on 
pyritty seurassa huolehtimaan sa
mahla tavalla ja kullekin on tar
jottu mahdollisuuksia. oman alan
sa ·kehittämiseen ja kilpailujen 
käymiseen kykyjensä mukaan. Jos 
joskus on ollutkin vaikeuksia 
asioiden hoitamisessa, ei se kos
kaan ole johtunut siitä, ette-ikö 
ainakin alan jaostolla olisi ollut 
hyvää tahtoa pyrkimyksissä par
haaseen mahdolliseen ratkaisuun. 

Ja näissä merkeissä tulee HKTn 
yleisurheilutoiminta jatkumaan 
edelleenkin. Toivottavasti kohti 
uusia voittoja ja uusia ennätyksiä. 

HKT :n yleisurheilijain komein 
palkinto on ilman muuta tämä 
Arvi Salmen lahjoittama komea 
pokaali, jonka seura voitti omak-
seen liiton mestaruuskilpailuissa, H E c 1~ A 
joissa kiertopalkinnosta kamp- 1;. n 

pailtiin. 

ketjussa on aina välissä ollut si
teenä myös suuria renkaita, jotka 
ovat pitäneet toiminnan selvänä 
ja oikoisena. 

Seuramme tultua perustetuksi 
olivat noita yleisurheilun suuria 
lenkkejä lähinnä Kalle Lahtinen, 
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Rek. tavaramerkki 

Helsinki, Nilsiäntie 16-20 
Näyttely : Aleksanterink. 36 
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H K T:n y 1 ei s urheilu en n ä t y k se t 

100m 
200m 
400 m 
800 m 

1.500 m 
3.000 m 
5.000 m 

10.000 m 
15.000 m 
Tunnissa 
~0 .000 m 
25.000 m 
Maraton (lyhyt ) 
Maraton 
110 mn aj 
200 mn aj 
400 mn aj 
Pituus 
Korkeus 
Kolmiloikka 
Seiväs 

Kuula 
Kie·kko 
Keihäs 
Moukari 
10-ottelu 

10,6 
22,0 
52,2 

1.57,0 
3.58,4 
8.32,8 

14.45,3 
31.21 ,1 
49.47,0 

18.070 m 
1.09.22,0 
1.28.03,0 
2.34.19,0 
2.36.51,0 

15,9 
27,4 
58,7 
683 
194 

13,46 
340 
340 

15,80 
47,40 
65,22 
51,04 

5.799 p. 

Alpo Savolainen 
Alpo Savolainen 
Erkki Lappalainen 
Olavi Mäenpää 
Rauni Salmi 
Olavi Mäenpää 
Rauni Salmi 
Rauni Salmi 
Tauno Mustonen 
Aarne Majuri 
Enver Bederdin 
Enver Bederdin 
Toivo Salmi 
Tauno Mustonen 
Eino Riihelä 
Eino Riihelä 
Mauno Lehto 
Ilmari Ekström 
Nils Nicklen 
Tauno Hytönen 
Eino Riihelä 
Leo Korkeamäki 
Yrjö Lehtilä 
Eino Simelius 
Eino Leppänen 
Tuomo Virtanen 
Eino Riihelä 

Oy Carl Knief Ab 
HELSINKI 

LIHANJALOSTUSTEHDAS 

1937 
1937 
1947 
1945 
1938 
1948 
1946 
1946 
1937 
1929 
1945 
1945 
1931 
1939 
1947 
1946 
1930 
1954 
1951 
1934 
1949 
1950 
1948 
1953 
1944 
1939 
1947 
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Koulutustoiminnan avulla 
Suomen koripalloilun kärkeen 

H elsingin Kisa-Toveri-en koripal
lotoiminta on kautta aikojen 

viitoittanut tietä tosiaan joukko
koharrastuksen puolesta. Seuran 
toiminta tällä alalla hakee näet 
vertaistaan Työväen Urheiluliitos-

2 3 maa tai liitto

ottelu edusta;aa 

Helsingin Kisa-Tovereilla 
on kaikkiaan 23 sellaista ur
heilijaa, jotka ovat olleet 
edustajina maaotteluissa tai 
liitto-otteluissa. Hieman yl
lättäen on tästä joukosta 
koripalloilijoita eniten, tä
män jälkeen seuraavat vas
ta yleisurheilijat ja suunnis
tajat. Seuran maa- ja liitto
otteluedustajat ovat seuraa
vat: 

KORIPALLO 
Pauli Heikkinen, Armas 

Järvi, Olavi Kinnunen, Gun
nar Kujala, Heikki Lehtinen, 
Reijo Matikka, Arvo Metsistö, 
Helge Nygren, Pentti Sahni 
ja Raimo Vartia. 

YLEISURHEILU 
Voitto Jalava, Yrjö Lehti

lä, Olavi Murtomäki, Nils 
Nicklen, Rauni Salmi, Valto 
Salmi, Alpo Savolainen ja 
T-oivo Telen. 

SUUNNISTUS 
Niilo Akiola, Reino Huo

vinen, Olavi Mäenpää, Paula 
Piironen ja Tauno Rantala. " _/ 
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sa ja miksei myös koko maamme 
huomioiden. Kun harrast~jajoukko 
on laaja, niin valinnan vara on ai
na suurempi ja näin on myös edus
tusjoukkue pystynyt vuodesta vuo
teen kamppailemaan maan arvo
ryhmässä, Suomen mestaruussar
jassa. 

Ohdakkeiset olivat ne alkuaske
leet, joita HKTn koripaHoilijat ot
tivat jo ennen talvisodan a1kua 
voimistelun välipalana. Pääasiassa 
yleisurheilijat olivat homman ta
kana, mutta ottelut muistuttivat 
hyvin huomattavasti rugby-pelin 
tapahtumia. Vähitenen saatiin 
sääntöjyväsiä kylvettyä ja päästiin 
siirtymään järjestelmälliseen kori
pallotoimintaan. Pelikausi 1940-41 
olikin läpilyöntiaikaa. Silloin TUL 
toimeenpani ensimmäisen sarjansa 
ja HKT oli reippaasti mukana kol
mella joukkueella. Muut helsinki
läiset seurat eivät saaneet kuin yh
den tai kaksi joukkuetta jalkeille, 
joten jo silloin oli havaittavissa se 
työ, mitä Kisa-Toverien "verstaas-

, sa" tehdään. HKTn koripallotoi
minta pääsi esittäytymään jo vaa
tivimmissakin puitteissa ja huhti
kuussa 1941 seuramme pääsi en
simmaisen kerran veikkausotte
luun. Näiden alkuvuosien t-ouhu
miehinä esiintyivät mm. Arvo 
Lundgren, "Paukku" Sainio, Yrjö 
Salmi, Eino Salo, Aarre 'Banhua, 
Aarne Saastamoinen ja monet 
muut. Hyvin alkaneen toiminnan 
katkaisi osittain samana kesänä 
puhjennut sota ja asioiden hoito 
jäi poikasten käsiin. Mutta nämä 
poikaset tekivätkin ihmeitä. Ras
kaiden sotavuosien aikana oli näet 
koripalloilu yksi niistä harvoista 
urheilulajeista maassamme, jotka · 
toimivat ilman keskeytyksiä ja 
täynnä elinvoimaa vaikeiden aiko
jen puristuksessa. 

Nuori joukkueemme menestyi 
hyvin ja veikkauskupongilla se oli 
melkein poikkeuksetta suosikki ja 
lunasti myös veikkaajien toiv·eet. 
Näinä aikoina voitiin myös selvästi 
todeta, että sinipaitaiset olivat saa
neet ensimmäisen suurpelaa j·ansa. 
Joukkueen kapteeni Helge Nygren 
kohosi jo silloin nykyaj ankin peli
taidon huomioiden varsin mitta
viin saavutuksiin. 1942 HKT voitti 
ns. B-sarjan ja 1943 sijoittui jouk
kue A-sarjassa, jossa olivat muka
na maan parhaat joukkueet, nel
jänneksi. Nyt -olivat kuitenkin pe
laajamme saaneet muutamia ikä
vuosia lisää ja armeija kutsui myös 
heitä. 1943 kevään vaihtuessa ke
sään jouduttiinkin pa·k.kotilantee
l' een, seuran oli lopetettava kilpai
lullinen koripallotoimintansa. Mut
ta tätä hiljaiseloa ei kestänyt 
kauan. Jo seuraavana vuonna ryn
nisti "Kisis" entistä voimakkaam
min korip.alloareenoilla. 

Hyvän esiinmarssin jälkeen sel
viytyi HKT 1946 :n Suomen mes
taruussarjaan. Joukkue oli koottu 
nyt pääa3iassa uudesta pelaaja
polvesta, mutta siita huolimatta 
E.arjapaikka säilytettiin, mutta 1948 
tämäkin joukkue oli saanut niin 
paljon ikävuosia, että joutui ar
meijaan ja niin joukkueemme sai 
jälleen siirtyä portaan alemmaksi. 
Tämän jälkeen tuli eteen yhteis
toimintakysymys Koripalloliiton ja 
TUL:n välillä ja yhteisiä sarjoja 
pelattiin aivan supistetuosa muo
dossa. Tänä aikana joukkueemme 
otteli TUL :n mestaruussarjassa 
vaihtelevalla menestyksellä. 1952 
saatiin jälleen pitävä yhteistoi
mintasopimus ja yhteiset sarjat 
saivat lisäväriä. HKT oli luonnol
lisesti mukana ja siitä lähtien 
olemmekin säilyttäneet paikkam
me maan arvosarj.as:::a. Seurasta 
on noussut uusia tähtipelaajia. 
Ensimmäinen hkt-läinen knripal-

Suomen ensimmrusen nuorten koripallomestaruuden ve-ittanut 
joukkue vuodelta 1948. Edessä vas. Leväaho, Tuominen, Lilje
qvis.t, Vuorio ja Vuori. Takana vas. Savolainen, Autio, Siren, 

Vanhanen, Vasenius ja Salmi (huolta-ja). · 

9 



loiiija, joka kantoi rnaaottelupu
ktia, oli Reijo Matikka 1953 ja vii
me vuonna jatkoi Raimo Vartia 
samoja latuja. 

Mutta aivan erikoisen merkittä
vän osan seuran koripallotoimin
nassa ovat näyteliee-t nuoret. Se, 
että H :gin piirin sarjoissa mel
kein poikkeuksetta on vuosittain 
otettu pari juniorimestaruutta, on 
jo sellainen tottumus. Mutta pal
jon pitemmällekin on · päästy. 
Vuonna 1948 ratkaistiin ensim
mäisen kerran Suomen ja samoin 
myös TUL:n juniorimestaruudet. 
Teknillinen kisatoverilaisyhdistel
mä oli ylivoimainen ratkaisuotte
luissa ja vei molemmat mestaruu
det. Tämän jälkeen on HKT ollut 
useimmin kuin yksikään toinen 
seura mukana kärkikamppailuis
sa. Joukkue, joka ikäraJjoituksista 
johtuen saa aina uutta voimaa, on 
säilyttänyt muodon vaihdoksista.an 
huolimatta saman teknillisen ja 
nopean pelitavan, joka sillä alku
vuosista saakka on ollut. Seuralla 

ei ole ollut koskaan "koripallotor
neja" - ylipitkiä jättiläisiä -
vaan peli on perustunut pieniko
koisten pelaajien yhteisymmärryk
seen ja taidolliseen paremmuu
teen. Hyvänä esimerkkinä oli tästä 
jälleen viime vuonna saavutetut 
Suomen ja TUL :n juniorimesta
ruudet. 

Mutta ruusuista ei ole ollut lm
ripalloilumme tie. Vaikeuksia on 
ollut ja ennenkaikkea on saliky
symys tuottanut suurtakin pään
vaivaa. Vakituista ha rjoituspaik
kaa on ollut mahdoton löytää. Al
kustartti annettiin Vallilan ty :n 
voimistelusalissa, sitten siirryttiin 
Tarmon salille, Seuratalolle, yli
opiston vooimistelulautokselle, Rus
keasuolle ja viimeksi Stadionin 
uusiin palloilusaleihin. Tuollaista 
kulkurin elämää on koripalloilijain 
tie vuosien varrella ollut, mutta 
se on kaiketi kasvattanut vain 
innostusta. 

Naisten koripalloilua on useam
paan otteeseen yritetty viedä 

Asiantuntemusta 

Teidän hyväksenne 
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Tervetuloa maan suurimman 
urheilu- ja retkeilyalan mk
keen asiak·kaaksi. Suuret va
likoimamme ja laaja asian
tuntemuksemme ovat käy
tettävissänne. 

Urheiluväen tavaratalo 

SKOHA 
Kaivok. 6, Helsinki, 

puh. 61261 

J1 

1 

1954 voitti HKT jälleen nuort<en SM :n. Edes~ä vas. Salminen, R. Simola, 
Vartia, Lehtinen ja Sahanen. Takana vas. Pa·karinen, Räty, S. Satu

kangas, Viljanen ja Nieminen. 

eteenpäin. Pääsivätpä tyttäremme 
jo sota-aikana vei·kkausotteluihin
kin, mutta sitten innostus sammui 
ja vasta viime syksynä touhu sai 
uutta kipinää. Toivottavasti se on 
alkuna uudelle naistoiminnan lä
pilyöntikaudelle, sillä ohjaajavoi
maa miesten puolelt a kyllä löytyy. 

Viimeisten vuosien aikana on 
koripa lloilun eteen jouduttu uh
raamaan paljon markkoja. Pelin 
kannattavaisuus on ollut hieman 
niin ja näin, sillä kalliit salivuok
rat nielevät vuosittain suuria sum
mia. Kun seuralla on ollut jo vuo
sikaudet toistakymmentä jouk
kuetta piirinsarj oissa mukana ja 
kaikille joukkueille olisi varattava 
jonkinlainen harjoitt elumahdolli-

. suus niin jokainen voi päätellä, 
mitä tuo leikki jo viikoittain mak
saa. 

HKT :n koripalloilun voima on 
ilman muuta ollut se mainio jouk
kue- ja seurahenki, joka tässä jou
kosss vallitsee. Yhteisesti toimien 

ja vaivojaan säästämättä ovat 
edustusjoukkueenkin pe-laajat ol
leet aina silloin käytettävissä kun 
nuoremmille tarvitaan opastajaa. 
Näin on päästy tulokseen ja toi
vottavasti niin käy myös vastai
suudessa. 

VEIKKAUS 
Seuran oma veikkausvas

taanotto on keskiviikkoisin 
klo 18-22 seuran toimistos
sa Vallilan työväentalossa. 
Jokaisen jäsenen on syytä 
huomioida tämä, kerätä työ
paikoiltaan kuponkeja ja 
tuoda ne omaan vastaanot
toon, sillä sekin on omiaan 
auttamaan seuramme toi
mintamahdollisuuksia. Veik
kauksen hoitajina toimivat 
Alpo Fält ja Reino Etelä-

\.. mäki. ..J 



Naisten r1pea toimin ta 
antanut oman värinsa 

H elsingin Kisa-Toverien syntysa
nat lausuttiin tarkoituksella 

toimi-a yksinomaan yleisurheilu
seurana. Tässä kokouksessa oli läs
nä myös muutamia naisia, jotka 
eivät kauan tyytyneetkään pelk
kään urheilemiseen miestoveriensa 
mukana, vaan jo saman vuoden 
syyskuussa perustivat "Kisikseen" 
oman naisosaston 27 naisen voi
malla. Tätä ennen oli jo pidetty 
alkajaispirskeet, jonka tuloksena 
oli 400 markkaa rahaa kirstun 
pohjalle ynnä tamburiini. 

Ensimmäiseksi puheenjohtajak
seen valitsi naisosasto Taimi Tais
ton, sihteerikseen Vieno Kallion, 
rahastonholtajaksi Saimi Muuterin 
sekä neljä muuta jäsentä toimi
kuntaan, joka ripeästi pani toi
minnan käyntiin. Koulukujan yh
teislys·eolta vuokrattiin voimistelu
sali, jossa harjoitukset aloitettiin. 
Esiintymiskelpoinen vaUojoukkue
kin saatiin pian kootuksi, merkki
suoritukset pidettiin ja tunneilla 
käyvien voimistelijain määrä kas
voi kahdestakymmenestä kuuteen
kymmeneen. Vuosina 1930-1931 
toiminta edelleen laajeni snna 
määrin, että kesäisinkin harjoitel
tiin Pallokentällä raja- sekä pesä
palLoa ja yleisurheilua Eläintarhan 
kentällä, jonne saatiin HKT :n nai
sille oma pukusuojakin. Rajapal
lossa voitettiin piirimestaruus. 
Talvikausi "jumpattiin" Punavuo
renkadun kansakoululla, pidettiin 
tansseja ja ~erhoiltoja, tehtiin 
runsaasti retkiä ja oltiin mukana 
Wienin työläisolympialaisissa. 

Näin oli kaksi vuotta vierähtä
nyt reippaan toiminnan merkeis
sä. Oli koettu varojen puutetta, 
ohjaajapulaa ja salivaikeuksia ai
van kuin nykypäivinäkin. Syksyllä 
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1931 tuli esille kysymys muutamien 
TUL :n seur.ojen yhteenliittymises
tä , jolloin HKT :n naisosasto yksi
mielisesti päätti liittyä uuteen seu
raan. Lopputuloksena kuitenkin 
oli, että osa naisjasenistä siirtyi, 
mm. naistaimikunta kokonaisuu
dessaan, osan jäädessä edelleen 
HKT :hen. Oli siis valittava uusi 
naistaimikunta toimintaan tottu
mattomista jäsenistä. Puheenjoh
tajan vastuunalaisen tehtävän otti 
Elli Vuorinen - kaikkien "kisis
läisten" tuntema "Mamma" - ja 
sihteerin toimen Bertta Sihvola, 
nykyinen Halme, jo.ka tälläkin het
kellä on yhä toiminnassa mukana 
kuuluen paitsi naistaimikuntaan 
myös seuran Johtokuntaan. Voita
neen ,sanoa, että HKT :n naistoi
minta vielä nykyäänkin toimii niit
ten perinteiden mukaan, joiden 
pohja luotiin marraskuussa v. 
1931. 

Tällöin oli jo siirrytty uuteen 
toimipaikkaan Vallilan Työväen
yhdistyksen talolle, josta oli saatu 
käyttöön seuralle oma toimisto
huone ja tilava voimistelusali 
suihku- ja pukuhuoneineen. Tä
hän taloon "Kisis" lopullisesti ko
tiutuikin. Pienoista haikeutta tun
tien selailee nykyinen jäsen silloi
sia pöytäkirjoja ja vuosikertomuk
sia, joista ilmenee, miten valtavaa 
innostus ja liikunnanharrastus oli 
noina vuosina. Tyttöjä riitti ur
h eilukentälle, palloilun pariin ja 
voimistelusalille. Kun salille saapui 
harjoitustunnille 70-80 naista, oli 
jo .ohjaajalla pulma saada kaikki 
sopimaan. Käsityöiltoja pidettiin 
säännöllisesti ja pa tikkaretkiä 
nuorten mukana joka sunnuntai. 

Kolmikymmenluvun lopulla la
maantui naisten urheiluharrastus, 

joten päähuomio kiinnitettiin 
naisvoimisteluun ja nuorten toi
mintaan. Talvisota katkaisi toi
minnan, mutta .silloinkin kudottiin 
sukkia ja lapasia seuratovereille 
"sinne jonnekin". Jatkosodan vuo
sina sensijaan oli toiminta vireätä, 
tekipä valiojoukkomme viihdytys
matkankin rintamalle , esittäen 
monipuolista ohjelmaa. !II Liitto
juhlaan v. 1946 ·otti seurastamme 
osaa 76 naista ja 37 tyttöä . 

Ensimmäiselle ulkomaanmat
kalle, joka suuntautui Ruotsiin v. 
1947 yhdessä Tarmon naisten 
kanssa, pääsi HKT:stä 4 valiovoi
mistelijaa seuran kustannuksella. 
V. 1948 pidet tiin mm. kahdet myy
jäiset, joiden tulokset tuntuvasti 
kartuttivat naisosaston kassaa . 

Seuranneina vuosina kuitenkin 
voimistelunharrastus jatkuvasti 
laimeni saavuttaen aa llonpohjan 
vuonna 1951. Helsingin Olympia
kisat toivat mukanaan hienoista 
nousua. Naisiamme olikin mukana 
kisojen eri esiin tymisj oukkueissa . 
IV Liittojuhlaan viime vuonna 
saatiin voimistelemaan 30 naista, 
mikä osoittaa, että entiseen laa
jaan toimintaan ei ole aherrukses -

ta huolimatta päästy. Toukokuun 
lopussa oli neljä seuramme voi
mistelijatarta mukana TUL:n 
H:gin piirijoukkueen esiintymis
matkalla Belgiassa ja Hollannissa, 
ja tämä on siis toinen ulkomaan
matka HKT:n naisten to.iminnan 
aikana. 

Mainittakoon vielä eräitä hen
kilöitä, j-otka voimiaan ja aikaan
s·a säästämättä ovat tehneet an
siokasta työtään HKT :n naisosas 
ton hyväksi. Pisimmän ajan hei
lutti puheenjohtaian nuiiaa Mir
jam Korhonen eli "Neula", yh
teensä 7 vuoden ajan, toimien sa
malla ohjaajana, johtokunnassa ja 
liiton naistoimikunnassa. Hänen 
liian varhainen poismenonsa .iätti 
seuratoverit kaipaamaan uskollista 
työntekijää ja vaatimatonta ih
mistä. 

Melkein yhtä kauan oli "rem
missä" Mamma Vuorinen, joka 
tunnetulla tem pperamen tiliään 
pani asiat luistamaan, keksien ai
na uusia rahanhankkimiskeinoja 
ja piti kunnia-asiana, että nais
osaston oli tultava omillaan toi
meen johtokuntaa rasittamatta. 
Vieläkin Mamma, vaikka onkin jät-

Näin voima.kasta oli naisten toiminta 1930-Iuvulla, jolloin 
Vallilan työväentalon voimistelusalin sijat eivät olleet riit
tää. Nykyisin ei näin paljon naisia salilla nähdä vaikkakin 

to·iminta on jälleen noUSl!ssa, 



tänyt toimikunnan nuorempien 
käsiin on ykkönen, kun on kysees
sä a~pojen tai teatterilippujen 
myynti. Kuulunut seuran johto
kuntaan ja TUL:n naistoimikun
taan. 

Sihteereistä on jo mainittu Bert
ta · muita ovat olleet mm. Mirjam 
K~rhonen, Vieno Hakanen, Eine 
Mantere ja Outi Jyrkänne, jotka 
kaikki myös innolla toimivat tyt
töosaston johdossa. Uslwllisin toi
mitsija on kuitenkin ollut Irja La
va, jolla tänä vuonna on 14. ra
hanhoitovuosi menossa. Monivuo
tinen toimikunnan jäsen ja "top
pakerhon" sielu on ollut Anni Suo
minen. Sairaus on pakottanut An
ninkin luopumaan toiminnasta. 

vuosina. Seuran toimesta kurs
seme lähetettyinä ohjasivat uskol
lisesti vuosikausia mm. Elli Virta
nen Laina Oikkonen ja Mirjam 
Korhonen. Ulkopuolisena suosittu
na ohjaajana toimi pitkän .. aik~a 
taiteilija Maija Varmaala, saesta
jinään Lehtoranta-Pietilä ja Eine 
Töyri. Nykyään ohjaavat naisia 
Ritva Railama ja Anja Salmela, 
sekä tyttöjä Kerttu Etelämäki ja 
Kaarina Lilja. 

Ohjaajien joukosta poimittta
koon nimet sellaiset kuin Elna 
Huovinen ja Martta Alanko alku-

Toivomme, että edelläoleva sup
pea "historiikki" antaisi tämän 
lehden lukijoille Jonkinlaisen ku
van HKT :n naisosaston toiminnas
ta 25-vuotisen taipaleen ajalta, 
etenkin sen alkuaikojen touhuista, 
jotka nykyiselle nuoremmalle jä
senistölle lienevät melko tuntemat
tomia asioita. 

HKT:n toimihenkilöt vuosittain 

Vuosi 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
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Puheenjohtaja 

Kalle Lahtinen 
Vilho Vainio 
Vilho Vainio 
Vilho Vainio 
Vilho Vainio 
Vilho Vainio 
Arvo Niiranen 
Onni Metsistö 
Onni Met<istö 
Kalervo Löfberg 
Bruno Halme 
Bruno Halme 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Eino Salo 
Eino Salo 
Eino Salo 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kal-e·rvo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 

Sihteeri 

Hugo Kangas 
Hugo Kangas 
Hugo Kangas 
Hugo Kangas 
Hugo Kangas 
Eino Salo 
Mirjam Korhonen 
Hugo Kangas 
Miriam Korhonen 
Mirjam Korhonen 
Tv.!irjam Korhonen 
Miriam Korhonen 
Mirjam Korhonen 
Mirjam Korhonen 
Mirjam Korhonen 
Mirjam Korhonen 
Leo Huttunen 
Leo Huttunen 
Helge Nygren 
Teuvo Nurmi 
Teuvo Nurmi 
Teuvo Nurmi. 
Teuvo Nurmi 
Teuvo Nurmi 
Teuvo Nurmi 
Vesa Mäkinen 
Outi Nurmi 

Rahastonhoitaja 

Saima Munter 
Hjalmar Ruotsalainen 
Hjalmar Ruotsalainen 
Toivo Siren 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Kalervo Löfberg 
Paavo Oulas 
Paavo Oulas 
Paavo Oulas 
Vieno Hakanen 
Arla Perho 
Arla Akso (Perho) 
Arla Akso 

. Arla Akso 
Lahja Paju 
Mirjam Korhonen 
Leo Huttunen 
Helge Nygren 
Terttu Salmela 
Terttu Salmela 
Terttu Salmela 
Terttu Salmela 
Terttu Salmela 
Terttu Salmela 

"Pienyrittäjät" elävät suurten 

urheilulajien rinnalla 

Tässä lehdessä, joka samalla on 
Helsingin Kisa-Toverien 25-

vuotisjuhlajulkaisu, on esitelty seu
ran huomattavimmat urheilunalat 
verraten laajasti. Mutta HKTn oh
jelmassa on ollut ja on yhä edel
leenkin sellaisia urheilunaloja, joi
ta viedään eteenpäin hieman sup
peammissa muodoissa. Seuraavassa 
olemme raottaneet esirippua tältä
kin osalta. 

HIIHTO on aina ollut ala, jossa 
on ollut harrastajia. Monet jäsen
kilpailut suoritetaan vuosittain ja 
onpa seurassamme aikoinaan ollut 
kansallisessakin miele~sä melkoisia 
tekiiöitä, joista mainittakoon mm. 
Tauno Pesonen, Yrjö Vänttinen ja 
Jussi Hämäläinen. 

KÄSIPALLOSSA on päästy myös 
melko hyviin saavutuksiin. Nuorten 
SM-sariassa selvivdvttiin kerran 
pron~sille ia miehissä oltiin muka
na 1946 liiton mestaruussarjassa. 
Pelaajistamme ovat Arvo Metsistö 
ia Pentti Salmi selviytyneet aina 
kansainvälisiin edustustehtäviin 
saakka. 

PöYTÄTENNIS on nuori laii, 
mutta siinäkin on tullut saavutuk
sia , sillä Alno Fält oli liiton mes
taruuskilpailuissa -53 ikämiesten 
luokassa kakkonen. Mainittakoon 
vielä. että tämän vuoden Suomen 
joukkuemestaruu~kilnailuissa seu
ramme selvisi välieriin. 

JÄÄKIEKKO oli mvös HKTn oh
jelmassa sotien jälkeen. joUoin 
joukkueemme nelasi piirin A-sar
jassa. Mailoja taisi mennä kuiten
kin poikki yli laskelm~en ja niin 
tästä nellstä oli luovuttava. JÄÄ
PALLOSSA on nuorten joukkueem
me ollut myös mukana piiri~ar
oj·assa. 

Edellämainituissa lajeissa on 
saavutettu siis melkoista kilnailul
listakin menestystä. Mainittakoon 
vielä, että aikoinaan perustettiin 

HKThen myös tanssijaosto, mutta 
sen jaoston taru oli ohjaaja- ja 
huoneistovaikeuksista johtuen pe
rin lyhyt ja tämä ala ei päässyt 
alkua pidemmälle. 

Ansioituneet 

V uosien varrella ovat seuramme 
monivuotiset uurastajat, toi

minnan ihmiset, saaneet tästä kor
vaamattomasta työstä pieniä muis
toja. Heitä on näet muistettu erilai
silla ansiomerkeillä. Työväen Ur
heiluliiton ansiomerkin on saanut 
seurastamme kaksi työmyyrää, ni
mittäin Onni Metsistö ja El1i Vuo
rinen. 

Opetusministeriön j akaman an
siomitalin ovat saaneet taasen seu
raavat: 

Alfred Aho, Hjalmar Berglund, 
Eino Elo, Bertta Halme, Eino Hara, 
Vilho Juurelma, Arvid Laaksonen, 
Onni Metsistö, Terttu Salmela, 
Toivo Salmi, Valto Salmi, Lauri 
Santanen, Anni Suominen, Juuso 
Suominen, Lauri Taipale ja E·hli 
Vuorinen. 

KISA TOVERI 
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Vastaava toimittaja 
Kal ·ervo Löfberg 

(puh. 77 48 78) 
Toimitussihteeri 

Pentti Salmi 
(puh. 76 13 45) 

Tilaushinta 200:- vsk. 
'!1oimituk.sen os. H:ki, Fran

zeninkatu 5. D. 95. 
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M e t s ä m i e h i ll ä m m e on 
ollut jatkuvasti oikea suunta 

Heti sen jälkeen kun ins. Vahlo-
nen keksi suomalaisen neste

kompassin 1934 löi metEien jalo 
nrheilu, suunnist.aminen itsensä 
lävitse. Muutamat hkt-läisetkin 
harrastivat tätä urheilumuotoa -eri 
r ctkeilykerhoissa, sillä TUL:n oh
jelmassa ei ennen sotia tätä lajia 
ollut. Kun metsäsamoilusta kehi
tettiin vuosien varrella eräs hyvin 
kiintoisa kilpailumuoto, liene·e se 
ollut alkusysäys, millä seuramme 
jäsen Aarne Kujala alusti a:jatuk
sen-a seuran johtokunnan ko
kouksessa 15. 1. 1945 siitä, että 
suunnistus otettaisiin seuran oh
jelmaan. 

Kun 15-vuotisj uhl.a vuosiko-kous 
tämän hy väksyi niin se samalla 
a~etti vielä 3-henkisen toimikun
nan, j-ohon kuuluivat Aarne Ku
jaJa, Leo Huttunen ja Kal<ervo Löf
berg, laatimaan esitystä myös 
TUL:n suunnistustoiminnan .aloit
tamisesta. Toukokuussa 1945 ko
koontunut Työväen Urheiluliiton 
X liittokokous hyväksyikin sitten 
seuramme esityksen yk,imielis·esti 
ja siitä alkaen on m etsi-en urheilu 
kuulunut TUL :n ohjelmaan. 

Seuramme oli siis edelläkävi
jän asemassa ja niinpä saman 
vuoden syyspuolella järjestettiin 
ensimmäi~·et piirikunnalliset kil-

Ki:o.a-Toverien rastimiehet kuvattuna viime kesänä voitollisesti 
Pitäjänmäen Tarmoa vastaan suoritetun seuraottelun päätyttyä. 

Tässä jcukc-ssa on ~euramme nykyinen suunnistajavoima. 
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pailut Herttaniemessä 30 osanat
tajan voimalla. Mainita sopii, että 
kilpailuj-en ainoana (!) toimitsij-a
na oli Aarne Kujala Cnyk. Aallon
harju). Hän oli kilpailun johtaja, 
ratamestari, kartanjakaja sekä 
ajanottaja. Oli siinä yhdelle mie
helle työtä enemmän kuin tar
peeksi. Tästä ura aukeni. Seuraa
vana vuonna HKT oli jo järjestä
mässä liiton ensimmäisiä mesta
taru uskilpailuja östersundomin 
maastossa Iskun ja Suunta-V·eik
kojen kanssa. Osanottajia oli 74 
ja HKT:n vär.ejä puolusti 7 kilpai
lijaa, joista Olavi Mäenpää voitti 
A-sarjan mestaruuden. Jäsenten
välisetkin kilpailut s:1atiin pystyyn 
ja seuraottelu Iskua vastaan. In
nostus oli korkealla ja metsät oli
vat saaneet uusia ystäviä. 

1947 toimintamme hiukan taan
tui, mutta kilpailuissa kävimme 
sitä ahkerammin. Mainita sopii, 
että Olavi Mäenpää voitti jälleen 
liiton mestaruuskilpailuissa pää
sarjan ja nuorissa selvisi J. Uusi
pelto pronssille. Suomen mesta
ruuskilpailuissa oli Mäenpää kym
menes. Seuraavana vuonna, siis 
1948, pidimme edelleen harrastus
ta yllä. Järjestimme jälleen kilpai
lut, joista vastaisuutta varten 
saimme paljon oppia. Liiton m
kisoissa Mäenpää oli neljäs, mutta 
nuorissa Tauno Rantala selvisi 
hopealle. Joukkuekilpailussa tuli 
pronssia. 

1949 oli seuramme juhlavuosi ja 
silloin toimeenpantiin 20-vuotis
juhlakilpailut Nuuksio-sa ratames
tareiden Alpo Fältin ja Reino Huo
visen r·eiteillä. Suunnistustyö lii
tossamme oli saavuttanut jo täl
löin mittavat puitteet ja voittajia 
oli vaikea etukäteen ennustaa, sik
si laa i a taso oli. Liiton mestaruus
kilpailuissa HKT :n pojat saivat 
tuntea kiri-tvneen kiloailun ja 
Mäenuää .iätettiin kahdeksanneksi 
ja Rantala kymmenenneksi. Nuo
rissa sensijaan uusi lupa.us Niilo 
Akiola toi pronssia liiton mesta
ruuskilpailuista ja ylti peräti ho
peaan Suomen mestaruus·kilpai
luis~a . 

Koulutus, valmennus ja tiivis 

Takavuosien mestarimenijöitämme. 
Vasemmalta lukien Olavi Mäenpää, 
Niilo Kienanen ,ja Niilo Akiola. Vii
memainittu palasi Kanadasta Suo-

meen kesäkuun lopussa. 

seuratoiminta olivat edelleen 
HKT :n valttej-a vuosina 1950-52. 
Kisatoverilaiset olivat tosiaan hy
vissä asemissa ja esiintyivät pal
kintoluetteloiden kärkipäässä. 1950 
otti "Nipa" Akiola mestaruuden 
nuorissa liiton m-kisoissa ja saman 
tempun teki Reino Huovinen ikä
miehissä. SM-viestissä sijoituimme 
7. sijalle, mikä sijoitus TUL:n mie
hiHe siihen aikaan oli huomattava. 
1950 pääsimme myös TUL:n jouk
kuemestariksi. Seuraavana talvena 
ei 1evätty laakereilla vaan keskit
täydyttiin huolella -51 :n kilpailu
kauteen. Mukana oli t·aas uusia 
lupauksia ja niinpä Jaakko Paka
rinen voitti TUL :n nuorten mes
taruuden ja oli toinen SM-kisoissa. 
"Reiska" Huovinen oli edelle-en 
taidokas ikämies ja toi hopeaa. 

Näinä vuosina saimme myös 
kan~.ainvälistä kosketusta. Koska 
HKT:ssä oli tunnustettuja suun- -
nistajanimiä valitsi liiton johto 
Mäenpään ja Akiolan liittojouk
kueeseen R.uotsiin Taalainmaalle. 
Vastavierailu tapahtui t änne Suo
meen seuraavana kesänä ja oli 
TUL:n joukkuetta vahvistettu jäl
leen yhdellä 'kisisläiseUä'. Reino 
·Huovinen oli nyt myös mukana 
Mä•enpään ja Akiolan s~ur.ana . 
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Viimeisimmät vuodet ovat siksi 
tarkasti muistissa, että niihin ei 
ole syytä yksityiskohtaisesti puut
tua. Mainittakoon kuitenkin tär
k.eimmistä tapahtumista. Naissuun
nistajten kaarti on seurassa ollut 
vähälukuinen, mutta sitä kunniak
kaampi. Paula Piironen on ollut 
ilman muuta j-oukon nimekkäin, 
sillä hänet valittiin hyvien saavu
tustensa perusteella aina maa
joukkueeseen saakka. 1952 toi
meenpantiin liiton ensimmäi
set viestisuunnistamismestaruus
kilpailut ja niissä HKT:n kova ·kol
mikko näytti tahtia muille ja kor
jasi A-sarjassa mestaruusmitalit. 
SS-viestin järjestäminen oli myös 
suururakka ja siinä tarvittiin to
siaan kaikkien apua, jota annet
tiinkin auliisti. 

Ajan ratas pyörii ja me sen mu
kana. Niinpä toiset ovat seuran 
suunnistustoiminnastakin v.etäyty
neet, mutta mikä hauskinta: eräät 

Mestaruuksien 

keräilyä 
25-vuotisen toimintansa 

aikana ovat HKTn urheili
jat voittaneet kaikkiaan 81 
Työväen Urheiluliiton mes
taruutta. Yleisurheilijoilla on 
vankka johtoasema, sillä 
kaikkiaan 69 mestaruutta on 
heidän tuomiaan. Parhaim
mat vuodet ovat olleet 1932 
ja 1936, jolloin kumpanakin 
vuonna seuramme sai kuusi 
mestaruutta. 

Suomen mestaruuksia on 
vastaavasti voitettu kahdek
san, joista kuusi yleisurhei
lussa ja kaksi koripalloilussa. 

Helsingin piirin mesta
ruuksia on seuralla niin pal
jon, että niiden lukumäärää 
ei ole mahdollista tarkistaa. 
Vuosittain tulee jo piirinmes
taruuksia vähintään toista-

\.. kymmentä. ./ 
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Mestarimiehiä 

Työväen Urheiluliitto jakaa mes-
tariurheilijoilleen kultaista 

mestarimerkkiä, jonka urheilija 
saa saavutettuaan määrätyn piste
las·kuperusteen määräämän maksi
mipinnamäärän. ' Kisa-Tovereilla 
on kahdeksan tällaista mestari
merkillistä urheilijaa, joista kuusi 
yleisurheilijaa, 1 suunnistaja ja 1 
koripa11oilija. MestariurheiUj at 
ovat seuraavat : 

Voitto Jalava (yleisurheilu) 
Olavi Mäenpää (suunnistus) 
Helge Nygren (koripallo) 
Eino Riihelä (yleisurheilu) 
Rauni Salmi (yleisurheilu) 
Toivo Salmi (yleisurheilu) 
Valto Salmi (yleisurheilu) 
Toivo Telen (yleisurheilu) 

jaksavat uurastaa vieläkin. "Van
hoista parroista" Aarne KujaLa, 
Leo Huttunen, Eino Takki, Kaler
vo Löfberg ja Kauko Karlsson 
ovat nykyisin enemmän hengessä 
mukana, mutta nämä takavuosien 
tulisieluiset t.aistelijat tietävät, et
tä nykyisissä, toiminnantarmoisis
sa miehissä Paul Lindbergissä, 
Jorma Koivistossa ja Alpo Fältissä 
on metsän jalon urheilun taidok
kaita vaalij oita. 

Kymmenisen vuotta on HKT :ssä 
suunnistusta harrastettu ja tähän 
lyhyeen, mutta sitä työntäytei
sempään aikaan mahtuu paljon 
asioita, joista ovat jääneet vain 
kauniit muistot. Olemme kuiten
kin tietoisia siitä, että tarkoitus on 
saavutettu ja niinpä yksissä tuu
min jatkammekin näissä merkeis
sä uusille rastinväleille. 

·~ 

Poikatoimin ta ollut seuran 
voimanlähteenä vuosikaudet 

J o Helsingin Kisa-.Toverien pe-
rustamisvuodesta alkaen on seu

rassa ollut nuortentoiminta erit
täin vilkasta ja ansiokasta. Kaksi 
viikkoa seuran perustamisen jäl
keen oli pojilla jo "ensiesiintymi
nen" ja seuran silloista mustaa 
kilpailupukua kiidätti viestikilvas
sa kaksi joukkuetta. Jumbopalkin
to tuli käteen, mutta siitå ura au
keni ja hivuttautuminen kärkipää
hän alkoi. 

Urheilumerkkejä poikien kes
kuudessa suoritettiin ensimmäise
nä vuonna 27 kpl ja piirin poika
päivillä päästiin jo varsin kun
niakkaisiin saavutuksiin, voitettiin 
mm. 10 x 100 m :n vesti. Poikatoi
mikunnan seuran perustamisvuo
tena muodostivat Bruno Halme, 
Onni Metsistä ja Kalervo Löfberg. 
Sisäharjoituksia pidettiin Kirkko
katu 6: n koululla. Seuraavana 
vuonna, 1930, oli poikien jäsenluet
telossa jo 100 nuorukaisen nlmet. 
joten toiminta alkoi saada mitta
vuutta. Sen ajan "kuhista" kilpa
kentillä on mainittava P. Tyllinen, 
H. Harjunen, T. Kulmala, E. Niemi, 
A. Sormunen jne. Kahden vuoden 
kuluttua oli jäsenluetteloissa jo 
239 pojan nimet, joten kasvu oli 
varsin huomattava ja saavutukset 
tietenkin toiminnassa sen mukai
~ia. Sisäharjoitu.ksissa kävi keski
määrin 60 poikaa ja innokkaana 
ohjaajana toimi Toivo Taisto. 
1932 :n piirin potkapäivillä oli seu
rasta 12 viestijoukkuettakin mu
kana ja "nimimiehinä" esiintyivät 
E. Lindström, P. Sonninen, A. Jä
derholm, U. Virtanen ja A. Jalava. 

Vuosi 1934 oli vahvan toiminnan 
vahva vuosi. Silloin näet HKT oli 
liiton poikaurheilupäivillä Tampe
reella paras seura, mutta tämän 
jälkeen oli pientä laskua, mikä 

johtui ohjaajapulasta. Vuonna 
1937 alkoi toiminta kuitenkin jäl
leen nousta, sillä muutama aktii
viurheilija oli miesten riveistä siir
tynyt hoitamaan poikatoimintaa. 
Toiminta talvisodan kynnyksellä 
olikin erittäin vilkasta sekä ohjaa
jakaarti nuorekasta ja innostu
nutta. Ohjaajista mainittakoon 
Reino Saastamoinen, Arvo Lund
gren, Veikko Salakari ja Einar 
Lindström. Osa ohjaajista oli saa
nut koulutuksen liiton järjestä
millä kursseilla Pajulahdessa ja 
poikatoimintamme sai näin uusia 
virikkeitä. Ohjelmassa oli urheilu
touhujen lisäksi kerhoiltoja, ret
keilyä, esiintymisryhmien koulut
tamista, seuralehti, leiritoiminta 
jne. Näiltä vuosilta muistuvatkin 
monet poikajaoston tempaukset, 
mm. Suomi-Ruotsi maaottelu
marssin julkaisun jakaminen, jon
ka homman HKT:n pojat saivat 
luottamustehtäväksi, oman kesä
majan rakentaminen Lammassaa
r·een, oman huljakkaan soutuve
neen "Hessun" hankkiminen, rai
lakkaat leiriolympiafaiset satapäi
sine osanottajamäärineen ja muut 
loistotempaukset. Potka]äösto -jyl
läsi vähän joka puolella ja talvella 
oli sitten partlohiihdot, mäenlas
kukilpailut "Hesarin" mäessä ar
vostelutuomareineen, luistelukil
pailut ja tietysti voimistelutouhut. 
Mutta pian kukoistusaika löppui. 
Tuli sota ja ohjaajat joutuivat 
muihin tehtäviin. Omin neuvoin 
nuoret hoitelivat asioitaan. 

Talvisodan päätyttyä tapasi 
kaksi innokasta poikatyön ystä
vää, Kullervon "sielu" Ville Järvi
nen ja Kisa-Toverien puuhakas 
Eino Salo toisensa Eläintarhan 
kentän liepeillä. Ei ollut vilskettä, 
ei ollut poikia ja alakuloinen oli 
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managerienkin mieli. Mutta pian 
oli alkava uusi rynnistys. Molem
mat miehet pistivät hihat heilu
maan ja niin pojatkin ilmestyivät 
kentälle. Jalavan Vode, Nygrenin 
Hele, Johanssonin Ola, Rautiaisen 
Väiski, Vuonorannan Rollo, Mats
sonin Pena, Kujalan Guntta, Is
sakka ja muut "jermut" olivat taas 
touhuissa. Soutuvene "Hessu" kun
nostettiin, majat saivat uuden 
maalin, koripallotelineet pistettiin 
pystyyn Lammassaareen ja vanha 
kunnon toiminta pääsi taas vauh
tiin. Mutta pian vieteri katkais
tiin. Jälleen syttyi sota, mutta toi
minta ei katkennut Sen ajan poi
katoiminta oli niin vilkasta kuin 
se yleensä moisena aikana on 
mahdollista. Salon "Eikka" teki 
vertaansa vailla olevaa työtä. Hän 
hoiti melkein kaiken ja nuoret oli
vat oikealla tiellä. "Lammis" oli 
paikkojen paikka ja urheilullista 
voimaa haettiin Eläintarhasta. 
Menestys yleisurheilukentillä olikin 
sotavuosina erinomainen, mistä 
todisteena HKT :n poikieri ykkös
sijoitukset poikapäivillä, liitto
otteluissa ja jopa SM-kilpailuissa. 
Koripalloilusta tuli yleisurheilulle 
kuitenkin vakava .kilpailija ja toi
minta oli alusta alkaen voimakas
ta. "Kuulamörssärit" Hele Nygren 
ja Pena Salmi ovat pitäneet siitä 
puolesta huolen. Sotatouhujen 
päätyttyä otti poikatoiminnan oh
jakset haltuunsa Reino Saasta
moinen, jonka toiminta-aikana 
k-erhoillat saivat yhä laajemman 
kannatuksen ja olipa poikajaos
tolla silloin oma orkesterikin. 
Saa'S tamoisen siirryttyä suunnis-· 
tusharrastuksiin, astuivat esiin 
poikaosaston omat kasvatit, joista 
Touko Nurmi on ohjaustoiminnal
laan tehnyt vuosien varrella työtä 
ja.tkaen näin niitä perinteirtä, jot
ka ovat olleet ominaisia seuran 
toiminnalle. Liiton nuorisovalio
kunta toimeenpani ns. nuorten 
henl<isiä kilpailuja ja näi'lsä oli 
"Kisis" aina voimakkaalla panok
sella mukana. Vesa Mäkinen jatkoi 
sitten työtä väsymättömästi pol
kien keskuudessa. Viime vuosina 
ovat kuitenkin alan teknilliset 

20 

jaostot yhä enemmän keskittäyty
neet myös hoivaamaan nuoria ja 
tämiin johdo':.ta ei nuorisoj.aostolla 
ole ollut entisenlaisia mahdolli
suuksia. Mutta työtä tehdään ja 
nuorisojaosto kasvattaa poikia seu
ran muille jaostoille. Eero Savunen 
on tällä hetkellä se, jonka har
tioilla suurin vastuu tästä koulu
tustyöstä Iepää. 

Tämä pintapuolinen yhteenvet::> 
on hyvin laiha kuvaus siitä kas
vattavasta työstä, jota seurassa 
on tehty perustamisvuodesta läh
tien nuorison hyväksi. Se työ on 
kantanut kauniita hedelmiä niin 
liittomme, kuin piirimme ja en
nenkaikkea seuramme hyväksi. Sa
doissa ovat ne nuorukaisten luku
määrät, jotka ovat vuosien var
rella vetäneet HKT :n värit ylleen, 
nyörittäneet piikkarinsa, terästä
neet katseensa ja ampaisseet kohti 
maalia ja usein voittoa. Pääasia ei 
tässä työssä ole ollut kuitenkaan 
voitto vaan useimmankin ohjaa
jan toiveena - runsaat nuoriso-

f Perustajat 

H elsingin Kisa-Toverien perus·ta
va kokous pidettiin Kirkkoka

dun varrella KKn hallintoneuvos
ton huoneistossa kesäkuun 21 p :nä 
1929. Tä5:sä kokouksessa lausuttiin 
seuran syntysanat ja oli tilaisuu
dessa läsnä 16 perustajajäsentä. 

Tällöin valittiin seuran ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi Kalle 
Lahtinen, sihteeriksi Hugo Kanga".', 
varapuheenjohtajaksi Onni Metsis 
-tö sekä muiksi ,johtokunnan jäse
niksi Vilho Vainio, Yrjö Vänttinen, 
Hjalmar Ruotsalainen, Elina Jääs: 
keläinen, Elna Huovinen, Pert-ti 
Pesonen, Bruno Halme ja Kalervo 
Löfberg. 

Lisäksi olivat perustavassa tilai
suude~.sa Vilj.o Toivonen, Aarne 
Majuri; Gösta Svensson, Martta 
Enne ja Reino Saxenberg. 

Nämä henkilöt siis perustivat 
Helsingin Kisa-Toverit. 

Tämä luja alle 18-vuotisten viestijoukkue niitti 1941 mainetl.a 
lujalla juoksullaan; Vasemmalla Helge Nygren, Tauno Eerola, 

Olavi Vilhola ja Voitto Jalava. 

joukot. Niistä astuu sitten yksi
löitä, joilla on intoa ja lahjoja 
hiukan enemmän kuin toisilla -
aina voittoihin asti, joka on yhte
nä kannustimena massojen lisäksi 
kasvatustyössäkin. Voitot ovat 
puntareina siihen, ettei työ ole 
hukkaan mennyt ja massat perus
tana koko toiminnaUe. Mikä on
kaan nuoriso-ohjaajan palkkio 
tästä työstä, joka ei tuo tuloksia 
päivässä ei kahdessa - eikä vuo
dessa parissakaan. Illat menevät 
touhuissa nuo·rten joukossa, pyhä
päivät tahtovat kulua samoin, 
monta pulmaa on ratkotta.v.a. Se 
palkkio, on, Ja tulee olemaan, se 
hyväntunnon olo vaikka pikkurui
senkin saavutuksen johdosta, joita 
joukko on saavuttanut tai oleskelu 
siinä huolettamassa ilmapiirissä, 
mikä vilkkaasti toimivassa poika-

piirissä vallitsee. Mikä on katsel
lessa esim. sellaista joukkoa, kuin 
aikoinaan hääräsi "Lammiksen" 
leir·eillä, niin leiriolympialaisten 
jalkapallo-otteluissa kuin muissa
kin tempauksis.;a. Siinä oteltiin 
oman "kängin" puo}esta lujasti, 
mutta Öttelun jälkeen vallitsi jäl
leen huumoripitoinen ilmapiiri ja 
juttua piisasi useiksi iltahetkiksi. 
Ne olivat suurenmoisia hetkiä Kisis
pojat. Klitos teille Eikat, Lunsut, 
Juunssonit, Vodet, Väiskit, Helet, 
Penat, Saa valaiset, Koskilaaksot ja 
keitä teitä olikaan. Yhtä suuren
moisia hetkiä on varmaan jokai
sella ohjaajallamme ollut ja koko 
Kisis-poikapoppoolla kautta aiko
jen. Nykyiset ahertajat - tässä 
terveisemme teille ja hyvää jatkoa 
sekä menestystä riennois.sanne. 
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Lyhyt, 

pesäpallokausi 

mutta kunniakas 

HKT·lla 

M nilla seuramme nykyisillä jä
enillä ei ole aavistustakaan sii

tä, että HKT on joskus ollut valta
tekijä maamme pesäpalloilurinta
malla. Onhan sen ajan "pallisteil
tamme" perintönä TUL :n mesta
ruudet vuosilta 1932 ja 1935. Seu
ramme perustettiin puhtaaksi 
yleisurheiluseuraksi, eikä sitä pe
rustettaessa kukaan osannut aa
vistaakaan, että pe.säpalloilukin 
löisi itsensä niin lujasti seuramme 
toimintaan. 

Loppukesällä 1929 tämä kysymys 
tuli esille. Helsingissä ei nimittäin 
ollut kuin pari TUL:ään kuuluvaa 
seuraa, joiden ohjelmassa oli pe
säpalloilu. Pari pesäpallomiestä 
liittyi seuraamme ja silloisen Hei
molan yläsalissa selvitettiin asia 
seuramme "pampuille" ja nämä, 
tunnustettakoon se nyt kiitollisuu
della, suhtautuivat asiaan myötä
mielisesti. Tuloksena jaoston va
linta, harjoitusten järjestäminen 
Kallion kentälle ja siitä alkoi 
HKT:n seitsemän vuotta kestänyt 
pesäpalloilun kausi, joka toi nä
kyviin sellaiset liittomme sen ajan 
suuruudet ja poikien ihanteet kuin 
Vuorisen Jannen, Savolaisen vel
jekset, Selinin Joven ja monet 
muut sen ajan tähdet. 

Seuran ensimmäiseen jaostoon 
valittiin: puh.joht. Seppo Virta
nen, siht. U. Turunen, jäseniksi: 
Toivo Salokannel, Ensia Vuorinen, 
Paavo Tyllinen, Veijo Selin ym. 
Näiden harteille jäi toiminnan k·e
hittäminen. Alku oli hankalaa, 
mutta innostus tässä suuressa 
nuorisojoukossa voitti kaik.ki vai
keudet. Ei silloin ollut pelaajilla 
tällaisia loistopeliasuja kuten ny
kyään. HKT:n pelijoukkueen lem
pinimenä olikin alkuaikoina "Pul-
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loverijoukkue", koska jokai~eUa 
pelaajalla oli paremman asun 
puutteessa tavallinen villapullov·er 
päällään. Näiltä ajoilta ehkä juon
tavat HKT :n sini-valkoisen edus
tuspuvun värien alkuvaiheet. Jouk
kueelle kun suunniteltiin kilpailu
pukua niin pelaajat olivat yksi
mielisiä, että vaalean siniseen pai
taan laitetaan valkoiset hihan
suut ja kaulus, mutta seuran sil
loinen johto olikin toista mieltä 
ja vaati valkoisen tilalle punaista 
väriä. Käytiin monia neuvotteluja 
ja lopuksi johto antoi periksi Ja 
edustuspuvuksi tuli sini-valkoinen. 

Harjoitustoimintaa oli alussa lu
jasti. Syyspuolella 1929 sekä ke
väällä 1930 käytiin kovia ystävyys
otteluita:, Kullervon, Vesan, ja 
HTU:n kesken, vaihtel•evalla me
nestyksellä. Saimmepa Lohjan 
Louhenkin tänne vieraaksemme. 
Alkuun oli päästy ja seurauksena 
tästä uskalsivat poikamme ilmoit
tautua TUL :n ensimmäisiin mesta
ruuskilpailuihin, mitkä pidettiin 
Lohjalla. Tuloksena tappio 19-1 
Kullervolie ja vaivainen yhden 
pinnan häviö Louhelle. Pe·säpalloi
lijamme olivat paljon oppineet 
Lohjan kilpailuista ja vähitellen 
alkoivat jäljet näkyä. Tästä tu
loksena voitto Kullervosta ja vuo
den 1930 piirinmestaruus. 

Vuodet 1931-35 oli seuramme 
pesäpalloilutoiminnan nousu- ja 
kukoistuskautta. Lukuisat kilpai
lupelit, ottelut erilais-ista kierto
palkinnoista, piirimestaruusottelut 
ja ottelut TUL :n mestaruudesta, 
muodostuivat näinä vuosina erit
täin menestyksellisiksi. Saavutuk
sina neljä piirin mestaruutta, nel
jä kiinnitystä upeaan Kultala Oy:n 
lahjoittamaan kiertopalkintoon, 

jokin kiinnitys Ravintola Visan 
pokaaliin ja kaiken huippuna 
TUL:n mestaruudet 1932 ja 1935. 

Vuoden 1932 TUL :n pesäpallo
mestaruus ratkaistiin Lahdessa. 
Alkuottelut Helsingissä voitettuaan 
(mm. edellisen mestarin Kullervon 
6-1) oli tie auki Lahteen. Tie mes
taruuteen oli seuraavanlainen: 
HKT-Lappeenrannan TU 12-7, 
HKT-Lahden TPT 10-4, HKT
Turun Toverit kireässä pelissä 8-
6. Ottelujen jälkeen eräät asian
tuntijat antoivat lausuntonsa 
joukkueemme voitosta. Lapsille 
meni mestaruus, ja peräähän siinä 
olikin, sillä vanhin pelaaja oli 19-
vuotias ja loput lujasti alle sen 
rajan! Kova yllätys taisi jouk
kueemme voitto ollakin, sillä toi
sista joukkueista saatiin kuvakin 
oikein TUL :n pää-äänenkannatta
jaan, mutta mestarijoukkueesta ei 
ollut edes mustaa pilkkuakaan. 

Vuoden 1935 mestaruus ratkais
tiin Haminassa. Saatuaan alkuvoi
ton helsinkiläisistä HKT:n pojat 
painuivat innolla Haminaan ja 
saavuttivat erittäin tiukkojen ot
teluiden jälkeen toisen TUL:n 
mestaruuden. Ottelulista oli seu
raavanlainen: HKT-LTU 2-0, 
HKT-TMP 2-0, HKT-Haminan 
Ponteva 3-2. Kuten loppunumerot 
osoittavat, olivat ottelut erittäin 
tiukkoja, mutta sitä maukkaampi 
oli saavutettu mestaruus. 

Seuramme järjesti myös näinä 
vuosina lukuisia piirikunnallisia ja 
kansallisia pesäpallomarkkinoi ta 
joissa oli pelivieraita Lappeenran
nasta, Tampereelta ja Turusta 
saakka. Tällaiset kilpailut kestivät 
siihen aikaan tavallisesti lauantai
aamusta sunnuntai-iltaan saakka. 
Joukkueita oli mukana paljon ja 
ottelut pelattiin sarjana. Tämä 
kaikki antaa jonkinlaisen kuvan 

Tässä seuran "pulloverijoukkue" 1929 Kaisaniemessä. Pelaa.jat va
semmalta lukien Ruokonen, Salokannel, Virtanen, Lahtinen, Tylli

nen, Lilja, Vuorinen, Ronni ja Selin. 
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sen ajan suuresta pesäpalloinnos
tuksesta. 
HKT :n pelaajista voisimme eri

koisesti mainita näiden vuosien 
"sielun", joukkueen kapteenin En
sia Vuorisen, joka oli sen ajan 
Suomen parhaita syöttäjäpelaajia, 
Alpo ja Aarre Savolaiset, joista 
molemmista tuli maamme parhai
ta pikajuoksijoita, Alposta vieläpä 
Suomen kaikkien aikojen paras 
100 metrin mies ajoilla 10,5 ja 10,6. 
Aarren paras aika oli 10,9. (Kuten 
näkyy niin HKT :ssä oli aikoinaan 
kovia menijöitä). Näiden lisäksi 
pp-joukkueessa TUL :n parhaim
mistoon kuuluvia kuten Veijo Se
lin (yli 49 m moukarissa), Torsti 
Kulmala (360 seipäässä), Paavo 
Tyllinen, Viljo Miettinen, Matti 
Lentilä, Usko Virtanen, Jorma Sa
lovaara, Armand Lohikoski (Yleis
radi-on nimim. Ali) Lilja, Parviai
nen ja monet muut. 

Muutamia vielä mainitaksemme, 
jotka näinä vuosina seuran j aos
tossa huolehtivat ja eteenpäin vei
vät pesäpalloilua: Seppo Virtanen, 
monivuotisena puheenj-ohtajana, 
Ensio Vuorine·n, Toivo Salokannel, 
Usko Virtanen, Kalervo Löfberg, 
Dickillan jne. 

Myöskin naispesäpallojoukkue on 
seurallamme ollut. Sen toiminta 
oli etupäässä kulkenut har}.oitte
lun ja harrastuksen merkeissä, 
mutta on sekin käynyt monet ys
tävyys- ja sen selLaiset pelit. Varsi
naiseen lujaan kilpailumeininkiin 
naisemme eivät olleet halukkaita. 

Vuosi 1936 toi, jo niin loisto
kauttaan elävälle pesäpalloilullem
me, suuria vastoinkäymisiä. Vär
väystoiminta "sillan takaa" tuotti ' 
tuloksia. Jokunen pelaaja meni yli 
rajan ja kun tähän samaan aikaan 
joukkueella oli huoltajavaikeuksia 
niin joukkue alkoi rakoilla. Syk
syyn asti vielä pelattiin, mutta 
kuten sanottu, joukkue oli ilman 
eteenpäinviejää ja kun uutta sel
laista ei saatu, niin katsottiin ole
van parasta lopettaa jo niin pal
jon saavutuksia ja mainetta saa
vuttanut pesäpallotoiminta. Vielä 
tämänkin jälkeen on useita kerta-
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ja ollut juttua seurapiirissä toi
minnan jälleen herättämiseksi ja 
on sitä jokunen kerta yritettykin, 
mutta siihen, erikoisesti innostu
neen henkilön puutteen takia , tä
mä toiminta on aina sammunut. 

Lyhyt oli tämä seitsemänvuoti
nen pesäpalloilukausi HKT:ssä. 
Lyhyt, mutta sitä kunniakkaampi \ 
ja tuloksellisempi. fiKT:n pesä- ) 
palloilu antoi voimakkaan sysäyk
sen ei ainoastaan Helsingin vaan 
koko TUL:n kilpailu- ja harras
tustoimintaan. Kisa-Toverien jouk
kueen ilmestyminen kentälle, toi 
aina "sähköä" ilmapiiriin. Antoi
han tämä joukkue TUL :n yleisur
heilulle usean maanmaineeseen 
nousseen yleisurheilijan ja lisäksi 
näiden vuosien aikana sitä harras
taneille ja sen hyväksi uurasta
neille tyydytyksen työstään, mikä 
missään tapauksessa ei sittenkään 
ole mennyt hukkaan. 
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PALO-KANSA JÄLLEEN 
T 1 E N N Ä Y T T Ä J Ä N .Ä 

Sosiaaliministe-riö on Palo-Kansan aloit
teesta hyväksynyt ainaispalovakuutuk
sille uudet maksuperusteet. Parhaiden 
kivirakennusten 10 vuoden maksut ale
nevat 25 °/o, !-kerroksisten hirsiraken
nusten maksut 17 1/o 11/o ja lauta- sekä 
2-kerroksisten hirsirakennusten maksut 
10 Ofo. Vanhoja vakuutuksia hyvitetään 
korottama lla vastaavasti vakuutussum
mia. 
Palo-Kansa ei sido v.akuutuksenottajaa. 
Yhtiö on nimittäin muuttanut ainais
palovakuutuksensa ehtoja myös ,qiten, 
että vakuutuksenottajalla on vakuutuk
sensa irtisanomisoikeus. 

·. 

KANSA· YHTIÖT 
HE N K 1 P A l 0 - TAPA TURHA 1 A A ~~ T 0 V A K U UTU k $1 A , 

TIKKURILA 



Osoita uhrimieltä - sairaalamme tarvitsevat 
kipeästi verta ja veriplasmaa 

- Luovuta verta 

l_n_l 
LI 

) 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN 
VERIPALVELU 

Topeliuksenkatu 5, Verenluovutus puh. 'l91t8 57 

OL YMPIAMERKKt 
merkillä miehet 

Melbourneen 

Kerromme T ei /Ie kuinka 

se sai saintuvan nimensä! 

JOKU SEN ENSIN KEKSI - JA EHDOTTI. 
Hän tiesi, että HELKAMA oli ensiksi Suomessa 
ottanut käytäntöön modernin sveitsiläisen 
TIEFPUNKT-menetelmän - pyöränrunkojen 
hopeamessinkij uotoksen. 

JA ME KOKEILIMME, mitä HOPEASAUMASTA 
sanottaisiin. Kysyimme naisilta ja miehiltä, 
tytöiltä ja pojilta. 

NAISET JA TYTÖT SANOIVAT : HOPEA
SAUMA - se on jotain kaunista... Se on 
hienoja koristeviivoja, jotka on hienosti piir
retty . . . Kaunis sana. 

MIEHET JA POJAT SANOIVAT : Se on joku 
menetelmä . . . Se on, niin se on teknillisesti 
hyvin mielenkiintoinen .. . Se perustuu johon
kin . .. 

--· 
HOPEASAUMAKSI se sitten "ristittiin". BEL
KAMAN hieno pyörä. Turvallinen ostaa ja 
myydä. Se reilu ansio - ja se suoraviivainen 
SUPER-luokan hintapolitiikka.·,. HOPEASAU
MA-MYYNTI KANNATTAA! 



·1- , 
Käyttäkää OJ«eln 
tämäkin hetki! 

Seuraava, 
olkaa hyvii! 

Voi, voi, 
vielä kolme 

Tämäkin tilanne on sopiva ryhtyä laati
maan veikkauskuponkiinne järjestelmää. 
Ei tee mitään, vaikka elämä onkin mie
lestänne "ristiä ja vastoinkäymistä". 
Juuri tämän viikon kierros saattaa olla 
perin ristipitoinen, joten pudottelernalla 
kynästä ristejä oikein sydämenne kyl
lyydestä - ja käyttämällä tukena yk
köstä ja kakkosta - vastoinkäymi
senne ehkä palkitaan monimiljoonaisella 
~eikkausvoitoll'l! 

•1~ • 
Täyttäkää 01"e1n 
;reikkauskuponkinne! 

·-------------------------------~ 
Kirjapaino Teho Oy., Helsinki 193S 



IC:n ja K-125:n 
TULOSTILASTOT 
kaunisluvat 
jatkuvasti 

PORVOON AJOT 19. 5. 
yli. 250 cc: 
1. K . Lahtinen IC 
2. Y. Aho IC 
3. 0 . Saastamoinen I C 
HMK:n KEVÄTAJO 19. 5. 
yli 250 cc: 
3. P . Ahlberg IC 
KYMIN AJO 30. 5. 
yli 250 cc: 
1. S. Kalajoki I C 
2. K. Lahtinen IC 
5. A. Koskimaa IC 
8. 0. Saastamoinen IC 
10. Y. Aho IC 
HMK :n KESÄAJO 5. 6 .. 
yli 250 cc: 

• • • • • • • • • •• 
• • 

Luotettava par ivaljakko 
K. ·Lahtinen ja IC 

KOUVOLAN JÄÄRATA-AJOa' 
6. 3. a:ne 150 cc: 
1. J. JaaMlkola K-125 
TU~K11RILAN AJOT 15. 5. 
alle 250 cc: 
1. E. i.Ha:Ime K-125 
2. K . FranK: 'K-125 
KYMIN AITO 30. 5. 

1. 0 . Saas tamoinen IC 
3. A. Koskimaa IC 
SAIMAAN AJOT 3. 7. e alle 250 .ce: 
yli 250 cc: e 2. E. Halme K-U5 
1. A. Koskimaa IC • 4. J. Kajanto K-.125 
3. K. Lahtinen IC KARKKILAN MOT0-CROSS 
4. 0 . Saastamoinen IC • 30. 5. alle 150 cc : 

Mukana vain 3 IC-ajajaa ·• 3. J . Huhta K-125 
KERAVAN SYYSAJO 28. 8. HMK:n KESÄAJO 5. 6. 
yli 250 cc: ·• alle 250 cc: 
1. K. Lahtinen IC e 3. E. Halme K-125 
2. 0 . Saastamoinen IC e OUNASVAARAN VAUHTI-
3. A. Koskimaa IC KISAT 24. 6. alle 150 cc: 

Muk3.na vain 3 'IC- aäajaa ·• 2. J. Hlihta K-125 
IC tai K-125 VIE TEIDÄTKIN KÄRKIPÄÄHÄN. 

Pääkonttori: Hel~inki, Kaisaniemen:mtu 1. Puh. 13 822 vaihde. 
Autokorj . .ja tekn. os. : Lauttasaari, Heikkilä nt. 5. P . 673 184 vaihde 
Varaosamyymälä: Helsinki, Fredrikinkatu 67. Puh. 498 719. 

PIIRIMYY JI.Ä. KAUTTA. MAAN 

VASU OY 
P. ESPLANADIK. 25 A 5 - PUHELIN 61311 - HELSINKI 



cmeneekö ~usicy{_,ainen 
p ? 

J'ohtoon . . 
i\tvostelevasti suhtautuvien nykyaikaisten nau;, belll le~ti -
leviää jo 80.000 kot.Un -

TILAA SINÄKIN 

TILAUSHINNAT : 

UUSI NAINEN 

1 vsk. 
1j 2 "· 

LUKEMISTa 

1 vsk. 
1j 2 " 

UUSI NAINEN + LUKEMISTa 

1 vs·k. 
1j 2 " 

700: -
400:-

400:-
2<50:-

1000 :-
600:-

UUSI NAINEN 
Erottaj'a 15- 17 - Helsinki - Puh . 38 419 

OY TRUSTIVAPAA 
BENSIINI 

liiiiKIKA= 
ompelukone 

e SIRO 
e . KEVYT 

• KESTÄVÄ 
e HUOKEA 

Urheiluväen suosima 

saunalaitos 

KYLPYLÄ 

SAVO 
Siltasaarenk. 3 - Puh . 771 935 

Makoisat löylyt joka ilta. 

Ompelukoneen hankkimiseen ei tarvita suuria paaomia. Me-i
dan osamaksujärjestelmamme sopii varmas.ti Teidänkin kuk
karollenne. Esim. TIKKA-kabinettikoneen saatte heti käyttoön
ne ,maksamalla mk 5.200 :- käsiraha:a :ja loput 2.650 markan 

. kuukausie.rissä. · 
TIKKA-ompelukoneita heti varastosta 

TEHTAAN TAKUU- JATKUVA HUOLTO 

Oy J~ W HELSINKI 

Konttori: Keskuskatu 4 ..: Puh: 25-909 
Myymälä: Kaisaniemenkatu 5 - Puh. 662 170 
- MYYNTIEDUSTAJIA KAUTTA MAAN -



SöRN)\ISTEN 

Romukauppa. Oy. 
Hämeentie 36 - Puh. 72 993 . 
Puhelin : Varast ::J 77 77 05. 
R. Oksanen, as. 79 17 33 . 

E. Pahlst en, as. 71 302. 

5opeajaloste 
ov. 

Vilhovuorenkatu 10 
Puh. 775 783. 

Valmistaa merkkejä ja 
mitalleja. 

r
tD 
:r ,.. -· A 
c: 
< 
Q 

0 
--< 

kuva 
joka 

tilantebsta 

joka 

tilanteeseen 
Ludvikink. 4-6 e Hki 

pun. 663713 e 662646 

Palokansa alentaa jälleen 
PALOVAKUUTUSMAKSUJA 
Maksualennus on kaupungeissa ja kauppaJoissa 20-40 o;o ja 
maaseudulla 10-20 o;o. 
Maksualennus tulee voimaan tammikuun 1 päivästä 1956. 
.Maksualennukses.ta pääsevät Palo- Kansan vakuutuksenottajat 
-osallisiksi vuoden 1956 alusta. 

Mikäli Teillä on jo vakqutus Palo-Kansa~sa, ei sitä siis t a r vitse 
sanoa irti maksun tarkistamista varten, vaan maksu ~~;lenne
taa.n ilman muuta eräpäivästä lukien. 

Jos haluatte vakuutuksen halvalla maksulla, niin ottakaa se 
Palo-Kansasta. Kääntykää asiamiestemme puoleen. Heitä on 
kaikkialla. 

KANSA· YHTIÖT 
HENKI· PALO · TAPATURMA- JA AUTOVAKUUTUKSIA 

KISATOVERI 
rrl:O- 2-3 1955 

Vapaaehtoinen työ, 

menestyksen ehto 

Urheilutoiminnan perusehtona seuraportaassa on vapaaehtoinen 
työ. Sitä tehdään tosiaan ilman pyyteitä ja silloin sen tulokset ovat 
myös parhaiten nähtäv~ssä. Seuran toiminta kulkee jatkuvasti myö
tätuulessa ja monet ihmettelevät toiminnan lujuutta. He eivät aja,t
tele sitä, että toimitsijakaartilla on tähän varsin ratkaiseva osansa. 
On myönnettävä., että urheili jat urheilevat ja tuovat seuran värit 
parrasvaloihin, mutta kuinka kävisi jos seurasta loppuisivat toi
mitsijat. On aivan varmaa, että ajan mittaan siitä seurasta lop
puisivat myös urheilijat. Näin on käynyt eräissä suurissalcin seu
roissa ja se olkoon varozttavana esimerkkinä. 

Yhteinen ponnistus tuo henkeä siihen joukkoon, joko... tatstelee 
vaikeuksia vastaan. Usein saattavat ak.tiiviurheilijat katsoa pen
seästi koko seuratoimintaa, mrutta ajanmittaan he huomaavat kui
tenkin, kuinka tärkeätä tuo toiminta on. Suomessa eivät seurat ole 
suuria liikeyrityksiä kuten jossain muualla maailmassa. Meidän -on 
keskitettävä urheilutoimintamme juuri vapaaehtoisen työvoiman 
pariin. Mutta mikä sitten onkaan hauskempaa, kuin saada nähdä 
työnsä tuloks~a. Se vuosien aherrus, jonka on s.uorittanut, saa sil 
loin 'palkkansa. 

Tätä taustaa vastaan katsoen on aivan luonnollista, että jokai
nen haluaa toimia seuransa eteen. Mitä enemn: ä,n meillä on toi
mintaa pyörittäviä uutteria jäseniä, sitä pienemmäksi taakka kun
kin yksilön kohdalla muodostuu. Näin me voimme kehittää toimin
taa ja luoda nuorille uusia mahd!ollisuuksia. Työkenttämme, 11/UO

riso, on saatava kasvamaan oiketta uria kohti terveitä elämän
tapoja_ 



Kaisaniemen puistoteillä 
o n s y n t y n y t h i s t o r ta a 

-~-.-Suomen Sosialidemokr~~ 
tin maraton, joka tunnetaan 
myös Kaisaniemen marato
nin nimellä, järjestetään tä-
nä vuonna 25. kerran. Tämä 
juhlajuoksu suoritetaan jäl
leen Kaisaniemen puistikos-
sa, jonka puistoteillä kaikki 
aikah:emmatkin juoksut ovat 
tapahtuneet. Kilpailusta on 
muodostunut vuosien kulues-
sa käsite ja tämän vuoksi 

1 

kilpailua kohtaan osoitettu 
huomio on ollut jo vuosika_u-1 
det varsin suuri. 

Helsingin Ki.sa-Toverien toimit
si:jakoneisto on pyörittänyt SS
maratonin vuodesta vuoteen. Juok
sijoita on aina riittänyt tähän kil-

Vuoden 1940 SS-maraton täydessä 
vauhdissaa.n. ·Yleisen sarjan voit
taja Ville Saarinen (2) ja ikämies
sarjan paras Valto Salmi (26) te-

kevät yhdessä taivalta. 

4 

pailuun, sillä osanottajien puutet
ta ei ·ole milloinkaan ollut. Ennen 
tämän syksyistä juoksua on näet 
kaikkiaan 1109 miestä lähtenyt 
taipaleelle koettelemaan voimiaan. 
Ensimmäisestä kilpailustaÄ JOka ta
pahtui 1929, Iäntien ova!t ohjel
massa olleet yleinen-, ikämies- ja 
aiokassarjat sekä vuodesta 1935 
lähtien yli-ikämies·sarja. Tänä 
vuonna on tehty kilpailusääntöihin 
sikäli poikkeus, että aiokassarjan 
15 km on pidennetty täyteen mit
taan ja tämän sarjan miehet juok
s·evat nyt myös 25 km. 

Vaikka Kaisaniemen puistossa 
onkin nähty tämän syksyn suur
juoksun aikana kel!astuneita pui
den lehtiä, niin siitä huolimatta on 
tulostaso ollut aina viheriöivää. 
Uusia kykyjä on pulpahtanut pin
nalle ja aiokassarjan osanottaja
luetteloi~ta ilmenee luk·emattomien 
myöhemmin mainetta niittäneiden 
ravureiden nimet. Syksyisin, jol
loin varsinaisesti jo muu yl·eisur
heilutoiminta on kääntynyt ehtoa
puoleen, ovat lyhempien matkojen 
miehet rohkeasti lähteneet mu
kaan SS-maratonille ja siten ehkä 
myös löytäneet sen lajin, jos:a sit
ten vuosien mittaan ovat suurem
mat laakerit niittäneet. Kaisanie
messä on tosiaan nähty mestari-. 
ainesta. · 

Vuodesta vuoteen on Kaisanie
men suurjuoksua vaalittu. Sota
vuosinakin pidettiin kipinää yllä 
vaikeissa olosuhteissa. Kahtena 
vuotena oli kuitenkin pakko tyytyä 
muihin toimiin ja niinpä vuosina 
1941 ja 1944 ei kilpailua voitu jär
jestää. Vuosien aikana on juoksun 
lähtöpaikka vaihdellut, sillä juok
sijain lähtö on tapahtunut niin . 
Vallilan työväentalon kuin Suo
men Sosialidemokraatin toimitalon 

1 · 

1947 käytiin tiukka kamppailu paremmuudesta. Vasemmanpuolisessa 
kuvassa kärkijoukko ohittaa kierroksella Toivo Salmen (84) ja oikealla 
kärkimiehet Enver Bederdin (5), Ville Saarinen (6), Jorma Siltanen 

ja Väinö Nevalainen kamppailevat pa,remmuudesta. 

edestä ja joskus ovat miehet aloit
taneet matkanteon Kaisaniemestä, _ 
jolloin katuosuutta ei ole ollut. Vii
me vuosina .on .lähtöpaikkana ollut 
jälleen SS :n toimitalon edusta, 
Paasivuoren puistikko, josta juok
sijain värikas joukko on lähtenyt 
matkaan. Yleensä on juoksu ollut 
Työväen Urheiluliiton juoksijain 
syysparaati, mutta nyt, kun koko 
maamme urheilutoiminta on va
linkauhassa, nähdään mukana 
myös Suomen Urheiluliiton mi·ehiä. 
Kahdesti on kansainvälisyyttä 
nähty "Kaisun" puistoteillä, sillä 
ennen sotia, vuonna 1938 oli mu
kana ranskalainen Lucien Duques
ne ja viime vuonna taasen norja
lainen Victor Ols·en. Molemmilla 
k·erroilla on kui.tenkin vieraHlam
me ollut epäonnea matkassa sai
rauden muodossa ja niin on koti
mainen juoksijavoima aina yltänyt 
voittoon. 

Jos ovat juoksijat .olleet tunnet-

tuja ni.m1a, niin tunnettuja hen
kilöitä ovat olleet myös tämän ma
ratonkilpailun lähettäjät. Joukosta 
voimme poimia mm. ministeri Väi
nö Leskisen, päätoimittajat Eero 
Vuoren, Eino Kilv·en ja Väinö K'<Li
volan, kansanedust~ja Sylvi-Kyl
likki Kilven, johtaja Toivo Sal
mion, kirjailija Heikki Välisalmen 
jne. Tunnettuja nimiä on si.is ollut 
lähettäjien joukossa ja melko ai
nutlaatuista on ollut myös se, että 
nainen on toiminut tämän juoksun 
"pyssyml:ehenä". 

Nyt kilpailtava kiertopallkinto, 
jonka kustannusosakeyhtiö Kan
sanvalta on lahjoittanut - kuten 
kaikki aikais·emmatkin ki·ertopal
kinnot- on järjestykse.ssään kuu
des. Ensimmäisen potkaalin vei Nii
lo Bothas, sitten olivat vuorossa 
Valto Salmi, ' Ville Saarinen kah
desti j'<l. viimeksi Veikko Timonen. 
Nyt kilpailtavaan ki•ertopalkintoon 
on turkulais·ella E.r:kki Kurjella 

5 



kiinnitystä ja ort se näinollen h ä 
nen osaltaan katkolla. 

Tämän juoksijoiden syyskatsel
muksen järjestämiseen on ollut 
monta syytä, mutta ehkäpä rat
kais·evin oli se, ·että TUL:n :juoksi
joilla ei ollut mes·taruuskilpailuja 
lukuunottamatta 25 km :n kilpai
luja ja siinä mielessä iähdettiin 
1929 liikkeelle. Kilpailijoita kyllä 
oli, muttei kilpailuja. HKT halusi 
saada tämän epäkohdan pDiste
tuksi ja onnistuikin siinä niin hy
vin, että nykyisin yhä useammat 
seurat maaseudulla;kin ovat ha
vainneet näiden "piikin" kilpailu
jen välttämättömyyden. 

Alkuvuosien uurastajia SS-mara
tonin kimpussa olivat kilpailun 
luojat Hugo Kangas, Onni Metsistä 
ja Vilho :Vainio. Heidän ansiota 
on se, että kilpailusta on muodos-

Toivo Salmi on SS-maratonin .ah· 
kerampia uurastajia. Hän on voit
tanut yleisen sarjan kerran, ikä
miehet 2 kertaa ja yli-ikämiehet 

kokonaista 7 kertaa. 

Ensimmäisen kiertopalkinnon 
omakseen vienyt Niilo Bothas. 

tunut käsite. Myöhemmin on työ
tä jatkettu ja silloin on erikoisesti 
seuramme monivuotisen puheen
johtajan Kalervo Löfbergin työ 
ollut korvaamatonta ja viime vuo·
sina on tässä touhussa ollut mu
kana maratonurheilulle "vihkiyty
nyt" Yrjö Lapinlinna. Tietysti on 
paljon muitakin tarvittu ja sellai
sia miehiä on aina löytynyt. Oman 
panoksensa ovat tähän juoksuun 
fintaneet myös Suomen Sosialide
mokraatin urheilutoimittajat, jois
ta erikoisesti alkuaikoina Eero A. 
Pulli ja nykyisin Henry Lindbergh 
ovat olleet innolla touhuissa mu
kan'a. 

Kaisaniemen maratonin yhtey·
dessä on toimeenpantu muutakin 
ohjelmaa, sillä puistoviesti, jossa 
matkat olivat sprintteriosuuksia, 
juostiin useampana vuonna, mutta 
kun ki·ertopalkinto löysi omistajan
sa, niin innostus sammui. Ovatpå 
kansanedustajatkin olleet Kaisa
niemessä ratkomassa paremmuut
taan. Se ei suinkaan tapahtunut 
maratonin muodossa, vaan köy
denvedon jalossa kilvassa . 

Nykyisin on Kaisaniemessä juok
sun puistokierros 714 metriä ja 25 
kmn mi·ehet kiertävät sen 33 ker
taa. Kun katuosuus on vajaat 2 

km, niin vaadittava matka saa
daan täyteen. Juoksi:jat ovat olleet 
aina tyytyväisiä juoksurataan, jo
ka talkoovoimin on vuosittain kun
nostettu. Sateella se tosin on nil
jakas, sillä miehet eivät voi käyt
tää pii:kkitossuja, koska ns. "taka
suora" on asfalttia . 

Kustannusosakeyhtiö Kansan
vallan kiertopalkinnon, josta kil
paillaan kaikkien juoksijoiden kes
ken , lisäksi on ikämiessarjassa ol
lut kaksi kiertopalkintoa. Ensim
mäinen on ravintola Klaavan lah
joittama. Viimemainitun otti lopul
liseen hallintaansa Veikko Timo
nen viime vuonna. Vuosittain ori 
lisäksi kaikille · 25 kmn miehille, 
jotka ovat taivaltaneet matkan 
loppuun, jaettu palkinto. Osanot
toennätys SS-maratonilla on pe
räisin vuodelta 1950, jolloin 62 
miestä lähti matkaan ja 56 juoks~ 
matkan loppuun. Kahde-sti muul
loinkin, nimittäin vuosina 1936 ja 
1947, on matkaan lähtenyt yli 60 
miestä, tarkasti sanoen, 61 , joten 
kyllä osanottaja värikkyyttä on 
Kaisaniemessä vuosien varrella 
nähty. 

Helsingin Kisa-Toverit on tämän 
vuotuisen suurtapauksen järjestä
nyt tietoisena siitä, ettei tässä 
juoksussa taloudellisessa mielessä 
kartuteta järjestävän seuran kas
saa. Tarkoitus on ollut pelkästään 
urheilullinen, luqda juoksijoillem
me mahdollisuuksia kiristyvässä 
kilpailussa. Tässä on ai•na:kin tähän 
mennessä onnistuttu ja toivotta
vasti vastaisuudessakin asia on 
nam. Kiintymys SS-maratonia 
kohtaan onkin juoksijoiden kes
kuudessa ollut ihailtavaa. Nytkin 
on mukana useita juoksijoita, jot
ka ovat taivaltaneet lukemattomia 
kertoja näillä puistoteillä ja vas
taisuudessakin he >Ovat luvanneet 
olla mukana niin kauan kuin vain 
jalkR reippaasti nousee. Se on to
dellista kiintymystä urheiluun. 

Tämänkertainen juhlajuoksu, 25. 
järjestyksessään, ol·koon juhlaa 
niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. 
Seuramme pitää huolen siitä, että 
tämän perinteellisen juoksun his
toria ei lopu tähän. Vastaisuudes
sakin voi jokainen suunnata aske
leensa Kaisaniemeen. 

Moninkertainen Kaisaniemen maratonin voittaja Valto Salmi (oik.) 
ojentaa kiertopalkinnon 1943 juoksun voittaneelle Porin Pyrinnön 

Risto Vesterlundille. 



SS-maratonin voit~ajat ,, 
sarjoittain kautta aikojen 

YLEINEN SARJA 
1929 N. Bothas, HVi ..... . 1.31,13,2 
1930 T. Salmi, HKT . . . . . . 1.26.10,6 
1931 N. Bothas, HKT . ... 1.25.24,0 
1932 N. Bothas, HKT . . . . 1.28.43,0 
1933 V. Salmi, HKT ..... . 1.30.47,5 
1934 V. Salmi, HKT . . . . . . 1.25.19,4 
1935 V. Salmi, HKT . .. . . . 1.28.27,5 
1936 Väinö Saarinen, TY 1.27.11,5 
1937 Vine Saarinen, LoLo 1.29.05,0 
1938 Ville Saarinen, LoLo 1.26.58, 7 
1939 T. Mustonen, HKT . . 1.27.34,8 
1940 Ville 8aaTinen, HVi 1.28.39,0 
1941 Ei juostu. 
1942 T . LaaJkkonen, HU . . 50.04,0* 
1943 R. Vesterlund, PoPy 1.25.38,0 
1944 Ei juastu. 
1945 T. Laakkonen, HU .. 1.25.23,8 
1946 Ville Saarinen, HVi 1.27.42,8 
1947 Ville Saarinen, HU . . 1.26.07,4 
1948 V. Nevalainen, VuokV 1.28.46,0 
1949 R. Vesterlund, PoPy 1.30.29,4 
1950 V. Timonen, LaKa 1.25.11,8 
1951 V. Timonen, LaKa . . 1.24.05,0 
1952 V. Simukka, RenR .. 1.24.57,4 
1953 E. Kurki, TuKV . 1.26.12,6 
1954 E. Kurki, TuTo 1.24.08,2 

IKÄMIEHET 
1929 K. Streng, HKu 1.46.06,0 
1930 N. Haavisto, PoPy 1.30.40,0 
1931 K. Sikovuori, TurS .. 1.42.58,0 · 
1932 0. Väisönen, ViiJ .. 1.38.47,0 
1933 K. Asplund, KäKu .. 1.40.42,0 
1934 A. Lyytikäinen, KKV 1.36.51,0 
1935 T . Salmi, HKT . . . .. . 1.35.14,0 
1936 T . Salmi, HKT . .. . . . 1.34.33,0 
1937 J . Hämäläinen, HKT 1.32.32,0 
1938 J. Hämäläinen, HKT 1.34.35,0 
1939 V. Salmi, HKT . . . . . . 1.28.25,0 
1940 V. Salmi, HKT . . .. .. . 1.30.42,0 
1941 Ei juostu. 
1942 V. Salmi, HKT . . . . . . 52.58,0*) 
1943 U. Seppälä, HKo 1.28.44,0 
1944 Ei juostu. 
1945 E. Lahtonen, TuVo . . 1.30.22,0 
1946 U. Seppälä, HKo .... 1.29.52,8 
1947 V. Päivinen, ImV .. 1.30.41 ;0 
1948 U. Seppälä, HU . . . . 1.32.04,0 
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1949 Ville Saarinen, OTU 1.30.14,4 
1950 Ville Saarinen, OTU 1.30.16,0 
1951 V. Nevalainen, VuokV 1.26.48,0 
1952 V. Timonen, LaKa 1.24.11,4 
1953 V. Timonen, LaKa ·1:29.06,0 
1954 V. Timonen, LaKa .. 1.26.57,0 

YLI-IKÄMIEHET 
1935 K. Streng, HKu ... . 1.56.46,0 
1936 E. Heinm;en, HKT ·) 1.43.51,0 
1937 V. Duvehn, TK-V .. 1.53.26,0 
1938 V. Duvelin, TK-V .. 1.55.26,0 
1939 T. Salmi, HKT ...... 1.37.27,0 

Ville Saarinen on ainoa juoksija, 
joka on pystynyt viemään kaksi 
kiertopalkintoa omakseen. Tässä 

Ville Kaisaniemen puistotiellä. 

Tauno Mustonen oli lupausten 
juoksija. Hän voitti SS-maratonin 
1939, mutta kaatui sitten rinta-

malla. 

1940 T. Salmi, HKT ... .. . 1.41.17,0 
1941 Ei juostu. 
1942 T. Salmi, HKT . ..... 55.10,0*) 
1943 T . Salmi, HKT ...... 1.29.16,0 
1944 Ei juostu. 
1945 T .Salmi, HKT ..... . 
1946 R. Törnqvist, PoV .. 
1947 T. Salmi, HJy ..... . 
1948 T. Salmi, HKT ... . . . 
1949 M. Murtosaari, HKo 
1950 T. Rötkö, EuR .. .. . . 
1951 T. Rötkö, EuR . . ... . 
1952 R. Törnqvist, PoV . . 
1953 T. Rötkö, EuR .. .. . . 
1954 R. Törnqvist, PoV 

ALOKKAAT *l 

1.37.31,0 
1.32.51,6 
1.36.32,0 
1.37.52,0 
1.36.58,0 
1.35.27,0 
1.34.16,0 
1.38.04,8 
1.39.54,4 
1.38.42,0 

1929 0 . Hedman, TY 54.46,3 
1930 V. Salmi, HKT 51.49,4 
1931 V. Salmi, HKT 51.15,0 
1932 V. Salmi, HKT 52.56,0 
1933 U. Rinne, HTa .. . . . ... 52.38,5 
1934. U. Rinne, HTa . . .... 51.28,0 
1935 T. Vallgren, HKT .... 54.59,0 
1936 Torsti Mustonen, KorKP 52.08,0 
1937 Torsti Mustonen, KäKu 53.17,0 
1938 V. Majanen, HKT 53.23,0 
1939 V. Majanen, HKT . . .. 51.50,6 

1940 Torsti Mustonen, KäKu 52.31,0 
1941 Ei juostu. 
1942 V. Päivinen, ImV .... 53.40,0 
1943 0 . Vuori, KäKu 51.34,0 
1944 Ei juostu. 
1945 K . Uskonen, HU ... . .. 51.19,0 
1946 A. Aho, SalV ... .. . . . 51.54,8 
1947 V. Timonen, LaKa ... . 50.55,6 
1948 V. Timonen, LaKa .. 51.24,0 
1949 M. Elomaa, RiKV . ... 52.21,2 
1950 0. Manninen, VaaKu 51.23,0 
1951 M. Elomaa, RiKV . . .. 49.35,6 
1952 K. Purhonen, HKT . . 53.33,2 
1953 K. Laakso, Järi .... . . 51.47,0 
1954 U. Mattsson, TiKa 48.30,6 

*) matka 15 km . 

Miljoonia 
Syksyn suurapajat ovat jäl

leen käsillä, sillä veikkausku
pongeilla esiintyvät luja.t ja 
yllätykselliset englantilai~et 
liigaottelut tuovat paljon ra
haa voittajille. Yhtä tärkeätä 
kuin on veikata, on tuoda ku
pongit ~euran omaan vas
taan.ottoon. Keskiviikkoisin 
vastaanotetaan seuran toi
mistossa Vallilan työväenta
lossa klo 18-22 kaikkien ha
lukkaiden m.iljoonikkojen ku
pongit. 

\. .;) 

SEURAENNÄTYKSIÄ 

Lehtemme viime numerossa jul
kaisimme HKT :n seuraennätyk-set 
yleisurheilussa. Kuluneen kauden 
aikana on tilastovn tullut jo kaksi 
lisämerkintää. Ilmari Miettinen 
poisti Tuomo Virtasen nimen luet
telosta heitettyään moukaria 54.64. 
Eino Simelius puolestaan on sel
vittänyt korkeudessa 194 senttiä ja 
jakaa ennätyks·en nyt Nils Nickle
nin kanssa. Samalla on korjaukse
na mainittava, E.ttä seuran ennä
tys 25.000 metrin ratajuoksussa on 
Toivo Salmen nimissä ajalla 
1.27.34,0 ja on tulos saavutettu Hel
singissä vuonna 1930. 
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Voimistelijattaremme 
taitojaan esittämässä 

H elsingin piirin jo nelj ä vuo t ta 
ahkerasti uurastanut ja kotimaas-
a useaan otteeseen esiintynyt 

naisvoimistelujoukkue pääsi lopul
ta tuolle niin kauan kaivatulle ul
komaanma tkalle touko-kesäkuun 
va ihteessa. Joukkue kävi esittä 
mässä taitoaan Belgiassa ja Hol
lanniss.a. Mukana oli 16 voimisteli
jaa ja tässä joukossa neljä kisa
toverilaista, nimittäin Raili Aimio, 
Kerttu Etelämäki, R.itva Railama 
ja Anja Salmela. 

Matka suuntautui aluksi lentäen 
Kööpenhaminaan ja siitä edelleen 

Junalla Saksan halki Belgiaan. 
Liegen asemalla oltiin meitä oikein 
·kukkasin vastassa ja hieno turisti
bussi odotti viedäkseen meidät ~a
japaikkaamme, vanhaan Wegi
montin kivilinnaan. Tämä entinen 
kreivillinen linna vallihautoineen 
ja ihastuttavine puistoineen, jossa 
oli uima-allaskin, toimii nykyisin 
kunnallisena retkeilymajana. 

Jo saapumispäivän il.tana aloi
timme viikon ~estävän esiintymis
turneemme voimistelemalla linnas

. sa lomaansa viettäville vanhuksil
le. Tämä oli kuin alkuharjoitus 

Tässä Helsingin piirin naisvoimis.telijain iloinen joukko kuvattuna 
matkan varrella, 
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SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATIN 

25. MARATON 
K A 1 S A N 1 EM E S S Ä 18. 9. 1955 

TOIMITSIJAT: 

Kilpailun johtaja: 
Ylisihteeri: 
Ylitoimitsija: 
Kuuluttaja: 
Kilpailun valvojat: 
Järjestyspäällikkö: 
Sanomalehtisihteeri: 
Yhdysmiesten johtaja: 
Juoksun lähettäjä : 

Kalervo Löfberg 
Yrjö Lapinlinna 
Einari Nissilä 
Pentti Salmi 
Börje Dahlgren ja Sulo Santane.n 
Arvid Laakwnen 
Vesa Mäkinen 
Touko Nurmi 
SS :maratonin "isä": Onni Metsistö 

Ylituomari: 

PALKINTOTOMARI'I': 

valto Salmi 
Kilpailun sihteerit: 
Yleissihteerit: 

Ki.erroslaskijoiden johtaja: 
A,janottajien johtaja: 
Ajanotta.jat: 

Maalituomarien johtaja: 

Leo Huttunen ja Teuvo Nurmi 
Henrik Kvick, Sulo Lundelin ja 
Arvo Metsistö 
Arvo Pitkänen 
Antti Hakala 
Gunnar Grahn, Lauri SantJanen, 
Veikko K8iri ja Eero Nieminen 
Eino IIvonen 

Kaisaniemen puistokierroksen pituus 714,3 m. Katuosuus 1.428,6 m. 



OS·ANOTTAJAT: 
(Matkan pituus kaikissa sarjoissa 25.000 m) 

YLEINEN SARJA 

Ennätys: Ve-ikko Timonen, LaKa 1.24.05,0 v. 1951. 

Numerot: 1-20. 

1. Viktor Olsen, Norja . . . ...... . 

2. Paavo Kotila, Vetelin Urheilij. ... .. . .... .. ... . . 

3. Eino Pulkkinen, Rautjärv. Urh . ..... .. .. .. ... ... ... ...... ... . .... ... , .. \ .. .. ..... . . 

4. Pauli Pellinen, Imatran Voima ... .... . 

5. Olavi Manninen, Jyväsk. Tov. 

6. Eino Auvinen, Hgin Pol.-Voim. 

7. Väinö Lumilehto, Jyväsk. Tov .. ... .... .. .. .... ... . 

8. Terho Virtanen, 'I1ap. ~rmo .... .. ..... .. . 

9. E. Oja, Tampereen Yritys .. . .. . . . . . . .. . . . . .... . .. . 

10. Erkki Kurki, Turun Toverit 

11. Veikko Simukka Lahden Taimi 

12. Eino Oksanen, H :gin Pol.-V. 

IKÄMIESSARJA: 

Ennätys: Veikko Timonen, LaKa 1.24.11,4 v. 1952 

Numerot 21-30. 

21. Mikko Hietanen, Vihtav. Pam . ... ... ... ...... .. ........ ..... ......... . 

22. Vieno Virtanen, H:gin Visa 

23. Kalle Sipilä, HKT 

24. Gunnar Lehtinen, HKT 

25. Eino Björn, HU-41 

26. Hugo Virtanen, Elannon Isku 

27. Arvo Keturi, H :gin Visa 

.1 

YLI-IKÄMIESSARJA: 

Ennätys: Toivo Salmi, HKT 1.29.16,0 v. 1943 

Numerot : 51-70. 

51. Toivo Salmi, HKT 

52. Emil Mälkiä, Vuoksenn. Vesa 

53. Sulo .Veijalainen, Vuoks. Vesa .. ...... ... ... ..... ... ... . 

54. Ma.rtti Jäppilä, H:gin Tove'rit .... : ........... ... . ... .. .. ... ... . 

55. Hermanni Haanpää, Hgin Visa .. ..... ... ...... .. .... .. .... ...... . 

56. Tuure Rötkö, Euran Raiku 

57. Ragnar Törnqvist, Porv. Veik. 

58. Yrjö Sandström, HKT 

59. Toivo Ruuth, Ryttylän Kiri 

60 . Armas Kujala, BAA 

61. Niilo Karisto; Perniön Nousu ... ....... .. ...... .. ... .. ... ... . . 

62. Kalle Salminen, Rajam. Kehit ... ...... ... .. ....... ..... .. . 

ALOKASSARJA: 

(C-lk. ja luokattomat) 

Numerot: 31-50. 

31. Erik Asikainen, Elannon Isku .. ............... .... ...... .. . 

32. Matti Simukka, Renk. Reima .. .... ... ... .. ... .... ... . . 

33. Heikki Kinnari, HKT 

34. T : Ma;rtelin, Lohjan Louhi 

35. Albert Andersson, Ernestas IK .. ... ..... .... .. ....... ....... . 

36. Onni Rauhala, Lapinj. Lukko .. ... .. ..... .. ...... ..... .. .. ......... .. . 

37. Unto Kortelainen, Lauttas.Into . .. .... .... ... ...... .. .... ........ ...... . 

38. L. Kemppainen, Lauttas. Into ......... .. .... ..... .... .. ...... ... .... .... ..... ... . 
39. Paavo Rautio, Vuoksenn. Vesa .. ... ...... .... .. ....... .. ...... . 

40. P. Saarinen, H :gin Jyry .... .. ..... ................. ... .... .... . 

41. Matti Ikonen, Elannon Isku .... .. ............. .. ... .... .. ..... ...... .. .. . . 

42. Armas Tuominen, Numm. Kip . .. ..... ~ ..... .. . ... ..... .. ... .... ...... .. ... .. ... .... .. .. . 

43. Jouko Palmen, Tikk. 'Kaj'astus .. .... ........... ... ... . ..... ... ... ... . .. ... ... .... . 

44. Arvo Stålberg, Tikk. Kajastus .. .......... ...... .... . . 



,.,...,.,.------------------------------------------------------~ ----------------

Kuvassamme nähdään juoksun kansainvälinen vieras norja
lainen Viktor Olsen, joka on tunturimaan mestari. Jo viime 
vuonna hän oli antamassa väriä Kaisaniemen maratonille ja 
on mukana nyt jälleen. Ylläolevassa kuvassa Olsen (oik.) kes
kustelemassa Helsingin Kisa-Toverien puheenjohtajan Kalervo 

Löfbergin kanssa. 

r) 

seuraavan päivän j uhloallisuuksia 
varten. Silloin näet alkoivat isän
täseuramme L'Union Beynoisen 50-
vuotisjuhlat, joihin oli .kutsuttu 
osanottajia myös Pariisista, Rot
terdamista ja Frankfurtista. Juh
lat kestivät kaksi päivää ja esiin
tymisiä oli runsaasti. Sanomaleh
det ylistivät meitä rajattomasti j.a 
yleisö oli vallan haltioissaan. He 
olivat jopa valmiit antamaan meil
le taiteilijain arvontmen voimis- . 
telun alalla. Meitä kuitenkin hie
man huvitti se, että he kaiken ai
kaa ·väittivät meidän tanssivan ei
vät-kä oikein selityksistämme huo
limatta uskoneet meidän vain voi- , . 
mistelevan. · 

Menestyksemme jatkui edelleeri 
Tilleurissa ja W·aremm:essa, kah'
dessa pienemmässä Belgian kau.: 
pungissa ja Leuvenissa, vanhassa 
yliopistokaupungissa. Matkamme 
jatkui miljoonakaupunki Brysseliin 
ja sieltä Antwemenin kautta Hol
lantiin, jossa meillä oli määrä osal
listua Hollannin veiiesliiton hel
luntaijuhliin Dordrechtissa. 

Riemua riitti kun täällä tapa
simme muitakin suomalaisia: yleis
urheilijoita, uimareita ja kansan
tanhuujia. Kyseltiin kotimaan uu
tisia ja kerrottiin tapahtuneit·a se
kä naurettiin yhdessä sille ",käsillä 
puhumiselle", jolla olimme itseku
kip. tulleet hyvin toimeen. Koko 
Sucmen joukkue oli täydellinen 
kun vielä korinalloilij at saapuivat, 
heidänkin joukossa oli kisatoveri
laisia, ja yhdessä kaikki valmistau
duimme juhlaan · kukin joukkue 
omalla tavallaan. 

Lukuisia esiintymisiä kentillä, 
puistoissa ja ulkolavoilla sisältyi 
ohjelmaan, jota suoritettiin päi
vällä ja illalla, jolloin valonheittä
jien häikäistessä tunsimme todel
lista juhl'atunnelmaa. Yleisö oli 
ihastunut ja sanomalehdet olivat 
jälleen tulvillaan kiitoksen sanoja 
suomalaisista. Dordrechtin ihanien 
päivien jälkeen oli edessä kotimat
ka, jota .ennen joukkueemme sai 
lukuisia esiintymista:rjouksia eri 
puolille Eurooppaa. 

Helsingin piirin naisvoimistelu-

Dordrechtissa oli komea juhlakul
kue, jossa Suomen lipun vartion 
muodostiva.t oikealta lukien nais
voimistelija Ritva Railama, kori
palloilija Matti Köli ja kansan
tanhuaja Reino Kärnä. Suomalai
set keräsivät reitin varrella suu-

rimmat suosionosoitukset. 

joukkueen kokoonpano tällä mat
kalla oli seuraava: 

Johtajana Anni Kivistö, .säestä
jänä Sylvia Lehtoranta-Pietilä, ta
loudenhoitajana Hilja Paasikalli.o 
ja voimistelijoina Karin Lindqvist 
Isku, Leena Lehtonen Isku, Kirsti 
Lehtonen Isku, Maija-Liisa Häikiö 
Pyry, Rauni Winter Jyry, Raili Ai
mio HKT, Kerttu Etelämäki HKT, 
Ritva Railama HKT, Anja S'almeh, 
HKT, Paula Kiviranta Kotkat, 
Taina Koskinen Kotkat, Raili 
Hiekkaranta Tarmo, Lilli Nyman 
Tarmo, Pirkko Aarnio HTNV, Si
nikka Mäntylä HTNV ja An;.ia Vir
ta Käpylän Kunto. - P ö p ö. 
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1500 mn vauhtijuoksu menossa. Saksan Reinnagel johtaa ja voittaa. 

199 osanottajaa mukana! 
Seuramme toimeenpani yhdessä 

Tikkurilan Kajastuksen kanssa 
elokuun puolivälissä Eläint:uhan 
urheilukentällä kansainväliset 
yleisurheilukilpailut, joihin osal
listui 8-henkinen itä-saksalais
joukkue. Nämä kilpailut olivat 
kahdessakin mielessä merkityksel
liset. Ensiksi niihin osallistui ko
konaista 199 urheilijaa j a toiseksi 
ensimmäisen kerran toimeenpan
tiin Helsingissä kilpailut, joihin 
liittoihin katsomatta saivat kaikki 
halukkaat osallistua. Ill'asta muo
dostuikin täysosuma. 

199 ·osanottajan osallist uminen 
vaatii jo järjestäjiltä taitoa. Kun 
kaiken lisäksi kilpailut oli vietävä 
lävitse hieman runsaassa kahdessa 
tunnissa, pimeys kun jo klo 20 jäl
keen loi varjonsa, niin kuolleita 
kohtia ei päässyt syntymään. Leh
temme edustaja kysyikin Itä-Sak
san joukkueen johtajalta E r b a c-
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h i 1 ta hänen mielipidettään jär
jestelypuolesta : 

- Kilpailut oli järjestetty erin
omaisesti ja meidän saamamme 
vastaanotto oli mitä sydämellisin. 
Näin runsaan osanottajamäärän ja 
lajivalikoiman läpivieminen vaatii 
huippuunsa hattua koOneistoa. Kai
kesta näki, että suomalaiset osaa
vat järjestää hyviä kilpailuja. 

Yleisöä oli Eläintarhassa n. 2000 
maksanutta ja saivat he nähdä 
erinomaisia suorituksia. 5000 met
rin juoksusta muodostui todellinen 
yleisölaji, jossa Visan Erkki Saira
nen juoksi uuden TUL:n ennätyk
~ en :aikanaan 14.20,8 kukistaen itä
saksalaisen Herbert Rollen selvästi. 
Valitettavaa oli, ettei oma k<M"
keushyppyvalttimme Eino Simelius 
voinut hypätä loukkaannuttuaan 
Kuopion SM-kisoissa. Nyt lajin 
voittanut saksalainen Gunter Lein 
olisi joutunut silloin taitopunta
riin. 

. 8-henkinen "Kisis-perhe" 
' 

kävi Itävallan Grazissa 

H .einä:kuuss•a toimeenpani Työ
väen ' Urheiluliitt ') suuren seura~ 
matkan päämääränä Itävallan 

. ASKö :n suuret liittojuhlat Gra
zissa. Tällä matkalla oli urheilijat 
ja turistit mukaanlaskien kaik
kiaan 437 henkeä käsittävä joukko, 
joka varmasti suuruudessaan ha
kee vertaistaan nii-inkin pitkän 
matkan ollessa ky~eessä. Matkalla 
oli myös 8-henkinen "Kisis-perhe", 
jonka muodostivat ·Kalervo Löf
berg, Einari Nissilä, Esko Hakonen, 
Terttu Salmela, Liisa Vaapi, Kert
tu Vasara sekä Kaarina ja Kerttu 
Lilja. 

Perheen kokemukset ja näkymät, 
niin kielteiset kuin myönteisetkin, 
pienet munaukset ja muut toljai
lut matkan varrella antoivat· vain 
lisäväriä. Huippukohta oli tässä 
mielessä Kööpenhaminassa, j olloin 
siirryttiin satamaan vievään ju
naan. Löfbergin ryhmälle oli mää
rätty juna, jon:ka asemalla ollut 
junailija neuvoi olevan siellä ja 
siellä. Mutta siellä junassa selvisi
kin, että nyt ollaan väärässä "kyö
kissä". Aikaa oli vain kaksi mi
nuuttia ja -silloin alkoi koko po
rukka, joh_on kuului noin sata hen
keä, porhaltaa klmpsuineen kamp
suineen suuren sekamelskan valli
tessa toiseen junaan, 1oka välitt ö
mästi sitten lähtikin. Nyt jännät
tiin kovasti, oliko Terttu-rouva 
mukana. Kun tultiin satamaan 
niin siellä hän oli 'kuitenkin· muita 
jo vastassa! Päästiin siis pelkällä 
säikähdyksellä ja ainoa näkyvämpi 
miir:uspuoli tästä kaikesta oli sär
kynyt ikkunanruutu junassa. 

Matka oli verraten rasittava, 
mutta yllättävän hyvin kaikki so
peutuivat toisiinsa ja toverihenki 
tuossa suuressa joukossa oli esi
meTtklllinen. Jokaisessa pysähdys
paikassa olivat tietenkin tavarata-

lot "hyökkäyksen' ; kohteena ja 
paljon kertyikin tuliaisia koti~ ' 
maassa odottaville ystäville. Me
nomatkalla yövyttiin Kööpenha~ 
minassa ja Miinchenicsä. Viime
mainitussa paikassa 1outuivat tyt
täret ihmeasemaan kun ravinto
lassa tuotiin eteen litran vetoinen 
oluttuoppi, joka sai korvata mai
tolasin. Tilanne pelastettiin kui- . 
ten'kin tyttärien kohdalta joillakin 
"operaatioilla". 

Kisakaupunki Graz, joka on lu
kuisten vuorenhuippujen ympäröi
mä, esittäytyi aluksi vaatimatto
mana ja hiljaisena, mutta jo tulo
päivän iltana oli kisayleisö luonut 
sille oman värikkään leimansa. 
Suomalaisten menestys oli suoras
taan loistava, niin miehet kuin 
naisetkin niittivät mainetta ja eri
koisesti naisten sirot voimistelu
esitykset saivat yleisön lämpene
mään. Liittojuhlan kohokohdaksi 
muodostui juhlamarssi. Marssi
reitti 'kulki halki kaupungin ja 
kansaa oli kertynyt katujen var
sille aivan mustanaan. Yhtenäinen 
ja kat~eamaton suosionosoitusten 

"Laululinnut" Kaarina ja Kerttu 
Lilja poseeraavat tässä hymyssä

suin kameran edessä. 
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myrsky seurasi suomalaisryhmää 
sen marssiessa. Kättentaputukset 
ja hurraahuudot k•aikuvat vieläkin 
korvissa heinäkuun juhl~a muis·
t ellessa. 

Grazista kotimatkalle lähdet
täessä pistäydyttiin maan pääkau
pungin Wi-enin kautta. v;anha ja 
iloinei1 Wien on yhä sama kuin 
enn enkin. Itäv~llan .kansa oli juu
ri saanut vapautensa rauhansopi
muksen muodossa ja tämän vuoksi 
oli ilo -kaksinkertainen. Grinzing, 
jossa myös käytiin, kuuluu Wienin 
tärkeimpiin nähtävyyksiin. Sieltä 
voikin yhdellä silmäyksellä nähdä 
koko kaupungin ja ihmetellä sen 
mittavuutta. Wienissä suoritettiin 
kiertoa1·elu ja sinä aikana saatiin 

. turistibussilla noin neljän tunnin 
nähdä paljon mielenkiintoista. 

roerttu ja K~arina Lilja olivat 
suosittuja matkakumppaneita ko
ko ajan. Heidän ainainen hyvä
tuulisuutensa pursui laulun mer
keissä. Niinpä he saivatkin niin 
junamatkoill::1 kuin muulloinkin 
seuraa laulutuo.kioilleen. Tyttärien 
lauluvarasto oli loppumaton ja 
niinpä he saivatkin nimeksi "Lau
lulinnut". Aina herttaise.t ja hil-

}aiset Liisa Vaapi ja Kerttu Vasara 
olivat koko matkan ll!jan niin täy
dellisessä äidin hoidossa kuin olla 
voi, sillä "Kisis-perheen" äiti'Tert
tu-rouva piti siitä puqlesta huolen 
ja samaan huoltoon kuuluivat 
luonnollisesti myös ]Jiljan-siskok
set. 
Paluum~.tkalla oli muuten haus

koja välipaloja tarjotta,.vana silloin 
kun matkalaiset ryntäsivät asema
laitureille etsimään j uomavesipaik
koj~ . Siinä ryntäyksessä yritettiin 
täyttää juomavesipulloja, jokunen 
pesikin itseään tai muuten pi.rskut
teli. Paluumatkalla olivat kaikki jo 
niin tottuneet matkustamiseen, 
että nokkaunien otto ei enää tuot
tanut vaikeuksia vaikkei suinkaan 
makuupaikkoja ollut!sian . 

Kaikki siis sujui muk,avasti koko 
matkan ajan. "Kallu" · Löfbergille 
määräsi matkassa ollut sairaan
hoitajatar vahvistustippoja, mutta 
nopeasti se Kalervokiri "parani". 
Nissilän Einarillakin oli omat per
hehuolensa. Einari oli näet turisti
ryhmän johtaja ja hänellä oli aina 
suuri joukko mukanaan. Kyllä hän 
perUkkansa hyvin hoitikin, sillä 
Einari puhui s~ksaa yhtä hyvin 

Kansantanhuilla valloitettiin myös Itävallan Graz. Kuvassa suomalais
tytöt esiintyvät juhlakentällä. 
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1 l m arin hopeapaukku 
Suomen yleisurheilumesta

ruuskilpailujen näyttämö, 
Kuopion Väinölänniemen 
luonnonkaunis urheilupyhät
tö, oli tulisten temmellysten 
tapahtumapaikkana kun tä
mänvuotiset mestaruudet 
ratkaistiin. Kiristyvä kilpailu 
ja nouseva tUlostaso antoivat 
iuonnollisest~kin kauniit puit
teet näille kisoiUe. 

Yksi kilpailujen suurim
mista sensaatioista oli HKTn 
vahvatekoisen moukarimie
hen Ilmari Miettisen erin
omainen heittokunto. Jo aa
mukarsinnoissa Ilmari pa
rans-i ennätystään ja illalla 
hän heitti sitten itsensä 
Suomen urheilevan kansan 
tietouteen. Pisimmän kaaren 
pituus oli 54.64, millä · tulok
sella lohkesi hopeatila. Sa
malla tapahtui nousu mes
tariluokkaan ja siitä kaunii
na muistona ojennettiin 
OKA-kahvikalusto onnelli- tettu loistotulos lupaa vas-
selle moukarimiehellemme. taisuutta ajatellen vielä pat-
Varmaa on, että tulokset ei- jon. 
vät pysähdy tähän. SM-kiso- Onneksi olk(}on Ilmari vie-
jen hermokilpailussa saavu- lä kerran! 

~-------------------------------J 
kuin pikkupojat ranskaa Pariisin 
kaduilla. "Kisis-perheen" kuopus 
Hakosen Esko ei mi-ehisenä miehe
nä paljoa huoltoa kaivannut. Ai
noa munaus t~isi tulla kun lainat
tu sadetakki vaihtui parempaan! 
Mutta tämähän asia korjaantui 
seuraavan junamatkan aikana. 

Matkan aikana jouduttiin käyt
tämään monenlaisfu; kulkuvälinei
tä: laivoja, lauttoja, junia, linja
~utoja, takseja ja vieläpä vuoris
toratoi ll!kin. Eipä siis ollut ihme, 
että tuossa kaikessa oli ihmettele
mistä. Kööpenhaminassa, 1Pohjolan 
Pariisissa, kierr·eltiin myös monet 
mutkat. Tietysti käytiin kuuluisas-. 
sa tivolissa, kierrettiin vesibussilla 
s~tamat ja saaristo, eksyttiin tie
tenk~n Nyhavenme ja syötiin hy-

viä tanskalaisia voileipiä. Kööpen
haminassa käytiin myös eläintar
hassa ja Tuborin oluttehtailla, 
jonne miespuoliset tunsivat suu
remp~a vetovoimaa. Saksassa saa
tiin nähdä maan nousu rauni-ois.ta 
sekä hyvin hoidettu ja viljelty 
maaseutu. Jokaiselle jäi muistoja 
ja Tukholma tuntui jo kuin koti
kylältä, vaikka monet olivat siel
läkin vasta ensimmäistä kertaa. 

"Kisis-perhe" sai tällä matkalla, 
kuten varmasti muutkin mukana 
olleet, kaikk·ea sitä, mitä se oli toi
vonut.kin, sillä matka oli tosiaan 
onnistunut. Näkymät jca muistot 
pysyvät varmaankin jokaisen mie
lessä vuosikaudet. Lisäksi reipas 
toverihenki ja iloinen mieli olivat 
tehneet matkasta täysosuman. 
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Valloitusretki Länsi-Eqrooppaan 

Työväen Urheiluliiton koripalloi
lun liittojoukkue teki ensimmäisen 
ulkomaanmatkansa kuluneen ke
sän aikana suorittaen ottteluja 
Hollannissa, Belgiassa ja Rans'kas
sa. Tälle matkalle valittiin kaksi 

Harjoitukset 
Helsingin Kisa-Toverien 

koripalloharjoitukset ovat al
kaneet Stadionilla entiseen 
tapaan. Miesten harjoitukset 
ovat tiistaisin klo 18-20 ja 
juniorien vastaavasti perjan
taisin klo 18.3o-20.30. Junio
rien harjoitusvuoro on siis 
siirtynyt puolella tunnilla 
viime pelikauden harjoitu!{
siin verrattuna. Ruskeasuon 
hallivuoroja ei vielä ole jaet
tu ja siellä pidettävistä har
joituksista ilmoitetaan myö
hemmin. 

\... ..J 
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HKT :n liukasta hyökkääjä pelaa
jaa, nimittäin Raimo Vartia ja 
Heikki Lehtinen, jotka kumpikin 
täyttivät patkkansa jQukkueessa 
erinomaisesti. Kolmaskin kisatove
rilainen oli matkassa, sillä jouk
kueen huoltajana toimi TUL :n ko
ripallo jaoston jäsen · Helge Nygren. 

Liittojoukkueen menestys oli ker
rassaan loistava, sillä joukkue 
voitti kaikki ottelunsa ... Ensin mt.:: 
tojuhlasarjan ykkössija Hollannin 
Dordrechtissa; sitten kaksi voittoa 
Brysselissä ja lopuksi jännitys
kamppailussa niukka paremmuus 
FSGT :stä Pariisissa. Kaikissa näis
sä otteluissa HKT :n poikien taito 
joutui punnittavaksi. Kevyek~i ei 
sitä silloin suinkaan havaittu;-

Ylläolevassa kuvassa tämä voi~ 
tollinen joukkue, joka joutui . otte-. 
lemaan mitä· erilaisimmissa olosuh
teissa. Melkein kaikki ottelut vie
tiin lävitse kivipäällysteisillä ken
tillä, joihin. suomalaiset eivät ole 
tottuneet. Nämä tosiselkat huo
mioiden voittojen -arvo nousee.vain 
entisestään, 

"Lännen lokari" jälleen 

kotimaamme kamaralla 

Kaksi vuotta sitten lähti HKT :n 
lupaava ja jo sillom varsin mitta
vim saavutuksiin yltänyt suunnis
taja Niilo Akiola lännen maille, 
Kanadaan. Jo silloin lupasi Niilo 
palata muutaman vuoden kuluttua 
takaisin ja niinpä hän nyt onkin 
jälleen täällä rakkaassa kotimaas
sa, jonka vertaista ei kuulemma 
löydä muualta. Koska lehtemme 
lukijoita varmaankin kiinnostaa 
suunnistajapoikamme matka, niin 
olemmekin pistäytyneet Niilon jut
tusilla. 

Kesäkuussa 1953 alkoi Akiola 
måtkansa Kanadaan. Se tapahtui 
laivalla ja Atlantin yli keinuttuaan 
suuntautui pojan matka Ontarion 
valtiossa olevaan Galt'in kaupun
kiin, jossa on 21.000 asukasta. Po
jalla oli sijoituspaikka valmiina, 
sillä Galtin kaupungissa asustaa 
hänen siskonsa, joka on ollut Ka
nadassa kuutisen vuotta. Mutta 
siirtolaisen elämä ei suinkaan ollut 
mitään laakereilla lepäämistä ja 
niinpä työhön oli käytävä heti kun 
se vain oli mahdollista. Kanadassa 
onkin työllisyystilanne suuri brob
leema. Välillä on työtä vaikka 
kuinka paljon ja välillä taas mie
het potkitaan "pellolle" kun työ
mahdollisuudet loppuvat. LisäKsi 
puristetaan miehistä kaikki mah
dollinen irti, joskin on myönnet
tävä, · että palkkakin on sitten sen 
mukainen. Niilolla olivat työmah
dollisuudet onneksi verraten hyvät 
ja hän toimi stanssiasentajana 
eräässä konttorihuonekaluja val
mistavassa teih taassa. Palkkakin oli 
kohtalaisen hyvä, joten toimeen
tulopuolessa 'ei ollut valittamista. 

Suomalaisia oli Galtin· kaupun
gissa vain kolme perhettä, joten 
ystävyyttä oli tehtävä "alkuasuk
kaiden" kanssa. Galt on noin 70 

mailia pohjoiseen Niagarasta. 
Näinollen sen sijainti on verratta
vissa Espanjan keskiosiin. Ilmasto 
olikin verraten leuto ja mikäli tal
viöisin hieman satoi lunta niin 
puoleen päivään mennessä se oli 
jo sulanut pois. 

Urheilutoiminta keskittyi tuossa 
vir.eässä kaupungissa jääkiekkoon, 
baseballiin ja keilailuun. Viime
mainittu olikin t odellinen kansal
lisurheilu, sillä keilaratoja oli vaik
ka :kuinka paljon. Akiolakin innos
tui tuohon peliin, jossa keiloja on 
viisi ja kaatopallo hieman pienem
pi kuin meillä Suomessa käytössä 

Anja Salmela 
lähti USA:han 
Naistemme voimisteluoh

jaaja Anja Salmela lähti elo
kuun lopussa opiskelumat .. 
kalle USA:han. Hän sai sti
pendin koko lukuvuodeksi ja 
opiskelupaikkansa on Mount 
Holyoke College, joka on Mas
sachusettsin valtiossa. Ame
rikassa ollessaan nti Salmela 
opiskelee liikuntakasvatusta, 
kirjallisuutta ja kieliä. 

Matka tapahtui la:ivalla ja 
ensimmäiset terveiset kort
tien muodossa on saatu jo 
matkan varrelta. Lähtiessään 
lupasi matkalaisemme muis
taa Kisatoveri-lehteä ja seu
raavissa numeroissamme saa
Demmekin lukea jo hänen 
terveisiään rapakon toiselta 
puolen. 

'-- ..) 
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Tä~sä näemme Niilo Akiolan vauh
tia suomalaismaastossa. Kanadassa 
tällainen meno ei olisi ollutkaan 

mahdollista. 

olevat. Jääkiekossa oli kaupungilla 
hyvä amatöörijouk,kue kun taas 
baseballissa kau;:mnkia edusti oi
kein ammattill;l.isyhdiste1mä. Vii
memainittu peli ei kyllä ole tapah
tumilla pilattu, mutta silti kana
dalaiset olivat henkeen ja· vereen 
mukana. Akiolan mielestä suoma
lainen pesäpalloilu on huomatta
vasti mielenkiintoisempaa. Alku
aikoina· yritti "Nipa" pitää lenk
keilyllä kuntoaan yllä. Maastoon ei 
voinut mennä, sillä metsässä oli 
alikasvillisuus liian runsasta. Näin 
olLen oli hiki otettava teillä, mutta 
eipä siitäkään oikein tahtonut tul
la. mitään, sillä autoilijat pysäihtyi
vät tiellä lenkkeilevän eteen ja il
moittivat, että kyllä sitä peukalo-

. kyytiläisenä mukaan pääsee! 
Puolitoista vuotta kului miehel

tämme lännessä melkein kuin sii- 
villä, mutta sitten alkoi eläi:nä 
käydä jo pitkäksi ja kotimaa muis
tui usein mieleen. Sunnuntait oli
vat erikoisen pitkiä, sillä silloin ei 
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toimeenpantu muita huveja kuin 
tanssit - kirkossa! Kotiinpaluun 
suoritti Niilo lentäen ja se oli vain 
yk~i sujaus kun hän oli tällä puo
liskolla maapalloa hollantilaisen 
lentoyhtiön huolellisessa vauhdissa. 

Kun tiedustelimme "lännen la
karilta" mielipidettä kullan vuole
misesta puuveitsellä, niin vastauk
sena saimme kuulla päättäväisen 
toteamuksen, että hän ei ainakaan 
suosittele kenellekään matkaa siir
tolaiseksi Kanadaan. Työmahdolli
suudet ovat siksi epävakaiset, että 
vain tuurilla saa olla jatkuvasti 
työssä. Helpolla ei lännessä päästä 
eteenpäin. 

Vieläkö A;kiola sitten nähdään 
rastilippuj en välillä? Nyt ei hä:. 
nellä ole pohjakuntoa ja tämän 
vuoden touhut jäänevät vähäisek
si, mutta ensi keväänä on taas täy
si häkä päällä. J.Vt;e puolestamme 
vain toivomme, et(ä pojalla riittää 
innostusta, vaikka hän Suomeen 
tultuaan menikin kihloihin ja 
näinollen on tullut jo muutakin 
"valm-ennetta vaa". 

HKT Parisiin? 
Helsingin Kisa-Toverien ko

ripallomiehistö, joka on jo 
useammat vuodet pelannut 
Suomen mestaruussarjas
sa, aikoo ensi kesänä tehdä 
ensimmäisen ulkomaanmat
kansa. Tavoitteena on Rans
ka, sillä 1956 kes·äkuussa toi
meenpannaan Pariisissa rans
kalaisen toveriliiton UST :n 
liittojuhlat. Kisojen ohjel
massa on myös koripalloilu, 
joten ottelumahdollisuuksis
ta ei suinkaan ole puutetta. 

Matkan rahoitus on tietysti 
kova pähkinä, mutta toivot
.tavasti sekin puoli asiasta 
jä~jestyy talven ja kevään 
aikana. Joka tapauksessa on 
selvää, että pelaajat joutuvat 
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itse maksamaan huomatta
van osan kustannuksista. 

\.. ./ 

SAATTE EDULLISESTI 

e Käsi- ja ostos-laukut, 

e Käsineet, 

e Salkut, lompakot ja 

e Matkalaukut. 

Tervetu loa tutustumaan! 

NAHKA-SEPPO 
Fleminginkatu 13. 

Puh. 77 34. 91 

ANDELSLAGET 

Varuboden 
Kenkämyymälä 

Manne-rheimintie 9. 

Suosi t e ll aan ! 

Asiantuntemusta 

r eidän hyväksenne 
Tervetuloa maan suurimman 
urheilu- ja retkeilyalan liik
keen asiakkaaksi. Suuret va
likoimamme ja la::J.ja asian
tuntemuksemme ovat käy
tettävissänne. 

Urheiluväen tavaratalo 

SKOHA 
Kaivok. 6, Helsinki, 

puh. 61 261 



LAATU TA VARA N l U N N U S 

Pelti- ja rautarakenteita 

Hakaniemen 

Metalli Oy. 

Sörn. rantatie 1 

Puh. 772 540 

Sähköliitos-Oy 
Hel:;inki, Intiankatu 29 

Puh. 792 826. 

A-ryhmän urakoitsija 

Suoritamme uudisrakennus
ten ja teollisuuslaitosten säh
köasennuksi-a, vanhoj·en ta
lojen virranmuutostöitä. Kor
jaamme sähkökoneita ja 
kojeita. 
Myymme sähkötarvikkeita, 
laadimme pyynnöstä kustan
nusarvioita. 

Pyytäkää tarjouksia! 

Hyvä työ -:(a' kohtuulliset 
hinnat. 

TYYLIKELLO 
OY. 

'Helsinginkatu 20 

Puh. 771 621 

· Urheilijain suosima 

kello- ja kultasepänliike 

TYÖKANSAN 
SANOJt\AT 

ON URHEILUVÄEN SUOSIMA 

e ANOMALEHTI 

- Katsohan Sinäkin 
huomenna, mitä leh

dellä on näistä kilpai

luista sanottavana 

Ravintola K laava 

Porth'anink. 4 - Puh. 75 037. 

Suositellaan! 

Tanssia joka ilta J 

RAVINTOLA OY 

Oiva 
Porthanink. 7. 

TYÖKANSAN 
SANOMAT~Suositellaan , 

VapaaSana 
tuo kilpailut niiden ulottuvil
le, jotka eivät itse pääse 
niitä seuraamaan. 

URHEILUOSASTOST AMME 
VOIMISTELIJOILLE: 
Verryttelypuvuista ja voimistelutossuista 
lähtien kaikkea, mitä tarvitaan kunnon 
kartuttamiseksi. Koululaisille - niin ty
töille kuin pojillekin - sopivia malleja. 
KORIPALLOILIJOILLE: 
Ulkolaisia. Artex- sekä kotimaisia kori
palloja, telineitä ja verkkoja. Hyvä va
likoima koripalloilijain tossuja. 

RA K E Helsinki Erottaj a Puh. 25911 vaihde 
Sivuliikkeitä eri puolilla kaupunkia 
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, Käyttäkää ot"e1n 
tämäkin hetki! 

Seuraava. 
olkaa hyvä! 

Voi, voi, 
vielä kolme 
ennen minua! 

, Tämäkin tilanne on sopiva ryhtyä laati
maan veikkauskuponkiinne järjestelmää. 
Ei tee mitään, vaikka elämä onkin mie
lestänne "ristiä ja vastoinkäymistä". 
Juuri tämän viikon kierros saattaa olla 
perin ristipitoinen, joten pudottelemalla' 
kynästä ristejä oikein sydämenne. kyl
lyydestä - ja käyttämäiJä tukena yk
köstä ja kakkosta - vastoinkäymi

senne ehkä palkitaan monimiljoonaisella 

veiklmusvoitolla! 

•1. • 
Täyttäkää ot"e;n 
·1eikk~uskuponkinne! 

Kirjapaino Teho Oy., Helsinki 1955 

Sisäurheilukauden päästyä täyteen vauhtiin on koripalloilu vetänyt salille run
saat poika- ja tyttöjoukot. Oheisessa kuvassamme Reino Etelämäki opettaa 
junioripelaajille oikeata rannetyötä, joka pallonhallintataidossa onkin kaiken 

perusta. Pojat seuraavat tarkkaavaisina valmentajan neuvoja. 



Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta V uotta 
toivottaa H.K.T:lle 

P ÄIJÄNNE SAUNAT 

Päijän teentie 4-6 
Yksityissaun an tilaukset 

puh . 76 15 50 
Tiistai, torstai ja lauantai 

miehille. 

T e r ve t u l oa ! 

AHTI-SAUNA 

St ur enkatu 36 

KEKO-SAUNA 

Punavuorenkat u 20 

T YöKANSAN SANOMAT 

VAPAA SANA 

KALLION PELTI JA 
KAIDE Oy 

Agricolankatu 2 

RAVINTOLA KLAAVA 

Por th anink. 4 - Puh. 77 50 37 

AS E O Y 
Helsinki 

VALLILAN RAUTA Oy 
Hämeentie 94 

VALLILAN PlilJTA VARA Oy 
Teollisuuska tu 3 

RAKE OY 
Helsinki 

ATLAS-SAUNA 
Tar.k:k'ampujank. 10 

T :mi VIKTOR KALLIO 
Unioninkatu 39 

LIHAVÄLITYS 
F. NEMLANDER & Co 

Helsinki 

AäLOKKO-SAUNA 
Sturenkatu 23 

KISATOVERI 

Urheiluasiat 
asetettava etutilalle 

Kun urheilupoliittiset ristiriidat kehittyivät tämän vuoder~ 
alussa huippuunsa syntyi Työväen Urheiluliitossa ns. kiehumis
piste, jonka seuraukset ovat jokaisen kisatoverilaisenkin nähtä
vissä. Kysymyksessä eivät suinkaan olleet niinkään paljon erimie
lisyydet asioista, riidan varsinainen aihe osoittautui henkilökoh
taisten etujen tavoitteluksi. Näin syntyi se tilanne, jonka seu
rauksena kunniakkaan urheilujärjestämme arvovaltaa alennettiin 
huomattavalla tavalla. Tämä on sitäkin valitettavampaa, että tä
män kriisin -setU.rauksena porvarillinen urheilujohto pääsi iloitse
maan työväenliikkeen heikkoudesta ja sisäisistä erimielisyyksistä. 

Tapahtumien keskipiste koko tilanteessa on . Helsingin piiri, 
joka muodosti ns. vaa'an kielen TUL :n liittokokooksissa. Kuten 
tunnettua hankki·vat määrätyt piirit Helsingin piirin kokouksessa 
epäparlamimttaarisin keinoin itselleen johtoaseman kunnioitta
matta enemmistön päätöksiä ja näin syntyi ratkaisuvaihe. Hel
sinkiläiset urheiluseurat ovat koettaneet saada vuoden aikana 
uutta piirikokousta aikaan ja siinä mielessä esim. Helsingin Kisa
Toverit on lähettänyt piirille kirjelmän vaatien tämän kokotU.ksen 
koollekutsumista. Ponnistelut ovat olleet fJurhia ja näin on tilanne 
jatkunut epäselvänä ja rauhattomana. 

Lopuksi saatiin asiaan jonkinlaista liikettä kun päätettiin toi
meenpanna jäsenäänestys. Tämä tomitus suoritetaan joulukuun 11 
-12 päiVinä. Silloin on jokaisen kisatoverilaisenkin olta-ca päät
tämässä työväen urheiluliikkeen vastaisesta kohtalosta. Nykyinen 
sekaannustila ei voi jatk·ua. Meidän itsemme on rakennettava sel
lainen perusta, jossa urheilulliset näkökohdat asetetaan etutilaUe-: 
Henkilökohtaiset etu,pyyteet eivät saa levitä työväenliikkeessä:· Siit4 
meidän on tehtävä loppu. · 
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Kisa-Toverien yleisurheilukarsinnasta 

Helsingin Kisa-Toverien yleism·- hästä 55.75, Voitto Kantokorpi pt
l:leilu piti pintansa kuluneena tuutta 641 ja 110 mn aidat 17.6, 

kesänä. Vuoden aikana toimeen- Usko Flykt pituutta 637 ja korkeut
pantiin näet neljät kansalliset ja ta 170, ösmo SUlimo selvästä 340, 
yhdet kansainväliset kilpailut sekä Kyösti Laaksonen selvästä 320 · ja 
lukuisa määrä piirikunnallisia jt;t korkeutta 170 sekä lisäksi. sellaisat 
jäsentenvälisiä kisoja. Jo huhti- .. lupaavat nuorukaiset kuin Sjö
kuussa päästiin järjestelyissä holm, Helenius, Neva-aho, Tirkko
vauhtiin Otaniemen sisähallikil- nen, Hyvärinen, Pinolahti ym. 
pailuilla ja sitten kesän mittaan Mutta on sitä lupaavaa poikaa 
tahti jatkui. Tikkurilan Kajastuk- myös pikajuoksulajeissa : Seppo ·ja 
sen kanssa yhteisesti toimeenpan- Eero Satukangas, Matti Järvin;;ln. 
nut itä-saksalaisk;isat ja Suomen koripalloilija Raimo Vartia, Taisto 
Sosialidemokraatin kansainvälinen Halttunen sekä Taisto Fält, jotka 
25-vuotisjuhlamaraton olivat ko- kaikki ovat valmiita jatkamaan 
meita kehyk.siä. vaikkapa Alpo Savolaisen aukaise-

Seuran omat mestaruuskilpailut mia uria. Keskimatkoilla on pari 
saivat myönteisen vastaanoton. hyvää tulokasta, Pentti Niilerpalo 
RUnsaasti on osanottajia nähty ja Asko Alho. Hoitakaapa pojat 
myös muissa kilpailuissa. HKT sai kuntonne talvenkin aikana niin 
tänäkin vuonna suurimman piste- ehkäpä jokainen sitten ensi kesä
s~;~aliin piirin poikien, nuorten ja nä taas yhteisesti ponnistaessam
yleisten sarjojen m-kisoissa, sillä me pääsemme kukonaskeleen pi_
seuramme yleisurheilijat saavutti- temmälle. Poikien . urheilusaavu
vat huomattavan. määrän mesta- tuksena kuluneelta · v'uodelta on 
ruuksia ja palkintosijoja. eittämättä parhain viestijouk-

kueemme (Järvinen, E. Satukan-
Nuoria lupauksia gas, Alho, Fält) sruavuttama voitto 

... Kuluneen kesän aikana osoitti- liiton poikaurheilupäivil~ä 4 ~ 100 
vat nuorukaiset selviä kehittyini- metrillä. Hyvää jatkoa vain pojat. 
seh merkkejä. Tulossa on lukuisia 
lahjakkaita poikia, jotka vuosien 
Y!Urella · sitten vastaavat huipus- . 
tamme. Kenttämiehistömme tun
tuu saavan erikoista vahvistusta, 
vai mitä sanotaan seuraavasta: 
Aimo Yrjölä kiekkoa 40.33 ja k~i-
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Hyviä kenttämiehiä 

Yleisen sarjan mie.h,istä on. ·en:
nenkailct{ea moukarijätti Ilmari 

· Miettinen kuhirtee:ria kilpailukliti
tena parantanut tUloksiaan · oikein 

roimasti. TUL :n mestaruuskisoissa 
heltisi Valkeakoskella kolmas sija 
tuloksella 50.52, mutta Suomen 
mestaruuskilpaHuissa paukahti jo 
komeasti 54.64, mikä toi hopeami
talin lisäksi OKA-kahvi·kaluston. 
Eino Simelius puolestaan on jät
tänyt kiekonheiton vähemmälle ja 
keskittäytynyt korkeushyppyyn. 
P·arhaina saavutuksinaan TUL:n 
mestaruus Ja pronssimitali SM
kisoissa. Vuoden paras tulokse11sa 
194, jolla myös heltisi OKA-kalus
to. Simeliuksen kilpailukauden 
katkaisi lmitenkin loukkaantumi
nen Kalevan kisoissa. Toivotaan 
parempaa onnea jatkossa. Kolmas 
"kova naama" on ollut kuulamör>
säri Toivo Telen. Hän paukautti 
jälleen rautapallon 15 metrin pa
remmalle puolelle ja otti myös 
TUL :n mestaruuden. Topi oli ku
luvana vuonna ainoa seuramme 
yleisurheilija, joka kilpaili ulko
mailla. Topin paras kaari oli lee
säilä 15,18. Kenttämiehistä on vie
lä mainittava Asser Peltonen ja 
Ilmari Ekström. Molemmat . tekivät 
luokkatuloksensa, mutta Asserin 
kesä katkesi pm-kilpailuihin selän 
venähdettyä, paras tuloksensa 
46,15. Ekströmin paras tulos pituu
dessa oli 676, mutta halut loppui
vat kesken. Toivotaan pojille ensi 

sesongin aikana parempaa. Ahke
rina kenttämiehinä ovat toimineet 
myös Laitinen, Kyllönen, Simelius 
nuorempi, Santanen, Berglund jne. 

Juoksut ovat olleet viime aikoi
na aallonpohjassa, kuten lehdes
sämme tnisaalla nimimerkki Ma
nageri toteaa, mutta nuorista on 
odotettavissa nousua ja onhan sitä 
vanhemmissakin vielä voimaa. 
Gunnar Lehtinen on ollut par
hruamme pitkillä matkoilla ja Sal
men Topikin on paiskinut sellaisia 
tuloksia, etttä onpa niissä monelle 
nuoremmalle liiaksi. 'I1opi nuortuu 
vuosi vuodelta ja saamiemme tie
tojen mukaan hän päässee kohta 
mukaan poikapäiville! Ahkerasti 
ovat omLa ennätyksiään parannel
leet Reijo Häggström, joka on saa
nut monet jäätelöt Topilta tulok
sistaan, Kalle Sipilä sekä Heikki 
Kinnari. Viimemainittu juoksi 
Lauttasaaren "piikillä" oman en
nätyksensä 1.35,02,4 ja ensi vuonna 
se paranee vieläkin. Pi•kajuoksi
joista ovat edelleen olleet kärjes
sä Ekström 11,5 ja Dahllund 11,7 
sekä 23,7. Ottakaapa pikajuok::;u 
enemmän tositoimin, silloin syntyy 
tuloksia. 

Naisurheilu on potenut toimit
sijapulaa. Seurassamme on paljon 
lahjakkaita ja hyviä tyttö- sekä 

T elenille löytynyt vastustaja 
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Eino Simelius on ollut monet vuodet 
"kova naama" kiekkoympyrässä, mutta 
viime kesänä hän vaihtoi lajia oikein 
tosimielessä ja nousi yhdeksi Suomen 
parhaimmista korkeus hyppääjistä. Ensi 

kesänä on luvassa lisää senttejä. 

naisurheilijoita ja ikun heille an
netaan mahdollisuudet niin var
masti tasomme nousee entiselleen. 
Kuluvan vuoden paras naisurhei
lijamme on ilman muuta Pirjo 
Mäntylä, j·onka parhaat tulokset 
olivat: kiekko 37.56, kuula 10.88 ja 
korkeus 135. Pirjon kehitys erikoi
sesti kiekossa on todella ilahdut
tava, ensi vuotta varten tiivis har
joittelu kiekkorenkaassa antaa 
varmasti vielä lisämetrej ä. Muista 
tytöistä voimme mainita lupaavat 
Pirkko Tuumisen, Seija Simpasen, 
Arja Jokisen, Helvi Suomalaisen ja 
Ritva Sänkiahon niin urheilijana 
kuin toimitsijana. Tytöt, nyt huo
mio ensi kesään, silloin aloitamme 
tositoimin. Käykää talvella salilla 
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voimistelemassa ja koripalloile
massa, siitä on keväällä hyvä ja:.
kaa. 

Luokiteltuja on 48 

Helsingin Kisa-Toverit on seu
·raluokittelussa ensimmäisen luo
kan seura, mutta niinpä toimintaa 
on ollutkin. Siniva~koista edustus
asuamme ovat urheilijat kantaneet 
kunnialla eri puolilla Suomea ta
pahtuneissa kilpailuissa. Kesän 
saavutuksista on mainittava eri
koisesti saavuttamamme kolmas 
sija TUL :n ko~o maata käsittä
vässä pistekilpailussa pistemää
rällä 120. Luokiteltuja urheilijoit.a 
löytyy seuraavasti: miehiä 25, 
nuoria 12, poikia 9 ja naisia 2. Yh
teensä siis 48 luokiteltua urheili
jaa. Palkintotuomareita on seural
lamme tällä hetkellä 51. Nämä lu
vut velvoittavat niin urheilijoita 
kuin toimitsijoitai>in työhön, sillä 
jos haluamme (-jla se meidän on 
tehtävä) säilyttää asemamme, niin 
töitä riittää varmasti kaikille. ·-. 
KL. 

KESÄN 
SATOA 

Helsingin Kisa-Toverien yleisur
heiUjat kilpailivat kesän aikana 
ahkerasti ja saavuttivat luoikka.tu
loksia. Seuraavassa HKT :n luok
kaurheilijat ja heidän parhaat tu
loksensa. 

Mestariluokka 
Ilmari Miettinen, moukari 54.64 
Eino Simelius, korkeus 194 

A-luokka 
Toivo Telen, kuula 15.18 

B-Iuokka 
Ilmari Ekström, pituus 676 
Asser Peltonen, moukari 46.15 
Aimo Yrjölä, kiekko 40.33 

C-luokka 
Olavi Dahllund, 100 m 11,7 
Gunnar ·Lehtinen, maraton 3.03,51 . , . '. 
Aarne Laitinen, moukari 41.63 

Eero Lauren, moukari 40.44 
Heikki Kinnari, 25.000 m. 1.35,02,4 
Sulo Santanen, keihäs 53.18 
Kalle Kyllönen, korkeus 170 
Erkki Simelius, kiekko 39.26 
Pentt iJärvinen, moukari 39.44 
Guy Sjöholm, korkeus 170 
Reijo Häggström, 800 m 2.05,8 
Seppo Satukangas, 100 m 11,9 
Kyösti Laaksonen, seiväs 320 
Osmo Sulimo, seiväs 340 
Voitto Kantokorpi, pituus 641 
Usko Flykt, pituus 637 
Eero Satukangas, 100 m 12,00 
Matti Järvinen, 100 m 12,0 
Raimo Vartia, 100 m 11,9. 
Neljä viestijoukkuetta 4x100 m :llä. 

NUORET 

A-luokka 
Aimo Yrjölä, Voitto Kantokorpi 

ja Usko Flykt, joiden tulokset 
edellä. 

B-luokka 
Osmo Sulimo, Kyösti La·aksonen, 

Seppo Satukangas, Raimo Vartia 
ja Guy Sjöholm, joiden tulokset 
edellä. Lisäksi vielä: 
Taisto Halttunen, 100 m 12,2 
Pentti Niilerpalo, 800 m 2.08,4 
Kaksi viestijoukkuetta 4x100 m:llä. 

C-luokka 
Pentti Helenius, keihäs 47.79 
Ossi Rinne, 100 m 12,2 

POJAT 

A-luokka 
Matti Järvinen, 300 m 38,4 

B-luokka 
Eero Satukangas, 100 m 12,0 
Asko Alho, 100 m 2.52,0 
Jorma Neva-aho, kiekko 37.84 
Pauli Pinolahti, 3-loikka 12.20 
Kaksi viestijoukkuetta 4x100 m :llä. 

C-luokka 
Taisto Fält, 100 m 12,4 
Esko Hakonen, kuula 11.66 
Kari Tirkkonen, 60 m 7,9 
Jokke Hyvärinen, 60 m 8,0. 

N~ISET 

A-luokka 
Pirjo Mäntylä, kiekko 37.56 

C-luokka 
Helvi Suomalainen, kuula 893 

ÄÄNESTYS 
Sunnunt. 11. 12. klo 13-16 
Maanant. 12. 12. klo 18-20 

Äänestyspaikkana seuran 
toimisto, Vallilan Työ
väentalo, Sturenkatu 27. 

\... ________ ..) 
SEURAN VUOSIKOKOUS 

pidetään tammikuun loppupuolel
la. Päivää ei ole vielä vahvistettu, 
mutta ilmoitetaan siitä hyvissä 
ajoin päivälehtien seuratoiminta
palstoilla. Suunnistajien oma v.uo
sikokous pidetään talffimikuun al
kupuolella. 

YLEISURHEILIJOIDEN 

harjoituksia pidetään seuraavasti: 
Otaniemessä torstaina klo 17-20 
(miehet) oja maanantaisin klo 17-
20 (naiset). Naisyleisurheilijoilla 
lisäksi harjoitukset Stadionin sisä
radalla torstaisin 18-20. 

Kaikki nimetyt olympia-ja maa
joukkue-ehdokkaat taasen harjoit
televat Otaniemessä sunnuntaisin 
klo 12-15, tiistaisin klo 17-20 ja 
lauantaisin 15-19. 

HKT:n lasten joulujuhla pidetään 
tiistaina 13. 12. klo 19.00 Vallilan 

työväentalon voimistelusalissa. 
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Rastipaloja kuluneen 
kauden reiteiltä 

Kevät tuli tänä vuonna myöhään 
kylmänä ja hämäränä. Luonto 

ou Slt avastaan, mutta myös ur
heilupoliit tinen ilmapiiri. Tämän . 
koKiva-~ suunmstaJatKin yhteistoi
nLmnan katKeamisessa. Tosin pii
rin viestikisat ja SM-viestit juos
tnn yhdessa, sillä eihän suunpis
taJilla ollut mitään toisiaan vas
taan. Sitten oli vuorossa Jukolan 
v1esti. Nyt alkoi Hamletin pohdin
ta. ·ullako vai eikö olla! Mennäkö 
vai eikö mennä? Avoin kilpailulup·a 
peruutettiin. TUL :n suunnistajat 
liikemivät JOukolla Helsingissä. Ti
lanne tuntui vaikealta ja sekaval
ta, mutta me menimme Tampe
reelle ja juoksimme TUL :n jouk
kueena v1estin. Syksyllä kesälomil
ta palatessamme oli jo yhteistoi
minta saatu aikaan, joten yhteiset 
rastireitit odottivat meitäkin. 

Kevät alkoi sananmukaisesti lu
mikahluilla Järvenpään Iskun kil
pailuissa, joissa P. Tirkkonen oli 
M II-sarjassa viides ja R. Huovi
nen ikämiehissä kolmas. Iskun kil
pailuissa Kiljavalla juoksi Huovi
nen voiton itselleen ja Tirkkonen 
tyytyi viidenteen s}jaansa. Sitten 
seurasivat viestit, joihin suurelta 
osaltaan koko suunnistuksen vie
hätys sisältyy. Piirissä olivat mie
hemme kuudentena, mutta nuor
ten joukkue toi pronssia. SM-vies
tissä kävivät joukkueemme keske
nään tiukan kamppailun, jonka 
kakkosjoukkue voitti niukasti 12 
minuutilla 50 sekunnilla. Nuorissa 
sijoittui jou~kueemme 16. sijalle 
vaikka lähtijöitä oli 68. Jukolar{ 
viestissä saavutettiin 74. sija parin 
~päonnistumisen johdosta. Säynä
Jarven maastoon lähti kaikkiaan 
115 joukkuetta, joten nuorennetun 
joukkueemme saavutus antaa uu
sia lupauksia. 

Suunnistukseen sisältyy aina 
omat huvinsa ja harminsa. Niinpä 
SM-viestiin mennessä hieno turis-
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tibussimme vajosi akselia myöten 
Suomen kelirikkaisiin teihin. Ei 
auttanut muu kuin, että kansimat
kustajien oli nostettava auto ylös 
tielle. Huono tuuri jatkui. Kun 
Huovinen tuli toiselta osuudelta 
vaihboon, kuulutettiin: naisten 
joukkue numero 72 saapumassa 
vaihtoon. Numerosta huomasivat 
kuitenkin kysymyksessä olevan 
miesjoukkueen. Uusi kuulutus: 72 
vaihtoon pahasti loukkaantunee
na. Jännittynyttä odotusta, kun
nes Huovinen tuli ja vietiin ensi
apua saamaan. Ei siinä onneksi 
ollut hullummirr"' käynyt, mutta 
kun päähän oli tullut haava, otti 
R,eiska oman paitansa ja sitoi sillä 
päänsä. Matkalla ehti paita puner
tua verestä ja niin t eki kuuluttaja 
kolhitusta miehestä huivipäisen 
tytön! Jukolan viestissä jatkui 
kuulutus-kummittelu. Viimeistä 
edelliseltä rastilta kuulutettiin heti 
kärjen sivuutettua sen, että myös 
meidän Väinö Saarinen oli sivuut
tanut rastin. Väiskiä saimme kui
tenkin odottaa. Kului noin 15 mi
nuuttia ja hiljaisuus jatkui. Jäl
leen uusi kuulutus. Odotimme ja 
.epäilimme, mutta hetken kuluttua 
tuli Väiski. Hän oli kovasti väsynyt 
lopussa ja joutui laskemaan mo
net ohi. Kuulutuksessa ei siis ollut 
vikaa, vaan loppuvauhti aiheutti 
odotuksen. 

Syksyllä käytiin monia kovia 
kilpailuja, joista tässä puututta
koon vain muutamiin. Piirin mes
taruuskilpailuissa Asko Alho voitt i 
selvästi sarjansa. TUL :n mesta
ruuskilpailussa Asko vaihtoi mi
taliin hopeiseksi ja Jarkko Laine 
varmisti hyvän panoksemme nel
jännellä sijallaan. Ikämiehissä sai 
Reiska Huovinen tyytyä liiton ho
peamitalliin. Syksyllä oli myös 
kaksi viestiä. Ensin 5 pk :n viesti, 
jossa joukkueemme oli 22. ja pa
ras TUL:n joukkueista. Kausi 

T 

R_ein? _Hu?vinen, joka tässä odottaa rinnassaan numero 115 matkaanpääsyä 
vzeshkzlpazlussa, on kuluneen kauden aikana ollut jälleen yksi Kisa-Toverien 

varmimmista suunnistajanimistä. 

päättyi Arolammella jäisiin liiton 
viestimestaruuskilpail uihin. Lunta 
oli jälleen maassa ja annetarkin 
oli kääntänyt selkänsä kilpailuille. 
Ensimmäinen osuus selvisi yhteis
toiminnalla vikarastista, mutta jo 
toinen osuus sammui siihen muu
tamia poikkeuksia lukuunottamat
ta. Pimeys yllätti lopulta metsässä 
olijat. Niin vi·etiin ·kirjoihin viesti, 
jossa ei yksikään joukkue tullut 
maaliin! 

Jäsentenvälisissä Matinkylässä 
oltiin 14 miehen voimalla etsimäs
sä Iskun T. Vilppulan metsään 
viemiä rasteja. Kilpailu muodos
tui _pyörimiseksi jo ykkösrastilla, 
jossa jokainen aloitti hakemisen
sa. Tätä jatkui pitkin matkaa, sillä 
rastipisteet oli tarkkoja. Niinpä 
osa yrittäjistä luopui leikistä kes
ken. Toiset jaksoivat kuitenkin 
kilpailun loppuun. Maalissa odotti 
kaikkia · Alhon lämmin sauna ja 
kuuma mehu, j-ota talon puolesta 

tarjottiin. Yleisen sarjan voitti P. 
Tirkkonen, joka juoksi 10.5 km:n 
radalla nopeimman ajan 2.05,28. 
Toise~ .. sijan vei kireän kamppai
l~n Jal~een P. Lindberg 2.30,17 
ajalla Ja kolmas oli J. Koivisto 
2.35,Zd. Ikämiehissä yllätti K. Alho 
kotimaastossaan varman rastinet
sijämme R. Huovisen aikojen ol
lessa 2.32,34 ja 2.40,55. M-16 sar
jassa piti nuorempi Alho kovaa kii
rettä ja saavutti loistavan ajan 
2.~_6.~_3. 2) ~ · ~aine 3.27,15. Lyhyem
malla lenkllla (5,5 km) juoksi no
peimman ajan M-18 sarjassa E. 
Hakonen 1.36,16. 2) H-M. Kahi 
3.09,07. M-14: 1) 0. Lindeman 
1.50,42. 2) S. Sipilä 2.51,20. 

Suunnistajat eivät nuku talvella 
täydellistä karhun talviunta vaan 
joka toinen torstai kokoontuu 
suunnistuskoulu. Siellä nousevat 
uudet toivomme ja kehittävät 
omaa erämiestaitoaan, joka aika-
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Kisa-Toveriloisten ,sotaretki" 
Suomi-Ruotsi maaotteluun 

Kuluneen vuoden suurtapaus oli ilman muuta Tukholmassa syksyliä 
suoritettu "perivihollisten" Suomen ja Ruotsin yleisurheilumaaottelu: 
Siitä innostuksesta joka Suomessa tätä ottelua kohtaan vallitsi, antoi 
parhaan kuvan se' 8000 !tenkeä _käs~~~.ävä suoll_la;laisturistien määrä 
kyseisinä päivinä naapurimaamme paäkaupungis!l'a.. · . . ' 

!,: 

SelviJ.a ','1myos oli, että HKT :n kirjoittam.::tta:'; S~wmen maajou]{
kantakaartia oli rurisa~sti matkas- kue vah~IstautUI hu.?l~l.~a: .Boson 
sa. Kallu Löfberg oli vastuunalai- urheiluo~Isto~sa ~ebta':aansa pe
sessa hommassa siniristijouk:kueen l!!:ten P~~I_lO~sgolfia, Jalkap.allo~, 
johtajana ja nähtiin siellä muita- kayden val~~la kalastamassa Ja UI
kin ".Kisisläisiij.". Häggströmin Rei- massa .. Bos? o.n n. )0 kll_l Tukhol
jon komennon alaisi~a rnars,sivat masta J!!: s1ella oltnn. poissa su~
Tukholman katuja KinJ;!ai:i, Suli- ka~p~ngm ~elusta Ja suo~<alais
mo ja Niilerpalo. Huhujm~mW5aan ~ur:,1st1en. punstuk~esta! Boso va~- • 
oliv-at paikalla vielä yu-jaoston t~a .. me1dan. PaJulahteamme Ja 
vpj. Leo Huttunen, sprintteri Allan s~ella oh enslluo~ka:(nen J.?aasto Ja 
Roos, kuulamörssäri Helge Nygren Ul~aranta.' hyv~ . urh~Ilukentta, 
ja koripalloilija Timo Sahanen. l~1stav.a. Ulrn3:~alh Ja . . ka1kk1 J.?UU
Tapasivat kisatoverilaiset Tukhol- km. m1ta ~~ll.an~en la1to~ tarv~tsee. 
massa myös pitemmän -aikaa Hel- Opiston .. siJainti on ermomamen, 
singistä poissa olleen HKT :n suun- se . on ~ahella Tu~holmaa, mutta 
nistajan J·aaok:ko Pakarisen. Hyvin kUitenkm . tarpeeksi kaukana oma
poika on Ruotsissa tullut toimeen takseen sille kuuluvan rauhan. 
ja lupasi tulla jouluksi kotimaahan Suurilla busseilla Suomen jouk
tapaamaan vanhoja rastiveikko,ia. kuetta kul•jetettiin. Samanaikai-

Ottelun lopputuloshan on selvil- sesti Tukholmassa järjestetyt St. 
lä, mutta j-otain sellaista on syytä Eerikin messut . aiheuttivat sen, 
väläyttää, mikä on jäänyt tästä että jouduttiin käyttämään kier
ruoditusta kamppailusta muualla toteitä. Ihmisiä oli maaottelupäivi-

naan monissa viesteissä tu1ee ·pal
velemaan seuraamme. Suunnistus
koulussa voi •jokainen kisisläinen 
hankkia itselleen riittävät ul•koi
lutiedot. Tässä tahdomme palvella 
koko seuraamme, jotta jokainen 
vo1s1 nauttia täysin siemauksin 
maamme ihanasta luonnosta. 

Talvitoiminnan keskipisteenä on 
jälleen ratamestarikilpailu, jonka 
voi mukavasti suorittaa nojatuo
lissakin. Sitten voi jännittyneenä 
odottaa, miten käy? Tässä tarjo
taan samanlainen viehätysmo
mentti kuin veikkauksessa, mutta 
oma panos on ilmainen. Meillä 
kuuluu siis ratamestarikilpailu tä 
män talven aivovoimisteluohjel
maan.- J:K. 
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nä Tukholmassa niin paljon, että 
kerrottiin useiden tuhansien jou
tuneen viettämään yönsä taivas
alla. 

Stadion, missä maaottelu pidet
tiin, on vanhanaikainen 380 m ra
toineen ja puukatsomoineen. Se 
on Ruotsin urheilutasolle ja sen 
saavutuksille aivan liian vaatima
ton, mutta sen ollessa täynnä 
yleisöä, kuten nyt oli asi~n laita, 
se antoi hyvin lmdikkaan tunnel
man ja etenkin pimeän tullen 
kun ne monet sadat valonheittä
jät sytytettiin. Kun vielä molem
pien maiden huutosakit kaiuttivat 
värsyjään innoittaakseen omiaan, 
niin . tunnelma . kasv'Oi. Etenkin 
ruotsal<aisten huutosak•kien johta
jat· olivat nähtävyyksiä. Tapa riui·:.. · 

r 

1 

lä eräskin heistä johti joukkoaan 
oli aivan -ainutlaatuista nähtävää. 

Voitto Heisten oli jälleen paras, 
niinkuin niin monta ke.rtaa aikai
semminkin. Ruotsin lehtien lau
sunnon mukaan sellaista juoksua 
kuin hän esitti 4 x 400 m viestis
sä, ei Tukholman stadionilla ole 
aikaisemmin nähty. Saisolan "dis
kaus" olisi saanut jäädä tekemät
tä, sillä syy ei yksin ollut Saisolan 
vaan myös ruotsal-aisten, koska 800 
m on p~kamatka ja on aivan luon
nollista, että pientä tönimistä puo:.. 
lin ja toisin ei siinä voida välttää. 
Taistelu joka pisteestä otettiin 
tarkasti. Valste antoi aina tarkat 
ohjeet · pojille taktii-kasta ennen 
asianomais·en lajin alkua ja tästä 
mm. ·johtui meidän joukkueemme 
varamiehen starttipaik·alla olo en
nen kympin juoksun alkua. ·Halut-

tiin täten vain varmistaa naapu
reiden mukaan paras mahdollinen 
oma miehistö. Taktiikk<a kun ny:. 
kyaikaisissa maaotteluissa pelaa 
suurta osaa. Järjestelypuoli maa
ottelussa sujui kuten kuuluukin -
mainiosti. 
! 

Maaottelun lopputulokseen olivat 
ne k<ahdeksantuhatta suomalaista, 
joukossa myös Kisiksen pojat, tyy
tyväisiä ja monelta unohtuivat 
matkan vaivat ja väsymys saa
tuaan nähdä tämän voitakkaan 
suomalaisesi ty ksen. Ruotsi-ottelu 
on, ja tulee ain<a olemaan, lähinnä 
Suomen kansan sydäntä. Ensi 
vuonna tapaamme sinikeltaiset 
täällä Suomessa ja silloin on kai

.killa "kisisläisillä" tilaisuus olla 
Häggströmin ja kumppanien mu
kana jännäämässä. 

Ruotsin viestijoukkue 4 x 100 metrillä juoksi loistavasti ja vei puhtaan 
voiton ajalla 40,8.· Kun tuosta tuloksesta putoaa vielä lujassa kilpailussa 
muutama kymmenesosa niin Melbournessa voivat sinikeltaiset kamppailla 
loppuki~vassa. Joukkue vasemmalta lukien Malmroos, Lorentzon, Carls-

son ja Christersson. 
lllii'l 
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Kuri ton ta nuorisoa? 

Me olemme velttoja, haluttomia ja röyhkeitä. Meillä ei 
ole hyviä harrastuksia eikä edes kiinnostusta niihin. Me 
olemme edesvastuutonta nykyajan nuorisoa, 

Tämä mietikuva on useimmilla tietyn ikäkauden sivuuttaneilla hen/Gi 
löillä siitä joukosta, joka heidän kultaisessa nuoruudessaan edusti isän~ 
maan toivoa. Tilannetta voidaan sopivasti värittää räikeillä esimerkeillä 
mellakaivista laumaista, jotka ilmentävät täydellistä henkistä vararikkoa. 
Yksityiskohtien sävy ja oikeudenmukaisuus riippuvat aina huomattavasti 
siitä, pohditaanko ongelmaa syvällisesti rouvasvä.en kahvikerhossa, sano
malehtien yleisönosastossa vaiko muissa kuppikunnissa, joissa kansan ääni 
kaikuu moittivana. Urheiluväen vakavin syytös on ollut, että me emme 
hakeudu liikunnan ja sen tarjoaman kehittävän yhteistyön pariin. Mutta 
on olemassa syitä, jotka he unohtavat meitä arvostellessaan. 

Kun urheiluliike aikoinaan syntyi, oli se sosiaalisten olojen luoma 
välttämätön tulos. Jossain täytyi - varsinkin työväen keskuudessa -
olla pelastus tehdassalien kolkkoudesta, jokapäiväisestä raadannasta j a 
tyhjyydestä. Ihmiset tarvitsivat elämälleen sisällön, joka sai heidän aja
tuksensa siirtymään muualle ja j oka oli kuitenkin heidän kykyjensä ja 
taloudellist en mahdollisuuksiensa rajoissa. Syntyivät urheiluseurat. Milcsi 
he eivät olisi menneet niiden piiriin? Nehän tarjosivat kaiken mitä he 
olivat kaivanneet. 

Kehitys on kulkenut eteenpäin. Sosiaaliset suhteet, jotka kerran toi
vat massoja voimistelusaleihin ja urheilukentille ovat nyt omiaan autioi t
tamaan niitä. Elintason korkeus ja sen mukana seuranneet monet mutt
tokset ovat johtaneet siihen, että meidän, nykyajan nuorison, ei ole pai1:
ko turvautua urheiluseuroihin hakiessamme virkistystä. Koskaan ei tule 
kuitenkaan olemaan nuorisoa, jolla ei olisi harrastuksia. Niitä on mei!-

(Jatk. siv. 20) 

~--------------~--------------J 
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Juoksulajit olivat ennen 
seuramme valttiässiä 

l\I äin vuoden loppuvaiheissa ja 
varsinkin näin joulun kynnyk

sellä, palaa mieli muistoihin ja 
niihin tekijöihin, jotka aikanaan 
veivät HKT:n värit erikoisesti kes
tä-vyysjuoksun alalla "paikkaan 
auringossa". Tämä muistoihin vai
puminen johtuu lähinnä. siitä, että 
tällä hetkellä, kun kirjataan Kisa
toverien yleisurheilun tiliasem <~.a 
tulosi-intamalla, voi jokainen to
deta, että seuramme yleisurheilun 
iskuvoima on melkeinpä yksin
omaan kenttälajeissa. Sille kun
niakkaalle, voitosta voittoon 
ja mestaruudesta mestaruuteen 
kamppailleelle juoksu-kaartillem
me ei ole, valitettavasti, aina:kaan 
vi~lä noussut sen arvokkaiden pe·· 
rinteiden jatkajia. 

Emme murehdi että nyt ovat 
heittäjät ja hyppääjät valttia 
HKT:ssä. Päinvastoin. Mutta aj a 
telkaapa mitä jälk·eä Kisatoverien 

yleisurheilujouklm e tekisi jos myös 
juoksu-rintamamme, 100 metristä 
maratoniin, olisi edes lähimain 
sellainen kun se HKT :ssä vuosina 
1929-1946 oli. Me emme olisi en
simmäinen vain TUL:ssä, vaan hä
tistelisimme hyvin vahvasti myös 
Urheiluliiton parhaita seuroja. Me 
kykenisimme nykyistä huomatta
vimmin, ja voimakiDaammin pa 
noksin käymään esim. seuraotte
luja, jotka ovat urheilutoiminnan 
piristävämpiä t apauksia. Meilla 
olisi · viestijoukiDueit a , jotka kes
kuudessaan ja koko seuran yleis
urheilukaartille valaisivat yhdistä 
vää toverihenkeä entistä enem
män. Me olisimme, lyhyesti sanoen 
seura, josta puhutaan, •jota pelä 
tään ja jota kunnioitetaan. Vielä
kin enemmän kuin nyt! 

Missä on sit ten syy, et tä olem
me joutuneet juoksukantemme 
lihavista päivistä nykyiseen tl -

Kuin karkuun juokseva kissa on tosiaan sellainen kisa
toverilainen, joka ei ole vielä tämän vuoden osalta t ä y t 
tänyt velvollisuuttaan, ts. suorittanut jäsenmaksujaa n. 
Vielä tuo maksaminen käy päinsä, sillä joulukuun aikan~ 
on ))yhdestoista hetki)) , 

Jäsenmaksuja vastaanottavat Kalervo Löfberg (yleis
urheilu), Alpo Fält (suunnistus), Pentti Salmi (koripal
loilu) ja Aili Fält (naiset). Jäsenkirjat siis kuntoon tä
mänkin vuoden osalta. 

~----·-------------------------J 
13 



laan, joka ei ole erikoisen loh
dullinen? 

Olisiko niin, että pojasta on 
polvi, jos ei nyt huonontun•1t, 
niin ainakin tullut mukavuutta 
rakastavammaksi? 

Nykypäivien tulosurheilu vaatii 
sen harrastajalta, hyvän tervey-

( 
HKT:n 

\ 
parhaat 

5000 m 
14.45,3 Rauni Salmi 
14.58,6 Olavi Mäenpää 
15.01,8 Valto Salmi 
15.13,5 Aarne Majuri 
15.17,8 Niilo Bothas 
15.20,4 Vilho Majonen 
15.36,2 Kalevi Purhonen 
15.39,0 Tauno Mustonen 
15.53,0 U. Liimatainen 
15.55,4 Enver Bederdin 

10.0 0 0 m 
31.21,1 Rauni Salmi 
31.54,5 Valto SaJmi 
32.29,5 Enver Bederdin 
32.25,4 Aa·rne Majuri 
32.35,8 Tauno Mustonen 
32.59,5 Niilo Bothas 
33.01,0 Kalevi Purhonen 
33.13,6 Tauno Rantala 
33.24,5 Juho Hämäläinen 
33.42,0 Pertti Pesonen 

25.0 0 0 m 
1.24.03,5 Enver Bederdin 
1.25.19,4 Valto Salmi 
1.25.24,0 Niilo Bothas 
1.25.46,0 Toivo Salmi 
1.26.11,0 Tauno Mustonen 
1.36.53,0 Onni Piipponen 
1.27 .22,0 Perttti Pesonen 
1.27.58,0 Juho Hämäläinen 
1.29.51,0 Aarne Majuri 
1.32.34,0 Gunnar Lehtinen 

MARATON 

19<16 
1948 
1935 
1930 
1932 
1939 
1953 
1937 
1941 
1945 

1946 
19:l6 
19•15 
1929 
1937 
1936 
1952 
1953 
1934 
1929 

1946 
1934 
1931 
1931 
1937 
1931 
I9::o 
19:~4 
1930 
1949 

2.36.51,0 Tauno Mustonen 19::9 
2.39.59,0 Enver Bederdin 1946 
2.44.49,0 Valto Salmi 1939 
2.46.58,0 Juho Hämäläinen 1935 
2.47.04,0 Toivo Salmi 19-!6 
2.54.27 ,0 Gunnar Lehtinen 1953 
2.59.15,0 Urho Seppälä 1951 
3.04.53,0 Olavi Linnanvuo 19<17 
3.27 .53,0 Urho Lotsari 1946 
3.32.15,0 Yrjö Sandström 19·17 \.. _______ ..) 
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den lisäksi, tavattomasti intoa, ::.=:i
sua ja kunnianhimoa. Ja _aikaa! 
Jos nimittäin pyrkii, vaikkapa 
aluksi · HKT:n kaikkien aikojen 
parhaiden joukkoon. Ei sinne, kuin 
harvoissa tapauksissa, päästä pel
kästään lahjoilla, joita luoja on 
suonut. Tulostehtailu vaatii har
joitusta, harjoitusta ta ai~a va~n 
harjoitusta. Ja kestavyySJUOksun 
osalta lisäksi kärsivällistä odotus
ta palkanmaksusta, s.o. h:yvästä 
tuloksesta, •jota monet tavoittele
vat kymmenen vuottakin ennen
kun se heltiää. Toiset eivät saa
vuta tavoitettaan koskaan. Mutta 
yrittävät sittenkin! · 

Jos katselemme HKT:n kaikkien 
aikojen parhaimmistoa tämän · ju
tun yhteydessä olevista kaikkien 
aikojen tilastoista 5.000 metristä 
maratoniin, niin näyttää se tulos
mielessä melko komealta näin yh
den seuran osa±ta. Mutta kovia 
olivat ne miehetkin, jotka tänäkin 
päivänä pitävät tulosluettelossam
me keulapaikkoja ja hallitsevat 
toistaiseksi yksinvaitiaina kestä
vyysj uoksutilastoamme. 

Mutta katsotaanpa kymmentä 
parastamme, jotka ovat asetetut 
tähän, ilman kes·kinäistä arvojär
jestystä. Tässä he ovat: 

Aarne M a j u r i, joka 22-vuo
tiaana juoksi tunnissa 18.070 met
riä ja 10 km 32.25,4, sekä vuotta 
myöhemmin .5 km 15.13 ~5 . I.Joisto
tuloksia nuorukaiselta!-

Niilo Botha s, jonka juoksu
skaala 'käsitti "mailista-marato
niin". 3-kertainen SS-maratonin 
voittaja. Olympiakävijä .ia TULn 
mestari. 

Toivo S a 1m i, tällä hetkellä 61-
vuotias aktiivinen maratoonari. 
A1oittanut kolmannen kierroksen
sa maapallon ympäri! Wienin työ
läisolympiakisojen 25 kmn voittaja 
ja TULn mestari. SS-maratonin 
tunnetuimpia hahmoja 25 vuoden 
ajalta. Maratonaatteen suuri apos
toli ja innostaja. Valmistanut 
"piikkareita" maapallon eri kul
mille. 

onni Piip p on en, "lentävä 
parturi", joka 26-vuotiaana juoksi 
"Topin" kannoilla Wienissä v. 1931 

\ 
} 

Valto Salmi Enver BedeTdin Toivo Salmi 

toisen sijan 25 kmn matkalla. Si
sukas ja sitk·eä maratoonari, joka 
jo 15-vuotiaana juoksi 15 km ai
kaan 1.00,16. 

Tauno Mustonen, loistava
lahjainen maratoonari, jonka elä
mänlanka katkesi sodassa 32-vuo
tiaana. Voitti v. 1937 Antwerpenin 
työläisolympialaisissa 25 kmn 
juo·ksun. TULn yksi kaikkien ai
kojen parhaimmista maratonravu
reista. 

Valto S a 1m i, yksi HKT :n kaik
kein suurimmista. Kahdeksanker
tainen TULn mestari, kaksinker-
tainen olympiakävijä saaliinaan 
kulta ja hopea. SS-maratonin 3-
kertainen ykkönen, jonka Kaisa
ntemessä juostu ennätys 1.25,19,4 
kesti 16 vuotta lyömättömänä. 
Tällä hetkellä 52-vuotiaana yleis
urheilun valmennusohjaajana se
·kä toimitsijana ja onnellisena tso
isänä. 

Rauni S a 1m i, edellisen nuo
r.empi, mutta urheilutuloksiltaan 
vieläkin parempi veli-pekka. TULn 
yksi parhaimmista mailereista, jo
ka vasta vanhoilla päivillään al-

koi mieltyä keskipitkiin mat
koihin juosten 36-vuotiaana sil
loiset TULn ennätykset 5 ja 10 
kmn matkoilla; jotka tänäkin päi
vänä ovat myös HKTn tilastos3a 
kärjessä. Juoksumtojemme yksi 
kovimmista taistelijoista ja sisu
pusseista. Olympiavoittaja, monin
kertainen TULn mestari ja maa
ottelumies. 

Olavi Mäenpää, HKT :n toi:;
taiseksi ainoa akateeminen juok
sija, joka myös kestävyysmatkoil 
la on ollut huippuluokkaa. Omis
taa seuramme ennätykset 800 sekä 
3.000 m:llä ja on toisena 1.500 seka 
5.000 mn matkoilla. Suunnistajana 
vuosikaudet aikanaan maamme 
eturivin mies. 

Enver B e d e r d i n, tur~kilais
syntyinen kauppamatkusta•ja, jolm 
aloitti urheilu-uransa polkupyö
räilijänä, mutta mieltyi sittemmtn 
ylipitkiin juoksumatkoihin nous
ten aivan parhaimmistoon. "Pet
teri" aloitti juoksu-uransa 22-vuo
tiaana ja saavutti kymmenen 
vuotta "raakkelia" palvel<tuaan 

15 



Rauni Salmi, loppukiri-irvistyksen 
maailmanmestari oli juoksuradoilla 
taistelija, jonka vertaista saa hakea. 
Hii.nen nimissään ovat vieläkin var
sin selvällä tavalla seuramme ennä
t ykset niin 5.000 kuin 10.000 met-

rinkin matkoilla . 

elämänsä parhaat juoksutulokset. 
HKT : n kestävyysjuoksun toistai
seksi viimeinen suuri "mohikaani"'. 

Kalevi P u r h on en, iloluont!o·i
nen velikulta, jonka elä,mäntaival 
katkesi 1954, juuri kun hänestä 
odotettiin seuralle uuden juoksu
kauden erinomaista keulakuvaa. 
juoksija-boheem,i, jonka kohdalta 
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paras sivu HKT :n urheiluhisto:..· 
riaan jäi ikuisesti kirjoi-ttamatta. 

Näin oli ennen, entäs nyt? 
Rehellinen toteamus on, että 

paljon, hyvin paljon, olemme tällä 
hetkellä kestävyysjuoksumme par
haista päivistä jäljessä. Mutta se 
ei saa lannistaa mieliä eikä seu
ramme yleisurheilun •johtoporrasta 
ponnistelemasta tämän heikkou
temme korjaamiseksi. Meillä on 
",raamikkaita", hyvätyyppisiä poi
kia, joista on kehitettävä seural
Iemme sen tarvitsemaa vahvistusta 
juoksurintatn:alla. Kaikista ei tule 
maratoonareita eikä sprinttereitä
kään. :Mutta yhteistuumin, omin 
pätevien valmennusvoimien ja ak
tiiviurheilij-:l.in kanssakäymisellä, 
löydetään varmasti suunta, joka 
vie HKT:n sinivärit entistä näky
vämmin, jos ei nyt maailman, niin 
ainakin Suomen kartalle! 

Manageri 

Vaarallinen Varlia 
Syyskauden suurin kori

pallotapahtuma oli marras
kuun 4 pnä suoritettu maa:
ottelu Suomi-Ruotsi H :gin 
tennishallissa. Ennen kyseis
tä maaottelua pelattiin kat
sastusottelu maajoukkue
lehdistö, jonka perusteella 
Suomen yhdistelmä valittiirt. 
Lehdistön joUJkkueessa pelasi 
HKT :n 18-vuotias Raimo 
Vartia loistavasti ja hänet 
palkittiin lehdistön jouk
,kueen parhaana pelaajana. 
Silloin oli myös selvää, että 
hän maaottelussa kantaa si
niristipaitaa. Kun maaottelu 
pelattiin, niin nuori hkt-läi
nen oli sijoitettu ykkösket
juun oikeaksi laitahyök!kää
jåksi. Loistavasti poika on
nistuikin ja vastaisuudessa 
hän saanee pukea päälleen 
Suomi-paidan useamminkin. 
Meikäläiset voittivat maaot
telun numeroin 80-58. 

~--------------~ 

Pienikokoiset pelaajat 
uhkaavat "koripallotorneja" 

Koripalloliu on ollut ja on yhä 
edelleen ns. pitkien miesten 

peli. Pituudesta on määrättyjä. 
etuja varsinkin korinaluspelissä, 
mutta toisaalta tuosta pituudesta 
on myös mäårättyjä haittoja. Kun 
pelaaja alkaa lähennellä kahta 
metriä niin on aivan luonnollista, 
ettei näin pitkällä miehellä ole sa
manlaista nopeutta kuin pienem
mällä. Raajat ovat raskaampia lii
kuttaa ja useinkin urheiiulllH~n 
kunto on heikompi kuin pienem
mällä miehellä. 

HKT:ssa on monasti jouduttu 
painiskelemaan tuon pituuskysy
myksen parissa. Melkeinpä järjes
tään ovat nimittäin niin SM-sar
jassa kuin muissakin sarjaottelrus
sa vastusta:jat huomattavasti 
kookkaampia kuin meidän omat 

· sinipaitaiset pelaajamme. Tämä ei 
suinkaan ole tämän hetken kysy
mys. Sama "alimittaisuus" on vai
vannut · kisatoverilaisia jo kym
menkunta vuotta eli käytännölli
sesti niin kauan kuin mestaruus
sarjassa on kamppailtu. Vastustaja 
on aina voinut asettua otteluun 
sikäli luottavaisin mielin, että ai
nakin pituudessa se voittaa mei
dät. 

Mutta sormi suussa ei ole jääty 
silloin odottamaan. Poikamme tie
tävät millä konsteilla on silloin toi
mittava . . Kaikissa harjoituksissa on 
sinipaitaisile pelaajille tähdennet
ty tekniikan välttamättömyyttä. 
Pallonhallintaa on kehitettävä jat
kuvasti harjoittelun avulla, sillä 
luontaisilla . ominaisuuksilla ei yk
sistään menestytä. Kun pallotai
turuuteen lisätään sitten pelino
peus, niin siinäpä melkein sitten 
onkin HKT :n pienikolmisten pe
laajien aseet ylipitkiä jättiläisiä 
vastaan pelatessa. Varsin usein on 
yleisö joutunut toteamaan tämän 
ja luonnollisesti se on kehoitus
huudoillaan asentautunut pienem
män puolelle. 

Ajan mittaan kuitenkin voi ti
lanne muodostua vaikeammaksi. 
Vähitellen on meidänkin saatava 
muutami apitkiä miehiä, sillä ;;e 
on nykyaikaisen koripalloilun eh
to. Tosin esimerkiksi Aasian mai
den pienikokoiset koripalloilijat vii
me vuonna Rio de Janeiron maail
manmestaruuskilpailuissa esittivät 
ihmepeliä, mutta kun heitä vas
taan sitten asettui USA :n teräksi
nen isojen miesten yhdistelmä 
niin koko aikana ei ollut pienintä
kään epäilystä siitä kuinka leikis
sä loppujen lopuksi käy. HKT:ll 
edustusmiehistö pystyy nykyisel
lään taistelemaan varsin kun
niakkaasti, mutta esimerkiksi Suo
men mestaruuteen yltääksemme 
on meillä ehken mahdollisuuksia 
vain siinä tapauksessa, että pojat 
kasvavat. Useat porvarilliset ur
heilulehdet ovat jatkuvasti todis-

Junioreilla oma 
jännityskilpailu 

Seuran koripallojaosto toimeen
pani kuluvan pelikauden aikana 
junioripelaajille ns. paitakilpailun. 
Kyseinen kilpailu käsittää kaik
kiaan 100 vapaaheittoa ja se ju
niori, joka kerää eniten pisteitä 
saa voittajapalkinnon,. seuran ko
ripalloilun edustuspaidan. Viiden 
kierroksen jälkeen on kärkipään 
järjestys tässä kilpailussa seuraa
va: 

1) Pauli Salminen 34 pist. 2) 
Erkki Jokinen ja Seppo Korhonen 
31 pist. 4) Jorma Neva-aho 28 pist. 
5) Jaakko Manssila ja Taisto Fält 
27 pist. 7) Martti . Salmiheimo 22 
pist. 8) Kalevi Kääriäinen 21 pist. 

Tähän mennessä on kilpailuun 
osallistunut kaikkiaan 41 juniori
pelaajaa. 
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teneet HKT :n edustusjoukkueen 
kohdalta, että joukkue on erin
omainen, mutta se tarvitsee pitem
piä miehiä. Kun kuitenkin Kisa
Toverien johdolle on vierasta kai
kenlainen pelaajavärväys, jota 
muuall ajatkuvasti harjoitetaan, 
ja kun taidokkaista junioreista
kaan ei ole pituuden lisääjil{Si, 
niin silloin on turvauduttava sii
hen ainekseen mitä meillä on. 

Ja se aines, mikä meillä on käy
tettävissä, on todella hyvää. Eri
koisesti jos ajattelemme joukkue
pelien luonnetta, joka edellyttää 
.sukkeluutta, nopeutta, tarkkuutta 
ja yhteisymmärrystä. Yleensä sini
paitaiset pelaajat ovat näillä avuin 
varustettuja. Pieni kokomme on 
pakoittanut pelaajat harjoittele
maan määrätietoisesti 'ja urheilul
lista panosta lisäten. HKT on ollut 
kolmen vuoden ajan ehdottomasti 
Suomen mestaruussarjan pien~ko
koisin joukkue ja esimerkiksi viime 

vuoden nuorten SM-finaalissa oli 
vastustajamme päätä pitempi. Tu
lokset kuitenkin osoittavat varsin 
selvällä tavalla, että tilanne ei 
suinkaan meidän kohdallamme ole 
sittenkään huolestuttava. Ei voida 
pistää pelaajia venytyspenkkiin, 
on odotettava uusia nuorukaisia, 
joille on suotu mittaa ja jotka 
myös pystyvät kehittymään mes
taruussarjan vaativalle tasolle. 

Pienet miehet ovat yleensä si
sukkaampia kuin isot ja siinä myös 
piilee y>ksi tärkeä momentti. Vas
toinkäymisten tullen isot pelaajat 
lannistuvat paljon helpommin . 
Vuosien varrella on HKT joutunut 
putoamiskamppailuihin mukaan 
melkein aina. Toistaiseksi on vielä 
selvitty ja hyvin ratkaisevaa osaa. 
ovat tässä näytelleet nämä pienet 
ja sinnikkäät pelaajat, jotk:a ovat 
olleet vastustajan kimpussa sit
keäst ikuin kärpäset perattavassa. 
kalassa. 

Ikioma joulujuhla 10. 1_2. 

~ 
1 

Vanhan hyvän ajan tyy
liin toimeenpannaan Hel
singin Kisa-Toverien jou
lujuhla tänäkin vuonna. 
Juhlapäivänä on lauantai 
joulukuun 10 päivä ja al
kamisaika klo 19.00. Viime 
vuosien tapaan pidetään 
juhla Kone Oy :n salissa 
Haapaniemenkatu 6. Lip
puja tähän vuoden suur
tapaukseen saa seuran 
toimihenkilöiltä ja kuten 
oheisesta kuvasta näkyy 
niin oikea Korvatunturin 
joulupukkikin saapuu pai
kalle jakaakseen siellä 
lahjojaan kilteille läsnä
olijoille. 

MEXICO BOYS 

~----·-----------------------------J 
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Ylläoleva kuvamme on H KT :n juniorikoripalloilijain harjoi
tuksista Stadionilta. Pallo on lähtenyt kohti koria 1a yhdessä 

siinä jännätään meneekö pallo renkaan lävitse. 

On kuitenkin vaarm luulla, että 
kisatoverilaisten pelitekniikrka on 
kehitetty huippuunsa. Sitä se ei 
suinka~n ole, vaikka ehken Suo
mesta ei monta teknillisempää 
joukkuetta löytyisikään. Mahdolli
suudet ovat ra;joittamattomat pal
lonhallinnan alalla. Ne tunnit, joi
ta nuoret uhraavat pallon pyörit
tämiseen käsissään, eivät koskaan 
mene hukkaan. Vuosien varrella se 

havaitaan varsin selvästi. Kun nyt 
pelaajat ovat jälleen täydessä har
joitustouhussa sarjojen ollessa rat
kaisuvaiheissa niin tekniikan har
joittaminen kuuluu yhtä suurena 
osana valmentautumiseen kuin ur
heilullisen kunnon hankkiminen. 
Nämä kaksi asiaa nimittäin käyvät 
koripallokentillä eteenpäin käsi kä-

. dessä. - P S. 

19 



Harjoitukset slsäkaudella 1955-56 
Voimistelu: 

Pienet pojat, perjantaisin VTY :n salilla 17-18 
19-20 
20-21 
17-20 
18-19 
19-20 

Isot tytöt, -,-
Naiset, -,- .... . . . . 
Pienet pojat, perjantaisin VTY :n salilla 
Isot pojat, -,- ..... . . . 
Miehet -,,-

Koripalloilu: 
Miesten edustusjoukkue, tiistaisin stadionilla 18-19 

19-20 Reservij. ja A-juniorit, -,-
Miesten edustusj. ja A-jun., torstaisin 

Ruskeasuolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.45-18.30 
C-juniorit, perjantaisin stadionilla . 18.30-19.30 
B-juniorit, , 19.30-20.30 
Naiset, perjantaisin VTY:n salilla 20-21 

~-----------------------------------------J 
KURITONTA .•• (Jatk. siv. 12) 

_) 
' läkin, vaikka ne ovat ehkä muita kuin mitä meidän vanhempiemme oli

vat. Me emme ole unohtaneet urheilujärjestöjäkään, mutta ne eivät ole 
kaikessa pystyneet seuraamaan kehitystä, vaan ovat monesti unohtaneet 
meidät. 

Taloudellisten vaikeuksien vuoksi urheiluseurat eivät pysty tarjoa
maan meille vastaavaa sille, millä meitä houkuttelevat monet muut 
ilmiöt. Mutta niiden ei pitäisi silti vetäytyä moitteisiin, vaan saapua 
puolitiehen vastaan keinoin, jotka ovat niiden hallussa. Sopii kysyä, 
onko tässä suhteessa tehty kaikki voitavcr. Kumpi on esim. tärkeämpää, 
edustusurheilun tuhlaileva rahoittaminen vaiko joukkojen kasvattami
nen sen perustaksi? Ovatko kaikki ne lukuisat tähtiurheliijoiden valmen
nusleirit olleet aivan välttämättömiä? Me emme ole oikeutettuja arvos
telemaan seurojen nykyistä toimintaa, mutta tasapuolisuuden nimessä: 
onko syy yksin meissä? 

VALLILAN UUn 
ROMUKAUPPA 

K. A. HELENIUS 

Violankatu 9 
Puh. 77 17 26 - Kotiin 77 23 78 

S. H. 

KISATOVERI 
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Vastaava toimittaja 
Kalervo Löfberg 

(puh. 77 48 78) 

Toimitussihteeri 
Pentti Salmi 

(puh. 7613 45) 
Tilaushinta 200:- vsk. 

Toimituksen os. H :ki, F11an
zeninkatu 5. D. 95. 

Ylläo_le~_ass_a kuvassa· H KT .'n · edustusjoukkueen • vanhin pelaaja. Arvo 
Me.tstSto, 10~ on pelannut mestaruussarjassa vuodesta 1946 lähtien:. 
syoksyy korn!'tekotilc::nteeseen tänä syksynä suoritetussa sM-sarjan 
ottelussa H:gm Jyrya vastaan. Jyryn puolustus on valmiina, sillä Ne
none~ peittää hyvin ja sivulla· ova1 korintekiiithai Salonen ja Kalliola 
v~l~nna auttamaan. Mainittakoon, että HKT:n viimeinen sarjaottelu 
tämän vuoden osalta on R!fSkeasuolla joulukuun 17 pnä ja vastassa on 

·"· silloin jättijoukkue Eiran. Kisa- Veikot. 
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Osoita uhrimieltä - sairaalamme tarvitsevat 

kipeästi verta ja veriplasmaa 

Luovuta verta 

1-1 
- -\ 
'u-

SUOMEN PUNAISEN RISTIN 
VERIPALVELU 

Topellukseakatu S, Verealuovutut, pub. ~9 48 57 

LAHJAT nousevat arvossaan monin
kertaisiksi, kun niihin li'iitetään 

SOTAINVALIDI-ADRESSI 
Saatte niitä pankeista, osuuskassoista, 
kirja- ja paperikaupoista, alaosastois
tamme kautta maan sekä suoraan 

meiltä 

:_ ______________________ _ 
Klrjapamo Teho Oy . Kirjapaino Teho Oy. Kirjapaino Teho 
KirJapaino Teho Oy. Kirjapaino Teho Oy. Kirjapaino 'T"on~~ 
KirJapaino Teho Oy . Kirjapaino Teho Oy. KirJa111aij;~~ 
KirJapamo Teho Oy. Kirjapaino Teho Oy. u•···-~ 

Teho 
Teho 

rliUJH.HHJ Teho 
wapallnu Teho 

KirJapamo Teho Oy. Kirjapaino Teho 
KirJapaino Teho Oy. Kirjapaino 
Kirjapaino Teho Oy. K•r,omna~ 

Teho 
Teho 
Teho 
Teho 
Teho 
Teho 
Teho 
Teho 
Teho 

~irJapaino Teho Oy. 
Kirjapaino 

Kirj 
.'{irjapaino 
Kirjapaino 
Kirjapaino 
Kirjapaino 
Kirjapaino _. 

Teho 
japamo Teho 

. Kirjapamo Teho 
Oy. Kirjapaino Teho 

Teho Oy. Kil·japaino Teho 
irjapaino Teho Oy. Kirjapamo Teht. 

Oy. Kirjapaino Teho Oy. Kirjapamo Teho 
Teho Oy. Kirjapaino Teho Oy. Kirjapaino Teho 
Teho Oy Kirjapaino Teho Oy. Kirjapaino Teho 

.. Kirjapaino Teho Oy; KirJapaino Teho Oy. Kirjapaino Teho 
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Sisään'I olkaa hyvä! 
Tämän merkin viitoittamasta oviaukosta ovat 

monet rahapulaa poteneet käyneet sisään -

ja veikkauskupongin otettuaan, täytettyään ja 

jätettyään huomanneet jälkeenpäin astuneensa
kin silloin rikkauden kynnyksen yli ..• 

Käykää sisään Tekin - ja sitten 

ulos 

viiden ·miljoonan 
tulevana voittajana! 

Kirjapaino Teho Oy, Helsinki 1955 



K 1 S A T 0 V· E R 1 
rrl:(9- 5/1955 

Ansaittu tunnustus 
Toiminnan vuosi 1955 on mennyt majoillc(;n, uusi vuosi on 

alkamassa. Yhtä tärkeätä kuin siirty;nmen kaudesta toiseen, on 
myös niiden toimintasuunnitelmien laatiminen, joilla toimintaa 
viedään eteenpäin. Kulunut vuosi oli Helsingin Kisa-Tovereille 
varsin ansiokas. Edustusurheilijaimme menestys, joukkojen mu
kaan vetäminen ja seuratoimitsijain uhrautuvainen työ ansait
sevat kiitoksen. Jokainen täytti tosiaan meidän yhteisessä ren
kaassa sen osan, joka toiminnan jatkuvaisuudel~ on välttämä
töntä. Näissä merkeissä, onnellisten tähtien alla) on varaukseton 
tunnustus ansaittu. 

Mutta työmme ei suinkaan pääty. Vuonna 1956 tarvitaan jäl
leen sitä - uhrautuvaisuutta, mitä menneenä vuonna osoitettiin. 
Seuramme toimintakenttä ei saa pienentyä. Meidän on jatkuvasti 
vedettävä esiin nuorukaisia terveen elämän pariin ja meidän on 
myös hoivattava heitä. Olivatpa urheilun suuret linjat millaisia 
tahansa, niin seuratoiminnan on pyörittävä. Jos täm'ä tärkeä 
ratas lopettaa liikkeensä, niin se tietää koko urheiluliikkeen tap
piota. Siksi jokainen kisatoverilainen voi uhrata vapaa-aikaansa 
työlle, jonka tuloksia on nähty jo kymmenet vuodet. Seuramme 
perinteet ovat siksi monisäikeiset, ettei niitä voida haudata. 

Olkoon uusi vuosi jälleen osoituksena siitä eheästä hengestä, 
mikä seurassamme vallitsee. Tappioita ja voittoja tulee urheilu
kentillä aina. Meidän on kestettävä molemmat. 

Kalervo Löfberg 

SEURAN VUOSIKOKOUS 
pidetään Vallil~J.ft tyovä~~~ll,lon voimistelusalissa 
(Sturenkatu 27) . ~ngmuntaina tammikuun 29. pnä 
1956 alkaen 'klo -15;om _, ;;.,· 
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HKT -H-elsingin paras seura! 
Helsingin piirin- seurojen •kesken 

on ollut kilpailtavana viiden vuo
den aikana vakuutusyhtiö Turvan 
lahjoittama yli puolen metrin 
korkuinen komea pokaali. Pisteet 
siihen on laskettu piirin mesta
ruuskilpailujen perusteella. Sään
töjen mukaan saa pokaalin viiden 
vuoden kuluttua se seura, joka on 
eniten kerännyt tänä aikana pis
teitä. Nyt on kilpailu päättynyt 

-ja ylivoimaiseksi voittajaksi on 
selviytynyt Helsingin Kisa-Toverit, 
joka vuosi vuodelta lisäsi etumat-' 
kaansa, voittaen lähes 500 pisteellä 
toiseksi tulleen H :gin Jyryn. 
TUL:n H :gin piirin tiedoituslehti 
tosin kertoo, että HKT voitti hy
vän alkunsa ansiost~ :ja että _Jyry 
tavoitti jatkuvasti. Tosiasia kui
tenkin on, että HKT johti ensim
mäisen vuoden jälkeen vain 1 pis
U1ellä, mutta kasvatti sitten eron 
lähes viiteensataan! -

Seuran yleisurheilijat, koripal.., 

- loilijat ja· suunnistajat ovat_ pää
asiassa tämän pistesadon •kerän
neet viiden vuoden aikana, mutta 
naisten panoskin on ollut edesaut
tamassa voittoon. Kaikkiaan 71 
seuraa pääsi pisteille tässä kilpai
lussa, joten seuramme voitto on 
sitäkin kunniakkaampi. Turva
maljan luovutus tapahtuu piirin 
vuosikokouksessa ja sen jälkeen 
malja komistaa seuramme toimis
toa ja kertoo siitä uhrautuvasta 
työstä, mitä kisatoverilaiset viiden 
vuoden aikana tekivät. Se työ on 
hatunnoston arvoinen. 

Seurojen lopulliset pisteet olivat 
seuraavat : _ 

1) HKT 1959, 2) Jyry 1485, 3) 
Visa 1061, 4) Tarmo 924, 5) HTU 
707, 6) Kullervo 608, 7) TMP 507, 
8) Isku 485, 9) Tapanilan Tarmo 
446, 10) Toukolan Teräs 423, 11) 
HTPV 406, 12) Kotkat 406, 13) Por..: 
voon Veikot 376, 14) Kå."'pylän 
Kunto 362, 15) Ponnistus· 359. · 

.. ,: 
Juuri ennen. joulua , .siunqttiin viimeiseen lepoon Krematorion kap-
_pelissa HKT :n -rrwn~intot~nen tilintarkastaja ,Juuso ·$uOminen. Run.; 
saan sukulais- ja ystävåpiirtn läsnäollessa muodostu{ siunaustilai-i 

--- ·suud~sta : mieliinpai"+iwci,. '!Kuvassamme on seppelten lasku-käynnissäb 



}/Amerikkalainen 

kyllä paikkansa 

vauht( pitää; 

Yhdysvalloissa 
- Kisatoveri-lehdelle Anja Salmela ~ 

Mount Holyoke College, joulukuussa. - Toivottavasti kukaan 
' teistä · ei tosissaan usko, että Amerikka on täsmälleen sellainen 
kuin -miksi se Hollywoodin karamellituotteissa esitetään. Mei
käläinen, nyt kolme kuukautta täällä eläneenä, on tullut sen 

·huomanneeksi toisenkin kerran. Onhan niitä autoja, on jää
kaapit ja televisiot, .mutta on myös raskaan työn tekijöitä ja 

· · ·· ehken myös onnettomampia ihmisiä kuin koskaan Suomessa. 

Aikeeni ei nyt kuitenkaan ole 
käsitellä tuttua kysymystä ri}d{au
den tuomasta onnesta vaan tari
noida vähän täikäläisestä ylioppi
las- ja urheiluelämästä. Onni' näet 
potkaisi allekirjoittaneen Mas
sachusettsin valtioon, joka on oi
kea college-keskus. Täällä o_vat au
tomatkan päässä sellaiset kuulut 
opinahjot kuin Harvard, Yale, Co
lumbia ja Princeton sekä lukema
ton määrä pienempiä laitoksia, 
joista tämä Mount Holyoke on 
parhaita naiscollegeja. 

Tavallinen opiskelija viettää col
legessa neljä vuotta saavuttaen 
joll!kinlaisen puolimaisterin arvon. 
Hänen on kahtena ensimmäisenä 
vuotenaan alistuttava muutamiin 
pakollisiin aineisiin, joista urheilu 
on yksi, mutta kahtena viimeisenä 
vuotenaan hän saa valita melko 
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KISATOVERI 
_ Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

. Vastaava toimittaja ' ... 
Kalervo L ö .fb e r .g. 

(puh. 77 48 78) · · 
Toimitussihteeri 

Pentti Salmi 
(puh. 76 13 45) i 

Tilaushinta 200:- vsk. 
Toimituksen os. H :ki, Fran

zeninkatu 5. D. 95. 

vapaasti valtiotieteestä ja Venä
jän kirjallisuudesta sanomalehti
oppiin ja näyttämölavastukseen; 
Muutamat opiskelijat jatkavat 
maisterin arvoon ja mikäpä on 
lukiessa kun saa ~sua omassa huo
neessa opiskelija asuntolassa, mis -'
sä ateriat tarjoil !l!an eteen ja kir
jasto on melkein pohjaton. Eri 
asia on, että tämä lysti stipendit 
tömälle maksaa reilusti yli puolen 
miljoonan Suomen markan vuo
dessa! 

Liikunta'kasvatuksen osastossa 
on V!alinnan varaa niin ikään kuin 
runsauden sarvessa. Kuivahiihtoa 
opetetaan ennen lumen tuloa, sa
moin jousiammuntaa ja maahoc
keytä. Ratsastus, ~ori- , lento- ja 
sulkapallo samoin kuin tanssiope
tus jatkuvat ympäri lukuvuoden, 
samoin uinti upeassa altaassa. 
Oudointa meikäläiselle on y1eis
urheilun ja tavallisen muokkaus
voimistelun täydellinen puuttumi
nen. 

Jokin aika · takaperin oli minulla 
tilaisuus päästä katsomaan Har
vardin ~a Yalen yliopistojen vä
listä jalkapallo-ottelua, joka rtäällä 
on vuoden tapaus. Kysymyksessä 

'i-;• ei tietenkään ollut eurooppalainen 
( jallfapallopeli vaan raju amerik

--kalainen jalkapalloilu. Puolet sta-
dionin täyttävästä katsomosta 
kantaa Yalen tunnuksia ja huutaa 
sekä laulaa omaa joukkuettaan 
irinostavia lauluja. Toinen puoli 

't 
). 

:katsomost.a, on Harvardin p.una
.myssyissä ja viirejä heilutellen 
meluaa Harvardin puolesta. Tun
::nelma on hilpeä, vaikka sataa· lu
miräntää (joulukuun ill:nas_to on 
täällä 40. leveysasteella - suunnil
leen sama kuin Suomen eteläran
::nikolla esim. vuosi sitten). Kentän 
~ohjossa kypäräpäiset ja toppaUk• 
~in varustetut miehet -kyyristyvät 
va:stai:Qkain, ampaisevat juoksuun 
.sikin sokin, repivät ja taklaavat, 
ja lopulta ovat kaikki päällekkäin 
yhdessä kasassa, josta alimmainen 
tavallisesti kannetaan o kentältä! 
Palloa ei juuri näkynyt, :paitsi. kun 
joku .. onnistui potkaisemaan sen 
maalikehyksiin tai 'juoksemaan 
:pallo kainalossa maaliviivan taak:
se joutumatta . takla.tuksi . ennen 
sitä. Puoliajalla päästettiin soitto
kunnan jalkoihin viisi porsasta 
juoksentelemaan ja kaikki tavoit
telivat sitten possuja. 

College-urheilu on siis vetonaula 
täällä. Toinen päämuoto on am,. 
mattilaisurheilu, .. erillisiä urheilu:
seuroja sensijaan on suhteellisen 

vähän ja neki~ mhlkelri fu~Pkityk
settömiä, New Yorkissa "toimiva 
suomalainen naisvoimisteluseura 
potee melkoista verenvähyyttä, 
niitä muukin suomalaisten puuha 
si!11ä ~y~ässä nä.kyi sairastavan. 
Joulukuun alussa järjestettiip ~yl
li:L &uuri Sibelius,. konsertti Gar·rie
gi!'l .. Hallissa . mestarin . 90-v:uotjs.,. 
päivän kunni!l!ksi. ·· · 

"Amerikkalainen vauhti" on: ku
hinut sanonta, mutta puollan sen 
paikkansapitävyyttä. Nurkanta,.; 
kaiseen ruokabaariin pis-täytyessä 
ei baarimikko kauan tohise. enhen.:. 
kuin hampurilainen tai jäätelä
sooda on asiakkaan edessä:. ·Opis-' 
kelu ja huvittelu käy samaan t!j.h~ 
tiin ja .rauhallisen, suomalaista 
ajattelua vaativan hetken varaa::. 
miseksi on tehtävä pitkäjäl1nit_tei..: 
siä suunnitell:nia. Ajatu&kiel<en 
vaihtaminen ei näet aina ole. ko;. 
vin helppo asia silloin kun k-oti
maan kieltä ei puhu kuukausi';. 
määrin ja unetlkin ovat englannin-
kielisiä. ' · 

J{uva Moun' Holypke C:ollegen liikuntakasvatusalueista. Etualallä jil.rvi, jossa 
.harrastetaan melQntaa,A<t ;: ;rarinalza päärakennulj .kahden koripa~lokentän k~
Tcoisine saleineen j a uimahtJ,vleineen. M.aahoc_key-, ratsastus- .. ym. alu,eet (Y:'Y/tPä-1 

.· d,liii ja kauemp(Lna golf-rata. . ---,~~---- j 
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, .M~~t~rpuss~arjan · 
. . . . .. . 

. :'.pa.ikkJ:i . ·säilytettiin · 

Ennen .j<mlua saatiin -päätökseen 
koripalloilun· . Suomen mestar-uus
sarja; HKT· oli hyvän kevätkier
roksensa .:ansiosta jo sarjan puoli" 
välissä, mutta syksyn ottelut me
~iv~it alle .las~elmien ja niin KaPo 
jä,_ Jyry pääsiviit ohi~se. Sarjapaik
lt~ - · k\l,~tenkin säilytettiin, sillä pu
tö)\.via j.o_ukk:ueita _ ~ olivat. Visa, ja 
~ipo. - 1!!.55 . miesten mt;staruussar~ 
jä"r( . lopulli:pen ; tilanne. muodostui 
~euraavak&i: 

Pantterit 22 19 1 2 15-71-1290 39 
TMP 22 Ht 1 3 1549-1303 37 
SNMKY - 22 15 1 6 1418-1253 ·31 
HU-"41 22 12 1 9 135~1325· 25 
Pyrintö 22 u- o n 1268-1274 22 
KaPö 22 10 1 11 1342-1332 21 
Eltv· 22 10 o 12 1415-1483 20 
Jyry 22 8 0 14 1433~1449 16 
EUtT 22 7 1 14 1301-1461 15 
TuNMKY 22 7 0 15 1054--4210 14 
Kipo. 22 5 2 15 1223-1342 12 
Visa 22 5 2. 15 1257-1463 12 

SYY SELVISI NOPEASTI 

Lehtemme syysnumerossa ker
rottiin suunnistaja Niilo Akiolan 
kotiinpaluusta Kanadasta. Nyt on 
selvinnyt täysin miksi "Nipa" otti 
suunnan takaisin tänne Suomeen. 
JoUlukuun 4 pnä suunnistajapoi
kamme näet vihittiin aviolfittoon 
neiti Hilkka Korhosen kanssa. Jul
kituomme täten koko Kisis-per
heen onnittelut nuorelle parille. 

· Mutta eivät muutkaan suunnis
tajat sormi suussa ole, sillä Johan 
Koivisto julkaisi jouluaattona kih
lauksen neiti Maija Rytkösen 

· ·kanssa. Kaikesta voimme siis to
deta, että rastimiehet liikkuvat 
talvellakin. 

;6 

IOl{O SINULLA ON 
s~euran uusi 

RI•N TA: ME R K K 1 ?. 
- Ellet, 'niin hanki se nopeasti. · · 

.Vuol!i on päättymässä ja tätä:. 
kirjoittaes$a . sulattelevat kaikki 
sul,l:pnistajat '}mten muutkin kisis_: 
läiset joulukinkkujaan ja muita 
herkkuja. Ylimääräisiä kiloja on 
py_hien aikana kaiketi tullut, mutta. 
pianpa ne taas haihtuvat toimin
nan . keskellä. 
Suunnist~jien työ on ahlm.nut ja. 

ensimmäiseksi pähkinäksi on saa
tu suunnistamisradan suunnitte
lukilpailu, joka tällä kertaa näyt
tää olevankin aika .visainen juttu, 
sillä kartassa on paljon ojia jär
viä ja suuria monen korkeu'skäy
rän kallioita. Mutta kun tarkkaa. 
työtä tekee niin kyllä se rata täl
lekin kartalle ·syntyy. Jokainen 
suunnistaja, jolla ei ol«1 vielä kart
taa, voi hakea sen -Alpo Fältiltä. 
joko kotoa tai keskiviikkoisin veik~ 
kauksen yhteydessä seuran toimis-
tosta. 

Vähitellen on myös jokaisen 
suunnistajan ajateltava myös tu
levaa kilpailukautta. Onhan jo 
muutaman kuukauden kuluttua 
taas täysi touhu päällä tapiolan 
tanhuvilla. Mutta menestyminen 
vaatii harjoittelua j.a vieläpä ko
vaa sellaista. Joka mies siis len
kille ja perjantaisin salille jump
P.~!:Ln, ~illä si~ll~ lihakset venyte
taan Joustav1ks1 Alpon johdolla. 
Mutt!l yhtä tärkeätä on myös. 
henkmen valmentautuminen ja 
niinpä nuorten suunnistajien al
keiskurssi alkaakin tammikuun 
puolivälissä ja jatkuu koko ke
vään. 

Suumiistajien vuosikokous ja. 
palkintojenjako pidetään tammi
kuun 9 p:nä HTY:n talon kabine
tissa klo 19.00 ja silloin toivotta
vasti näemme kaikki rastinhakijat
viettämässä iltaa sekä pohtimassa 
mennyttä ja tulevaa toimintaa.' 
y-usi ' j.aosto myös lyödään kiinni, 
JOten rokalilen vain· rohkeasti · pai
kalle;· · · Kaikille kisisläisille hyvää. 

. uutta vuotta. - P. L. 

Raimo V artia oli 
paras korisep_po 

Vuoden 1955 koripalloilun SM
sarjassa oli Helsingin Kisa-Tove
rien sinipaitaisessa · jo~kueessa 
kaikkiaan 14 sellaista pelaajaa, 
jotka lisäsivät seuran .· pistetiliä 
käydyissä otteluissa._ Paras oli 
maajoukkuemies Raimo _ Vartia, 
mutta hyviin osumamääriin pää
sivät myös Heikki Lehtinen · ja 
Reijo Matikka. Eri pelaajien koh- · 
dalla olivat tehdyt pistemäärät 
seuraavat: 

Raimo Vartia . . . 382 
Heikki Lehtinen . . . . . . . . 265 
Reijo Matikka . . . . . . 21}7 
Pentti Simola . . . 111 
Pentti Savolainen 105 
Arvo Metsistö 85 
Erkki Vuori . . . 18 
Matti Räty . 32 
Seppo Satukangas 29 
Reijo Simola 14 
Teuvo Pakarinen 10 
Erkki Ruotsalainen 8 
Paul Vuorio 3 
Reijo Yrjölä . . . 2 

NUORET JATKAVAT 
HKT :n juniorikoripalloilijat ovat 

osoittaneet tänäkin vuonna kuu
luvansa maan kärkiluokkaan, sillä 
nuorten SM-sarjassa on jouk
kueemme selviytynyt neljän jouk
kueen loppusarjaan. Tähän men
nessä pelatut ottelut ovat päätty
neet seuraavasti: 

HKT-Hyvinkään Tahko 99-44 
-Kipo 51-38 
-Torpan Pojat . . . . 62-53 
-Torpan Pojat 56-54 
-H:gin NMKY . . . 45-58 
-Jyväskylän }{T 87--55 

Loppusarjassa on kolme ottelua 
ja näissä ratkeaa lopullisesti Suo
men mestaruus. Vastustajina ovat 
Kotkan Työväen Pallo\lijat, Tam
pereen Pyrintö ja H:gin NMKY. 
Kuten muistetaan on KT voitta
nut Suomen nuorten mestaruuden 
vuosina 1948 ja 1954 . 

Kuvamme EM-sarjan ottelusta HKT:n 
ja T MP :n välillä. Kisa-Toverien vaa
rallinen vasenkätinen Heikki Lehtinen 
(oik.) "tukee" Mailapoikien Tuomo 
Ristolaa lähikamppailussa. Tulee mel-

kein paini mieleen! 

Nuorten SM-sarjan 

finaaliottelut 
4. 1. HKT-HNMKY 
7. 1. HKT-KTP 

15. 1. JIKT-TP 
Kaikki ottelut pelataan Rus
keasuon palloiluhallissa; 

f:r Poikia kannustamaan!.: 'f:l. 
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