
Kii~äinme Teitä miellyttävästä yhteistyöstä pian päät

tyvän vuoden aikana sekä uskomme, että uusi vuosi 

antaa meille uudet, entistä paremmat mahdolliswudet 

palvella T-eitä ifh,ii moninaisimmin muodoin. 

J.'oivpmme Teille HYVÄÄ ja I'YIENESTYKSELLIST Ä 

VUOTTA 1956. 

KELLO- JA KULTALIIKE 

.U. Rari 
Hämeentie 8 - Puh. 77 10 7~. Flemingink. 9 -- Puh. 77 66 96. 
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Jokainen käyttää niitä, 

jokainen tarvitsee niitä 

VALINNAN VARAA: 

RADIOITA, PESUKONEITA, PöLYIMUREITA, JÄÄKAAP

PEJA, VALAISIMIA ja muita sähkötarvikkeita. 

T:.mi AjanKone 
Hämeentie 64 (uusi hallitalo) 

""\ 

- ~------------------------------..) 
Kirjapaino Teho Oy, Helsinki 1955 

HKT:n kansainvälisten elokuun kisojen suuret valttiässät ja 
Melbourne-ehdokkaat. Vasemmalla Voitto Hellsten ja oikealla 

Osvald Mildh, molemmat mestari- ja ennätysmiehiämme. 



Koko perheellä 

hauskaa äänilevyistä 
Kaikki uutuudet saatte manner
maistyylisistä levybaareistamme 

Westerlund 

Helsinki, P. Espl. 37, 
puh. 10 396 

Turku - Tampere - Jyväskylä 
Vaasa - Oulu 

PYYTÄKÄÄ LEVYLUETTELOT 

SCANIA- V ABIS 

Pääedustaja Suomessa: 

SCAN-AUTO OY 
Perämiehenk. 11 - Helsinki 

KISATOVERI 
(/l:(J 1119 56 

HKT:n johtokunta ja 
eri alatoimikunnat 

Vuosikokouksen valitsemilla ovat 
Helsingin Kisa-Toverien toimihen
kilöt vuonna 1956 seuraavat: 

Puheenjohtajana Kalervo Löf
berg, sihteerinä Teuvo Nurmi, r a
hastonhoitajana Terttu Salmela 
ja muina johtokunnan jäseninä 
Paul Lindberg, He ikki Sänkiaho, 
Reino Etelämäki, Bertta Halme, 
Valto Salmi, Einar Nissilä ja Yrjö 
Lapinlinna. 

Lisäksi vuosikokous valitsi seu
ran eri alajaostot, jotka ovat seu
raavat: 

Naistoimikunta: Kerttu Etelä
mäki (puh.joht.), Sinikka Halme, 
Irja Lavo, Aili Fält, Bertta Halme, 
Ritva RaUama. Terttu Salmela, 
Liisa Vaapi ja Kaarina Lilja. 

Nuortenjaosto: Eero Savunen 
(puh. joht.), Kaarina Lilja, Lea 
Iittala, Sirpa Salmela, Mirja Mor
berg, Touko Nurmi, Juha Hokka
nen ja Kari Tirkkonen. 

Suunnistusjaosto: Paul Lind
berg (puh.joht.) , Johan Koivisto, 
Alpo Fält, Reino Huovinen, Pentti 
Tirkkonen, Kalle Alho, Eila Vilja
mäki, Asko Alho ja Jarkko Laine. 

Koripall~jaosto: Pentti Salmi 
(puh.joht.), Reino Etelämäki, 
Erkki Vuori ja Pa:ul Vuorio. 

Jo 14. kerran valittiin Kisa-Tove
rien puheenjohtajaksi Kalervo 
Löfberg, jonka hartioilla suurin 

vastuu siis lepää. 

Hiihtojaosto: Heikki Sänkiaho 
(puh.joht.), Toivo Salmi ja Heikki 
Kinnari. 

Yleisurheilujaosto: Kalervo Löf
berg . (puh.joht.), Henrik Kvick, A. 
Laaksonen, R. Häggström. K. Si
pilä ja K. Kyllönen. 

Kilpailutoimikunta: Kalervo Löf
berg (puh.joht), Teuvo Nurmi, Yr
jö Lapinlinna, Einar Nissilä, Valto 
Salmi ja Leo Huttunen. 
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HKT:n YLEISURHEILUKILPAILUT ELÄINTARHAN 
URHEILUKENTÄLLÄ 14. 8. 1956. 
Toimitsijat ja palkintotuomarit: 

Kilpailujen johtajat: Kalervo Löfberg, Valto Salmi 
Ylisihteeri : Henrik Kvick 
Ylituomari: 
Ylitoimitsija: 
Kuuluttajat: 
Juoksujen. sihteerit: 

Sanomalehtisihteerit: 
Luokittelusihteeri: 
Järjestyspäällikkö: 
Lähettäjät: 
Juoksujen johtaja: 
Valvoja: 
Kilpailunumeroiden jakajat: 
Kierroslaskija: 
Ajanottajien johtaja: 
Ajanottajat: 

Maalituomarien johtaja: 
Maalituomarit: 

Heittokilpailujen johtaja: 
Heittokilpailujen sihteeri: 
Heittokilpailujen mittaajat: 

Hyppykilpailujen johtajat: 
Hyppykilpailujen sihteerit: 
Hyppykilpailujen mittaajat: 

Teollisuus 

Le-o Huttunen 
Kalle Kyllönen 
Pentti Salmi, Heikki Sänkiaho 
Einar Nissilä, Vesa Mäkinen, Ritva 
Sänkiaho Aarne Aartola 
Terttu Salmela, Yrjö Lapinlinna 
Outi Nurmi 
Reino Etelämäki 
Arvo Pitkänen, Alpo Fält 
Paul Lindberg 
Toivo Salmi 
Rein-o Huovinen, Pe\ka Huovinen 
Viljo Nyberg 
Gunnar Grahn 
Antti Hakala, Lauri Santanen, 
Eero Nieminen, Veikko Kari, Arvo 
Husso, Esaias Seppänen, 0. Sa
rantaus 
Eino IIvonen 
Touko Nurmi, Sven Halvorsen, 
Väinö Salminen, Toimi Pakarinen, 
Aarre Paananen 
Arvid Laaksonen 
Pertti Nevala 
Eino Siren, Veikk-o Hietanen, Kalle 
Sipilä, 0. Tuorila 
Hjalmar Berglund, Arvo Metsistö 
Eino Aaltonen, Sulo Santanen 
Urho Nykänen, Aarne Aallonharju 
Gunnar Lehtinen, Kauko Karls
son, Toivo Telen, Teppo Vuokko, 
Einar Malinen, Martti Vuorinen 

Oy. S. S. K. 

Helsinki - Annank. 34-36 B 

Vaihde 61121 

1' ~---------------------------------------------~ 
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OSANOTTAJAT: 

1. Voitto Hellsten, TuTo 
2. Pentti Rekola, TuTo 
3. E. Räisänen, Ouluns. Heitto 
4. P. Nyrhinen, Lahden Urh. 
5. K . Hahl, Lahden Urh. 
6. 0. Aaltonen, Lahden Urh. 
7. Keijo Johansson, Sav. Sampo 
8. Silva Wahlman, Sav. Sampo 
9. Eino Anttila, Lieksan Urh. 

10. Leevi Lehtonen, TuPy 
11. Risto Hilpelä, TuPy 
12. Mauri Jormakka, J :kylän K-T 
13. Lauri Halonen, Kouv. Urh. 
14. Aarne Nurmi Savi!. U.rh. 
15. Aarne Roukala, HPV 
16. Hannu Suoknuuti, Pad. Yrit. 
17. Onni Holopainen, LaKa 
18. Erkki Virtanen, LaKa 
19. Esko Siren, Porn. Vilpas 
20. Simo Tuomala, Porn. Vilpas 
21. Alpo Siren, Porn. Vilpas 
22. Aapo Kippilä, Porn. Vilpas 
23. Kimmo Vasenius, Järv.p. Palo 
24. Erkki Sipilä, Järvenp. Palo 
25. Seppo Fagerström, Järv. Palo 
26. Pentti Laaksonen, Pakil. Visa 
27. Raimo Nieminen, Mell. Kontio 
28. Reijo Tuominen, Mell. Kontio 
29. Yrjö Askolin, Käp. Kunto 
30. Martti Majorin, Käp. Kunto 
31. Matti Jokinen, Hels. Tarmo 
32. Asko Nikki, Valkea!. Roima 
33. Timo Suomalainen. Ha.Tarmo 
34. Tuomo Suomalainen HaTarm 
35. Reijo Halme, Riihim. Kisko 
36. E. Lehtonen, Tamo. Urh.-38 
37. Heikki Silvennoinen. Par. Urh. 
38. Reino Suominen, Vark. Urh. 
39. Raimo Aaltonen, Kuhm.Kumu 
40. Olavi Dahllund, HKT 
41. Matti Järvinen, HKT 
42. Taisto Fält, HKT 
43. Asko Alho, HKT 
44. Sulo Sutinen, HKT 
45. Heikki Kinnari, HKT 
46. Reijo Häg!Sström, HKT 
47. Pentti Niilerpalo, HKT 
48. Jaakko Pettersson. HKT 
49. Ilmari Ekström, HKT 
50. Jorma Neva-aho. HKT 
51. Eino Simeli11s, HKT 
52. Kyösti Laaksonen. HKT 
53. Pauli Pinolahti. HKT 
54. Aimo Yr.iölä HKT 
55. Pentti Simelius, HKT 

56. Pentti Järvinen, HKT 
57. Kai Halimo, HKT 
58. Leo Koskinen, HPV 
59. Matti Skogberg, HPV 
60. Aarne Mujunen, HPV 
61. Jorma Valkama, El. Isku 
62. Erkki Sairanen, H:gin Visa 
63. D. Anckar, HIFK 
64. U. Hagert, HIFK 
65. Osmo Rauti:o, H :gin Visa 
66. Jorma Laakso, H :gin Visa 
67. Oiva Jääskeläinen, H :gin Visa 
68. I. Hållman, H :gin Visa 
69. S. Siren, H:gin Visa 
70. Sulo Karjunen, H :gin Visa 
71. Kalle Virolainen, VU 
72. M. Niemi, H :gin Visa 
73. Lauri Virtanen, H :gin Visa 
74. A. Aavaharju VU 
75. Pekka Perttilä, VU 
76. R. Tuppurainen, VU 
77. U. Rämä, VU 
78. H. Liukku. VU 
79. S. Liimatainen, VU 
80. T. Kujala, VU 
81. A. Vehviläinen, VU 
82. E. Vehviläinen, VU 
83. Seppo Nurmela, VU 
84. Martti Lehto, VU 
85. Matti Simes, VU 
86. Seppo Kuusela, VU 
87. Yrjö Turunen, VU 
88. E. Javanainen, VU 
89. Kari Rahkamo, HKV 
90. Grunt Scruggs, HKV 
91. E . Hilden, HKV 
92. J. Takala, HKV 
93. Y. Saarikoski, HKV 
94. A. Ahlström HKV 
95. I. Väisänen, HKV 
96. T. Murtomaa, HKV 
97. E. Kohonen, HKV 
98. J . Lönnberg, HKV 
99. T. Rissanen, HKV 

100. R.. Kelohariu, HKV 
101. E. Purje, HKV 
1 02. M. Nurmi, HJy 
103. P. Purolainen. HJy 
104. 0. Lehtinen. HJy 
105. P. Hurme, HJy 
lOR. P. Saarinen, H.Jy 
107. M. Virtanen. HJy 
108. 0. Hakala, HJy 
109. K. Hakala, HJy 
110. Osmo Tuorila, HJy 



111. U. Pekurinen, HJy 
112. Veikko Voutilainen, HJy 
113. P. Seppä, Puotink. Valtti 
114. A. Lauren Puotink. Valtti 
115. V. Seppä, Puotink. Valtti 
116. J . Vartiainen, Puotink. Valtti 
117. Martti Posti, Santah. SaaP 
118. Raimo Tikka, HKV 
119. Ola Kari, Puist. Urh. 
120. Erkki Taimisto, Hausj. Urh. 
121. Oswald Mildh, HIFK , 
122. Kauko Riikonen, V:kosk.KosP 
123. Raul Helenius, Kors. Kunto 
124. Hannu Hiltunen, Kors. Kunto 
125. Seppo Silomaa, Kors. Kunto 
126. Martti Wallenius, Mell. Kontio 
127. Aarne Aho, Oulun Pyrintö 
128. Hannes Koskelainen, KuusKisa 
129. Y . Sievän, HKV 
130. J. Pesola, HKV 
131. V. Romppanen. HKV 
132. K. Maijala, HJy 
133. V. Pihkakoski, HJy 

169. A. Wallenius, EIF 
170. A. Pitkänen, EIF 
171. K. Tähkäpää EIF 
172. A. Mikkola, HKV 
173. A. Kujanpää, HVi 
174. Erkki Virtanen, LoLo 
175. Tapani Vikström, LoLo 
176. Lasse Ketola, LoLo 
177. Risto Saaristo, LoLo 
178. Erik Mattsson, LoLo 
179. Raimo Raita, LoLo 
180. Urmas Virtanen, LoLo 
181. Börje Strand, LautP 
182. Osmo Niemelä, ViljU 
183. Esko Siren, Pornv 
184. V. Pälväjärvi, Vihdi 
185. M. Stång, Vihdi 
186. P. Johansson, Vihdi 
187. Erkki Myllymäki TuRi 
188. Karl Blomqv~st, TuRi 
189. Jack HenriksSon, HIFK 
190. Carol Lindroos, KarU 

134. Leo Jantunen, HPV 
135. Olavi Pakkala, HPV 
136. L . Tallbacka, KIF 
137. R. Lundell, KIF 
138. Olavi Pelkonen, HT 
139. Urpo Julin, HT 
140. Sauli Kulju, HT 
141. Juhani Corander, HT 

ALAN ERIKOISLIIKE 

142. Juhani Palko, HT 
143. Kalevi Falck, HT 
144. Pentti Kääriäinen, H :gin Visa 
145. A. Cederström, H:gin Visa 
146. Börje Grönroos, IK-32 
147. 0. Åberg, IK-32 
148. Kauko Piipari, MiKV 
149. Veijo Helppolainen, MiKV 
150. Viljo Knihtinen, JaaV 
151. Pentti Repo AL 
152. A. Luoma-Aho, KerT 
153. B . Ripa tti , KerT 
154. Pertti Mikkonen, YlöU 
155. Pertti Järvinen, YlöU 
156. Jouko Toikkanen , KKV 
157. Ismo Mäkelä, HaP 
158. Martti Pippola, JoensK 
159. Tapio Metsävuori, Jana 
160. Reino Lönni, Jana 
161. Antti Kalliomäki, NoP 
162. Mauri Mansikka, Frit T 
163 . R eijo Lehtinen, FritT Pohjolan talo 
164. Ragnar Stenvall, TuomU 
165. Juhani Miettinen, Tu.omU 
166. Pauli Järvenpää, LoLo 
167. E. Ma lmström, EIF 
168. G . Lindroth , EIF 
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OSANOTTAJAT LAJEITTAIN 

110 m. aitajuoksu: 

10. Leevi Lehtonen, TuPy 35. Reijo Halme, Riih. Kisko 
14. Aarne Nurmi, Savil. Urh. 
29. Yrjö Askelin, Käp. Kunto 

128. Hannes Koskelainen, Ku.Kisa 

400 m. aitajuoksu: 

16. Hannu Suoknuuti, Pad. Yritys 
18. Erkki Virtanen, LaKa 

110. Osmo Tuorila, HJ y 
121. Oswald Mildh, HIFK 

37. Heikki Silvennoinen, Par. U 
38. Reino Suominen, vark. Urh. 

128. Hannes Koskelainen, K u .K isa 
132. M. Maij'ala, HJy 

1500 m. estejuoksu 20-vuotiaille: 

36. E. Lehtonen, TU-38 13. Lauri Halonen, Ko uv. Urh. 
19. Esko Siren, Porn. Vilpas 
32. Asko Nikki, Valk. Roima 

39. Raimo Aaltonen. Kuhm.Kumu 
123. Raul Helenius, Kors. Kunto 

100m. 17-vuotiaille: 

23. K . Vasenius, Järv. Palo 
25. S. Fagerström, Järv. Palo 
42 . Taisto Fält, HKT 
43. Asko Alho, HKT 
44. Sulo Sutinen, HKT 
63. D . Anckar, HIFK 
75. P . Perttilä, VU 
BO. T . Kujala, VU 
94. A. Ahlström, HKV 

103. P. Purolainen, HJy 

104. 0. Lehtinen, HJy 
105. P. Hurme, HJy 
107. M. Virtanen, HJy 
115. V. Seppä, Puot. Valtti 
116. J. Vartiainen, Puot. Valtti 
119. 0. Kari, Puist. Urh. 
136. L. Tallbacka, KIF 
137. R. Lundell, KIF 
147. 0. Åberg IK-32 

200m. 

1. Voitto Hellsten, TuTo 
2. Pentti Rekola, TuTo 
7. K. Johanss-on, 'Sav. Sampo 

40. Olavi Dahllund, HKT 
41. Matti Järvinen, HKT 
68. I. Hvllman, HeVi 
72. M. Niemi, HeVi 
73. Lauri Virtanen, HeVi 
84. Martti Lehto, VU 

86. Seppo Kuusela, VU 
87. Yrjö Turunen, VlJ . 
90. Grunt Scruggs, HKV 

102. M. Nurmi, HJy 
108. 0 . Hakala, HJy 
112. Veikko Voutilainen, H J y 
127. A. Aho, Oulun Pyrintö 
132. K. Maijala, HJy 

800 m. juoksu: 

5. K. Hahl, Lahd. Urh. 
12. M. J ormakka, Jyv. K-T 
27. Raimo Nieminen Mell. Kontio 
33. Timo Suomalainen, Ha mTa 
34. Tuomo Suomalainen, HamTa 
69. S . Siren, HeVi 
87. Yrjö Turunen, VU 
91. Erkki Hilden, HKV 
95. I. Väisänen, HKV 
99. T. Rissanen, HKV 

96. T . Murtomaa, HKV 
101. Erkki Purje, HKV 
120. E. Taimisto, Hausj. Urh. 
124. H. Hiltunen, Kors. Kunto-
125. S. Silomaa, Kors. Kun to 
131. V. Romppanen, HKV 
140. S. Kulju, HT 
144. Pentti Kääriäinen, HeVi 
145. A. Cede.rström, HeVi 
146. Börje Grönroos, IK-32 
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5000 m. juoksu: 
6. Olavi Aaltonen, Lahd. Urh. 62. Erkki Sairanen HeVi 

45. Heikki Kinnari, HKT 138. Olavi Pelkonen, HT 

800 m. juoksu, C-luokka ja luokaitomat: 
7. K. Johansson, Savion Sampo 
8. S. Wahlman, Savion Sampo 

20. S. Tuomala, Porn. Vilpas 
21. A. Siren, Porn. Vilpas 
22. A. Kippilä, Pom. Vilpas 
28. R. Tuominen, Mell. Kontio 
30. M. Majorin, KäKu 
31. Matti Jokinen, HeTa 
46. Reijo Häggström, HKT 
47. Pentti Niilerpalo, HKT 
48. Jaakko Pettersson, HKT 
65. 0. Rautio, HeVi 
66. J. Laakso, HeVi 
67. 0. Jääskeläinen, HeVi 
70. S. Karjunen, HeVi 

76. R. Tuppurainen, VU 
77. U. Rämä, VU 
78. H. Liukku, VU 
79. S. Liimatainen VU 
88. E. Javanainen, VU 
93. Y. Saarikoski, HKV 

106. P. Saarinen, HJy 
111. U. Pekurinen, HJy 
113. P. Seppä, Puot. Valtti 
114. A. Lauren, Puot. Valtti 
117. M. Posti, SaSaPo 
118. R. Tikka, HKV 
126. M. Wallenius, Mell. Kontio 
135. V. Pihkakoski, ( HJy 
135. 0. Pakkala, HPV 

Pituushyppy: 
26. Pentti Laaksonen, Pak. Visa 61. Jorma Valkama; El. Isku 

85. Matti Simes, VU 49. Ilmari Ekström, HKT 
50. Jorma Neva-aho, HKT 127. A. Aho, Oulun Pyrintö 

Korkeushyppy: 
50. Jorma Neva-aho, HKT 
51. Eino Simelius, HKT 
52. Kyösti Laaksonen HKT 

59. Matti Skugberg, HPV 
71. Kalle Virolainen, VU 
97. E. Kohonen, HKV 

3-loikka: 
3. E. Räsänen, Ouluns. Heitto 98. J . Lönnberg, HKV 
4. P . Nyrhinen, Lahd. Urh. 100. R. Keloharju, HKV 

52. Kyösti Laaksonen, HKT 122. Kauko Riikonen, Valkeak. K-P 
53. Pauli Pinolahti, HKT 139. Urpo Julin, HT 
89. Kari Rahkamo, HKV 141. J. Corander. HT 
92. J. Ta·kala HKV 142. J. Palko, HT 

11. R. Hilpelä, TuPy 
51. Eino Simelius, HKT 
54. Aimo Yrjölä, HKT 
55. Pentti Simelius, HKT 
81. A. Vehviläinen, VU 

Kiekonheitto: 
82. E. Vehviläinen, VU 
83. s. Nurmela, VU 

129. Y. Sievän, HKV 
130. J. Pesola, HKV 
143. K. Falck, HT 

Moukarinheitto: 
9. E. Anttila, Lieks. Urh. 

15. A. Roukala, HPV 
17. Onni Hol-opainen, LaKa 
24. E. Sipilä Järv. Palo 
56. Pentti Järvinen, HKT 

57. Kai Halimo, HKT 
58. Leo Koskinen, HPV 
60. A. Mujunen, HPV 
74. A. Aavaharju, VU 

134. Leo Jantunen, HPV 

4 X 100 m. viesti: 
Helsing in Kisa-Toverit I 
Helsingin Kisa-Toverit II 

Helsingin Jyry 
Lohjan Louhi 
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HKT:n koripalloilijoilla 
onnistunut Ranskan-turnee 

Helsingin Kisa-Toverien ko
ripallomiehistö kävi rohkeasti 
»härkää sarvista kiinnh> ja 
päätti viime vuoden lopussa, 
että joukkue lähtee kesällä 
1956 ulkomaanmatkalle hake
maan oppia kansainvälisiltä 
areenoi'lta. Tuumasta toimeen 
ja mm saatiinkin sovittua 
heinäkuun aluksi tarvittava 
määrä otteluja Belgiaan ja 
Ranskaan. 

Matkaan lähti 14 nuorukaista, 
joista pelaajina olivat matkassa 
Erkki J-okinen, Tauno Kajasola, 
Juhani Nieminen, Teuvo Pakari
nen, Matti Räty, Pauli Salminen, 
Pentti Savolainen, Reijo Simola, 
Raimo Vartia ja Paul Vuorio. 
Joukkueen huoltajana toimi Pentti 
Salmi ja lisäksi olivat matkassa 
turisteina Lasse Mansela, Aulis 
Oksa ja Pentti Pärssinen. Kaksi 
päivää ennen matkalle lähtöä tuli 
kuitenkin ikävä uutinen. Belgian 
ottelut peruuntulvat näet sähkö
sanomalla näin viime hetkessä ja 
koska joukkueemme oli tosiasioi
den edessä ei lisäotteluja enää 
saatu aikaan ajan niukkuuden 
vuoksi ja näin jouduttiin tyyty
mään kahteen otteluun Rans
kassa. 

Joukkue oli ensimmäinen seu
ramme puitteiss.a ulkomaille mat
kustanut pelkkä kisatov·erilaisyh
distelmä ja niinpä heinäkuun 4 
pnä, jolloin lähtö Helsingin Etelä
satamasta tapahtui, oli seuran pu
heenjohtaja "Kallu" t.öfberg ison 
kisisläisjoukon kanssa toivatta
massa onnea matkalle ja pistä
mässä neilikat poikien takinliepei
siin. Tietysti saattojoukossa oli 
nuorempien, mukanahan oli 4 ju-

nioripelaajaa, äitimuoritkin toi
vottamassa matkaonnea. Hyvin 
matka sujui Tukholman Kööpen
haminan ja Hampurin kautta 
maailman keskukseen Pariisiin, 
vaikka ilman makuupaikkoja 
mennä jyskytettiin nopeasti kiitä
vässä Nord-Expressissä. 

Pariisiin saavuttuamme pääsim
me melkein välittömästi maja
paikkaamme, joka sijaitsi Bois
Colombesissa, miellyttävässä Pa
riisin esikaupungissa, johon oli 10 
minuutin nopea junayhteys mel
kein Pariisin keskustasta. Yli vii
kon ajan sitten tutkimme Pariisia, 
jonka tutustumiseen ei vuosikaan 
ole liikaa. Pääjutut kuitenkin 
nähtiin. Käytiin Eifel-tomissa, 
Riemukaaren päälle, Versaillen 
linnassa ine. Kaikki tavaratalot 
koluttiin, · jotta saatiin tu?mi~~~ · 
Kirpputori oli tietysti yksi pa~
kohteista, siellä tingittiin tavarm
den hintaa vaihtelevalla menes
tyksellä. Mikään halpa maa ei 

( SS-MARATON 16 9. '\ 
Ensi kuussa juostaan jäl

leen Helsingin Kisa-Toverien 
järjestämä jokavuotinen Suo
men Sosialidemokraatin ma
raton. Tämä Kaisaniemen 
puistoteillä kiertävä suur
juoksu on ennakkotietojen 
mukaan jälleen saamassa 
osakseen suurhuomion. Ku
ten tunnettua on kilpailu
matka 25 kilometriä ja suo
ritetaan juoksu syyskuun 16 
pnä. Jokaisen urheilunystä
vän on syytä pistää jo nyt 
tämä 26. kerran suoritettava 
kilpailu mieleensä. 

\.. / 
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Ranska ole, limsapullokirr kun 
maksoi 70-80 frangia. Varsinkin 
alkupäivinä, jolloin oli hiostava 
·kuumuus, meni monta satalappus
ta juuri v1rvokkeisiin. 

Tietysti elämästä Pariisissa oliE:-i 
kerrottavana vaikka millä mitalla, 
mutta niihin juttuihin voimme 
ehkä palata tämänkin lehden 
palstoilla joskus toisten. Siirty-

Lahjoituksia 
Helsingin Kisa-Toverien 

koripallomiehistön Ranskan
matkaa tukivat lahjoituksilla 
seuraavat henkilöt : 

Osmo Ahonen, Risto Taimi, 
Väinö Montonen, Jonne Kyk
känen, Esko Piipponen, Ilmo 
Lounasheimo, Matti Salmen
kylä, Olavi Mustonen, Erkki 
Pekkanen, K-A\ Leväaho, 
Kalevi Sylander, Reino Björn, 
1. Hilden, Leo Huttunen, Aira 
Heinänen, Kalevi Ruusunen, 
Valto SalmL Eino Ojanen, 
Tuomo Metsäranta, Kalervo 
Löfberg, M. Nurminen, T. 
Ifynninen, .Matti Mansellus, 
Yrjö Linturien, ·Paavo Häk
kinen, J. Pohjakallio, Soini 
Jaritinien, Matti Rentto, Ka
levi Tuominen. Arvo Jäntu
nen, Reino Valkama, Lars 
Kervinen, Valentin ·Kervinen, 
Urho Niemenkari, Auvo He
lenius, Aarne Dahl, Kalevi 
Heinänen, Helge Nvgren Ka
lervo Tirri, Ensio Eskola, Vil
ho Hakola" Esko :Virtanen, 
Veikko Hulvio, M. Lainpala, 
Reino Soitinkangas, Teuvo 
Tuominen, H. Kunnas, Hen
rik Kvick, A. Laaksonen, 
Henry iLindbergh, Eero Cast
ren, Toivo Järvinen. Pentti 
Arvo, Osmo Heino, Ulla Tii
likainen, Eii1o A. Wuokko, 
F.sko Nenonen, Pekka Martin 
Keijo Viianen. Pekka Ollilai
nen, Veikko Oittinen, Kaarlo 
Heiskanen ja E. Penttinen. 

\ 
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käämme puntaroimaan niitä ur
heilullisia tapahtumia, joihin 
HKT:n sinipaitainen miehistö jou
tui osallistumaan. 

Pariisissa pidettiin siellä oloai
kanamme sikäläisen työväen ur
heiluliiton UST:n liittojuhlat. 
Joukkueemme osallistui näid(m 
liittojuhlien koripalloturnaj aisiin, 
joihin suunnitelmien mukaan piti 
osallistua Belgi:an ja Ranskan 
työväen urheiluliittojen liittojouk
kueidt>n ja HKT:n seurayhdistet 
män. Belgian osanotto peruuntui 
kuitenkin ennen turnajaisia ja 
näin jouduilmr.tl kamppailem:1.an 
ainoastaan UST: n joukkuetta vas
taan. Tämä ottelu pelattiin aivan 
majapaikkamme lä,hellä Bois-Co
lombesin Stade 1'{1unicipalilla ja 
muodostui pelistä hermokamppai
lu kireine tilanteineen. Isännät 
voittivat niukasti 36-31 (18-17), 
mutta saavutustamme on pidettä
vä suorastaan erinomaisena kun 
huomioi koripallotason Ranskassa 
ja sen, että vastustajamme oli si
käläinen liittojoukkue, joka oli 
koottu eri puolilta Ranskaa. Eri
koisesti Raimo Vartia näytti tässä 
ottelussa kuinka taitava pelaaja 
hän on kansainvälisilläkin ken
tillä. Loistavasti harhauttaen ja 
hienoja koreja laukoen hän nousi 
ylivoimaisesti kentän parhaaksi 
pelaajaksi. Pistesaaliinsa ·on koko
naista 20, joten muiden poikiem
me osalle jäi vain 11 pistettä. 
Myös Reijo Simola Paul Vuorio 
.ia Matti Räty pelasivat sisukkaas
ti vaikka vastassa olikin huomat
tavasti fyysillisesti vahvempi ja 
pituudeltaankin paljon kook
kaampi joukkue. 

Kun liittojuhlaottelut supistui
vat yhteen niin meille järjestet
tiin toinen ottelu, jossa kohtasim
me Ranskan ilmavoimien jouk
kueen. Tämä kamppailu pelattiin 
Pariisissa INS :n sisähallissa, jossa 
oli lasiset päätylevyt ja hyvä puu
lattia. Tässä kamppailussa jou
duimme todella puristukseen. -Il
mavoimien joukkue oli kerrassaan 
loistava. Joukkueessa oli neljä 
maajoukkuepelaajaa ja todelli
seksi kaskeksi -•kannassa muodos
tui meille· 194-senttinen . Henri 

HKT:n ja UST:n liittojoukkueen välisen ottelun aloituspallo on 
heitetty. Ranskan Thierry (8) voittaa pallon Matti Rädyltä (15), 
mutta Raimo Vartia (6) syöksyy väliin ja niin HKT johti kah-

den sekunnin kuluttua pelin alkamisesta 2-0. 

Grange, joka oli pelissään lähes 
erehtymätön, mutta niinpä hän 
onkin Ranskan maajoukkueen yk
kösketjun pelaaja ja varma läh
tijä Melbournen olympiakisoihin. 
Tässä ottelussa oli ranskalaisten 
pituui1.ylivoima todella valttia Ta 
vain erittäin sisukkaan pelimme 
ansiosta selvisimme tappioluvuin 
32-49 (10-30). Voitimme toisen 
puoliajan, joten jonkinlaista loh
tua saimme tappiollemme. Vartia 
oli tässäkin pelissä parhaamme, 
mutta ei ole moittimista Rätyn, 
Pakarisen eikä Savolaisenkaan pe
lissä. 

Vaikka hävisimme molemmat 
ottelut, niin oppia varmasti saim
me. Tappiomme eivät olleet suuria 
ja kaiken lisäksi ne tulivat jouk-

kueille, jotka olivat koottuja yh
distelmiä. Jos olisimme päässeet 
jotain seurajoukkuetta vastaan 
ottelemaan niin numerot olisivat 
voineet hyvinkin olla toisenla!set, 
sillä joukkueemme tosiaan yllätti 
myönteisesti esityksillään, vaikka 
työ- ja asevelvollisuusesteiden ta
kia puuttuivat joukkueestamme 
vakituiset SM-sarjapelaajat Leh
tinen, Vuori, Metsistö, P. Simola, 
Ruotsalainen ja Raulas (ent. Ma-
tikka). -

Erikoisesti saimme havaita tällä 
Ranskan-matkalla kuinka tärkeä
tä nykyaikaisessa ja kansainväli
sessä koripalloilussa on heittopeli. 
HKT :n esitykset saivat kenttäpe
lin osalta ranskalaisten taholta 
suorastaan kiitettävät lausunnot 
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ja ihmeteltiin meidän pelimme 
joustavuutta ja ketteryyttä. Mut
ta koriinheitoissa oli suurin kom
pastuskivemme. Vastustajat heit
tivät pitkiltäkin etäisyyksiltä erin
omaisen tarkasti ja kenttäpelissä 
he eivät pyrkineetkään hienouk
siin vaan varmoilla syötöillä vei
vät pallon heittoetäisyydelle. Tosin 
vastustajamme olivat raskastekof
sempia, joten kovin liukas kenttä
peli ei ·ollut heille mahdollista
kaan, mutta sittenkin oli selvästi 
havaittavissa, -että koriinheitoissa 
on pääpaino. 

8 päivää kului nopeasti Pariisin
kin taivaan alla ja kun kaksi ker
taa päivässä aterioimme erinomai
sen italialaissyntyisen baarinomis
tajan Salvinin baarin takahuo
neessa ja yritimme opetella vie
mään suuhumme herkullista spa
gettia niin kyllä innostusta riitti. 
Ruokapuoli oli koko matkan ajan 
suorastaan erinomainen, sillä 
vaikka oltiinkin Ranskassa niin 
kyllä sitä maitoa ja kypsää lihaa 
saatiin vatsan täydeltä. ·eivätkä 
mukana olleet suinkaari unohda 
herkullisia ranskalaisia perunoita 
ja kovakuorista ranskanleipää, jo
ka teki kauppansa erinomaisesti. 
Ja kun takastulomatkalla sitten 
istuttiin Tukholman jäl·keen Bir
ger Jarlin loistavassa "seisovassa 
pöydässä" ja ahmittiin kilpaa 
herkullisia alkupaloja ja pikku
lämmintä niin jo pääsi syntymään 
kilpailuakin. Pentti Savolainen 
suoriutui v·oittajaksi, sillä hän teki 
viisi kienosta jak·elupöydän ym
päri. Suurin osa pojista pääsi kui
tenkin neljään kertaan, joten eipä 
paljon Penasta jälkeen jääty 
muutkaan. 

Jokaisella oli kotirantaan tul
lessa laukut tuliaisia täynnä ja 
valokuviakin matkan aikana otet
tiin. Eräiltä se kyllä melkein unoh
tui siinä Pariisin kiireessä, mutta 
onpa heilläkin mahdollisuus saada 
kuvia sitten vaikka toisilta tai eh
ken seuraavan ulkoma·anmatkan 
aikana tulee näppäiltyä enemmän. 
Yksimielinen päätös näet oli, että 
HKT :n koripallomiehistö tekee 
parin vuoden kuluttua uuden 
matkan Keski-Eurooppaan! 
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UUSI MOUKARIJÄTTI 
HKT:n moukarikaarti on tänä 

kesänä saanut hyvän vahvistuk
sen, sillä Helsingin Vesan SM-sar
jajääkiekkoilija Kaj Halimo on 
innostunut tosissaan myös mou
karinheittoon ja on ehtinyt tässä 
lajissa jo edustaa kunnialla 
HKT:tä. Hänen paras tuloksensa 
on toistaiseksi 48.75 ja voitti hän 
mm. viime viikolla Tukholmassa 
pidettyjen raiti-otieläisten pohjois
maisten mestaruuskisojen lekakil
pailun tuloksella 45.98. 

Englantilaiset ·j alkapallokohteet 
ovat jälleen veikkauslistoilla. 
HKT:n oma veikkausvastaanotto 
vastaanottaa kyllä tulevia miljo
näärejä joka keskiviikko seuran 
toimistossa Vallilan työväentalos
sa klo 18-22 välisenä aikana. 
Veik•kaustamme hoitavat edelleen 
ponnekkaasti Alpo Fält ja Reino 
Etelämäki. 

Jokainen kisatoverilainen, ku
pongit omaan vastaanottoon! 

KISATOVERI 
Toinen vuosikerta 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Vastaava toimittaja 
Kale .rvo Löfberg 

(puh. 77 48 78) 

Toimitussihteeri 
Pentti Salmi 

(puh. 76 13 45) 
Tilaushinta 200 :- vsk. 

Toimituksen os. H:ki, l!'ran
zeninkatu 5. D. 95. 

NORTH STATE 
_1 ,_ 

KRUUNA·A 

KAIKEN 

SUOMEN TUPAKKA OY 
Helsinki 

Kuljetusvälineiden 

erikoisliike 

• 

Merimiehentie 42 
Puh. 49 27 33 

MATKA- JA KÄSILAUKKU
LIIKE 

- Siltasaarenkatu 4 
- Eerikinkatu 9 
- Helsinginkatu 14 

Hämeentie 32 

Edullisesti 

Käsi- ja matkalaukkuja, 
nahkapukuja ym. ym. 

Osoita uhrimieltä - sairaalamme 

tarvitsevat kipeä&ti verta ja; veri-
' plasmaa - luovuta verta! 

~-,_ 

l_j_j 

SUOMEN PUNAISEN 
RISTIN VERIPALVELU 

Topeliuksenkatu 5. 
Verenluovutus, puh. 49 48 57. 



A. Järvisen 
HITSAAMO 

Suorittaa 

sähkö- ja kaasuhitsausta. 

• 

HELSINKI 

Iso Roobertinkatu 46 
Puh. 37 938 

1 LUOKAN PUKIMO 1 
T. JÄRKKÄ 

Töölönkatu 19 

Puh. 4916 22 

• 
( 

Hyvä kangasvalikoima -

Ensiluokan työ kohtuu
hinnoilla 

Laatukenkiä 

Kenkä 
Mannerheimintie 9 - Linnankoskenk. 2 

Tikkurila 

,, 

Kylpylä 

CJCiui 
Puheiiri '' · 77 19 63 
Aleksis Kivenk. 26 

URHEILI JÖ iD EN 

SUOSIMA 

Söitto H~lslnkiin 

Pu~. 77 44 16 

HAKANIEMEN 
'1 , l' 

ROMU 
Vellamonkatu 31 

joka ostaa ·jätemetaUit teiltä 

päivän korkeimpiin hintoihin 

Akut, renkaat ja 
autotarvikkeet 

ostat te e d u II i s .e s t i meiltä 

61 
[ijuATAR.VIKE OY 

AUTOALAN TARVIKELIIKE 

Helsin'ki, Simonkatu 8 - Puh. 66 45 49 



Tärkeä kuin 

itse kamera 1! 
Insinööri Oulusta kertoo: "valokuvani ovat usean vuoden ajan onnis
tuneet hyvin. Olen käyttänyt valoitustaulukkoja ja omaa harkintaani 
määritellessäni kamerani himmennystä ja valoitusaikaa kuvauksissani. 
Kuitenkin hankin 2 vuotta sitten SIXTOMAT-va loitusmittarin sattu
moisin h yvän toverini neuvosta. Kuvattuani jonkin aikaa SIXTOMATin 
ilmoittamin valoitusarvoin huomasin hämmästyksekseni, että aikaisem
mat onnistuneet kuvani ovatkin jonkinlaisia lähiarvoja nyt ottamilleni 
kuville. Nyt ottamani kuvat ovat selvyydellään ja oikealla valoituksella 
tuottaneet sellaisen tyydytyksen tunteen ja varmuuden vastaisia ku
vauksiani varten, että en olisi todeksi uskonut, eilen sitä olisi omakoh
taisesti kokenut". Tämä sama tulee toistumaan Teillekin. SIXTOMAT
valoitusmittari, länsisaksalaista laatutyötä, maksaa itsensä lyhyessä 
ajassa ja kuvanne tulevat olemaan: 

ei arvailuja - vaan tarkkuustyötä. 

SIXTOMAT-valoitusmittaria on helppo käyttää. Sen opitte 10 minuu

tissa . Myyvät alan erikoisUikkeet kautta maan. 

Maahan tuo t taj a. : 

Kasarmikatu 48 - Helsinki - Puh. 36 424 

Kirj apAino Teho Oy·, Hes!nkl 1956 

Eino Simelius, Suomen viimeisin 2 metrin ylittäjä. 



ESPOON 
AUTO OY. 

• 

K on t t ·o r i: Kampinkatu 2 

Työhuone: Jaakonkatu 2 
Puh. 2 4 1 56 
Helsinki 

HALKOYHTYMÄ 
OY. 

• 

Kluuvik. 3 
Puh. vaihde 

6 1 2 1 1 

Teknokemiallinen tehdas 

W. LINDFORS 
Vaarala 

Puh. 822 283 - 831 5656 

PESUAINEITA 
eri tarkoituksiin. 

( 
Erikoisvalmiste 

SAKSANSUOPA 

Sanduddin Tehdas 
Oy. 

• 

Tapanila 

KISATOVERI 
({l:CJ- 2/1956 

SM-mies putosi maajoukkueesta 

Pari vuotta sitten tunnettiin 
Helsingin Kisa-Toverien Eino 
Simelius erittäin lahjakkaana 
kiekonheittäjänä. Kaksi kertaa 
SM-kilpailuissa. hän Lindroosin 
ja Karlssonin jälkeen korjasikin 
pronssin ja niin alettiin odottaa 
mieheltä todellista läpilyöntiä. 
Sitä ei kuitenkaan tullut kiekko
ympyrässä vaan korkeushyppy
paikalla. 
Viime vuonna Simelius nappasi 

sitten Suomen mestaruuskilpai
luissa Kuopion kauniilla Väinö
länniemellä korkeuskilvan prons
sia ja olisi voinut viedä hopeaakin, 
mutta loukkasi itsensä kesken kil
pailun. Tänä vuonna kruunattiin 
sitten Lahden Radiomäen kentällä 
tästä vaatimattomasta ja sals
keasta urheilijanuorukaisesta Suo
men mestari. Vettä oli satanut 
koko .kilpailupäivän ja hyppypaik
ka oli kuin perunapelto. Siitä huo
limatta Eino ponkaisi 190 sentin 
korkeudella olleen riman ylitse· ja 
vei puhtaasti mestaruuden. TUL:n 
mestaruuskisoissa oli Simelius jo 
viime vuonna Valkeakoskella nous
sut korkeimmalle askelmalle ja 
sama toistui tänä vuonnakin, sillä 
elokuun viimeisenä päivänä hänet 
Jyväskylän Harjulla kruunattiin 
jälleen mestariksi. ilmojen suh
teen tuntuu Einoa vaivaavan huo
no onni. Lahdessa SM-kisoissa sa
toi vettä taivaan täydeltä ja Jy
väskylässä oli vesisateen lisäksi 
haittana jäätävä tuuli. Näissä 
oloissa selvitetyt 190 sm korkeu-

det vastaavat normaalioloissa huo
mattavasti parempia tuloksia. 
Niinpä olikin yllätys urheilupii
reissä erittäin suuri kun Suomen 
maajoukkue Ruotsia vastaan va
littiin. Simelius pudotettiin kar
keasti joukosta ja mukaan pääsi 
sellaisia miehiä , jotka Simelius on 
aikaisemmin voittanut. Viimeksi 
SM-kisoissa Eino mm. ponnisti 5 
sm korkeammalta kuin nyt maa
otteluasuun pukeutunut Jaakko 
Illi. Eipä ihme, että moisesta va
lintavääryydestä kirjoitettiin jopa 
lehtien yleisöpalstoillakin! 

Simelius on osoittautunut her
movahvaksi kilpailijaksi, mikä rat
kaisee monet tiukat kamppailut . 
Tänä kesänä hän on lisäksi piir
tänyt nimensä TUL :n ennätys
miesten luetteloon hypättyään Ka
rijoella liiton ennätyksen 196, joka 
siis toistaiseksi on hänen paras 
noteera uksensa. 

Eino 200 sm! 
Eino Simelius antoi hyvän 

vastauksen maajoukkuevalit
sijoille ponkaisemalla Tam
pereella Pyynikin kentällä 
10. 9. korkeudessa uuden 
TUL :n ennätyksen tuloksella 
200 sm. Näin hän samalla 
tuli kuudenneksi suomalai
seksi, joka on ylittänyt kah
den metrin korkeudella ol-

\.. leen riman. ..J 
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Maraton- ja suutarimestari 

Toivo Salmi on valmistanut 

tossuja ympäri maapallon 

Näin kepeästi nousee Toivo Salmen 
askel vielä vanhoillakin päivillä. 
Kuvamme on SS-maratonilta, jon-

ka kanta-asiakas Topi on ollut. 
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Tänä vuonna ampuu Suomen 
Sosialidemokraatin maratonin 
lähtölaukauksen todellinen 
tämän juoksun veteraani, sil
lä juoksijat ~ettää matkaan 
tunnettu maratoonari Toivo 
»Topi» Salmi. Mieshän on ta
vallisesti tuttu näky Kaisa
niemen puistoteillä, mutta 
loukattuaan keväällä kylken
sä on hänen juoksemisensa 
tältä kesältä jäänyt. 

Topi on 62-vuotias, mutta kuka
pa sitä uskoisi hänen nuoresta 
olemuksestaan. Poikkesimme viime 
viikolla mestarimme suutarinliik
keeseen ja työtouhun keskellä vie
tettiin pieni rupatteluhetki: 

- Saa nähdä ;kuinka se lähet
täminen käy, sillä eihän minusta 
pyssymieheksi ole kun ei ole sel
laista :kapinetta koskaan kädessäni 
pitänyt, aloitti Topi tuttuun huu
morintajuiseen tyyliin keskuste
lumme. 

19 kertaa on Toivo Salmi kier
tänyt SS-maratonin merkeissä 
Kaisaniemessä ja peräti 10 kertaa 
on ykköspaikka lohjennut. Kerran 
on tullut voitto yleisessä sarjassa, 
kaksi kertaa ikämiesten joukossa 
ja seitsemän kertaa yli-ikämiehis
sä. Viime vuonna oli Topi vielä 
siis mukana, mutta nyt hän tyy
tyy lähettäjän tehtävään. Mutta 
veri on vettä sak,eampaa, sillä kun 
ensi vuonna :kierretään SS-mara
tonia niin silloin pirteä "nuorukai
semme" on jälleen mukana. 

Kun keskustelimme Kaisanie
men juoksusta niin suutari- ja 
maratonmestarimme totesi että 
siellä on hauska juosta. R~ta on 
mallikelpoinen osittain jopa vie
hättäväkin ja houkuttelee miehen 
päästämään tosiaan "pellit auki". 
Kun lisäksi rata on ehdottomasti 
täysimittainen niin on selvää, että 
miehet mielellään saapuvat tähän 
puistojuoksuun kamppailemaan 
paremmuudesta. 

Kovimman juoksunsa Topi on 
suorittanut Kaisaniemessä vuonna 
1943 jolloin hän juoksi yli -ikämies
ten sarjassa vieläkin voimassa 
olevan kovan ennätystuloksen 
1.29.16,0. Silloin oli ennen juoksua 
tunnettu urheilulehtimies "Simeo
ni" Kolkka maininnut Toivalle 
että nyt menee varmasti alle puo~ 
lentoistatunnin. Sitä ei ollut juok
sija itse uskonut, mutta saatuaan 
hyvin väliaikoja ja vectettyään 
loppukierrokset oikein "henkeen 
ja vereen" oli puolentoistatunnin 
alitus tosiasia. 

Toivon ansiolistaa komistaa 
kuluneilta vuosilta 7 TUL:n mes
taruutta, 1 työläisolympialaisten 
kultamitali Wienin kisoista sekä 2 
hopeamitalia Frankfurt am Mai
nin olympialaisista. Lisäksi on 
miehellämme liiton kultainen 
mestarimerkki. Mutta yhtä tun
nettu kuin mies on juoksuradoilla 
niin yhtä kuuluisa hän on myös 
suutarin ammatissaan. Eräätkin 
piikkarit ja maratontassut ovat 
valmistuneet Topin näppärissä 
käsissä ja niillä on ollut menekkiä 
niin, ettei kaikkia tilauksia ole 
edes ehditty toimittamaan. Niinpä 
Toivo Salmen piikkarit ja mara
tontassut ovat lähteneet Italian, 
USA:n, Saksan, Tanskan, Latvian 
ja Neuvostoliiton juoksijanimille 
puhumattakaan suomalaisista te
kijämiehistä, jotka ovat runsaslu
kuisasti käyttäneet Salmen tos
suntekotaitoa hyväkseen. Kaikki 
tossut on valmistettu huolella 
tarkkojen mittojen mukaisesti. ' 

Ei Toivo Salmi turhaan ·ole suu
tarin ammattia harjoittanut aina 
13-vuot.taasta poikasesta lähtien. 

Tämän kuvan ottamisesta on jo 
monen monta vuotta. Siinä näem
me maraton- ja suutarimestarim
me yhdessä "valmentajansa" rva 
Salmen kanssa. Tuntien ja tietäen 
maratoonareiden kovat harjoitus
lenkit, on Topi varmasti monen 
monta kertaa saanut pyytää. ilta
lomaa., jotta kilometrimäärät on 
harjoitusohjelmassa pystytty vie-

mään lävitse. 

Jo 40 vuotta on ollut hänellä suu
tarinliike Castreninkatu 10:ssä ja 
siellä on valmistunut tossu ja ken
kä poikineen. Siellä on muuten 
syytä kaikkien kisatoverilaistenkin 
käydä, sillä puolipohjat ja korot 
hoitaa Topi nopeassa tahdissa 
mallikelpoiseen kuntoon. 

Toivo Salmi, maraton- ja suu
tarimestari palaa urheiluinnos
tusta. Hän on erinomainen esi
merkki nykyajan nuorisolle. 
Pedro. 
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Kaisaniemen maratonin 

voittajat kautta aikojen 

YLEINEN SARJA 

1929 N. Bothas, HVi . . . 1.31 ) 3,2 
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 Ville Saarinen, LoLo 1.29.05,0 
1938 Ville Saarinen, LoLo 1.26.58,7 
1939 T. Mustonen, HKT 1.27.34,8 
1940 Ville Saarinen, HVi 1.28.39,0 
1941 Ei juostu. 
1942 T. Laakkonen, HU 50.04,0*) 
1943 R. Vesterlund, PoPy 1.25.38,0 
1944 Ei juostu. 
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 
1955 P . Kotila, Vetu 1.21.29,6 

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 . Väisänen, 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. 
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1947 V. Päivinen, ImV . . 1.30.41,0 
1~48 U. Seppälä, HU 1.32.04,0 
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, taKa . . 1.26.57,0 
1955 V. Virtanen, HVi 1.35.28,0 

YLI-IKÄMIEHET 

1935 K. Streng, HKu 
1936 E. Heinonen, HKT 
1937 V. Duvelin, TK-V 
1938 V. Duvelin, TK-V 
1939 T. Salmi, HKT . 
1940 T. Salmi, HKT 
1941 Ei juostu. 
1942 T . Salmi, HKT 
1943 T. Salmi, HKT 
1944 Ei j uostu. 

1.56.46,0 
1.43.51,0 
1.53.26 0 
1.55.26,0 
1.37.27,0 
1.41.17,0 

.. 55.10,0*) 
1.29.16,0 

1945 T . Salmi, HKT 1.37,31,0 
1946 R. Törnqvist, PoV 1.32.51,6 
1947 T. Salmi, HJy 1.36.32,0 
1948 T. Salmi, HKT 1.37.52,0 
1949 M. Murtosaari HKo 1.36.58 0 
1950 T . Rötkö, EuR .. . . ... 1.35.27'0 
1951 T . Rötkö, EuR 1.34.16'0 
1952 R. Törnqvist, PoV 1.38.04'8 
1953 T. Rötkö, EuR . 1.39.54'4 
1954 R Törnqvist, PoV 1.38.42;0 
1955 K. Salminen, RaKe 1.38,43,0 

ALOKKAAT '' ) 

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 T. Mustonen, KorKP 52.08,0 
1937 T. Mustonen, KäKu .. 53.17,0 
1938 V. Majonen, HKT 53.23,0 
1939 V. Majonen, HKT . . . . 51.50,6 
1940 T . 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. 

1952 K Purhonen, HKT . . 53.33,2 
1953 K. Laakso, Järi . . . . 51.47,0 
1954 U. Mattsson. TiKa .. 48.30,6 
1955 E . Asikainen, Eli . . 1.30.45,0 

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 o. Manninen, vaaKu 51.23,0 
1951 M. Elomaa, RiKV 49.35,6 

*) Matka on ollut 15 km. Aiokas
sarjassa muuttui matka vasta vii
me vuonna täysipitkäksi. 

SS-maratonin lähettäjät 
Suomen Sosialidemokraatin maratonin lähettäjinä ovat vuo

sien varrella toimineet varsin tunnetut nimet . ja niinpä tämä 
lähettäjien ryhmä on. kokonaisuudessaan seuraava: 

Toimitusjohtaja Kaarlo Heinonen 
TUL:n puheenjohtaja T. H. Vilppula 
Päätoimittaja Anton Huotari 
SAK:n puheenjohtaja Edvard Huttunen 
Kirjailija Heikki Välisalmi 
Päätoimittaja Eero A. Vuori 
Päätoimittaja Eino Kilpi 
Toimittaja Viljo Kohonen 
Toimitussihteeri Atte Pohjanmaa 
Toimitusjohtaja K,aarlo Heinonen 
Johtaja Toivo Salmio 
Päätoimittaja Väinö Koivula 
Puoluesihteeri Aleksi Aaltonen 
Kansanedustaja Sylvi-Kyllikki Kilpi 
Toimitusjohtaja Tauno Kauhtio 
Toimitusjohtaja Visa Kivi 
SS-maratonin voittaja Valto Salmi 
Tarkastaja Unto Siivonen 
SS-maratonin voittaja Valto Salmi 
Tarkastaja Unto Siiv.onen 
Päätoimittaja Toivo Järvinen 
TUL:n puheenjohtaja Väinö Leskinen 
Toimittaja Henry Lindbergh 
HKT:n puheenjohtaja Kalervo Löfberg 
SS-maratonin "isä" Onni Metsistö 
SS-maratonin voittaja Toivo Salmi 

--------------------~~----------J 
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POJAT TÖISSÄ 
Kesän aikana ovat HKT :n nuo

ret yleisurheilijat olleet tiiviisti 
mukana kilpailuriennoissa. Yksi
tyisiä kilpailuja tässä mainitse
matta on todettava kaksi seura
ottelua. Ensimmäinen ottelu käy
tiin Lohjan Louhea vastaan ja 
toisessa yhteenotossa oli vastusta
jana Tikkurilan Kajastus. Molem
missa otteluissa tuli niukka tap
pio, Lohjalla 65-81 ja Tikkurilas
sa 46-57, . mutta niinpä jouk
kueemme oli molemmilla kerroil~a 
varamiehinen. 

Lohjan ottelun tuloksista ~n 
mainittava 20-vuotisista ::i. ::latu
kankaan ja M. Järvisen 12,5 ioo 
metrillä, P. Niilerpalon 2.06,6 suo 
metrillä, P . Pinolanden 602 pitu.u
dessa sekä o. Sulimon todellinen 
tulostehtailu: 600 pituudessa, 175 
korkeudessa, 38.79 kiekossa ja 42.15 
moukarissa. 17-vuotisista oli 
paras T. Fält 100 m :llä 12,1 ja 300 
m :llä 40,3. A. Alho puolestaan pin
koi samat matkat 12,5 ja 40,8. Pi
tuutta ponkaisi J. Neva-aho 595 
ja työnsi kuulaa 13.30. 15-vuotisis
sa A. Sartimo juoksi 60 m 8,1 ja 
hyppäsi pituutta 431. P. Salonen 
juoksi 60 m 8,3 ja A. Keihäs pon
kaisi pituutta 441 sekä työnsi kuu
laa 10.60. 

Tikkurilassa 0 . Sulimo heitti 20-
vuotisissa kiekkoa 37.55 ja P. Nii
lerpalo juoksi 800 m 2.10,1. Sarjaa 
alempana T. Fält juoksi 100 m:llä 
hienon tuloksen 11,7 ja J . Hyväri
nen sekä A. Alho kumpikin 12,5. 
Kuulaa Hyvärinen pukkasi ko
measti 13.94 ja korkeutta ponkaisi 
"Jomma" Neva-aho 165 Hyväri~en 
ja Alhon päästessä 160. Poikien 
viestissä Kisis juoksi ajan 48.2. 

'/ 

Taisto Fält on tänä kesänä ollut 
poikiemme nopeakinttuisin ja niin
pä tämä monipuolisuusurheilija 

onkin juossut 100 m aikaan 11,7: 

KISATOVERI 
Toinen vuosikerta 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Vastaava toimittaja 
Kalervo Löfberg 

(puh. 77 48 78J 

Toimitussihteeri 
Pentti Salmi 

(puh. 76 13 45J 

Tilaushinta 200 :- vsk. 

Toimituksen os. H :ki, Fran
zeninkatu 5. D. 95. 
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. PöYTÄTENNISPELAAJIEN 
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HARJOITUKSET 
STADIONILLA 

HKT:n pöytätennispelaajat 
ovat viime vuosina JOUtuneet 
kamppailemaan huoneisto
vaikeuksien parissa, mutta 
nyt on tilanne kirkastunut 
,ja pt-harjoitukset kaikille 
seuran jäsenille pidetään 
Stadionin itäsivun pöytäten
nissalissa maanantaisin klo 
18-20 välisenä aikana. Kaik- 1 
kien ''pingiksestä" innostu
neidert ·-on syytä rientää mu-

\... kaan. _/ 

OPETTAJA VEI OPETTA:JAN 

Kisa- Toverien naisten voimistelun·· 
ohjaaja Ritva Railama, ;oka on val
mistunut voimistelunopettajaksi on 
ehtinyt muutenkin pitää kiirettä . En
sin nän kihlautui ja vihittiin sitten 
15. Y. avioon Olli KohosE-n kanssa . 
Aviosiippansa on · myös opettajaihmi 
siä, joten vaståisuudessa tarvittavaa 
kasvatustyötä voidaan antaa oman 
perheen piirissä. Toivottavasti Ritvan 
mnostus Kisis-tyttöj cn parissa jatkuu. 

SEURALLA ON UUSI 
VERRYTTELUPUKUASU 

Viime keväänä kiinnitti kori
palloyleisön huomiota Helsingin 
Kisa-Toverien SM-sarjassa pelaa
van joukkueen yhdenmukainen ja 
aistikas verryttelypukuasu. Se on 
taivaansininen variltään ja seläs
sä nähdään punaiset kirjaimet 
KISIS. Jokaisella pelaajalla on 
myös varsinainen pelinumeronsa 
verryttelypuvussa. Tämä uusi puku 
sai heti erinomaisen vastaanoton 
ja niinpä sitä jouduttiin tilaamaan 
heti lisää. Nyt onkin jo useim
malla junioripelaajallakin uusi 
verryttelypukuasu. 

Yleisurheilijat ovat seuranneet 
perässä ja heidän ensiesiintymi
nen uusissa puvuissa tapahtui SM
kilpailuissa Lahdessa. Yleisurheili
joiden puku on muuten samanlai
nen kuin koripalloilijoidenkin . 
mutta selässä ovat kirjaimet HKT 

HKT :n suunnistajat ovat tänä 
vuonna olleet oiKeln tosiLoimln 
muKana erila1sissa vlestikllpailuis
sa nun kevaan kmn alkaneen syk
synKm aiKana. v iestlt aloitetclin 
pOlkKeukseUlsesti · :::l1V1-kllpaiiu1lla 
Kun maastossa oli lunta n1in pal
JOn, että piirm viestikisat on siir
retLäva myöhaisempään aJankoh
taan. 

Viestikilpailuissa on monta teki
jäa, jotka saattavat valku·t.taa si
JOituKsiin. Meillä ei tänä vuonna 
ole ollut erikoisempaa onnea, sillä 
SM-kisoissa !-joukkue sijoittui '12. 
siJalle ja II-JOUkkue joutui kes
keyttämään aikapulan takia vii
meisellä osuudella. Ykkösessä 
juoksivat V. Saarinen (osuudellaan 
::>9 :s), R. Huovinen (osuudellaan 
8<! :s) ja P. Lindberg (osuudellaan 
63 :sJ. li-joukkue oli ensimmäises
sä vaihaossa ykköstä 9 sekuntia 
edellä sillä P. Tirkkonen juoksi 
hyvin; mutta' seuraava mies J. 
Koivisto viihtyi metsässä niin hy
vin, että kun ankkuri Pekka Huo
vinen lähti matkaan oli aikaa niin 
vähän käytettävissä, että neljäs 
rasti oli jo poistettu kun hän pääsi 
sinne. Lähtöviivalla oli 104 JOuk
kuetta joten eivät meikäläiset hei
kosti juosseet. 

Seuraava koitos oli piirin mes
taruusviesti. Siihen lähti mukaan 
vain nuorten joukkue ja se sijoit
tui 11. tilalle. Joukkueessa juoksi
vat Asko Alho, Esko Hakonen ja 
Jarkko Laine. 

Tämän jälkeen päästiinkin Ju
kolan viestiin. Mukana oli peräti 
127 joukkuetta. Meidän tiemme 

ja verryttelypuvussa ·olevat nau
hat ovat punaiset kun ne koripal
loilijoilla ovat valkoiset. 

Uusi verryttelypukumalli on 
osoittautunut erittäin käytännöl
liseksi ja samalla myös erittäin 
aistikkaaksi. 



kulki seuraavasti: V. Saarinen en
simmäisellä osuud·ella 69 :s, P. Tirk
konen toisella 89 :s, R. Huovinen 
kolmannella 28 :s, J. Laine neljän
nellä 4ti :s, A. Alho viidennellä 57 :s, 
J. Koivisto kuudennella 35 :s ja 
viimeiselle osuudelle ei enää läh
dettyl sillä aikaa oli liian vähän 
käytettävänä. Kuudennen osuuden 
jälkeen olimme 54. sijalla ja aikaa 
oli käytetty tällöin 16 tuntia, 11 
min. ja 15 sekuntia. 

Seuraava suuri koitos oli Mesi
kämmenen viesti, johon osallis
tuimme kahdella joukkueella. Tuu
ria ei ollut, sillä ankkurina juos
seen P. Lindbergin kantapäät nier
tyivät niin pahoin, että hänen oli 
keskeytettävä ja kakkosjoukkueen 
matka päättyi jo ensimmäisellä 
osuudella kun yösuunnistuksen 
jaloa taitoa ensimmäisen kerran 
kokeillut J. Koivisto viihtyi yön 
hämärässä aina aamunkoittoon 
saakka. 

Vuoden parhaasta saavutukses
ta ovat vastanneet kuitenkin nuo
ret suunnistajamme, sillä SM-kil
pailuissa keväällä juoksi jouk
kueemme Asko Alho, Kari Tirkko
nen ja Jarkko Laine komeasti it
sensä kolmannelle ti1alle eli prons
sille. Se on kunnioitettava saavu
tus kun lähtijöitäkin oli 74 jouk
kuet ta. Poikien loppuaika oli 
3.13,00. Asko oli osuudellaan nel
j ästoista, Kari seitsemästoista ja 
Jarkko kuudes. . 

Mainittakoon vielä, että viime 
vuoden parhaiksi rastimiehiksi ni
mettiin eri sarjoissa seuraavat: 
M-sarja P. Tirkkonen, M-35 R. 
Huovinen, M-18 E. Hakonen, M-16 
A. Alho ja M-14 0 . Lindeman. 

Ja suunnistajien toivomus , on; 
että jatkuvasti saataisiin uutta ja 
nuorta polvea mukaan tähän reh
tiin metsien urheiluun. - P. L. 

KORIPALLOILIJOIDEN 
HARJOITUSVUOROT 

Kisa-Toverien koripalloilijoiden 
harjoitukset ovat alkaneella peli
kaudella Stadionin palloilusaleissa 
seuraavasti: 

Edustusjoukkue tiistaisin klo 18 
- 20 ja perjantaisin 18.30-19.30. 

B- ja C-juniorit lauantaisin klo 
15-16. 

Vaikean salitilanteen vuoksi ei 
vielä ole selvillä muiden harjoitus
vuoroja, mutta aivan lähipäivinä 
nekin ratkeavat . 

Juniorit Lasse Jokinen ja "Korkki" 
Korhonen (40) ovat aloittaneet 
syksyn koripalloriennot oikein tosi
toilnin, mutta niinpä pallo sitten 
sujahtaakin verkkoon oikein näp
pärästi kuten kuvamme os9ittaa. 

Tämä on jGkasyksyinen näky. Kaisaniemen maraton, jossa kilpaillaan 
Suomen Sosialidemokraatin lahjoittamasta kiertopalkinnosta, on tässä
kin parhaassa vauhdissa. Miehet ovat lähteneet Paasivuoren puistikosta 
ja vetävät nyt pitkin Siltasaarenkatua kohti Kaisaniemen hyväkunt oista 
puistutietä, jossa vuosien varrella on käyty lujat taistelut paremmuu
desta. Kuvassamme on eturivin miehistä tunn·etuin numerolla 2 ,juok
seva Olavi Manninen, joka kärkkyy vakaasti matkalippua Melbourneen. 

I I 



'R UNKOPU U 
Pitäjänmäki - Asema-alue 

Puh. 45 02 54 

Toimitamme HALKOJA 

pitkinä ja sahattuina sekä 
kotiin ajettuina. 

V. E. LA 1 T 1 NE N 
Kenkä- ja nahkatavaraliike 

Perustettu 1923 
Hämeentie 29 - Puh. 774 246 

Naisten, lasten ja miesten 
KENKIÄ 

Suositellaan! 

KAHVITUPA 

Tapanila - Palokunnantie 31 

Puh. 82-3116 

KYLäSAAREN PUU 
Kyläsaari - Puh. 777 161 

Myy sahattua ja höylätt.yä 

puutavaraa ja polttopuita. 

HOpEAVUOREN 
HALKOLIIKE 

Pasilankatu 1 
Puh. 44 88 93 

) 

Urheilijoitten suosima 

Ravintola KAHVI-TILKKA 

Koroistentie 8 - Puh. 477 612 

Talv,en lähestyessä otamme 
jälleen pyöränne talvihuol

toon ja korjaukseen. ·, 
Kuljetus tarvittaessa paketti

autollamme 

Moottoripyöräkorja11;mo 
T. M 1 CHE L S S 0 N 

Vartiokylä - Puh. 731 047 

ARENAN RADIO OY 

Siltasaarenkatu 11 

Puh. 772 032 

Oy MALLA.SJUOl\'lALEHTI 

Vironkatu 7 C 6 

Helsinki 

T:mi S U 0 JA 
EROTTAJA - Puhelin 666 875 

Avoinna 8-22 (myös sun
nuntaisin) 

Kukkia, lehtiä, virvoitus
juomia, tupakkaa, kos
metiikkaa, kengänkiilloi
tus, tavarasäilytys ym. 

URHEILUASUSTE 

E. P E N T T 1 N E :N 
Pohjoisranta 4 
Puh. 62 45 46 

Verryttelypukuja ym. 
urheiluasuja 

METALLIVALMISTE Oy 
Lauttasaari 

Itälahdenkatu 14 

Puh. 6712 80 

Pääedustaja Suomessa: 
SCAN-AUTO OY 

Perämiehenk. 11 - Helsinki 

AITA VERKKOA. 
( panssari verkkoa) 

galvanoidusta rautalangasta, 
erittäin edullisesti. 

Y. TUORMALAN 
METALLIKUTOMO 

Herttoniemi, Sahaajantie 35 
Puh. 78 68 71 

JALKINELIIKE 

SOLID 

P. Esplanaadikatu 31 

Puh. 26 769 

VETO-PUU 
Et. Kaarela 
Puh. 454849 

Polttopuita 

sahattuina ja pilkottuina. 



Meijeriliike 

A. W E C K' S T R ö M 

Bulevardi 34 
Puh. 31697 

Iso Roobertink. 24 B. 
Puh. 31489 

LÄÄKETEHDAS 

Oy. ORION Ab. 
Helsinki 

HERMANNIN PUU 

Saarenk. 19 - Puh. 77 00 22, 
iltaisin puh. 77 93 35 

Toimittaa hyviä halkoja 
pitkinä, sahattuina ja 

paikalle ajettuna. 

Tallettakaa jätemetallit 
talteen sillä 

HAKANIEMEN ROMU 
ostaa ne päivän korkeimpiin 

hintoihin. 

HAKANIEMEN ROMU 
Vellamonk. 31 - Puh. 77 4416 

KYLPYLÄ KIVI 
Puhelin 77 19 63 

Aleksis Kivenk. 26 

Urheilijoiden suosija ja 

Urheilijoiden suosima. 
~ 

'J(ef.~ingin 

KENKÄ- JA KUMI OY 

Fredrikink. 16 - Puh. 31 959 
Fredrikink. 19 - Puh. 38 654 
Runeberg.k. 35 - Puh. 499 535 
Mikonkatu 2 - Puh. 629 870 
Siltasaar.k. 16 - Puh. 779 308 

TEORA 
Teollisuus- j'a Rakennus Oy 

HELSINKI 
Kaisaniemenkatu 6 A 

Puh. 22 581 - 36 107 - 35 536 

Maalaamo 

PURMONEN OY 
!II linja 6 - Puh. 77 77 66 

!:;}. 

Suorittaa kaikkea alaan 
kuuluvaa työtä. 

Tervehdyksemme 

SS-maratonin osanottajille 

.. 
HAKA-PYöRÄ OY 

Vuorikatu 5 - Puh. 62 45 39 

HELSINGIN KUVASTIN 

Eino Leinonk. 8. Puh. 493 380 
Om. K. KURPPA. 

Maratoonarien suosima 

KYLPYLÄ SAVO 
Siltasaarenk. 3 - Puh. 77 19 35 

Polkupyöräliike ja korjaamo 

Y. RUMMUKAINEN 
Sandelsinkatu 6 A 

Puh. 49 7715 

Kilpapyöriä ja Campagnolo
vaihteita 

Kysykää aina saumattuja 

muovikalvo- ja 
kerintuotteitamme. 
Erikoisala sadetakit. 

Oy NOVOPLASTIK Ab 
Helsinki, puh. 49 48 74 

KORI JA HARJA 
Om. PEKANDER 

Eerikink. 1 - Puh. 66 48 51 
Arabian halli. 

Vesijohtoliike 

RAKENNUSPUTKI Oy. 
Uudenmaank. 44 

Puh. 621145 

SAVOLAINEN 
KOTILEIPOMO 
Om. S. Ruotsalainen 

Helsinki 

Fabianink. 30 - Puh. 52 372 
Valmistaa kalakukk9ja ja 

karj alanpiirakoita. 

LEIPOMOT. NURMI 

Limingantte 80 - Puh. 791 377 

Suositellaan! 

Kello- ja Kultasepänliike 

KOSKENRANTA Oy. 
Siltasaarenk. 16. Puh. 772 047 

\._ _________________ ../ 
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; !}(anga~ainen ! 
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Osoita uhrimieltä - s~aalamme tar

vitsevat kipeästi verta ja veriplasmaa. 

luovuta verta 

SUOMEN P 'UNAISEN 

RISTIN VERIPALVELU 
Topeliuksenkatu 5, Verenluovutus, 

puh. 49 48 57 

·~~~~~~~~~~~~~~~,~~'~,~~,~~,,~-~-~~~-· 
Kirjapaino Teho Oy., Helsinki 1956 

HKT :n koripalloilijat tekivät viime kesänä ottelumatkan Keski-Eurooppaan. 
Tässä kuvassa osa joukkueesta myhäilee tyytyväisenä Birger Jarlin kannella. 
Vas. lukien Oksa, Salmi, Pakarinen, Vartia, Räty, Vuorio, Savolainen, Salminen, 

Mansela ja Nieminen. ' 
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VERI PALVELUMERKKI 

TARVITSEE SINUA 

Älä siis viivyttele, sillä Sinun veresi 
voi pelastaa elämän. 

terveen ihmisen aatelismerkki 

SUOMEN PUNAISEN · JUSliN, .YEIUPALVELU 

SILVO 0 / Y 
Helsinki 

-tr 

SISUSTELASI OY 
Lasinjalostustehd'a.s 

Helsinki - Hämeentie 155 
Puh. 79 0111. 

l;J. 

Peltityöliike 
VEIKKO LAHTINEN Oy. 

Suvilahdenkatu 7 
l;J. 

VALMET 0 / Y 
Helsinki 

l;J. 

KROMIPAINÖ OY 
Kalliolanrinne 6 - Helsinki 

Puh. 70 441 

M OTORISTIT 

REINH. SMEDS & CO 
Lauttasaari 

Kiviaidank. 6 - Puh. 67 24 97 
-tr 

Huonekaluverhoomo 
L. V. FRISK 

Käpyläntie 4 - Puh. 792 624 
l;J. 

K. JOKELAN HALKO- JA 
KULJETUSLIIKE 

Malmi - Puh. 82-2543, 
asunto 82-2419 

l;J. 

ROMUNKERUU 
Mäkelän teollisuusalue 70 

Puh. 779 219 
l;J. 

SÄHKöMERKKI 0 j Y 
Lauttasaari 

jos tarvitsette akkuja, renkaita, työkaluja, kuula- tai rullalaa
kereita muistakaa, että niitä on meillä monipuolinen valikoima. 
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AUTOALAN TARVIKELIIKE 
He 1 s i n k i - Simonkatu 8 - Puh. 664 549. 

K 1 S A T 0 VE R 1 
rrl:rJ- 3119 56 

Suunnistuskausi on päättynyt 
Tätä kirjoittaessa on j-o lumi satanut maahan joten se on 

samalla merkki suunnistuksen päättymisestä tämän vuoden 
osalta. Tavallisestihan tehdään näin kilpailukauden päätyttyä 
katsaus kauden tapahtumiin ja tuloksiin. Niinpä mekin rao
tamme tapahtumien verhoa kuluneelta vuodelta. 

Edellisessä Kisa toveri -lehdessä 
n:o 2/56 oli jo katsaus kevättoi
mintaan sekä Mesikämmenen· vies
tiin, joten tässä . koskettelemme 
etupäässä vain syksyn suunnistus
toimintaa. 

Kilpailuja oli 
syy,skaudella niin 
paljon, ettei seu
ramme edustajia 
voitu joka kil
paluun lähettää 
vaan oli valitta
va sellaiset kil
pailukohteet, jot- . 
ka -olivat sopivan 
matkan päässä 
ja joihin oli hy
vät . kulkuyhtey- 1t. Huoumen 
det. Salon Vilp-

paan kilpailuissa ei pojillamme 
ollut yhtä hyvää menestystä kuin 
aikaisemmissa Salon kilpailuissa. 
Hyvinkäällä oli samanaikaisesti 
kilpailut muttei onni sielläkään 
erikoisemmin potkinut. Sitten oli
vatkin edessä piirinmestaruuskil
pailut. Kymmenkunta HKT :n 
suunnistajaa nähtiin lähtöviivalla. 
Kaikkien tuloksia ei vielä ole sel
villä tulosluetteloiden puuttumi
sen johdosta, mutta kaikki pääsi
vät joka tapauksessa radat ympäri 

ja parhaiten sijoittui M 35-sarjan 
Reino Huovinen, joka oli sarjas
saan viides. Tämän jälkeen kes
kittäydyttiin nuorten ja ikämies
ten SM-kilpailuihin, jotka pidet
tiin Järvenpäässä. Yleisen sarjan 
SM-suunnistus oli Tampereella, 
mutta sinne ei ollut kukaan halu
kas lähtemään. 

Kilpailutahti jatkui tiiviinä sillä 
Eräkärpät toimeenpani kärppäjah
din Mäntsälän Ohkolassa hyvällä 
ja tarkalla kartalla, - joka vaati 
huolellista suunnistustyötä. Drum
sö IK:n kilpailut olivat Vihdin ja, 
Espoon pitäjien rajamaastossa, 
jonne oli vedetty hyvin juoksu
voittoiset reitit ja siellä tuli yksi 
sarjavoitto pienoisella tuurilla kun 
nopeimman ajan juossut suunnis
taja oli jättänyt käymättä viimei
sellä rastilla ja näinollen hänen. 
juoksunsa luonnollisesti hylättiin. 
Seuraavana pyhänä kamppailtiin 
yösuunnistuksen SM-kilvan mer
keissä Kytäj än kartanon maastos
sa. Kisa-Toverien, värejä kantoi 
kaksi edustajaa ja juniorimme 
Jarkko Laine juoksi hyvin ja tuli 
M 20-sarj assa . viidenneksi kovan. 
kilpailun jälkeen häviten voi:tta
jalle vain viisi minuuttia. 
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· Seuraottelu Suunta-Veik~.;. o ~ a 
vastaan sucritettiin Haltiavuoren 
maastossa,. jonne seuramme · jäsen 
K. Karlsson oli vetänyt vai11tele
van radan niihin puitteisiin, jotka 
siellä on tarjottavana. Tämä syys
kilpailu oli toinen os.~ .. t~h~n se.':l
raotteluun, tUlä kevaalla Juostnn 
ensimmäinen osa S-V:n järjestäes
sä kilpailun. Kummassakin otte
lussa on käynyt niin, e ttä Suunta-: 
Veikot on selvinnyt paremma:ksl 
johlaen ensimmäisen vu~.~.el1:. jäl
keen pistein 85-51. Kevaa~la ot
telu päättyi näet 46-25 Ja ny~ 
syksyllä 39-26. Meillä onkin e11s1 
vuonna kirimistä jos mieli s.aav)lt-: 
taa etumatka kiinni, joten ka1kk1 
kisisläiset nyt suunnistusasioihin 
kiinni sillä pian alkaa seuran 
oma s'uunnistuskurssi. . 

Seuraottelun yhteydessä pidet
tiin myös seuramme ~est.~ruus
kilpailut. Varsin~in .. _ylel~~ssa. sar-: 
jassa käytiin enttam Janmttava 
kilpailu, jonka voitti Pekka Hu·J
vinen 2) Pentti Tirkkonen, 3) 
Pauli Lindberg, 4) Johan Koivisto. 
M 35-sarjan parhaaksi selvisi Rei
no Huovinen 2) Kalle Alho, 3) Al
po Fält. Nu~rten · M 18-sarjan pa
ras oli Esko Hakonen, 2) Jarkko 
Laine 3) Asko Alho. M 16-sarjan 
voitti' Osmo Lindeman ja har~as
telijoiden sarjan M. Savola, tOlse
na M. Nokka. 

Kauden viimeinen kilpailu käy-: 
tiin Tervalammilla. Pakkasta ol1 
4 astetta ja pienet vesilam!llikot 
olivat jo jäässä. Mutta kyllahan 
matkalla sitten lämmittiin. 

Lopuksi on vielä mainittava 
1956 sarjasuunnistuksen ?arhaat 
eri sarjoissa : Yleinen P. Lmdberg, 
ikämiehet R. Huovinen. 18-v. Jark
ko Laine ja 16-v. 0 . Lindeman. 

4 

P. L. 

Oletko suorittanut 
jäsenmaksusi t 

Ellet niin voit korjata ereh
dyks~si jo seuraavissa har
joituksissa. 

Tämä kysymysmerkki on tar
kc.itettu koripalloilijoille. Tätllä 
hetkellä on näet Suomen mes
taruussarjan sarjapaikka kysy
myksenalainen. Epäonnistuneen 
sarjamuutoksen mukaan, joka 
tehtiin viime talvena, SM-sar-

. jasta putoaa pois neljä viimeis
tä joukkuetta aikaisemman 
kahden sija~ta. Tä.rpä .. on pr?
sentuaalisesti enemman kuin 
missään muussa maamme pal
loilun arvosarjassa eikä kuiten
kaan koripalloilulla olisi tähän . 
varaa koska taso ei vielä ole va
kiintunut. 

HKT :n edust usmiehistöä on mo
n ena vuonna uhannut putoamis
peikko mutta erinomaisen yhteis
henge~ tuloksena on a ina päästy 
väljemmille vesille. Joukkue o_n 
taistellut uhrautuvaisesti ratkai
suottelut ja sarjapaikka on säily
tetty. Tämä syksy tule~ olemaal). 
kovin tähänastisista. Vo1tot Turun 
NMKY:stä ja Pispalan Tarmost~ 
ovat toistaiseksi tulleet odotetusti, 
mutta hieman yllättäen hävittii_n 
Tampereen Pyrinnölle, II?;inkä ku_l
t enkin korjasi se, etta vas_ton~ 
kaikkien laskelmia HKT nuJersi 

Kisa-Toverien valkohousuinen Erkki Ruotsalainen suorittaa tässä Z!ipisyöksyä,. 
mutta Pispalan puolustaja tarttuu kädestä kiinni sääntöjen vastaisesti. 

HKT voitti ottelun pistein 53-36. 

vauhtipelillään mitaleja tavoitte
levan H :gin Jyryn. Se oli mannaa 
ja antoi uskoa siitä, että sinipai
tainen miehistömme puree kyllä 
tilaisuuden tullen. Eräät ovat jo 
olleet valmiit pudottamaan HKT:n 
Suomen sarjaan, mutta mitään ei 
anneta ilmaiseksi. Joukkueemme 
tplee taistelemaan viimeiseen voi
manrippeesee saakka ja mikäli 
sitten on edessä putoaminen niin 
ei joukkuetta ainakaan v.oi syyt
tji.ä siitä, etteikö se olisi taistellut. 
! Tämän '{UOden' sarjassa . . on . 

joukkueellamme vielä ottelut Työ
väen Mailapoikia Torpan Poi-

kia ja Karhun Poikia vastaan. 
Näistä etteluista olisi voitettava 
a.inakin ·kaksi, jolloin voitaisiin 
sarjapaikka ensi vuodeksi mahdol
lisesti varmistaa. Mutta on myös 
huomattava, että yhtä hyvin kuin 
voimme jonkin näistä edellämai
nituista seuroista voittaa, yhtä hy
vin voimme hävitä vaikka kaikille. 
Sisulatauksen lisäksi näissä kamp
pailuissa vaaditaan myös onnea, · 
jota iiman on koripalloilua vaikea 
pelata. Samalla joukkueemme tar
vitsee myös jokaisen kisatoverilai
sen tuen, mikä luonnollisesti käy 
parhaiten siten, että tullaan jou- · 
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Kisa-Tovereill~ on 
49 ylei-surheilutuomaria 

HKT on vuosien' varrella kasvat
tanut itselleen &ellaisen yleisurhei
lun tuomarikaartin, että se on 
pystynyt viemään lävitse va~ti_-:
vimmatkin suurkilpailut. Talla 
hetkellä on seurassa 49 rekisteröi
tyä palkintotuomaria, jotka jakau
tuvat seuraavasti: 

1 luokka 
Alpo Fält, Leo Huttunen, ~~nrik 

Kvick Arvid Laaksonen, YrJo La
pinlin~a, Kalervo Löfberg, ~in~r 
Nissilä, Teuvo Nurpå, Arvo Pl~k:;t
nen Pentti Salmi, Valto Salmi- Ja 
Lau~i Santanen. 

II luokka 

. , NAISTEN MYYJÄISET 
JOULUKUUN 2 P:NÄ . 

H~lsingin piirin naiset järjestä
vät tänäkin vuonna jouluku~ 
myyjäiset ja siellä on -~ie~~st~. my9s 
HKT :llä oma myyntipoytansa~ Ta
män vuoden myyjäiset pidetään -~-
12. kello 12 alkaen Helsingin Tyo
väentalon B-salissa. 

Jotta seuramme myyntipöytä 
saataisiin· mahdollisimman edus
tåvaksi niin seuran naistaimikun
ta ottaa ilolla kaikki lahjoitukset 
·vastaan. 

]ou1,ujubla 15. 12. 

Aarne Aallonharju, Hjalmal:"' / f 
Berglund, Kalevi Heinonen, P~ntti 
Järvinen, Veikko Kari, Paul Lm~
berg Einar· Lindström, Vesa M~-' 
kinen Touko Nurmi, Urho Nyka
nen j~ Toivo Salmi: 

111 luokka 

Aarne Aartola, Olavi nahl~und, 
Reino Etelämäki, R.eino Huovmen, 
Reijo Häggström, Kauko Kar~~son, 
Heikki Kinnari, Kalle Kyllo?e~ , 
Gunnar Lehtinen, Arvo Mets~sto, 
Pirjo Mäntylä, Pertti Nevala, Ritva
Railama, Allan Roos, AnJa Salme-
la Sulo Santanen, Eero Savunen, 
Olva Siitonen . Kalle Sipilä, O~mo 
Sulimo, Heikki Sänk_iah~, R~tva 
Sänkiaho, Toivo Telen Ja Aimo 
Yrjölä. 

Näiden lisäksi on Arvo Pitkäsellä 
ja Alpo Fältillä )ähettäjäkortit. 

kolla . kannustamaan .pcikiamme 
ra tkaisuotteluihin, .-

Meillä on toivoa <Selviytyä kun
nialla ja niinpä · joUkkue~~me 
taistelee - loppum: .- 13aakka sailyt
tääkseen _paikkans?._.maan .~r_yo~~r:
jassa, jossa se o~ o'll~t s1_1t~ .. l~h~ 
tien kuin · nykymen ·. sarJaJanes
telmä luotiin. --=-- P S. '·l ,-~ · 
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HKT :n jäsenten todellisiksi 
perheilloiksi ovat vuosittain 
muodostuneet joulujuhlat, 
joita oti aina voitu kut~-~a 
täysosumiksi. Joulu on Jäl
leen · tulossa kiireen kaupalla 
ja tietysti kisatoverilaiset 
taas kokoontuvat juhlinnan 
merkeissä. Va~ tähän yh~ 
teistlen ., joulujuhla.amme . on 
vielä aikaa, niin jo .nyt on 
syytä pistij,ä muistiin, että s~ 
picietääl;} joulukuun 15 p :na 
alkaen ldo . 19 vanhassa t1,1- _ 
tussa .paikassa, Ko_ne Oy:n 

·-· kerhohuoneistossa .,u:aapanie-
menk. 6. .. ' ,' 

Joulu Juhlista jll.loin, siis 
15. 12. puk.kia kats9maan! 

Liput varattava tiistaisin, 
keskiv~koisin .tai ,perjal:J,tai
sin -toimistosta. , . ---_ '-

~ - , ._. ,_,.,.·-~--

HKT 1 l-uokan seura. 
Helsingin Kisa-Tov·erien ylei~~r.-:

heilutoiminta oli kuluneena kesana 
jälleen erittäin vilkasta ... l!rheili:: 
jamme pitivät huolen suta, etta 
luokkatuloksia saavutettiin komea 
määrä. Seuraavassa ovatkin HKT:n 
luokkaurheilijoiden parhaat tulok
set: 

Suurmestari 
Eino Simelius, korkeus 200. 

A-luokka 
Toivo Telen, kuula 14.61. 

B-luokka 
Pentti Simelius, kiekko 40.90. 
Osmo Sulimo, kiekko 40.48. 
Kai Halimo, moukari 47.16. 
Aimo Yrjölä. kiekko 43.75. 
Kyösti Laaksonen, 3-loikka 13.82. 
Pentti Järvinen, moukari 46.04. 
Nils Nicklen, korkeus 178. 
Matti Vastamäki, seiväs 355. 

C-luokka 
Olavi Dahllund, 200 m 23,8. 
Gunnar Lehtinen, 25 km 1.35,52. 
Pauli Pinolahti, pituus 602. 
Taisto Fält, 100 m 11,7. 
Veikko Ekström, pituus 641. 
Heikki Kinnari, 5000 m 16.34,2. 
Eino Björn, maraton 3.23.17,4. 
Reijo Häggstrqm, 800 m 2.06,0. 
Pentti Niilerpalo, 800 m 2.06 ,0. 
Jaakko Mäkinen, 100 m 11,8. 
Raimo Vartia, 100 m 11,9. 
Ve~J(;o Vainikainen, 100 m 11,9. 
Kalle Sipilä, 25 km 1.37,48. 
Matti Järvinen, 100 m 11,9. .. 
Kaksi viestijoukkuetta 4x100 m :lla. 

NUORET 
Osmo Sulimo, Pauli Pinolahti, Mat

ti Järvinen Pentti Niilerpalo, 
Raimo Vartia ja Veikko Vain~.
kainen, joiden tulokset jo edella. 

C-luokka 
Seppo s~tukangas, 100 m 12,5. 
Eero Satukangas, 100 m 126. 
Eino Seppänen, 100 m 12,6 . . 
Taisto Halttunen, 100 m 12,8. 
Juhani Nieminen, 100 m 12,5. 
Esko i;iako,n(m, ku\j.la · 10,02. . 
Hannu Naskineen, 800 m 2.19,0. · 
p'entti Hele'nius, keihäs 45.27. 

Toivo Telen· on oUut vuosikaudet seu-. 
ramme varmimpia edustusmiehiä. Hiuv 

on A-luokan kuulamies edelleen. 

Pauli Salminen, 100 m 12,8. 
Martti Pöysti, 100 m 12,7. 

POJAT 

A-Iuokka 
Asko Alho, 1000 m 2.47,2. 
Jorma Neva-aho, kiekko 39.11. 
Jouko Hyvärinen, kuula 11.09. 

B-luokka 
Taisto Fält. 100 m 11,7. 
Nils Lindgren, kiekko 35.19. 
Kalevi Kääriäinen, keihäs 51.42. 
Viestijoukkue 4 x 100 m :llä. 

C-luokka 
Sulo Sutinen, pituus 543. 
Jussi Kinnari, kuula 12.38. 
Kari Tirkkonen, pituus 540. 
Jaakko Manssila, kuula 12.18. 
Erkki Korhonen, keihäs 40.42. 

Kaikkiaan on seurallamme . 5~ 
luokkatulosta (= 89 pist.), mllla 
perusteella HKT on I luokan seura. 
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Hampurissa oli korkeapainetta 
Saapuessani syyskuun 21 päivän aamun val,jetessa Seutul~n 

lentokentälle, josta virallinen nimitys kuuluu "Helsingin lento
asema", mukanani käpyläläiset Jorma Valkama ja Carol Lind
roos, olivat lentokentän virkailijat kiireisessä työntouhussa suu
t·en miesjoukon odotellessa pääsyä suuriin teräslintuihJn. Tuon 
miesjoukon muodosti maamme yleisurheilijain parhaimmisto, 
joka juuri silloin oli ali)ittamassa matkansa kauden kolman
teen katselmukseensa, Saksa-Suomi maaotteluun Hampuriin. 
Tähän valiojoukkoon oli jälleen hyväksytty myös kisa-toverilai
nen, nimittäin korkeushyppääjämme Eino Simelius, joka vaati
mattomaan tapaansa, mutta tyytyväinen hymy kasvoillaan 
odotteli vuoroaan passitarkastuksessa. 

KORIPALLOILIJAT 
YLEISURHEILIVAT 

Vaikka koripalloilijat ovat yleen
säkin vain tottuneet kisailemaan 
panen kanssa, niin se ei suinkaan 
estänyt seuran koripallojaoston 
toimeenpanemaa yleisurheilun . 3-
ottelua, joka suoritettiin innostu
neen mielialan vallitessa syysko
leassa Eläintarhassa. 17 koripalloi
lijaa olikin saapunut. paikalle. Niin 
vain kävi, että 17-vuotisten sarjan 
·~Jomma" Neva-aho osoittautui 
koko porukan parhaaksi. Tulokset 
muodostuivat tässä ottelussa, josta 
on päätetty tehdä joka vuotinen, 
seuraaviksi: 

Yleinen sarja : Sulo Santanen 
204,91 pistettä, 2) Erkki Ruotsalai
nen 195,64, 3) AI·vo Metsistö 190,05, 
4) Erkki Vuori 187 04, 5) Pentti Si
mola 186,91, · 6) Railo Säde 183,99, 
7) Pentti Roos 178,22, 8) Reijo Si-' 
mola 177,43, 9) Jaakko Pallasvuo 
171,92. 

20-vuotiaat: Raimo Vartia 210,43, 
2) Pauli Salminen 184,82, 3) Juha
ni Nieminen 183,21, ;) Tauno Ka
jasola 175,02, 5) Martti Pöysti 
174,57. 
-17-vuotiaat: Jorma Neva-aho 

226,39 2) Jaakko Manssila 191,24; 
~) Seppo. Koskinen 148,41. 

Ensi vuonna on tarkoitus saada 
mukaan vähintään 30 osanottajaa 
ja silloin tehdään tietysti haamu-
tuloksia. ' · 
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Koneisiin siirtyminen tapahtui 
valokuvaajien häiri tsemisyri ty k
sistä huolimatta suunnitelmien 
mukaisesti. Pian rullasi SAS :n ne
limoottorinen kiitoradan pintaa ja 
kone kohosi korkeuksiin, jossa se 
suuntasi nokkansa kohti Kööpen'
haminaa. Nautittuamme lentoyh
tiön tarjoamat kahvit voileipien 
ja makoisan tanskalaisen wiener
leivän kera sekä -ostettuamme ne 
lentomatkustajien välttämättömät 
tupakat ja "virvokkeet" olikin ko
neemme jo rullaamassa Kastrupin 
<Kööpenhaminan) lentokenttää. 

Tunnin pysähdys Kastrupissa 
käytettiin voileipien ja maidon 
nauttimiseen. Innokkaimmat <tie
tenkin koko joukkue) muistivat 
omaisiaan ja ystäviään Suomessa 
lähettämällä kortin tervehdyksek
si kotimaahan. Eräät eivät ilmei
sesti ehtineet kaikkia ostamiaan 
kortteja kirj-oittamaankaan, kun 
jo ilmoitettiin SAS :n koneen läh
tevän Hampuriin, jossa meitä 
odottivatkin jo lentoasemalla Sak
san Yleisurheiluliiton ja maaotte
lun järjestelytoimikunnan edusta
jat, 

Joukkueemme majoitettiin aivan 
Hampurin keskustassa sijaitsevaan . 
suureen Hotel Europäischer Hof'iin, 
jossa Suomi-pukuisia urheilijoita 
asui ainakin viidessä eri kerrok- . 
sessa. Tämän hotellin suuruutta 
kuvannee parhaiten se, kun to
teamme, että siinä oli ainakin viisi 
ravintolaa, joten ainakin ruoka 

riitti pojillemme. Juomat (tieten
kin maito ja coca-cola) tosin oli
vat vaarassa ensimmäisenä päivä
nä loppua, sillä isäntien säästäväi
syyskampanj a ulottui tähänkin 
saakka. 

Jo perjantaina iltapäivällä k-oko 
joukkueemme ajoi bussilla hotel
listamme noin 7 km:n päässä si
i aitsevalle Volkspark -Stadionille, 
jossa tutustuttiin suorituspaikkoi
hin ja suoritettiin noin tunnin 
kestävä harjoittelu läheisellä har
joitusk·entällä. Stadion osoittautui 
verrattain hyväksi, vaikka juoksu
rataa j-otkut pitivätkin ehkä liian 
kovana. Ka.tsomapaikat olivat 
enimmäkseen seisomapaikkoja, jo
ten yleisöä mahtui sinn,e melkein 
90.000. Koska maaottelun ohjel
massa oli myös maratonjuoksu, 
jonka lähdön ja maalin tuli sijai
ta Stadionilla, oli Stadionin muu
riin avattava vielä viime hetkessä 
portti, jonka arkkitehti oli aika
naan unohtanut. Niinpä vi:elä en
simmäisen maaottelupäivän aamu
na rapparit olivat viimeistelemäs
sä portin seinämiä. 

Vietettyään ensimmäisen il
lan kuuluisassa Hansa-teatterissa 
joukkue kokonaisuudessaan meni 
ajoissa nukkumaan ja siten val
mistautumaan edessä olevaan ko
vaan otteluun, josta tekin, Kisa
Toveri-lehden lukijat, olette jo 
tarpeeksi lukeneet sanomalehtien 
palstailta ja kuunnelleet radion 
selostukset. En katsokaan tarpeel
liseksi ruveta yksityiskohtaisesti 
selostamaan ottelun vaiheit a , jot
ka erikoisesti ottelun viimeisten 
la jien ollessa "tapetilla" oliva t 
jännittäviä sekä mielenkiintoisia. 
Kuten muistatte hankkiutuivat 
poikamme ensimmäisenä päivä nä 
selvään johtoasemaan, joka tie
tenkin tuuditutti meidät varmaan 
voitontunnelmaan. Muutamat sur
keat epäonnistumiset ja saksalais
ten jopa yllättävätkin kolmoisvoi
tot vaihtoivat voitontunnelmamme 
välillä melkeinpä tappiomielialaan. 
Onneksi pystyimme vielä kokoa
maan voimamme viimeiseen pon
nistukseen ja niinpä kahden rat
kaisevan suorituksen jälkeen voim
me ennakkolaskelmissa todeta 

voiton kuuluvankin Suomelle. Nä
mä ratkaisevat suoritukset olivat 
Matti Järven ja Niilo · Sillanpään 
viimeiset yritykset kolmiloikkauk
sessa ja keihäänheitossa. 

Kisa-toverilaisena seurasin tie
tenkin suurella jännityksellä seu
ratoverini Eino Simeliuksen suo
rituksia korkeuhyppypaikalla maa
ottelun ensimmäisenä päivänä. 
"Eikka", joka juuri oli kotimaassa 
saavuttanut uuden liittomme en
nätyksen ja kelpuutettu "kaksi
metristen" kerhoon, tunsi olevan
sa hyvässä kunnossa. Ponnistus
paikka ei kuitenkaan kestänyt "Ei
kan" hurjaa ponnistusta ja niinpä 
hän saikin tyytyä tulokseen, joka 
ei ainakaan hänen omasta mie
lestään vastannut kuntoa. "Eikka" 
itse ei tosin valittanut ponnistus
paikkaa eikä muutakaan, sillä 
harvoinpa hän mistään mitään 
valittaa. 

Maaottelun päättäjäistilaisuus 
Hampurin Sporthaus'issa ansaitsisi 
jopa oman lukunsa, sillä siksi eri
koinen se oli meidän suomalaisten 
mielestä. Tässä yhteydessä viittaan 
kuitenkin vain niihin sanomalehti
kirjoituksiin, joita päättäjäistilai
suudesta on ·kirjoitettu. Mieliala ei 
suomalaisten keskuudessa ollut 
voitosta huolima tta kovinkaan 
korkea joutuessamme melkeinpä 
tunnin odottamaan kun saksalai-

'Yr · h ·z·· · etsur ez IJOtn 

kaudenpäättäjäiset 
Sunnuntaina 25. 11. klo 16 

alkaen pidetään HKT :n yleis
urheilijain kesäkauden päät
täjäiset Kone Oy:n kerho
huoneistossa, Haapan iemen
katu 6. Ohjelmassa on pal
kintojen jako (h iihto, Ota
niemi, sisähypyt, maasto
juoksu ja yleisurheilumest a 
ruuskilpailut), elokuvaesityk
siä, Anja Salmelan katsaus 
USA:n urheiluun ja lisäksi 
pullakahvit. Jokainen luok-

\ 
1 

l kaurheilija saa lisäksi pinna-
\.._ lautasen. J 
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set olivat viereisessä huoneessa 
"shampanj akutsullla" .. 

Mat)m kotimaahan -tapahtui 'Ws
taina syyskuun 25 paivänä, joten 
maanantaipäivä oli varattu ostok
sien suorittamista ' varten. Sitä tie
tenkin käytettiinkin hyväksi niin, 
että matkalaukut kävivät me~kei,n-
pä jokaisella liian pieniksi. , 
· Yleisurheilujoukkueemme . Ha).TI.
purin matkan jälkeen esiin,tyi 
eräissä lehdissä vars.in sensatio
maisia uutisia eräiden ' jouk~uee
seen kuuluneiden urheilijoiden 
käyttäytymisestä jopa enne~ otte
luakin Hampurissa. . Selostamatta 
mitään yksityiskohtaisemmin ja 
puuttumatta henkilökohtaisuuk
siin on valitettavasti tuimustetta
va , että joukkueen jo4don . anta
mia määräyksiä eivät kaikki suos
tuneet noudattamaan, joten tulok-

sena -oli mm. eräälle erittäin . an
sioituneelle · urheilijalle kilpailu
kelvottomuus, .,jota vieläkään ei ole 
peruutettu . . Kokonaisuutena . as.iaa 
katsellen on kuitenkin .. . todettava, 
että Suomen yleisurheilujoukkue 
on erittäin hyväkäytöksinen ja 
todellisen urheiluhengen ~lävö;it
tämä, joten sen kanssa on . miel
lyttävä matkustaa. 

Leo Huttunen 

Harjoitusvuorot kaudella 1956-5 7 
VOIMIS'J'ELU: 

Tiistaisin klo 18 
Tiistaisin klo 19 
Tiistaisin klo 20 
Perjantaisin klo 17 
Perjantaisin klo 18 
Perjantaisin klo 20 

KORIPALLOILU: 
Tiistaisin klo 18 

alle 10-v. tytöt VTY :n voimist.sali 
yli 10-v. tytöt -,-
naiset -,-
alle 10-v. pojat -,-
yli 10-v. pojat -,-
miehet j·a yl.urheilijat -,-

miehet Stadion, itäsivu 
Tiistaisin klo 19 A-juniorit -,-
Perjantaisin klo 18.30 miehet -,-
Perjantaisin klo 20 naiset VTY :n voimistelusali 
Lauantaisin klo 15 B. ja C-juniorit Stadion, itäsivu 

PöYTÄ TENNIS: 
Maanantaisin klo 18 kaikki pelaajat Stadion, pt-sali 

Tyttöjen voimistelunohjaajina toimivat Kerttu Etelämäki, 
Sirpa Salmela ja Lea Iittala. Naisten voimistelunohjaajina 
taasen Rit.va Railama-Kohonen ja Anja Salmela. Poikien · 
,·oimistelun ohjaa Paul Lindberg ja miesten voimistelun . 
Alpo Fält. Miesten ja nuorten koripallo-ohjauksesta huo- 1 
lehtii Pentti Salmi ja naisten ohjauksesta Alpo Fält, joka 
on myös pöytätennispelaajien »päämeklari». 

~-----------------------------~ 
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Seuran yleisurheilu

mestaruuskilpailut 

Elokuun aikana suoritettiin seu
ran yleisurheilumestaruuskilpailut. 
Lajeittain saavutettiin näbsä kil
pailuissa seuraavia tuloksia: 

100 m: T. Fält, K. Låaksonen ja 
0. Dahllund ·kukin 12,0. - 200 m: 
0. Dahllund 24,5, 2) K. Laaksonen 
25,3, 3) T. Fält 25,7. - 400 m: R. 
Häggström 55,8, 2) 0. Dahllund 55,8, 
3) K. Laaksonen 57,7. - 800 m: 
P. Niilerpalo 2.09,2, 2) R. Hägg
ström 2.09,5 3) J. Pettersson 2.13,6. 
- 1500 m: · J. Pettersson 4.32,0, 2) 
P. Niilerpalo 4.36,0, 3) K. Sipilä 
4.37,0. - 5000 m: H. Kinnari 
16.57,0, 2) K. Sipilä 17.41,0, 3) G . 
Lehtinen 18.02,0. -:- Pakinkylän 
lenkki: H. Kinnari 1.02,45, 2) K. 
Sipilä 1.05,46, 3) G. Lehtinen 
1.06,00. 

Pituus: K. Laaksonen 591, 2) J. 
Neva-aho 557, 3) K. Kyllönen 543. 
- Korkeus: E. Simelius 191, 2) K. 
Laaksonen 175. 3) K. Kyllönen 165. 
- Seiväs: M. Vastamäki 355, 2l 
K. Laaksonen 320, 3) Hj. Berglund 
260. - Kolmiloikka: K. Laakso
nen 13.50, 2) P. Pinolahti 12.40, 3) 
K. Kyllönen 12.25. 

Kuula: A. Yrjölä 11.94, 2) N. 
Lindgren 11.47, 3) P. Salmi 10.45. 
- Kiekko: A. Y1·jölä 43.75, 2) E. 

KIS.A .. -TOVERI 
Toinen vuosikerta 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
Vastaava toimittaja 

Kalervo Löfberg 
(puh. 77 48 78 ) 

Toimitussihteeri 
Pentti Salmi 

(puh. 76 13 45) 
Tilaushinta 200 :- vsk. ' 

Toimituksen os. H:·ki, Fran
zeninkatu 5. D. 95. 

Simelius 42.89, 3) 0. Dahllund 
28.97. - Keihäs: A. Yrjölä 54.92, 
2J P . Helenius 45.27, 3) 0. Dahl
lund 39.72. - Moukari: K. Halim{) 
44.50, 2) P . Järvinen 43.47, 3) A. 
Yrjölä 32.07. 

10-ottelu: A. Yrjölä 3372 p. 2) 
· R. Häggström 3051 p. 3) P. Pino
lahti 2338 p. 

Pohjolan talo 

KEMIALLINEN 
VALKOPESULAITOS 

Om. M. GRANSTEDT 
Tehtaank. 12 - Puh. 33 243 

Myös pikapesua 
1:). 

Teollisuusosakeyhtiö 
S.S.K. 

Helsinki 
Annankatu 34-36 B 

Vaihde 61121 

1:). 

Talviurheiluvälineiden 
edullinen ostopaikka! 

TAMPEREEN RADIO Oy. 
Helsinki - P. Esplanaadik. 25 

Puh. 37115 

~ ,. i 1 :t :t 11-11,. ,.. ..~··· j ·1 i 1 j: i ,. t. i, 
. ·' ~,,., ... ~ 
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l!elsinki 
dämeentie 63 A 16 
eijo l:lliggst rOm 

ai~man kt.o.t~u 

gv12agi~äin12n ~aalu, 
VALMISTETTU SUOMESS.~ 

LISENSSILLÄ 

mk 3.980:-

TOP 
SÄHKÖPARRANAJOKONE 

OY KONEISTUS 
' 1\Ieritullink. 11 - Helsinki 

Koko perheellä 

hauskaa äändevyistä 

Kaikki uutuudet saatte manner
maistyylisistä levybaareistamme. 

Westerlund 

Helsinki, P . Espl. 37, puh. 10 396 

Turku - Tampere - Jyväskylä 
Vaasa - Oulu · 

PYYTÄKÄÄ LEVYLUETTELOT ' 

·'. 

.. HIS MASTER'S VOJCE' 

Ki<japalno Teho Oy Helsinki 1956 



Yleisurheilumme tilinpäätös 
HKT:n yleisurheilutoiminta ku

luneena vuonna piti jälleen pin
tansa suurten joukossa. Seuramme 
noteerattiin jälleen seuraluokitte
lussa saavutustensa perusteella 
ensiluokan seuraksi. Kilpailutoi
mintaa seuramme järjestämänä 
vietiin edelleen, edellisten vuosien 
mallin mukaan. Kuluneena vuon
na HKT järjesti kolmet kansalli
set yleisurheilukilpailut, joista ke
vät-sellaiset yhdessä H :gin IFK:n 
kanssa, tavanmukaiset kilpailut 
elåkuussa ja syyskuussa oli perin
teellinen Kaisaniemen maraton. 
Lisä:ksi järjestimme SUL:n H:gin 
piirin mestaruuskilpailut kaksipäi
väisinä. Näissä kaikissa kilpailuis
sa oli osanottajina maamme par
haita urheilijoita, yhteensä noin 
700. Lisäksi järjesti HKT lukuisia 
piirikunnallisia luokittelukilpailu
ja. 

Yleisurheilun harrastajia on seu
rassamme ollut runsaasti. Sitähän 
todistaa jo seuramme saavuttamat 
noin kuutisenkymmentä luokitte-
lutulosta. Nuorten saavuttama · 
voitto ja toinen kiinnitys H:gin 
katujuoksun nuorten sarjan kier
topalkintoon on mieltymyksellä to;
dettava. Eino Si111eliuksen TUL:.n 
ja Suomen mestaruudet kork!;mshy
pyssä, tuloksensa 200 sm., mi-kä o:h 
loistava TUL:n ennätys. · Lisäksi 
hänen edustuksensa Saksa-Suomi 
ja Unkari~Suomi maaotteluissa 
on myös mieltym)'lksellä todettava 
samoin Kyösti Laaksosen edustus 
piirikuntaottelussa H :gin edusta
jana, Aimo Yrjöiän pronssimitalit 

TUL :n mestaruuskilpailuissa kie
kossa ja keihäässä. Uusia seuraen
nätyksiä ovat vuoden tuloksista 
Simeliuksen ~00, Laaksosen 3-loi·k
ka 13.84 ja Matti Vastamäen 355 
seipäässä. 

Jotkut vanhat parrat ovat lopet
taneet harjoittelun, mutta uusia 
nuoria ja hyviä poikia on tullut 
heidän tilalleen. Mutta mistä joh
tuu, että seuramme, joka aikoi
naan oli juoksijavoittoinen, potee 
nyt juoksijapulaa, 'sillä melkein 
ka~kki tulevaisuuden toivomme 
ovat kenttämiehiä. Eino Simeliuk
sen, Toivo . Telenin ja Ilmari Ek
strömin jälkiä on seuraamassa lu
kuisa joukko nuoria ·kenttälajien 
miehiä kuten hypyissä: Kyösti 
Laakso~en, Matti Vastamäki, Pauli 
Pinolahti heitoissa: Pentti Sime
lius, Ai~o Yrjölä, Osmo Sulimo, 
Kai Halimo, Pentti Järvinen ym. 

Juoksuissa on pikamatkoja hal
linnut edelleen Olavi Dahllund ja 
pitkiä matkoja: Heikki Kinnari, 
Gunnar Lehtinen, Kalle Sipilä. Ly
hyemmillä matkoilla on myös jäl
•kikasvu lupaavaa: 'Pentti Niiler
palo; .Reijo · Häggström Jaakko Pet-
tersson ym. . · 

Poikien joukosta . on nousemassa 
monia lupauksia antavia kykyjä: 
K:uten pi~amatkoUl!J. isiensä jälkiä 
kulkevat ·Taisto Fält ja Asko Alho, 
Matti Järvinen, koripalloilijamme . 
Raimo Vartia, Veikko Vainikainen, 
Sulo Sutinen ym. Kenttälajeissa 
'ovat lupauksia Jorma Neva-aho, 
Jouko Hyvärinen, Pentti Helenius, 
Kalevi Kääriäinen, Nils Lindgren, 
Jussi Kinnari, Er~ki Korhonen 
ym. Toteamus edelläolevasta on, 
että jälkikasvu seurassamme on 
hyvää. Tulevan yleisurheilujaos
ton on vuonna 1957 huomioitava 
nämä nuoret, sillä jos edelleen ha
luamme kulkea niiden perinteiden 
mukaisesti, jonka seuramme pe
rustajat aikoinaan ovat luone8t 
perustaessaan H:gin Kisa-Toverit, 
vaalimaan yleisurheilun perinteitä. 

Kalervo Löfberg 

KISATOVERI 
()[:0- 4/19 56 

· Voimansiirtoja 

olympialaisessa 

yleisu rhei 1 u n 

verkostossa 
Tämä .artikkeli(nen) ei koske HKT:tä, koska seurassamme ei ole 

olympiaurheilijoita malli-Melbourne/1956, mutta t.ava~aan _kyllä _si.~ 
vuaa "Kisistä" koska liikunt.aohjelmassamme on yleisurheilu. E1ka 
yksinomaan ainoastaan ole, vaan muodostaa se jopa to~int~~~e 
tärkeimmän sektorin. Tämä sanottu ei ole tarkoitettu k·l)ripalloiiiJOI
den tai suunnistajien harrastuksen väheksynnäksi, se on vain todettu 
tosiasia! 

Käsittelemme näet seuraavasEa 
pienin piirron niitä voimansiirtoja 
joita yleisurheilussa tapahtui Mel
bournen taistelutantereella verrat
taessa sikäläisiä tapahtumia Hel
singin "suomalaiseen murhenäy
telmään". (Sanonta on mielestäm- , 
me oikein oikeutettu, sillä saimme
han silloin vuonna 1952 tyytyä 
lmtikentällämme miljoonavalmen
nuksen jälkeen vain yhteen ai
noaan pronssiin.) 

Itse kukin luonnollisesti ymmär
tää, ettei esimerkiksi osanotto
mahdollisuuksiltaan epäsuhteinen 
olympiapeli ole oikeudenmukainen 
ja valaisevin mittatikku joidenkin 
kimsakuntien yLeisurheiluvoimaa 
määriteltäessä, vaan ( = harras
tuksen) ohelLa niiden kärkitaso, · 
sanokaamme vaikkap•a luokittelun 
vahvuus ja maajoukkueen väke
vyys. Tämä sanottuna näin heti
miten siksi, että tuskinpa ·esimer
kiksi norjalaiset .·pitävät omaa 
yleisurheiluaan meikäläistä vah
Vlempana, · vaikka tunturimaan 
olympiasaalis olikin hienompi kuin 
meidän: 1 kulta ja 2 pronssia. 

Mutta sitä ei kaiketi käyne kiel
täminen, etteivätkö olympialaiset 
yleisurheilut olisi tämän urheilun
alan kunkin kansakunnan aivan 
terävimmän kärjen pistotyyny ko-

Isäntien olympicvedusta,j(l;! 
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ko maailman mittakaavassa asiaa 
ajatellen. Siksi siis tähän asiaan! 

Yleisurheilunkin nykyisessä suur
valtasodassa ovat Yhdysvallat ja 
Neuvostoliitto ne voiniakeskitty
mät, joiden reppuun suurimmat 
mitali- ja pistemäärät keräänty
vät. Näin oli jo Helsingissä, ja näin 
oli myos Melbournessa. Oheisen 
tauluken mukaan nämä molemmat 
lisäsivut neljän vu:Jden takaisia 
pisteitään, USA pääasiallisesti 
nais- ja USSR miesvoimalla. Jäl
kimmäinen oli laadultaan sen ver
ran kovempaa, että v1enäläiset ta
voittivat jenkkejä merkityksettö
millä kolmella pisteellä. Maiden 
mitalit jakautuivat nyt seuraa
vasti, suluissa Helsingin saalis: 

USA: 16 (15J, 10 (10), 5 (6) = 
31 (31). 

USSR: 5 (2), 7 (9), 8 (6) = 
20 (17). 

YLEISURHEILIJAMME KAHVI
KUPPOSTEN ÄÄRESSÄ. 

Kuluneen vuoden yleisurheilu
kauden päättäjäistilaisuus pidet
tiin marraskuun lopulla meille 
kisisläisille jo perintezllisessä 
paikassa, Koneen kerhohuoneus:. 
tossa. Jaoston kutsua oli noudat
tanut noin puolisatainen joukko 
nuoria yleisurheilijoitamme, sekä 
lisäksi vanhoja partoja, joukossa 
mm. Toivo ja Valto Salmi, Hjal
mar Berglund ym. Iltapäivä vie
tettiin rattoisan rupattelun kah
vikupposten, maaottelufilmien ja 
muun seurustelun mer.k,eissä. 

Illan huippukohta oli tietenkin 
kuluneen kauden ahkeruuden ja 
työn tulosten palkitseminen, toi
sin sanoen runsaan jäsentenväli
sen kilpailutoiminnan palkintojen 
jako. Pyttyjä ja lautasia oli yli 
puolentoista sadan. Mutta oli kil
pailujakin ollut, sillä helmikuussa 
Otaniemen sisähallissa jo .alettiin 
kausi, jatkuen pitkin kesää, pää
tyen sitten seuran mestaruus.kil
pailuihin. Palkinnon saajien ikä 
vaihteli 12'---56 vuoden välimailla 
ja tyytyväisyys tuntui olevan yleis
tä. Erikoismaininnan ansaitsee 
Häggströmin Reijo a hkeruudel
laan, sillä sitä todisti hänen saa-
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Huomattavasti mielenkiintoisem
maksi kuin näiden kahden suuren 
välien keskinäinen selvittely, muo
dostui j'ärje&tyksen vaihtelu kärki
ryhmän muilla sijoilla. Saksan ja 
Iso-Britannian putoaminen pykä
lää alemmaksi ja tshekkien 22 
pisteen "vajaus" eivät oUeet yllä
tyksiä, mutta mielestämme sen si
jaan kylläkin - ja varsinkin jos 
harkitsemme asioita parin vuod.:m 
takaisella tähtäimellä - Unkarin 
jääminen 'peräti ·kuudenneksi, PuJ
lan nouseminen seitsemännelle 
sijalle eräistä ilmeisistä epäonnis
tumisista · huolimatta - ja osit
tain sekin, että pohjoismaalaiset 
kilpaveikkomme Ruotsi ja Norja 
ajoivat pisteissä ohitsemme. Mutta 
heidän edustajistonsa ei ollutkaan 
niin surullisella tulostentekotuu
lella kuin meidän "maailmanva
liomme": 

mansa 15 pyttyä! Yksimielisinä 
todettiin seuramme parhaaksi 
yleisurheilijaksi, uusi suurmestari
miehemme ja tänä vuonna 2 met
rin korkeushyppääjien joukkoon 
noussut Eino Simelius. Hänet pal
kittiinkin seuran puolesta TUL :n 

. mestarimerkillä ja kunniapalkin
nolla. 

Tilaisuuteen -olivat yleisurheili
jamme saaneet vieraakseen, yleis
urheilutuomarikortin omaavan, 
HKT:n naisvoimistelun edustajan 
Salmelan Anj.an, joka rattoisaan 
ja naiselliseen tapaansa kertoili 
kuulijoilleen näk,emyksiään ja ko
kemuksiaan suuren Amerikan ur
heiluareenoilta. Hänen esityksensä 
otettiin vastaan vilkkain kätten
taputuksin. 

Tämä antoisa yhdessäolohetki 
päättyi jaoston kiitoksiin, kaikille 
niille, jotka olivat ahkerasti olleet 
toiminnassamme mukana ja myös
"kin niille, jotka syystä tai toisesta 
vähemmän olivat mukana olleet, 
toivomuksella, että kun vuoden 
päästä jälleen tavataan samanlai
sissa merkeissä, niin silloin jouk
komme on oleva vieläkin suurempi 
ja ahkerampi harrastuksissaan se
kä palkintopöytämme kauniimpi 
vastaanottamaan sen tyytyväisiä 
tyhjentäj.iä. - KL. 

- Olavi Saisola 1500 m 3.55,0. 
- Ilmari Taipa1e 5000 ja 10.0 JO 

m 14".24,2 ja 31.10,6. 
- Ilkka Auer ja Olavi Rinteen

pää 9.02,0 ja 9.10,0. 
- Wilhelm Porrassalmi 658 cm. 
- Eeles Landström 425 cm, Mat-

ti Sutinen ei tulosta! 
- Tapio Lehto 14.91 cm ja Han

nu Rantala 14.87 cm. 
Huomattavinta "suhteellisuusta

jun" puutetta osoittivat Melbour
nessa kuitenkin noin 9-miljoonai
sen isäntämaan edustajat, jotka 
nais- ja miesurheilijoittensa yh
teisvoimin keräsivät kokoon 12 
mitalia ja 74 pistettä, eli valloit
tivat yLeisurheilun epävirallisessa 
pistekiistassa pronssisen kansa
kunnan aseman .selvällä margi
naalilla sekä ylös- että alaspäin. 
Tietysti voidaan melko hyvällä 
syyllä puhua kisoj,en ·edullisesta 
ajankohdasta juuri australialaisil
le ja heidän kotikenttäeduistaan, 
mutta näin sanottaessa -on kuiten
kin samaan hengenvetoon muis
tutettava siitä, että nimenomaan 
rata- ja kenttäurheilu on rinnan 
uinnin kanssa kiehumispisteessä 
vihre-än maanosan urheilullisessa 
valinkauhassa, ja mahdollisesti 
siltä suunnalta kuuluu vastaisuu
dessakin kummia. 

Suomi sai Helsingissä yhden 
pronssin ja 16 pistettä, Melbour
nesta lirahti kolme pronssia ja 
pinnoja 11,5. 

Ja sitten lopuksi kansakuntien 
jpistevertailut Helsingissä ja . Mel
pournessa. (Maiden järjestys vii
jilleksi mainitun taistelun mu
,kaan): 

1) USA ... . 
2) · N-liitto 
3) Australia 
4:) Saksa .... . 
5) !-Britannia 
6) ·unkari . 
7) Pu-ola 
8) T-slovakia . 
9) Ruotsi 

10) Norja 

HELSINKI 
M N Yht. 

182 8 190 
57 64 121 

5 33 38 
30 27 57 
38 18 56 
25 25 

30 
24 

2 

9 39 
24 

2 

Jenkki Bob Morrow v9i Melbournessa 
kolme kultamitalia ja osoitti olevansa 

kiistatta tämän hetken nopein 
sprintttri. 

Tilityksen 
MELBOURNE voitto tai tappio 
M N Yht. 

187 23 210 
89,5 54,5 144 
28 46 74 
31 24 55 
39 12,5 51,5 = 
22 22 
13 8 21 
7 10 17 

13 3 16 
15 15 

+ 20 
+ 23 
+ 36 

2 
4,5 
3 

+ 21 
-22 

8 
+ 13 
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Naistemme nurkka 
HKT:n naistoiminta on päässyt 

täyteen vauhtiin taas tänäikin 
sisäkautena. Toimintamuodot ovat 
kulkeneet totuttuja uomiaan, ja 
tutut kannatusjoukot ovat olleet 
runsaslukuisina mukana. Iloisim
man yllätyksen järjesti vanha voi
mistelusalimme jonka kunnoste
tut ja vaaleuttaan hohtavat seinät 
toivottavasti lisäävät voimisteli
jattarien mielen virkeyttä. 

Tällaiset ovat puitteet ja . suun
taviivat, joissa töihin on ryhdytty, 
mutta lähempi tarkastelu tuo nä
kyviin kiitosta jos moitettakin. Lu
kumäärältään ovat pikkutyttöj-en 
joukot olleet voitollisia. Heidän 
tunneiltaan ikaikuv:aa korvia huu
maavaa melua voinee pitää todis
tuksena siitä innosta, jolla he lii
kuntaan antautuvat. Pelien tuok
sinassa pienet riidat unohtuvat ja 
yhteistyö kasvattaa sopeutumis- ja 
toverihenkeä. Nuorisotyön osuutta 
yleensäkin seurojen toiminnassa ei 
voi kyllin korostaa. Liikunta on 
mieluisin ilmentymismuoto juuri 
tälle ikäkaudelle ja siksi he myös 
varmimmin täyttävät salit. Mutta 
heidän kohdallaan vaaditaan seu
railta samalla eniten epäitsekästä 
työtä. - Naisten tunneilta ei löy
dä taajoja rivejä, mutta sitä us
kollisempaa ja tietoisempaa har
rastusta. Uudet voimat olisivat 
tervetulleita ja innostusta antavia, 
mutta niiden puuttuminen ei ole 
yksin HKT:n ongelma. 

Koripalloilu on muoto naistoi
minnassa, joka ei ole vielä kunnol
la hahmoutunut. Meillä on kelvol
lista ainesta ja innostustakin riit
tämiin, mutta kaivataan jäntevää 
otetta, jotta päästäisiin vauhtiin. 
Kilpailutottumuksen puute on ol
lut tähän asti pahana kompastus
kivenä. Toivomme edelleenkin kas
vumahdollisuuksia tälle pienelle 
joukolle. 

On ryhmä seuran naisjäseniä, 
joita tuskin voimme kyllin kiittää 

heidän uhraamastaan ajasta ja 
vaivannäöstä. Heitä me emme 
enää näe aktiivisina voimistelusa
lissa, mutta he ovat se runko, jon
ka tukee naistoimintaa · taloudelli
sessa ja henkisessä mielessä. Jou
lukuun myyjäiset ja niiden tuot
tama tulo olivat jälleen osoitus 
näiden henkilöiden hiljaisesta uu
rastuksesta. Meidän nuorempien, 
jotka monasti valitamme ajanpuu
tetta sopisi ottaa esimerkkiä 
heistä. 

Kun nyt on jaettu kullekin osan
sa tämän syksyn toiminnasta lie
nee paikallaan palauttaa mieleen 
hauska, yhteinen muisto. Sen tuo
minen lehteemme vasta näin jou
lun jälkeen on ehkä hieman 
myöhäistä, mutta parempi myö
hään kuin ei milloinkaan. Kysees
sä on Naisten liittopäivät, jotka 
pidettiin Tampereella 9-10. kesä
kuuta. Huolimatta tukahduttavas
ta heiteestä olivat tytöt ja naiset 
joukolla mukana eikä kukaan ol
lut unohtanut iloista mieltä kotiin. 
Yhteismajoituksen pienet epämu
kavuudet, jatkuvat juomavesijonot 
ja sekin, ettei kaikille pikkutytöille 
mitenkään riittänyt junassa ikku
napaikkoja, kärsittiin pienellä 
naurulla ja laululla. Aktiivisia 
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22 sarjapistettä 
ei riittänytkään 

mestaruussarjassa 

Tämä juttu voitaisiin pistää 
vaikka sururaameihin, silla niin 
lopuksi kävi, että HKT putosi kori
palloilun SM-sarjasta, vaikka jouk
kue hankKi 22 sarjapistettä 44 :stä 
mahdollisesta, siis tasan puolet. 
Kuten tunnettua, niin eräät itsek
käiden etupyyteiden miehet muut
tivat sarjamääräykset viime ke
väänä. Uusien määräysten mukai
sestihan ·neljä joukkuetta putoaa 
sarjasta, mikä on täysin kohtuu
tonta ajatellen Suomen koripauo:. 
tasoa. Ja kaiken lisäksi kävi niin, 
ettei eräs odotettu joukkue nous
sut sittenkään. Vuoden 1956 SM
sarjan lopullinen järjestys: 
Pantterit 22 18 2 2 1712-1356 38 
SNMKY 22 15 2 5 1402-1151 32 
Jyry 22 15 2 5 1491-1342 32 
TMP 22 14 2 6 1308-1200 30 
ToPd 22 12 2 8 1336-1224 26 
Pyrintö 22 12 1 9 1380-1300 25 
HU-41 22 11 1 10 1310-1352 23 
KaPo 22 10 2 10 1406-1345 22 
HKT 22 10 2 10 1312-1326 22 
Eira 22 4 0 18 1330-1467 8 
TuNMKY 22 2 0 20 946-1427 4 
Pispala 22 1 0 21 1039-1482 2 

J.oukkueemme ei pukeudu suru
harsoon vaan tulee ensi vuonna 
yrittämään entistä kiivaammin! 

joukkoja riitti sekä katsomoon että 
kentälle. Otimme osaa yhteisvoi
misteluun. valiovoimisteluun ia 
muistimme myös ihailla Pyynikkiä 
Ja Tanunerkoskea. Me opimme 
tuntemaan Tampereen ja Tampere 
meidät. Suotta eivät junavaunun 
seinät kajahtaneet talmisin tulles
sa pikkutyttöjen laulusta: Siellä 
kaikilla oli niin mukavaa ... 

Vuosi on vierähtänyt. On kerty
nyt taas pieniä ja suuria muistoja. 
Toiminta on ollut vireätä ja yh
teistyö hyvää. Mitä on korjattavaa 
l'·en me teemme ensi vuonna. Kii
tos kaikesta. - S H. 

SIMELIUS SAI MESTARI
MERKIN. 

Seuramme tämän hetken tunne
tuin yleisurheilija on Eino Sime
lius, joka viime vuonna hyppäsi 
komean TUL :n ennätyksen kor
keudessa 200 sm. Nyt Eino on saa
nut näkyvän todistuksen mestari
kyvyistään, sillä hänelle on luovu
tettu liiton kultainen mestarimerk
ki. Mutta onpa saavutuksiakin jo 
kertynyt: 1 Suomen mestaruus, 2 
TUL:n mestaruutta, 3 SM-kilpai
lujen pronssisijoitusta, 3 maaotte
lua, lukuisia piirimestaruuksia jne. 

TOIMEN POIKIA 
HKT:n vankkaan yleisurheilu- ja 

koripallokaartiin kuuluva Sulo Santa
nen on kunnostautunut aivan erikoi
sesti, sillä jokin aika sitten hänestä 
tuli potran poikalapsen (paino yli 4 
kg) onnellinen isä. Tiedossamme ei 
vielä ole, tuleeko p·erillisestä keihään
heittäjä? 

Suunnistajien puolella on ollut myös 
liikettä viime aikoina vaikka varsinai
nen kausi onkin jo päättynyt. Johan 
Koivisto on näet juossut kompassei
neen avioliiton satamaan neiti Maija 
Rytkösen kanssa. Poikamiehet osallis
tuvat suruvalitteluihin! 
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Koulutusohjaaja Tuomo Metsäranta: 

Tuloksiemme nousu 
riippuu harjoittelusta 

Pieniä viitteitä yleisurheilun harrastajille. 

Jokainen Kisatoverin lukija on seurannut tarkasti Melbournessa . 
pidettyjen XVI Olympiakisojen tapahtumia niin yleisurheilun kuin 
muidenkin lajien tiimoilta. Nyt voitiin havaita, kuinka paljon yleis
urheilutaso on noussut jokaisella maapallon kolkalla. Uusia maita 
on lisäksi astumassa varteenotettaviksi tekijöiksi olympiamitaleista 
kamppailtaessa. Mistä johtuu, että tulostaso on parantunut? Vastaus 
on hyvin yksinkertainen: on pystytty luomaan yhä parempia valmen
nussysteemejä ja näiden mukaan on harjoiteltu ymp·ärivuotisesti. 
Enää ei tunneta niin kansan- kuin tulosurheilulinjoillakaan lepo-, 
siirtymis- ym. kausia. On olemassa vain kaksi kautta: kilpailu- ja 
harjoituskausi. 

Katselkaamme asioita ensin hie
man sieltä kansanurheilupuolelta! 
Meillähän järjestetään maassam
me ympäri vuoden kaikenlaisia 
kansanurheilukilpailuja, joiden 
yhteyteen on kytketty maaottelu 
jotain pohjoismaata vastaan. Meil
lä on kansanhiihtoja, kansanuin
teja, laturetkiä, massamarsseja, 
massamaastojuoksuja jne. Työn
antajat järjestävät "firmansa" 
puitteissa omaa kilpailutoimintaa 
harrastus- ym. ·kilpailuineen. Hel
singissä ja monilla muilla paikka
kunnilla on "puulaakiurheilu" hy
vin vilkasta ja näitä esimerkkejä
hän voitaisiin luetella vaikka kuin
ka paljon. Kansanurheilurinta
mallakin on siis oivallettu hyväksi 
ympärivuotinen toiminta. 

Mitalissa on myös se toinenkin 
puoli - tulosurheilu. On luonnol
lista, että jos me emme harjoit
tele, niin lihaksemme veltostuvat 
ja sisäelimet hyvinkin pian ovat 
samalla rasituskykytasolla urhei
lua hartastamattoman kanssa. 
Kun sitten jonkin määrätyn lepo
tauon jälkeen ryhdymme harjoit
telemaan, niin kestää pitkän ai
kaa, ennenkuin lihakset ja sisä
·elimet on saatu sille asteelle, millä 
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ne oli lepokautta aloitettaessa. Jos 
harjoitus olisi jatkunut säännölli
sesti, olisivat kaikki paikat olleet 
jatkuvasti hyvässä kunnossa ja 
niitä olisi voitu harjoituksen avulla 
entisestään vahvistaa. Harjoitus
tauosta johtuen olemme sotkeneet 
vain paikallamme. Harjoittelemat
tomuudesta on paljon muutakin 
haittaa. Jokainen huomaa varsin 
pian kuinka vatsan ympärys alkaa 
kasvaa ja olo alkaa muodostua hy
vinkin hankalaksi, kun "öhhöötä" 
on ilmestynyt vatsan peitteeksi. 

Jos aiomme tehdä esim. yleisur
heilussa tuloksia, niin on meidän 
pakko pysyä myös oman lajin tek
niikan tuntumassa jatkuvasti. 
Melkein jokaisella harjoitusker
ralla on syytä tapailla tyyliä, sillä 
silloin opimme tekemään liikera
dat oikein ja saamme kaiken toi
minnan tämän avulla automaatti
seksi. HelsinkiläisHlähän ovat Ota
niemen halli, Stadionin sisärata ja 
seurojen jumppasalit tähän tar
koitukseen ·erinomaisia. 

Ympärivuotinen harjoittelu ei 
tahdo sanoa sitä, että "puurram
me" jatkuvasti oman lajin parissa. 
Varsinkin kilpailukauden jälkeen 
on syytä siirtyä muiden urheilula-

jien pariin joksikin aikaa. Silloin 
siirtyvät ajatuksemme pois "leipä
lati~tamme" ja saamme synty
maan vanhan ajan malliin lepo
kauden, mutta se on aktiivinen 
entisen passiivisen sijasta. Loka
kuu~sa pitää vielä harjoitella täy
della teholla, mutta sitten voidaan 
pikku hiljaa vähentää harjoitus
kertoja, kunnes vuoden alusta 
ryhdytään jälleen tosimielessä 
"puurtamaan". Joulun tietämiin 
on monille varsin hankalaa har
joittelu, mutta silloinkin pitäisi 
jaksaa lähteä liikkeelle ja parem
minhan kinkkukin sulaa pienen 
liikunnan ansiosta. 

Minkälainen pitäisi sitten olla 
esim. yleisurheilijan harjoitusoh
jelma? Olivat ohjelmat minkälaa
tuista hyvänsä, niin pitää · niissä 
olla progressiivisuuden leima -
siis vuodesta toiseen pitää olla va
raa kiristää harjoituksia. Tiede
miehet ovat todenneet, että elin, 
jota samalla tietyllä määrällä jat
kuvasti rasitetaan, ei kehity. Näin 
ollen pitää vuodesta vuoteen lisätä 
harjoitusta, jotta elimet kehitty
vät kestämään yhä kovempaa rasi
tusta ja sitä kautta myös tulokset 
alkavat parantua. 

Urheilu on tarkoitettu vapaa
ajan harr.astukseksi, joten kaikille 
sanoisin: ensin työ, sitten leikki. 
On vaikea lähteä tekemään mi
tään pätevää ohjelmaa yleisurhei
lijanuorukaisille tämän jutun yh
teyteen, sillä ohjelmien laadinnas
sa on otettava huomioon monen
laisia yksilöllisiä seikkoja. Jotta 
kuitenkin päästäisiin jyvälle pe-

rusharjoittelusta, niin teen jonkin
laisen runko-ohjelman pikajuoksi
januorukaiselle talvikaudeksi. Sii
tähän jokainen voi muovata itsel
leen sopivan tuntuisen. 
1. päivä : 20 x 30-40 mn kovaa ve

toa, hissutellaan aina 
välillä n. 100 m. Puolet 
vedoista otetaan kuo
pista. 

2. päivä: jumppa + painonnosto 
(kehitettävä pikku pai
noilla niitä lihaksia, jot
ka joutuvat oman lajin 
suorituksessa rasituk
seen) + pallopelit. 

3. päivä: lepo. 
4. päivä: 3-4 x 300 m ei täydellä 

vauhdiUa. Vetojen väliai
ka Ontervalli) n. 10 min, 
hissuttelua. 

5. päivä: = 2 päivä. 
6. päivä: 5 x 100 m tasaisesti kiih

dyttäen koko ajan. Veto
jen väliaika 4-5 minuut
tia, hissuttelua. 

7. päivä: lepo. 
Jokaista harjoitusta pitää edel

tää täydellinen verryttely ja har
joituskerta on myös päätettävä 
loppuverryttelyyn jäähdytte- · 
lyyn. On pukeuduttav.a aina ilmaa 
vastaavalla tavalla . Puku pitäisi 
olla tuulta läpäisemätöntä kangas
ta.. Lenkkikengissä olisi hyvä olla 
piikjt pohjissa ,jotta ei satu jäisillä 
teil}ä lipeämisiä. 

Tehkää jokainen uudenvuoden
päätös yleisurheiluharjoitusten tii
viistä :aloittamisesta! Älkää lan
nistuko, vaan painakaa päälle jat
kuvasti. On muistettava, että tu-

HKT:n vuosikokous 27. 1. 
Helsingin Kisa-Toverien vuosikokous pidetään Vallilan 

työväentalon voimistelusali'ssa sunnuntaina tammikuun 27 
pnä 1957. Ko'kous alkaa klo 15.00 ja silloin on jokaisen 
kisatoverilaisen syytä saapua päättämään seuran toimin- 1 
nasta tulevaksi vuodeksi. 

\. , __________________________________ / 
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ANJA SALMELA: 

Hurja inkkari tarina 
"Yah-ta-hay!" olin valmistautunut kainosti sanomaan ensi:nunäi

selle kohtaamalleni intiaanille Arizonan erämaassa. Tätä tervehdystä 
olivat harjoitelleet myös muut kansainvälisen ylioppilasleirimme jäse
net, jatka kuuden auton karavaanissa ylittivät KallioVuoria idästä 
länteen ja sitten etelään päin. Olimme menossa Yhdysvaltain suu
rimman elc-ssa olevan, nyt rauhoitetun intiaaniheimon Navajojen 
asuma-alueelle viikoksi tutustumaan ja retkt)ilemään. 

Puolen päivää paahtavassa erä
maassa hie~kakivikallioita ohitet
tuamme näkyi vihdoin edessä Win
dow Rock, omituinen hiekkakivi
kallio, jonka keskellä oli tuulen 
tuivertama talonkokoinen pyörea 
reikä. Sen juurella sijaitsi Navajo
jen heimon päämaja. Pysähdyim
me matalan parakin eteen, ja .pol
veni alkoivat tutista. Hiivimme 
vaatimattomasti sisään, ja nyt ka
lisivat jo hampaanikin. Heimon 
taloudenhoitajan huoneessa nousi 
tummapintainen nykyaikaisesti 
pukeutunut mies pöytänsä takaa, 
ojensi kätensä ja alkoi meille eng
lanniksi esitelmöidä Navajo-hei
mon taloudellisista ongelmista. -
Tämä siis oli kauhean kannibaali
heimon edustaja! Niin, olivathan 
meitä jo leirillä asiantuntijat pro
fessoreita myöten valmentaneet 
matkaan ja vakuuttaneet heimon 
olevan rauhallisen, mutta hamassa 
nuoruudessa luetut inkkarikirjat 

lokset eivät mahdollisesti voi pa
rantua vielä yhden vuoden har
joittelun jälkeen. Monet lopetta
vatkin tällöin harjoittelunsa, kos
ka se ei näytä tuovan tuloksia. 
Kyllä tulokset aikanaan tulevat 
esille ja silloin huomaatte, että 
olette harpanneet aimo askeleen 
eteenpäin. Jos jaksatte innok
kaasti olla mukana, tulette tule
vina vuosina pitämään huolen sii
tä, että HKT :n nimi esiintyy 
maamme yleisurheiluseurojen kär
kipäässä niinkuin tähänkin saaJk
ka. 

Hyvää uutta vuotta ja harjoitus
halua. 
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ja villin lännen filmit eivät jättä
neet kuvitelmia rauhaan ennen 
tätä kokemusta oikeasta intiaani
elämästä. 

Navajoja on tällä hetkellä noin 
80.000 henkeä laajalle rauhoitus
alueelle levinneinä. Yhdysvaltain 
hallitus huolehtii suurimmaksi 
osaksi heidän toimeentulostaan 
valvoen myös heimon itsehallintoa. 
Suurin osa Navajoista luonnolli
sesti vielä elää alkukantaisesti, ja 
vain 25 °/o heistä on englanninkie
len taitoisia ja koulun käyneitä. 
Tiettömässä erämaassa on vaikea 
pakottaa lapsia kouluun, eUeivät 
vanhemmat sitä halua, ja tilan
netta vaikeuttaa vielä se, että Na
vajojen oma kieli on niin alkukan
taista, ettei sitä voi esim. kirjoit
taa minkään nykyisin voimassa 
olevan menetelmän mukaisesti. 

Neljä päivää olimme heimon vie
raina ja tutustuimme ystävällisten 
oppaiden avulla sen jokapäiväi
seen elämään. Navaj'O-perhe . jon
ka pää muuten on aina nainen 
(lapsi saa siis äitinsä sukunimen, 
ja perheen omaisuus on myös nai
sen nimissä), asuu pyöreässä savi
kodassa, jota kutsutaan h o g a
n i k s i. Arkivaatteet ovat värik
käitä, miehillä liinat päässä, mutta 
pyhäpuvut valmistetaan usein 
erittäin ohueksi leikatusta pukin
vuodasta. Niihin kuuluu mitä kau
neimmat eriväris·et helmikorut ja 
turkoosein koristetut hopeasoljet. 
Muukin Navajojen kotiteollisuus 
on korkeatasoista alkaen kauniista 
luonnon vä11ein värjätyistä ma
toista helmikoristeisiin mokkasii
neihin. 

Ylpeä Navajo-kansa pitää vielä 
kunniassa sellaista perimätietoa, 
jonka mukaan he ovat maailman 
ainoa oikea ihmisrotu. Valkoiset 
miehet ovat hieman halveksittavia 
ja naurettaviakin otuksia, joita ei 
hevillä päästetä sisälle h o g a n i n 
pyhyyteen. Samanlainen ylpeys 
leimaa heimon uskonnon, joka 
hallitsee yleisiä käytöstapoja. Na
vajot ovat hyvin harvapuheisia ja 
omaavat loistavan itsehillinnän. 
Suurin loukkaus Navajoa kohtaan 
on kysyä häneltä suoraan hänen 
nimeään tai perhesuhteitaan. Vie
ressä istuja sen sijaan voi vapaasti 
ilmaista tämän. 

Kun Navajo-kylässä joku sairas
tuu, kokoontuvat kyläläiset laula
maan ja tanssimaan jumalaosa 
lepyttämiseksi. Heimon pappamies 
ja muut viisaat sulkeutuvat siinä 
sivussa kotaan, joka lämmitetään 
niin kuumaksi, että sisällä olijat 
hikoilevat kuin saunassa. Värilli
set hiekkapiirrokset kodan lattia!-

la ja yhteiset syömingit kuuluvat 
myös asiaan. Jos sairaus on vaka
vampaa laatua, saattaa laajalta
kin alueelta kerääntyä tanssijoita. 
Tämä on ainoa tilaisuus, jolloin 
heimon nuoret miehet ja naiset 
tapaavat toisensa ja nauttivat ki
meästä koiranperrikan ulvontaa 
muistuttavasta laulusta. 

Navajomiehet kayvät sillä tuu
lella ollessaan metsä- tai uraani
ka,ivostöissä, mutta saattavat kes
keyttää työt ilman mitään näky
vää syytä. Kun leipä loppuu, men
nään jollekin lukuisista lähetys
asemista, joista roomalaiskatolinen 
on vaurain. Koulua käyneet nuoret 
Navajot siirtyvät usein pois hei
mon alueelta ja menestyvät useim
miten melko hyvin normaalissa 
amerikkalaisessa elämänpiirissä. 
Vain harvat heistä palaavat takai
sin rauhoitusalueelle opettajiksi 
tms. 

Paluumatkalla ystävällisten Na
vajojen luota pistäydyimme Mesa 

Vaikka Anja Salmela kertookin oheisessa jutussaan intiaaneista niin tämii 
kuva on napattu eräästä voimisteluesityksestä USA.'ssa. Anja (lähinnä kame
raa) oli näet opettanut amerikkalai$;,lle kanssasisarilleen Maija Varmaalan 

kapulasommitelman, jota tässä parqstaikaa esitetään. 
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Seuramme maajoukkuepelaaja Raimo 
Vartia teki kuluneen vuoden SM-sar
jassa 495 pistettä ja sijoittui korinte
kijätilastossa komeasti toiselle sijalle. 

Nostamme hattua po;·alle. 

Verden kansallispuistossa, j.oka on 
kuuluisa syvien kanj-oniensa sei
niin hakatuista muinaisten 
Pueblo-intiaanien asumusten rau
nioista. Pueblojen erittäin vaikea
pääsyiset asuinpaikat ovatkin 
Amerikan arvokkaimpia kaivaus
kohteita. Niistä on löydetty tai
dokkaita todistuskappaleita P0h
jois-Amerikan alkuperäisten asuk
kaiden kulttuurista ja historiasta. 
Kansallispuiston opas kuullessaan, 
~ttä hänen yleisönsä joukossa oli 
suomalainen, kysyi innokkaana 
milloin Suomen Kansallismuseo 
aikoo palauttaa hallussaan olevan 
maailman arvokkaimman Pueblo
jen keramiikkakokoelman, jonka 
sen ensimmäisten löytäjien jou
kossa ollut suomalainen professori 
oli vienyt mukanaan! 

Retki intiaanitarinoiden synty
sijoille oli tosiaan avartava ja an
~{lisa amerikkalaisen kulttuurin 
opiskelijalle lisää ajattelemisen 
aihetta. Veriset päänahanmetsäs
täjäheimot ovat aikoja sitten 
kuolleet sukupuuttoon, kun taas 
rauhalliset ja sopuisat jäävät eloon 
jatkamaan kulttuuriperinnettä. 
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NUORET KARSIUTUVAT 

Nuorten koripalloilun SM-otte-:
luissa ovat Helsingin Kisa-Tove
rien juniorijoukkueet vuosien var
rella niittäneet mainetta , mistä 
parhaana todisteena 2 s:M:-.arvna 
ja 1 hopeatila. Tänä vuonna ei 
meillä kuitenkaan ollut onnea 
matkassa, sillä karsintaotteluissa 
voitettuamme Pantterit 77-72 j.a 
Karhun Pojat 85-45 poikamme 
saivat tappion HNMKY:ltä korein 
54-65, mikä aiheutti sen, että po
jat lmrsiutuivat korisuhteen an
siosta. 

Juniorij-oukkueessamme ovat tä
nä syksynä pelanneet Neva-aho, 
Jokinen, Fält, Karjalainen, Mans
sila, Miettinen, Friman, Kääriäi
nen ja Ponsi. 

SIHTEERIN VAIHDOS 

Viime vuosikokous valitsi seuran 
sihteeriksi Teuvo Nurmen, mutta 
hän ei ole voinut hoitaa tehtäviä, 
sillä Nurmi joutui työasioiden 
vuoksi siirtymään Turkuun. Sih
teerin tehtäviä onkin hoitanut 
siitä lähtien Reino Etelämäki, jon
ka puoleen (puh. 761 921) voidaan 
siis kääntyä. 

Harjoitukset 
alkavat 

Joulutauon jälkeen aloite
taan tammikuussa eri alojen 
harjoitukset seuraavasti: 

Tyttöjen ja naisten voimis
telu tiistaina 8. 1. 

Poikien, miesten ja yleis
urheilijain voimistelu perjan
taina 11. 1. 

Naisten koripalloilu per
jantaina 11. 1. 

Miesten koripalloilu per
jantaina 4. 1. 

Poikien koripalloilu lauan
taina. 5. 1. 

Pöytätennisharjoitukset 
maanantaina 7. 1. 

POIKIEN 
PALSTA 

LIIKOJA ei ole seuralehdessäm
me puhuttu poikien toiminnasta, 
mutta se ei s~inkaan merkitse sitä, 
etteikö toimintaa olisi ollut vaiKka 
millä mitalla. Pienenä toiminnan 
haittana vain on ollut ohjaajaky
symys, sillä sellaisen henkilön, jo
ka ottaisi pojat siipiensä suojaan, 
löytäminen on tuottanut vaikeuk
sia. Poikien kilpailutoiminta on 
kuitenkin ollut erittäin vilkasta. 

"{:r 

VIIME talven hiihtokilpailuissa 
touhusi isän.tänä kaksi ikinuorta 
nimittäin Topi Salmi ja Heikki 
Sänkiaho. Pojat olivat tyytyväisiä 
vaikka välillä eksyttiinkin ladulta, 
mutta se koetettiin korjata sitten 
seuraavalla kerralla. Sisähyppy1{il
pailut V<allilassa olivat myös alku
vuoden satoa ja mukana oli erit
täin runsas osanottajajoukko. Po
jat odottavat vain palkintojaan, 
niitä kun ei vielä ole kuulunut! 
Salmen Topi järjesti keväällä myös 
lenkkiretkiä pojille ja koripalloi
lussa nääsivät niin A- kuin B
junioritkin piirin loppuotteluihin. 

"{:: 

KESÄLLÄ ei ollut löytyä pojille 
ohjaajaa yleisurheilun puolelta 
lainkaan. Tämä oli sitäkin valitet
tavampaa 'kun muistaa millainen 
nuortentoiminta seurassamme on 
aina ollut. Seuran puheenjohtaja 
"Kallu" Löfberg on toiminut hiki 
hatussa, mutta olisi kai muidenkin 
syytä pistää hihat heilumaan, sillä 
ohjaaja-ainesta seurasta kyllä 
löytyy. Silloin kun allekirjoittanut 
lukeutui nuoriin, olivat useat ak
tiivimiehet valmiina opastamaan 
nuoria aina tarvittaessa. Nykyinen 
aktiivipolvi voi hyvin tehdä sa
moin. 

"{:: 

SYKSYN tullen oli Vallila taas 
se paikka, joka veti poikia puo
leensa, sillä jumpassa on perjan
taisin ollut nuoria runsaasti. Hiih
tokelien pian· tullessa tehdään 
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sunnuntaisin hiihtoretkiä lähiym
päristöön. Jumppa jatkuu edelleen 
perjantaisin Vallilassa ja lauantai
sin nuoret koripalloilijat hakevat 
•kuntoa Stadionilla. 

"{:r 

UUSI VUOSI tuo taas uusia t oi
mia: mukanaan ja kaikki van
hemmat voivat huoleti lähettää 
poikansa Kisiksen nuorten pariin, 
jossa on aina vallinnut rehti ja 
reipas urheiluhenki. Tästä ei ' tulla 
luopumaankaan joten uudet jäse
net voi.vat huoletta liittyä jouk
koomme. 

Poikien puolesta toivotamme 
kaikiile mitä parhainta Uutta 
Vuotta. - P L. 

KOKOUKSIA 
"Yleisurheilijoiden vuosikokous 

pidetään tammikuun 13 pnä klo 
15.00 VaUilan työväenyhdistyksen 
vaimistelusalissa. 

Suunn.istajien VU{)Sikokous on 
puolestaan' tammikuun 8 pnä klo 
19.30. Kluuv:ikadun Elannon kerho
huoneella. Suunnistajille vielä il
moitetaan, että ratamestarikilpai
lujen karttoja saa Alpo Fältiltä. 

i3 
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Ylös, ulos ja lenkille 

Mehän tiedämme retkeilyn 
erääksi hyvin yleistyväksi reippai
lumuodoksi. Retkeilyhän sisältää 
kaiken sen mikä on reipasta ja 
tervettä. Määritelmä lienee suur
piirteinen, mutta tosi. Mitä tarjoaa 
retkeily . harrastajalleen? Talvella 
hohtavat hanget, lumiset metsät 
ja se suloinen rauha, joka ympä
rilläsi vallitsee. Kesällä pehmeitä 
neulas.polkuja, metsälammet, jo
hon voit heittäytyä uimaan, au
ringonnousun ja -laskun sekä sen 
suloisen raukeuden, jota on vai_: 
kea vastustaa. Luetteloaharr voi
taisiin jatkaa aivan loputtomiin, 
mutta tässähän nämä päälimmäi
set. 

Kun tämä kaikki sen vastareak
tioksi, mitä ihminen joutuu päi
västä päivään ja viikosta viikkoon 

14. 

Retkeilyartikkelimme kirjoittaj'a 
Kauko Karlsson .c,n todellinen 
retkeilymies kiireestä kantapää
hän. Suunnistusväki hänet par
haiten tuntee ja se ti'etää myö!i, 

ettei Kake turhia puh';eZe. 

kaipaamaan mielenterveytensä ta
~apainoistamiseksi, on ihme, ettei 
Ihminen hyväksy retk•eilyä edes sen 
ahtaammassa muodossa. Vaikkapa 
vain "ylös, ulos ja lenkille". Siinä
hän sitä olisi aluksi aivan tar
peeksi. 

Ajatellaanpa jotain viikonloppu
retkeä. Turhaan vaivaudumme jos 
suunnittelemme aivan yksityiskoh
tia myöten jonkin tekemämme ret
ken. Voi sattua ·kuin sil1e entiselle 
akalle, että menee sisu kaulaan ja 
hyvä retki jää tekemättä. Ei sen 
kummempia tkun aivan välttämä
tön reppuun ja sitten matkaan, 
sillä kyllä aika lopusta huolen pi
tää. Toveri mukaan, niin matkan
teko ja koko retkikin koituu mu
kavaksi ja antoisaksi. 

Minne voisi suunnistautua tämä 
"reppu- ja reissumies?" Helsingin 
välittömässä läheisyydessä on 
useampia retkeilymajoja - kau
pungin omistamia, joissa sauna, 
yöpyminen ja ruoka ovat hinnJil
taan huokeat. Talvella matkanteko 
joihinkin ylläkerrotuista voi ta
pahtua hiihtämällä. Kansanhiih
don latuasemalta voi mennessään 
hankkia itselleen latukartan niin 
eksymisen vaarakin tulee välte
tykst koska latu on hyvin viitai
tettu ja merkitty. Turhaa on teh
dä retkestä mitään vaahtopäälenk
kiä, joskaan vätystelykään ei ole 
aivan paikallaan. Jos matka on 
pitkä, voit varata pienet voileivät 
ja jotain lämmintä juotavaa. Nau
tintoa on tämäkin ja ikävä vain 
niille, jotka sitä . ei osaa eivätkä 
ymmärrä. Perillä odottaa lämmin 
sauna ja hyvä metsämiehen "pri
mitiivinen" ateria. Voit vielä kui
vatella takkatulen ääressä märkiä 
varusteitasi. Hyvän ja makean yö
unen jälkeen voit aamusella pis
täytyä lähimaastossa hiihtelemäs
sä. Illapa .palatess.asi kotiin tun
net juuri sen suloisen raukeuden, 
josta jo • edellä kerroin. 

Talvisin tehtävät hiihtoretket ovat mitä nautinnollisimpia. Tässäkin 
näemme kuinka kahvipannu on pistetty tulelle vaaran laella ja kohta 
saadaan nauttia lämmintä. Sen jälkeen en taa3 hauska jatkaa retkei-

lyä lumisessa maastossa. 

Kesällä, retkeilyn kulta-aikan3., 
ovat kaikki ja kaikenlaiset retket 
suuressa suosiossa. Kuinka paljon 
j ääkään vaille sellainen ei retkei
lijä, joka ei ota reppu'aan ja teit
taansa sekä hyppää pyöränsä sel
kään ja suunnistaudu lähimmän 
järven rantaa leiriytyäkseen, naut
.tiakseen kesästä ja sen ihanuu
desta. Raskas ja työntäytteinen 
viil~ko on jäänyt taaksemme. 
Työstä päästyämme kotona olokin 
tuntuu hyvin raskaalta (•kesämök
kiläiset luku erikseen) eikä ole 
paikkaa mihin mennä. Eikö juuri 
silloin tule mieleesi pieni retki 
ulos kauniiseen luontoon? 

Kaikki · se mitä kesäinen luontG 
tarjoaa on itse nähtävä ja koet
tava. Mitenkä ihanaa onkaan ke
säinen, lauha ilta auringon juuri 
kajotessa viimeisiä säteitään ve
den pintaan. 

Tällä kirjoituksella ei ole tal"lkoi
tus suinkaan se, että tarjoaisin in
nos.tukseni vallassa liikaa propa
gandaa. Tulinpahan vain ilmoit
taakseni arvoisalle seurataverille 
- kisisläiselle -, että tämänlai-

nenkin liikunnanmuoto on ole'
massa. Ei kaivata mitään operoi
miSla (retkeilyjaostoja) onpahan 
vain kehoitus ja hyvä viite. Tar
koitukseni olen saavuttanut jos 
sa1sm edes yhdenkin kisis.läisen 
retkeilykärpäsen puremaksi. 

Kauko Karlsson. 

KISA- TOVERI 
Toinen vuosikerta 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
Vastaava toimittaja 

Kalervo Löfberg 
(puh. 77 48 78) 

Toimitussihteeri 
Pentti Salmi 

(puh. 76 13 45) 
Tilaushinta 200 :- vsk. 

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