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jolla kolmas 
suomalainen 

on valinnut ATRIA-makkaran. 
Tottakai makkaraa kannattaa pyytää nimel
tä. Ainakin ATRIA-makkaraa. ATRIA-mak
kara on hyvää. Täytyyhän sen olla, kun 
joka kolmas suomalainen on valinnut sen 
jokapäiväiseksi ruoakseen. 
Tehkää Tekin kuten suurin osa on· jo tehnyt 
-valitkaa ATRIA-makkaral 

t/U 
OSUUSTEURASTAMOT 

Helsinki 1976 Kirjapaino Meritullintori 

HKT:n yleisurheilun 
toimitsijavoima on 
aina ollut suur,kil
pailujen käyttövoi
mana. Tässäkin toi
mitsijakaartimme 
EM-kisoissa 1971. 
Ensi kesänä on taas 
edessä suurtapaus 
Euroopan Cupin fi
naali Helsingissä. 



Kapua Oravaan. 
Oravassa on tunnelma 
katossa. 
Ympyrä talo, 
Hakaniemi, puh. 714 155 

Testaamme 

ASTELI ON KUNTOKLINIKKA 

OHJ'ELMOIMME liikunnallisesti sekä lomanviettäjiä ja kuntoilijoita, 
että suuria ryhmiäkin. 

KIINNITÄMME erityistä huomiota myös oi·keaan ravintoon ja oi
keisi in ruokailutottumuksiin. 

kuntonne polkupyöråergometritestillä. 

MiHaamme ver·enpaineenne tänne tullessanne ja täältä lähtiessänne. 

Keskustelemme ai>kaisemmasta liikuntaohjelmastanne ja niistä mahdollisista teki
jöistä, jotka rajo ittavat ·lii'kuntaanne. 

Laadimme 

Ohjaamme 

Teemme 

Autamme 

JärjesJämme 

Talvella: 

Kesällä: 

Multa 
palveluksta: 

Majoltustllat: 

jokaiselle sopivan yksilöl lisen kunto-ohjelman. 

harjoituksianne ohjeimiemme mukaisesti , jolloin turhat riskit jää
vät pois ja suorituksenne on oikea. 

halu>k'kaille myös sopivan kotil ii kuntaohjelman, •jota voiUe toteut
taa ilman ohjausta kotonanne. 

myös lii'kuntaohjelmien suunnittelussa työpaikkoihin , laitoksiin ja 
erilaisille vammaisille. 

tämän lisäksi te i lle oikein mukavan olon 

Mahdollisuutemme liikuntaan ovat : 

6~ ·km erilaisia, eri pituisia merkittyjä latuja. 
Laskettelurinteitä Luistinrata 
Kuntosal i välineineen Voimistelusali 
Erilaisia liikunnallisia ajan:vietepelejä 

Merkittyjä retkireittejä Urheiluvälinevuokraamo 
Tenniskenttä Uimala ja hiekkaranta 
Kyykkäken.ttä Pallo·kenttä 
Lei~ki'kenttä Lentopallokenttä 
Luontopolku Kuntopolku 
Purjeveneitä Veneitä 

lämpö- ja valohoito 
Tukankuivaajia ja lämpörullia 
Sauna! ja saun~ai·llat 
Kokoustilat AV-välineillä 
Juhl ien järjestelyjä 
Kopiointilaitteet 

Kalastusmahdollisuudet ja 
välineet 

VUOKATTI PYHÄTUNTURI 
1-2 hengen huoneita 16 1-2 hengen huoneita 2 kpl 
3-4 hengen huoneita 8 4-6 hengen huoneita 5 kpl 
6-8 hengen huoneita 1 10---20 hengen huoneita 4 kpl 
HIEKKANIEMI : 12 kpl sähkölämmitteisiä hirsimökkejä varustei
naan keitto- ja ruokailuvälineet, vuodepaikkoja jokaisessa 8. 
Sauna.! ja veneet 
Varaukset ja tiedustelut kaikkiin pai•kkoi'hin puh. 98666/451 , 452. 

Postiosoite : Vuokatin Lomakeskus 
88610 VUOKATTI 



KTV. PEHUSPANKKI OY 
TYÖVÄENLIIKKEEN 

OMA LIIKEPANKKI OTK 
PAAHTIMO 

Peruspankki Oy, 

Hämeentie 8, Helsinki 53 

Puh. 718 300 

Kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain Ii itto ry 

Kuntasektorin suurin, 
noin 120000 jäsenen ELÄKE-VARMA 

ammattiliitto - Keskinäinen AUTO- JA KULJETUS-

Vakuutusyhtiö ALAN TYÖNTEKIJÄIN 

Kuntasektorin palkansaajien LIITTO r.y. 

ja eläkeläisten 
voimakas etujen ajaja Bulevardi 7 

Haapaniemenkatu 7-9 

HELSINKI 



HAKANIE'MEN 

UUSI APTEEKKI 

Siltasaarenkatu 18-20 

HELSINKI 

Rakennusliike 

OTTO WUORIO OY 

HELSINKI 

Kutomotie 16-18 

OY ELOPAK AB 

• 
Aleksanterinkatu 48 8 

HELSINKI 

METALLITYÖVÄEN LIITTO RV. 

Siltasaarenk. 3-5, H :ki 53 

Puh. 75 05 70 



Mikä on 

Maanpuolustuksen 
Tuki r.y. 
Maanpuolustuksen Tuki - Försvarsfrämjandet ry. on Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien Liiton yhteinen tuki
järjestö, jonka toimnta-alueena on kO'ko maa. Se perustettiin 
V. 1958. 

TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mainittuja liittoja sekä niiden 
jäsenyhdistyKsiä niin aatteellisesti kuin aineellisestikin . Lisä•ksi 
se tu~ee fnahdoll 'suuksiensa puitteissa muutakin toimintaa, jonka 
tarkoituksena on yle isen maanpuolustushengen ja -ajattelun ke
_hit.täminen ko·ko kansamme keskuudessa. 

TOIMINNAN EDELLYTYS 

Yhdistys vetoaa kaikkiin maanpuo·lustushen'kisiin teollisuus- ja lii
k~Y~!tyksiin lahjoitusten saamiseksi tätä tärkeätä maanpuolustus
tyota varten. Maan talouselämän myötämielinen suhtautuminen 
yhdisty.ksen varojen hankintaan onlkin tukitoiminnnan oleellinen 
edellytys. 

VAROJEN KERÄYSTOIMINTA 

Keräysto-iminnan järjestäminen on yhdistyksen neuvoa-antavan 
valtuuskunnan tehtävänä lähinnä valtuuskunnan kunkin Jäsenen 
omalla paikkaku.nnalla. Pyrkimyksenä on erityisesti saada vakio
lahjoittajia, jotka ymmärtävät lahjoituksen säännöllisesti vuosittain 
lankeavaksi " maanpuolustuksen palovakuutusmaksuksi " . Varsi
naisen varojen keräämisen suorittaa yhdistyksen toimisto . 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY 

P. Hesperiankatu 15 A 00260 Helsinki 26, puh. 440471 

KISATOVERI 
_/l!:o 1 1977 -

KISIS- HENKI, SYTY JA LÄMMITÄ 

HKT:n toimisto ja Vallilan työväen
talon voimistelusali ·olivat ne·ljä vuosi
kymmentä kisis-hengen tyyssijana. Li
säksi nuorten yhteiset leirit ovat kautta 
'ai,kojen henkineet voimakasta seura
henkeä. Samoin Urheilutalon lehtereillä 
jännitys ·koripalloilun mestaruussarja
jouk·kueen pelatessa on kummasti yh
distänyt kaikkia seuran jäseniä ja kori
pallon menestys .koe•ttiin tunteena me 
voitimme. Henkilökohtaisesti kisis-hen
gen voimakkaana puhujana pidän isä, 
Heikki Sänkiahoa, j O'ka puurojuhlissa 
tätä tunnetta ni in leppoisasti lämmitti . 
Nyt nämä kaikki on menet·etty ja kisis
henki kiertelee kodittomana neljässä 
jaostossa, joista jokaisessa se on saa
nut oman ilmeensä. Nyt on tullut aika 
punnita näiden henkien yhteisvoima. 
Paluuta vanhaan ei ole, _mutta silti tun
numme kai~ki tarvitsevamme 1oisiam
me. On siis aika jokaisen lähteä omin 
tarpein ja toivein yhteistoim intaan. 

"Koiviston ·komitean synty" 

Kipinä to iminnan suunnitelmalliselle 
kehittämiselle saatiin Hannu Saarisen 
l<irjelmästä seuran vuosikokouksessa 
1976 ja Hannun suusanallisesta eväs
tyksestä samassa tilaisuudessa. Tämän 
jälkeen johtokunta puol isen vuotta ke
hitteli suunnitelmaa. Lokakuussa joh
tokunnan ja jaostojen yhteisessä neu
vottelutilaisuudessa talouden rinnalla 
puhuttiin paljon toimihnan tavoitleelli
suudesta ja suunnitelmallisuudesta ja 
Salmen ' Penan sysäyksestä päätettiin 
pystyttää " Koiviston komitea" suunnit- . 
telemaan HKT:n tulevaa toimintaa, 
Suunnittelutoimikunnan ensimmamen 
kokous pidettiin marraskuun viimeis inä 
päivinä. 

Suunnittelutoimikuntaan tulivat nai
sista Taina Kaijansinkko ja Ritva Järvi-

nen, yleisurheilijoista Reijo Häggström 
ja Raimo Joutsila, yleisurheilukoulusta 
Keijo Leppänen ja suunnistajista Mauri 
Nenonen ja Johan Koivisto. Koripalloi
lijoista Pentti Salmi on ollut yhdessä 
kokouksessa läsnä ja ollut muuten,kin 
jatkuvasti tietoinen toimikunnan työs
kentelystä. 

Suunnittelutoimikunnan tehtävtät 

Suunnittelutoimi·kunta on määritellyt 
tehtävänsä seuraavaksi : 
1. Kisis-hengen elvyttäminen. 
2. Laaditaan HKT:IIe toimintasuunni

telma vuosille 1977-1979 siis toi
minnan suunnittelu seuran 50 juh
lavuoteen asti . 

3. Laaditaan pikaohjelma vuoden 1977 
vuosikokoukseen mennessä, joka si
sälsi ~olme alakohtaa : 
a) toimihenkilökysymys eli etsitään 

ehdokkaat johtotroi•kkaan siis pu
heenjohtajan, sihteerin ja rahas
tonhoitajan paikoille . 

b) talouskysymys. 
c) toimintalinjat vuosikokouksessa 
ja toiminnassa v. 1977. 

Urheilu pyörii jaostoissa 

Ensimmäiseksi to imi-kunta selvitteli 
itselleen HKT:n nykyisen toiminnan . 
Saimme selvityksen kunkin jaost·on toi
minnasta. Naiset ja tytöt voimistelevat 
Stadionilla ja yrittävät sopeu•tua Valli
lasta po ismuuttoon, joka selväst i on 
karsinnut osallistujia. Salitoivomusten 
ohella ·tähtäimessä ovat esiintymisjouk
kueen kokoaminen, rytminen kilpavoi
mistelu ja vetäjävoiman jatkuva kou
luttaminen. 

Yleisurheilu -on nyt pari vuotta pyö
rittänyt yleisurheilukoulua, mukana on 
jatkuvasti 50--60 tyttöä ja poikaa. Yleis-
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urheilussa on käytettävissä kolme B
valmentajaa muiden vetäjien ohella. 
Yleisurheilussa on meillä täi'lälkin kau
della muutamia SM-tason urheilijoita. 
Yleisurheilun tavoitteena on paluu toi
sesta luokasta takaisin ensimmäiseen. 
Nuorten saaminen entiseen tapaan 
yleisurhei lun huipentumaan on eräs toi
minnan kannustimista. Uutuutena ke
vään ohjelmassa on Kisishölkkä. 

Koripallo elää parhail'laan ylimeno
kautta ja etsii samalla uutta ilmettä 
itselleen. Syksyllä luovuttiin mestaruus
sarjapaikasta vastalauseena kaupallis
tuneelle urheilulle. Toiminta on kes
kitettynyt kolmeen juniori- ja kolmeen 
miesjoukkueeseen, jotka ka ilkiki sarjois
saan ovat lähellä ·kärkeä. Koripallolla 
on kaksi A-valmentajaa ja lisäksi run
saasti huipputason valmennustietoa, jo
ten •taidokkaiden joukkueiden kasvatta
minen kisi;ksessä tulee tulevaisuudes
sakin jatkumaan. 

Suunnistajat siirtyivät viime vuonna 
ohjelmoiluun valmennukseen ja tekivät 
seuran puitteissa ensimmäisen ul,ko
maanmatkansa. Tiomilaviestiin tosin 
omalla henkilökohtaisella kustannuksel
la. Suunnistajilla on ollut Y'ksi A-val
mentaja ja yksi 1 luokan ratamestari 
muun toimitsijavoiman ohella. Laajen
tunut nuorisotoiminta on tuomassa 
muutamia lupaavia tyyppejä. Viestit ja 
koulutus ovat lähitavoit.teina. 

Vuosikokous ensimmäinen 
toimintatapahtuma 

Suunnittelut•oimikunta ei ehtinyt esit
tää vanhalle jo·ht·okunnalle mitään suun
nitelmien to.teutusesityksiä, vaan en
simmäiset asiat päätetään vuoden 1977 
vuosi·kokouksessa, joka tätä lukiessasi 
saattaa jo olla takanapäin . Usean vuo
den ajan ovat ·kai,kki kes·keiset tehtävät 
keSikittyneet seuran puheenjohtajalle ja 
Kallu on tehnyt parhaansa niiden hoita
miseksi. Seuran vaikeutena ovat olleet 
sihteeri- ja rahastonhoi•tajakysymykset. 
Si·ksi suunnittelutoimikunta otti ens im
mäiseksi tehtäväkseen johtotroi,kkaky
symyksen selvittämi.sen ennen vuosiko
kousta, jotta vuosikokous voisi kuhun
kin tehtävään valita haluk!kaista taita
vimman ja sopivimman. 

Toiseksi suunnittelutoimikunta esittää 
vuosikokoukselle, että toimihenki·löiden 
valinnan jäl•keen johtokuntaan valitaan 
ilman äänestystä kunkin jaoston eh
do1tama yksi jäsen, siis y.ksi nainen, 
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yksi koripalloioii'ja, yksi yleisurheilija ja 
yksi suunnis•taja. Tämän jälkeen loput 
kolme jo'htolkunnan jäsenenpai•kkaa täy
tetään normaalilla tavalla. 

Kolmanneksi suunnitteluvaliokunta 
esittää, että HKT:IIe valitaan vuodeksi 
1977 eri·tyinen talousvaliokunta, . koska 
seuran taloudel·linen tila raj-oittaa kai·k
kien jaos.tojen toim intoj a ja realistisen 
suunnittelun perustana pitää olla to
teutettavissa olevat •taloussuunnitelmat. 
Taloustoimi,kuntaan ehdotetaan valitta
vaksi kun'kin jaO>ston nimeämä ehdokas 
ja lisä•ksi seuran rahastonhoitaja ja 
puheenjohtajoa. 

Neljänneksi suunnittelutoimikunta 
esittää vuosikokou<kselle, e1tä seuran 
jäsenma,ksu on 20 mar.kkaa. Kukin jaos
to huolehtii omien aktiiviansa jäsen
maksuista ja rahoittaa niistä kymme
nen markkaa johtokunnalle. Seuran 
postisiirtotili•lle maksetut jäsenmaksut 
tulevat kokonaisuudessaan johtokun
nalle. Lisäksi jaostot voivat palveluk
sistaan periä erill isiä toimintamaksuja 
osall istaj i'ita. 

Näiden piikatoimenpiteiden toivomme 
elvyttävän seurahenk·eä ja seuratoimin
taa. Suunnittelutoimikunta omalta osal
taan jatkaa suunniiltelua ja eräänä suu
rena haasteena on nuorten toiminnan 
koordinoiminen . Suunnittelutoimikunta 
haluaa tietää, mitä sinä olet valm is te
kemään HKT:ssä ja mitä tältä pohjalta 
puoles·tasi odotat seural<ta. Ei suunnit
telutoimikunta eikä ·edes paraskaan 
johto,kunta tee t•oimivaa seuraa, sen te
kevät urheilevat, toimivat kisisläiset. 

JOHAN KOIVISTO 

KISATOVERI 
23. vuosikerta 

l·lmestyy 4 kertaa vuodessa 

Vastaava toimittaja 
KALERVO LÖFBERG 

~puh . 77 48 78) 
T10imitussihteeri 
PENTTI SALMI 
(puh. 59 87 23) 

T·ilaushinta 10 mk vsk. 
Toimituksen osoite: 

Kamkallion,kuja 6 F 48 

YU-KOULULAISET HALLIKISOISSA 

TUK:n Helsingin piiri järjesti tammi
kuun 20 ja 22 päivä sisähallimestaruus
kilpailutkilpailut. Samalla Yleisurheilu
koulu löi kaksi " kärpästä" yhdellä is
kulla, niinkuin sanotaan, ja me järjes
timme samantien omat sisähallimesta
ruuss.kabat, joista tulokset ohessa. 

Piirin kHpailuissa tuli seurallemme 
Yleisurheilukoulun osalta 3 ·kultaista, 
5 hopeista ja 4 pronssista mitalia, joten 
HKT:n osalta nämä kilpailut onnistuivat 
mitä parhaiten . 

Torstain kilpailuissa oli parhaimpia 
tuloksien osalta 10-vuotiaissa pojissa 
Mika Dahlman , 10-vuotiaissa tytöissä 
Kirsi Pakarinen, 12-vuotisissa pojissa 
Seppo Nastolin, 12-vuotisissa tytöissä 
Pia Barclay, 14-vuotisissa pojissa Petri 
Lehti , 14-vuotiaissa tytöissä ainoana 
seuramme osanottajista Jaana Ahonen. 

Lauantai kilpailuista tulikin sitten vilk
•kaampi, osanottajamäärän kohotessa. 
Päivän parhaimpiin kuuluikin sitten 
uusia nimiä, ainakin 10-vuotiaitten koh
dalla. Seuraamme lauantaina kello 12 
!liittynyt kaveri voitti 1 0-vuotiaiden 50 
metrin juoksun ajalla 8,2. 10-vuotiaissa 
tytöissä Kirsi Pakarinen piti parem
muutensa. Pojat 12 vuotta Seppo Nas
tolin, tytöt 12 vuotta Pia Huusko, 14 
vuotiaissa pojissa Lehden Petri otti it
selleen TUK :ssa pronssia ja YU-koulun 
skaboissa voiton. 

Loppukomenttina voin vain todeta, 
että kilpailut menivät oikein mulkavasti , 
kiitos teille YU-koululaiset. Vuosi 1977 
on siis alkanut oi·kein mukavasti 

KEIJO 

TUK:n H :gin p11nn sisäratamesta
ruuskilpailut Stadionin sisäradalla 2o-
22. 1. Kyseessä Nappulasarjat 

10 v. pojat 50 m: 1) Määttä Juha, 
HKT 8,2; 2) Dahlman Mika, HKT 8,3; 
3) Lehtinen Jari, HeTa 8,6. 

10 v. po•jat pituus : 1) Dahlman Mika, 
HKT 346; 2) Vieno Jussi , TaPa 341 ; 
3) Satola Kimmo, HKT 312 ; ?)Ketola 
Visa, HKT 289 ; 9) Ojala Janne, HKT 264. 

12 v. pojat 50 m: 1) Lehikoinen Mark
·ku , HeTa 7,4; 4) Nastolin Seppo, HKT 
7,6. 

12 v. pojat pituus: 1) Lehikoinen 
Markku He Ta 431; 4) Nastolin Seppo, 

Nuorta yleisurheilupolvea: Ari-Pekka 
Mäkelä, Juhani Kytösaho, Petri Lehti ja 
Seppo Saarinen huoltajiensa Aarne 
Granqvistin ja Jarmo Välimäen seu
rassa. 

HKT 398 ; 5) Tallberg Tom, HeTa 397 ; 
6) Virala Kari, HKT 395; 10) Ojala Aki , 
HKT 450. 

14 v. pojat 50 m: 1) Mäkelä Jari, 
HeTa 7,2; 3) Lehti Petri , HKT 7,6. 

14 v. pojat pituus: 1) Åberg Kaj, 
HeTa 439; 2) Lehti Pe'tri , HKT 419; 
3) Rämä Janne, HKT 417 ; 4) Teimonen 
Veli-Matti , HKT 402 ; 6) Kallia Kimmo, 
HKT 377. 

10 v. tytöt pituus: 1) Aaltonen Sari, 
TapTa 350 ; 4) Pa!karinen Kirsi, HKT 
265 ; 9) Pakarinen Terhi , HKT 216. 

12 v. tytöt 50 m: 1) Stade Nina, Viki 
7,6 ; 2) Huus•ko Pia, HKT 7,8; 3) Barclay 
Pia, HKT 7,9; 4) Holopainen Heino, 
HKT 8,0. 

12 v. tytöt pituus : 1) Barclay Pia, 
HKT 385 ; 2) Holopainen Heini , HKT 382 ; 
3) Käpynen Tan·ja, HeTa 360; 4) Hyvä
rinen Soile, HKT 345; 9) Huusko Piia, 
HKT 323 ; 10) Laamanen Maarit, HKT 
320 ; 11) Haakanen Marja, HKT 304. 
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KISISLÄISIÄ LEIREILLÄ 

Useita Kisi.ksen yleisurheilijoita on syk
syn ja tal<ven aikana ollut erilaisilla 
leireillä urheiluopistoissa. Urheiluliiton 
kustantamaan kovaan K-laatikko-ryh
mään seurastamme valittiin nuori kiek
·kolupauksemme Martti Haapaniemi. K
laatikkoryhmän urheilijoilla on neljä lei
riä talven ailkana Vierumäen urheilu
opistolla. 

Maran harjoitukset ovat sujuneet lä
hes täysin syksyllä tehdyn harjoitus
suunni telman mukaisesti. Heittotekniik
kaa on muutettu eräiltä osin lähem
maksi luonnonlakeja. Lahjamaton mit
tanauha tulee kesällä näyttämään kuin
ka olemme· suunnitelmissamme onnis
tuneet. 

Helsingin piirin järjestämille EK-Iei
reille seurastamme valittiin kolme ur
heilijaa: Peter Hyrkäs, Matti Vataja ja 
Ansa Rivakka. EK-ryhmällä on kolme 
leriä talven aikana urheiluopistoilla. 

Pepe Hyrkälksellä oli pieni matala
paine syksyllä, vähän epäonnistuneiden 
SM-kisojen jälkeen. Tällä hetkellä Pe
pellä on täysi rähinä päällä uuden val
mentajansa Antero Aarnion johdolla, 
tähtäimessä kahdella alkavat lukemat 
korkeudessa. 

Masa Valajan touhuihin on talven ai
kana tullut selvästi sitä määrätietoi
suutta, jota urheilija tarvitsee päästäk
seen asetettuihin tavoitteisiin . Masan 
harjoituksien pääpaino on betonin ko
van pohjan luominen tulevien vuosien 
tosikoitaksia varten. 

Ansa Rivak·ka on hyvin sopeutunut 
EK-ryhmän harjoitusrytmiin. Valmentaja 
Hannu Saarisen mukaan tilanne .on tu
kevasti hallinnassa eli harjoitu•kset 
menneet suunnite·lmien mukaisesti. 

Tämän ·lisäksi seurallamme oli oma 
nuorten edustusurheilujoiden leiri Vie
rumäellä. Mukana olivat Mara Haapa
niemi, Juha Ti ittinen, Masa Vataja, An
sa Rivakka ja Jaana Ahonen. 

KISISLÄISTEN 
SYNTYMÄPÄIVIÄ 1977 

4. 1. Kerttu Etelämäki 
19. 1. Veikko Ekström 
21 . 1. Bertta Halme 

9. 2. Nils Niaklen 
14. 2. Paul Lindberg 
25. 3. Toivo Sonninen 
16. 5. Enkki Niemi 
18. 5. Maire Metsävaara 
15. 6. Toi·vo Wallgren 
29. 6. Teuvo Nurmi 
2. 8. Sven Lagerström 

28. 8. Yrjö Lapinlinna 
2. 9. Pentti Mattsson 
9. 9. Al.po Savolainen 
9. 9. Terttu Salmela 

19. 11. Tauno Rantala 
17. 12. Yrjö Sillman 

ISMO 

50 V. 

50 V. 

70 V. 

60 V. 
50 v. 
60 V. 

60 V. 

60 v. 
70 V. 

50 V. 
60 V. 

60 V. 

50 V. 

60 v. 
70 V. 

50 V. 
50 v. 

HKT:n onnittelut kai!kille 
väänsä viettävi•lle. 

me·rkkipäi-

Yleisurheiluharjoitukset 

Yleisurheilukoulun ja aikuisten yleisurheiluharjoitukset sisäkaudella 
ovat seuraavat: 

Torstaina ·klo 16.30-18.30 

Lauantaissin klo 13.00-15.00 

Harjoitukset pidetään Stadionin sisäradalla. 
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Koripalloharjoitukset 
Koripalloilun harjoitusvuorot ovat tällä pelikaudella 1976/77 seuraavat: 
Edustuspelaajat: Tiistaisin A-Kisahalli .klo 19-20.30, torstaisin 81 Kisa~ 

halli klo 19.30-21 .ja perjantaisin Urheilutalo klo 16.45-18. 
Suomensarjan reservijoukkue: Tiistaisin B-Kisahalli klo 17.30-19. 
Perussarjan reservijoukkue: Perjantaisin Stadion klo 18.30-20. 
A-juniorit: Harjoitukset yhdessä edustuspelaajien kanssa. 
B-juniorit: Keskiviikkoisin A-Kisahalli klo 19-20.30, perjantaisin Urheilu

talo klo 16-16.45, lauantaisin B-Kisahalli' klo 11-12.30. 
C-juniorit: Keskiviikkoisin A-Kisahalli klo 19-20.30, perjantaisin Urheilu

talo klo 16-16.45 ja lauantaisin Stadion klo 11.30-13. 

C-juniorit selviytyivät jälleen SM-loppusarjaan 

Viime vuonnahan HKT voi!Jti koripal
loilun Suomen mestaruuden C-junio
reissa. Suurin osa mestarijoukkueesta 
tuH yiHkäiseksi ja siirtyi sarjaa ylem
mäksi, 8-junioreihin. 

Mutta siitä huolimatta C on täl·läkin 
kaudella os.oittanut iskuvoimansa ja 
selvittäny.t tiensä SM-loppusarjaan , joka 
pelataan viime· vuoden tapaan kuuden 
jouklkueen kesken, nyt kuitenkin kak
sinkertaisena. 

Alkukarsinnat suori•tettiin piireittäin 
ja samal la pelattiin piirisarja. HKT si
joittui tässä He.lsingin alkusarjassa 
kakkoseksi Nami.kan jäl.keen ja näin 
alkoivat sitten SM-sa.rjakarsinnat valta
kunnallise'lla la§olla. 

C-juniorien ensimmäinen karsinta pe
lattiin Fors·sassa. Mukana olivat Kisik
sen lisä·ksi Wartti Vartiokylästä, Turun 
ja Lahden NMKY:t sekä järjestävänä 
seurana Forssan Koripojat Jatkoon
pääsyssä ei ollut vaikeuksia sillä HKT 
löi Lahden 92-53, Turun 79-68 ja 
Forssan 143- 48 sekä hävisi Wartille 
me·rkitytksettömässä ottelussa 64-83. 

Joukkueemme pisteni•kkarit olivat 
Forssan turnauksessa : Juha Tiitinen 
155, Joel Heikkilä 37, Kyösti Kanta
koski 37, Ari Luomakoski 36, Jouni Ki
vilahti 32, Timo Perälä 28, Pe·k•ka Ruha 
18, Ari Lampinen 13, Jari Salmi 9, Vesa 
Toiviainen 8. 

SM-välieräturnaus pelattiin sitten Hel
singissä KaPon järjestämänä Meilah
den yk:n kurjassa peli·salissa. Olosuh
teet eivät vai•kuttaneet ja niin selvittiin 

loppusarjaan . Kisis löi ensin KaPon 
91-81 ja sitten Äänekosken Huiman 
86-80, jolloin asia oli pihvi. Jälleen 
pelattiin menki•ty!ksetön ottelu ja siinä 
KTP voitti meidät 93-70. 

Pinnoista vastasivat tässä turnauk
sessa: Juha Tiitinen 83, Ari Luomakos
•ki 38, Kyösti Kantakoski 33, Joel Heik
k ilä 26, Ari Lampinen 20, Timo Perälä 
14, Jouni Kivilahti 12, Jari Salmi 8, 
Pekika Ruha 6, Vesa Nieminen 4 ja 
Ari Asuklka 3. 

C-juniorien loppusarja si.tten näyttää, 
mi•kä on sijoitus, mutta jo nyt on jouk
•kueemme osoittanut suurta kehitystä ja 
pystynyt pelaamaan kontrollin alaista 
koripalloilua. 

Juha Tiitinen on ollut ylivoimainen 
pidettävä vastustajille. Niinpä Juhassa 
roikkuu otteluissa melkein järjestään 
kiinni kaksi pelaajaa. Mutta sekään ei 
tunnu auttavan, siHä nimenomaan tuki
jalan ·käytössä " Iso-Tiili " on kehittynyt 
kuluneen kauden aikana valtaisast i. 

Hyvin vali•tettavaa sens ijaan on, et
tä kykenemättömät erotuomarit sallivat 
tuon kahden pelaajan roi,kikumisen Ju
han ympärillä. Säännöjen mukaan C
junioreissa on pelattava pakollista 
miesvar.tiointia ainakin j<ksi pelijakso. 
Nyt useimmat joukkueet uhraavat kaksi 
pelaaljaa Juhan py.säyttämiseen pakolli
sen miesvar•tioinnin aikana. Sääntöjen 
mukaan emtuomareiden on puututtava 
peliin ja jopa juliste•t•tava ottelu päät
tyneeksi , mikäli pakollista miesvartioin
tia ei pelata. Nyt on ·kuitenkin vain ker-
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KOLMOSELLA PERINTEINEN VIERAILU LAU'KAASSA 

Tiukkoihin tappioihin täytyi HKT
kolmosen tyytyä jo perinteiseksi muo
dostuneella Jyväskylän kiertueellaan, 
jossa vastustajaksi oli lupautunut itse 
Laukaan Urheilijoiden edustusjoukkue. 
LU :han ol i viime kaudella jopa 1-divi
sioonan karsinnoissa, joskin niissä sit
t·en tie nousi.kin pystyyn. 

Ensimmäiseen otteluun 1kolmosen 
joukkue lähtikin tosi haastemielessä, 
olihan muistissa vielä edellisen tur
nauksen yksi kirvelevä tappio. Ottelun 
al•ku sitten lupaili.kin tasaväkistä kamp
pailua ja palloa pussitettiin koriin lähes 
vuorotahtiin, puoliaika LU :IIe vain 44-
38. Jatkossa Kisiksen heittotarkkuus 
sitten hiukan hei·k!keni ja LU pääsi no
peilla ristipistoillaan repimään Kolmo
sen puolustuksen rielkale iksi ja LU pää
si tällä kertaa helpolla voittane 92-77. 
Sunnuntain ottelussa päästiinkin sitten 
jo •kansainväliseen tunnelmaan , sillä 
Laukaa oli saanut järjestettyä suuren 
Peurungan kuntoiluke·skuksen salin ot
telun näyttämoksi. 

Tämä jos mikään oli omiaan piis
·kaamaan Kis iksen taistelemaan jokai
sesta pallosta. Näin sitten kävikin , että 

ran koko kauden ai•kana yksi erotuo
mari huomaut.tanut vastustajillemme 
tästä väärästä vartioin1itavasta. Muiden 
erotuomareiden olematon pelintuntu
mus taas on aiheuttanut sen, että he 
vain levit.te•le.vät ·käsiään . 

Pakollinen miesvartiosääntöhän on 
tehty nuorempiin junio•reihin siksi, että 
vain tämän puolustusmuodon pelillä 
voidaan koripalloilua kehittää. Se luo 
pelaajalle oik<ean näkem]'lksen pelistä. 

SM-'karsinto•jen o•hessa on C-juniori
jouk:kueemme selviytynyt myös Hel
sing i·n pi irin mestaruusfinaaliin . Vastaan 
tulee Nami·ka sillä HKT voitti kaksiosai
sessa piirin play-off "Otteluissa Play
hongan pis·tein 137-109 (62-58 ja 
75- 51 ). Näissä otte.luissa pisteistäm
me vastasivat: lso-Tiiti 53, Kösse 27, 
Timppa 24, Lampi 12, Juveli 11 , Peklka 8 
ja Vesku 2. Jou•k:kueesta Lumari käveli 
murtunut so~mi kipsissä ei1kä päässyt 
pussittamaanä mutta SM-taistoissa hän 
taas oli jo mu1kana ja kunnostautui erit
täin varmanäppisenä korinaluspelaa
jana.- PS. 
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Kisis hallitse ensimmäistä puoliai•kaa 
mielinmäärin ja johtikin parhaimmillaan 
jo 7 pisteellä. Puol iskon lopussa peli 
sitten hieman tasoittui ja LU pääsi ka
ventamaan, tauolle poistultiin kuitenkin 
kolmosen johtaessa 42-40. LU :n toi
sen jakson aloittama harakiri-puolustus 
sitten yllätti HKT :n täysin. Koko kentän 
prässi lamaannutti Kisiksen hetkeksi ja 
peli oli yllättäen kääntynyt, sillä LU vei 
seuraavat 10 minuuttia nimiinsä 16-4. 
Tämä ei ku itenkaan lamaannuttanut 
Kisistä vaan alkoi raivokas takaa-ajo, 
joka ·kuitenkin tyrehtyi harmittavasti 
ajan loppumiseen. Hienon kamppailun 
loppunumerot olivat 86-72. 

Ottelun jälkeen järj-estetyssä lehdistö
tilaisuudessa ·kiitettiin turnauiksen hie
noja järjestelyjä ja vakuutettiin korkea
tasoisten koripallonäytösten jatkumista. 

HKT:n kolmos.joukkuehan on pelan
nut perussarjassa ja on omassa loh
kossaan syyskierroksella voittanut seu
raavat vastustajansa: EsNMKY 60-53, 
Panther's 69- 52, HU-41 99-58, Pyy
levä 88-69, Römppä 113-66. Siis viisi 
voittoa ja 10 sarjapistettä. 

Joukkueen pinnamiehet syyskierrok
selta : Holmberg 170, Adler 143, Jussi 
Törnroos 1, Känkänen 66, Pertti Törn
roos 66, Lindberg 64, Rantio 40, Sor
vari 24, Nieminen 14, Kanerva 8, Kän
nö 6. 

Vapaaheitoissa on onnistunut parhai
ten Känkänen 30/24 ja yli 50 % ovat 
päässeet myös P. Törnroos 18/12, Ran
tio 14/8, Adl·er 40/29. Holmberg 46/26. 

Eniten on puolustuspäässä heilunut 
Holmberg, 25 virhettä. Lähinnä Törn
roos 19 ja Rantio 17. - JT. 

VUOSIKOKOUS 
Helsingin Kisa-Toverien vuosi
kolkous pidetään tiistaina helmi
kuun 15. päivänä alkaen klo 
18.30 urheilutalossa, Helsingin
katu 25. 

Yleisu•rh·eilijain vuos i•kokous sa
massa paikassa torstaina helmi
kuun 10. päivänä klo 18.30. 

SINUA TARVITAAN 

Sinä entinen " Kisi•ksen " aktiivikilpai
lija, seuratoimi1si•ja tai seuramme toi
minnassa olevan lapsen isä tai äit i. 
Oletko ko·skaan tullu:t ajatelleeksi , että 
Sinä voisit toimia seurassamme 
HKT : ssa? 

Seuramme vanha kunnon KISIS, tar
vitsee tällä hetikellä •kahken mahdolli
sen avun sel.viy·tyäksemme eteenpäin 
nykyisen laman kourista. Tarkoitukse
namme o ntar·jo•ta jokaiselle lii·kunnasta 
ja urhei>lusta kiinnostuneelle mahdolli
suuden toteuttamaan omia li ikunnallisia 
tarpei·taan. 

Olet va~maan lukenut lehdistä, että 
seuramme luopui koripalloilun mesta
ruussarjapaikasta viime s]'lksynä, talou
dellisten sekä pelaajasiirtojen vuoksi. 
Seuraamme taloudell isest i tukennut 
HKT:n tuki ry joutui vaikeuksiin bingo 
asioiden takia. Vailkeuksia on jatkuvasti , 
mm. mini•koripalloilijat ovat i>lman val
mentajaa. Yle·isen sarjan yleisurheili
joista sekä suunnistajista on pulaa. 
Naisvo imistelussa käy jonkin verran tyt
töjä ja naisia. Ylei·surheilukoulussa to
sin on noin 50-60 alle 14~vuotias·ta 
ikä·kausiurhei lij aa . . . Toimintamme on 
ajautunut pahasti paitsioon. Toimin
taamme on lähtenyt kartoittamaan ja 
laatimaan suunnitelmia tulevaisuudelle 
ns. " Ko:ivis1on komitea". Komit·ean jä
seninä on jok:o jaoston edustajat, joten 
eri laji.t tulevat huomioitua. 

Mi•ten Sinä voisit toimia seuras
samme? 

Kuten huomaat, seuramme toimin
taan mahtuu toimivia ihmisiä jo•ka sek-

HKT:n yleisurheiluvoimaa: Takana vas. 
Erik Jansson, joka valittiin seuran par
haaksi urheilijaksi 1976, vierellään 
yleisurheilujaoston siht. Raimo Joutsila. 
Edessä kolmiloikkaaja Arno Kröhan ja 
yleisurheilujaoston puheenjohtaja Reijo 
Häggström. 

torille. Seuramme toiminta tarjoaa eri- joukkueissa. Voisit myö·s·kin toimia mu-
lai·sia vaihtoehtoja hyvän ja kunnolli- kavassa ja kehi.ttävässä nuorten toi-
sen vapaa-ajan viettoon mm. suunnis- minnassa, valmentajana tai ohjaajana. 
tuksen , yleisurheilun. kaimssa. sa~joissa, _.Muistathan vielä oman nuoruutesi , omat 
naisvoimi.stelussa sekä koripallon eri harj oi·tuksesi . Ei nykypäivän valmennus 

Jäsenmaksut 
HKT:n jäsenmaksut voit suorittaa postisiirtotilille 730 12-1 . 

Jäsenmaksu on 20,-

Tee se heti , jos se on vielä Sinulta ~ekemättä . Kiitos. 
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VEIKKAUS 
Tuo kuponkisi HKT:n veikkausten vastaanottopaikkaan keskiviik
koistrr klo 16-21, Urheilutalo, Helsinginkatu 25. 
Näin luet HKT :n nuorten urheilutoimintaa. Siellä tavataan. 

HEIPÄ HEI, YSTÄVÄT + KOTIVÄKI 

Mä toivottelun sulJe jo kotiväellesi 
oikein mukavaa vuoden alkua urheilun 
me-rkeissä. Tää vuosi on varmaan alka
nut oikein ·kivasti , eiks ' joo. Kilpailussa 
stadikalJa taisi! pärjätä aika mukavasti 
(jos •olit mukana) . 

Tää vuosi tuo sulJe ja meille 'kaikille 
paljon uutta ja mukavaa meidän kaik
kien harrastusten parissa. Tämän ke
vään ai·kana seura jär.jestää erilaisia kil
pailuja, joista saat tarkempia tietoja 
omalta valmentajaltasi. Helmikuun puo
lessa välissä on seura-ottelu Helsingin 
Tarmoa vastaan , toivotaan että me pär
jättäisiin hyvin. 

Ja sitten kilpailujen välillä tietysti 
meidän kaikkien on hyvä olla mukana 

paljon sen kummenpaa ole ja seuras
samme toimii oma valmentajakoulutus, 
joka myös käyttää hyväksi eri liittojen 
tarjoamaa ~oulutusta. Tai miltä tuntuisi 
yhteiset hölkkälenkit saunailtoineen . . . 

Pääset tähän reippaaseen toimintaan 
mukaan parhaiten ottamalla yhteyden : 

- Johan Koivistoon 
- Keijo Leppäseen 
- Pentti Sa.lmeen 

tai tulemaila rohkeasti seuramme eri 
harjoituksiin. 

MUISTATHAN seuran vuosiko-kous 
on helmi1kuun 15. päivänä klo 18.30 
urheilutalossa. 

Siellä luomme uuden ilmeen seu-
ramme ~oimintaan KISIS-hengen. 
Toivon , että tapaamme siellä sillä 
SINUA TARVITAAN 

HANNU SAARINEN 
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myöskin oppitunneilla ja filmi-illoissa, 
joita YO-koulu jänjestää tammikuussa, 
maaliskuussa. SVUL 'järjestää nappula
halliki·lpailut maaliskuun al.kupuolella 
erikseen pojille ja tytöille. TUK:n vauh
dittomat hypyt ovat maal iskuun 6. päi
vä. Hei muuten, muistatkas vielä sen 
paikan, missä sulia oli hirvittävän haus
kua vaan Brobackaa. Tänä keväänä 
kaa, mä en tarkoita nyt tietenkään Tur
tehdään myös sinne leiri.viikonloppu ja 
yritetään saada mahtumaan niin paljon 
kuin sopii . 

Tällaista kaikenlaista kivaa yritämme 
järjestää tänä keväänä. Kesän ja syksyn 
tapahtumista kerron myöhemmin 'ke
vään loppupuolella. Sitten kun kesä
kausi avataan stadikalta lähdön jälkeen 
Pirk·kolassa ja Eltsussa. 

Teille vanhemmat! Jos lapsenne kul
kee mukana seuramme harjoituksissa 
niin antakaa tulla hänen mukaan vaan, 
me valmentajat, vetäjät pyrimme pitä
mään lapsenne hyvän harrastuksen, 
URHEILUN parissa, että hänestä:kin tu
lisi hyvä urheili•ja ei vain katsomon puo
lella vaan myös kentän puolelle. Jä
senmaksumme tänä vuonna olemme 
joutuneet kohottamaan puolella, siis 40 
mk. Tähän maksuun sisältyy Leiri Bro
backassa, seuraottelut, seuralehti 4 
kertaa/v. Kilpailut ja kuljetukset tilan
teen mukaan, vakuutus, harjoittelu!, jot
ka ovat ohjatut. 

Tämä ym. tarkoittaa että järjestämme 
filmi-iltoja, oppitunteja, illanviettoja. 
Tärkeintä on se, että te hyvät lasten 
vanhemmat kannustatie pientä urheili
jan alkua, hänen rientäessään kohti 
harjoituspaikkoja ja kilpailuja, kannus
tatie ja tule tte mu'kaan. Toivotielen teil
le mukavia hetkiä urheilun parissa. 

KEIJO LEPPÄNEN 

NAISTEMME· PÄHKINÄ 

Syksy toi tytöi.Jie ja naisvoimistelun 
harrastaji•lle oikein päh•k·inän , kun kuu
limme että VaiiHan ruotsalaisen kansa
koulun voimistelusalia ei enää vuok
rata. 

Ja nykyisen salitilanteen Vallilassa 
ollen emme saaneet sieltä päin min
käänlai·.sta salia. Sitten val.keni hieman 
tilanne· kun Stadionin kerhosali avautui 
ja siitä saimme torstaisin ajan tytöille 
klo 17.30 ja naisille 18.15. 

Tämän vuoden puolei.Ja olemme sa
mana päivänä jumpanneet, mutta aika 
on ilmeisesti hieman aikainen ja se 
on havait"u tyttö:jen ~ohdalla se•kä osin 
naistenkin. Nyt olisi toivottavaa että 
Kisi•ksestä tulisi muutamia innokkaita 
naisia voimistelemaan ja samalla olisi 
mahdo'lli·suus erilaisiin kursseihin y.m. 
toimintaan mitä TUK :ssa tyttöjen ja 
naistenkohdalla toimi1taan . 

Pisilä:kääpä tämä muistiin ja tulkaa 
Stadionin i~äsivun salille torstaisin k·lo 
17.30-19.00 aikaan katsomaan ja voi
mistelemaan kuntoilun me•r•keissä. 

Seuramme monivuotinen jäsen nais
ja.ostossa Kerttu Etelämä•ki täytti tam
mi•kuussa 50 vuotta ja olimme häntä 
onnitte lemassa. Toivomme vielä hä
nenkin olevan osallistuvana mu·kana. 

LIISA VAAPI 

Ansa Riv.akka yllätti mleluisasti sijoit
tumalla viime sY,I<synä kuudenneksi ikä
kausi-SM :ssä Stadionilla. 

Naisten ja tyttöjen voimisteluharjoitukset torstaisin Stadionin itäsivun 
kerhosalissa: 

Tytöt klo 17.30-18.15 

Naiset klo 18.15-19.00 

Huomioikas harjoitusaika ja -paikka, sekä tulkaa joukolla mukaan 
li lkkumaan ja notkistumaan. 
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HERTTUAN KROUVI 
Ravintola • Pub • Baari 

Hiihtajäntie 1, Herttaniemi 
788 224 

HYVÄÄ RUOKAA 

- Arkilounaat 9.80-12.50 
- Sunnuntailounas 18.50 

TANSSIA JOKA ILTA 

- tiista.ina humppa 
- torstaina levyt, juontaa Jonny 

Kiva .paikka Herttoniemen liikenneympyrässä 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

KALERVO 

• 
Lapinlahdenkatu 1 b 

HELSINKI 

KEMIAN TYÖNTEKIJÄIN LIITTO ry. 

• 
Haapaniemenkatu 7-9 B Puh . 70 911 

.VERTA 
ei saa apteekista 

eikä sitä voi 

tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta 

osaltasi , ettei 

Veripalvelun kaapit tyhjene 

milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 

AUTONOVO OY 

SUOMEN MERIMIES-UNIONI RY 
Helsinki 

Rakennus- ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 

Opastinsilta 8 B Hkl .!'52 



Elannon 
Centrum-tavaratalojen 
urheiluosastoilta 
löydät tarvitsemasi 

• urheiluvälineet ja -asut 
• kuntoiluvälineet 
• veneet, veneilytarvikkeet ja pelastusvälineet 
• teltat ja muut retkeilytarvikkeet 
• polkupyörät 
• vapaa-ajan eri tuotteet 

ALEKSI • HAKANIEMI • KERAVA • PORVOO • LOVIISA 

ELANTO-CENTRUM 

SOITTAKAA NUMEROON 645 281 

kun myytte 

OMAKOTITALON '• TONTIN • RANTAHUVILAN 
• RANTATONTIN • MAATILAN YM. 

LKV ESPLANAADIN NOTARIAATTI OY 
Fredri·kinkatu 30 A 4, Hki 12. P. 608 678, 647 980, ilt. 799 172 

Painuiula 
hankeen 

Maahantuoja ~ 

g~~sol!~~ 

GRUNDELLIN MUUTTOPALVELUT: 

Grundell & Co on täyden palvelun kuljetusliike. 
Kuvaan kuuluu mm. 

e Astlalaatlkot, joissa lasi.t ja muu särkyvä menee ehjänä uuteen 
osoitteeseen. 

e Vaatepakkaukset. 

e Varastointi määräajaksi. Voit myydä "heti vapaana", vaik>ka 
talosi valmistuu vasta myöhemmin. 

e Tervetuloa valmlllle -ehdot, jos haluat: 
lähde !omille ja palaa valmiille uu.teen kotiin. 

e Laatikkolen vuokraus, jos saat auton muuta kautta bensiini
rahoilla. 

Pakkaajat, muuttomiehet, auton - niitä meillä on isoja ja pieniä 
- ja arviomiehen saat numerosta 637 415 tai 632 569. 

muutot, kuljetukset . 

GRUNDELL & CO 
Laivurinkatu 41, 00150 Helsinki 15 



MEILLÄ ON 
VALINNAN VARAA 

AINA GRILLITUOTTEIT A 

PALVELUA 

Kaik·ille tuo1teille alle normaali
hintchen 

Lisäksi rajuja erikoistarjouksia. 
Tilava ja edullinen ostopaikka · 

TÖÖLÖN;ORIN VALINTA 
Tykistökatu 7. Puh. 496 011 

Turvan kotivakuutus on nykyaikainen ja taloudellisesti edul
linen tapa turvata koti tavallisimmilta vahingoilta. 

Huom 1 Turvan kotivakuutukseen, jossa on vastuuvakuutus, 
sisältyy ilman lisämaksua myös oikeusturvavakuutus. 

- Tulkaa turvaan! 

1YÖVÄEN KESKIN ÄINEN VAKUUTUSYH11Ö Turva 
PÄÄKONTTORI TAMPEREELLA 

I<K~~t-
jollallolmiJS 
suomalainen 

on valinnut ATRIA-makkaran. 
Tottakai makkaraa kannattaa pyytää nimel
tä. Ainakin ATRIA-makkaraa. ATRIA-mak
kara on hyvää. Täytyyhän sen olla, kun 
joka kolmas suomalainen on valinnut sen 
jokapäiväiseksi ruoakseen. 

Tehkää Tekin kuten suurin osa on jo tehnyt 
- valitkaa A TRIA-makkaral 

tJer 
OSUUSTEURASTAMOT 
Helsingissä LIHAPIHA-

Hels inki 1977 Kirjapaino Meritullintori 



Määrääkö jengi 
sinun alkoholinkäytöstäsi? 

"Suomi on vapaa maa". Niinhän monet nuoret sanovat, kun 
.vanhemmat ihmettelevät heidän tekemisiään. 

Mutta mitä vapautta se on, että jengi määrää? Eikö sinun itsesi 
pitäisi ottaa vastuu siitä, käytätkö alkoholia vai et? Vai pelkäätkö, että 
joudut pois jengistä, jos kieltäydyt? 

Jospa ottaisit tämän alkoholiasian kokeena siitä, ketkä ovat 
todellisia ystäviäsi. Oikeat ystävät kunnioittavat toistensa päätöksiä. 
He eivät pakota ketään mihinkään. 

Tunne V7 
vastuusil 

HKT on aina ollut suurten massajuoksujen järjestäjä. Nyt on vuorossa Kisis-hölkkä 
Pirkkolassa toukokuun 14. päivänä. 



Lihaa koskaan 
säästämättä -
laadusta koskaan 
tinkimättä · 
Maksamakkara on kunnon ravintoa, 
sillä se sisältää rautaa ja monia tärkeitä 
vitamiineja. 
Ja sen hienosta mausta pitää koko perhe. 

Helsingin Kauppiaitten maksamakkaroissa 
on kolme hyvänmakuista vaihtoehtoa. 
Kokeile aamuc ja_välipalaksi HK:n 
herkku-, tomaatti- tai 
_savumaksamakkaraa. 

e HELSINGIN KAUPPIAAT OY 

KTV 
Kunnallisten työntekijäin ja 

viranhaltijain liitto KTV ry 

Kuntasektorin suurin, 

yli 120.000 jäsenen ammattiliitto 

Kuntasektorin palkansaajien 

ja eläkeläisten 

voimakas etujen ajaja 
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ICKP.~ .. 

joka kolmas 
suomalainen 

on valinnut ATRIA-makkaran. 
Tottakai makkaraa kannattaa pyytää nimel
tä. Ainakin ATRIA-makkaraa. ATRIA-mak
kara on hyvää. Täytyyhän sen olla kun 
joka kolmas suomalainen on valinn~t sen 
jokapäiväiseksi ruoakseen. 

Tehkää Tekin kuten suurin osa on jo tehnyt 
- valitkaa ATRIA-makkaral 

tter 
OSUUSTEURASTAMOT 
Helsingissä LIHAPIHA .... 

Valitse Airamin 
Kolmosista + 

. AIRAM 

Up~uudet v~laisin·, transistori· ja tehoparistot 
uus1~s~ as~1ssaa~ entistä tehokkaampina ja entistä 
ke~tav~mp1nä. Ka1kkeen ja kaikkialle missä tarvitset 
panstoJa. Kun ostat paristoja : kysy ensin Airamia . 
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LEIKKAA IRTI JA TALLETA 

'

'#-HUOLTO 
Y KORTMAN 

Puh. 2981638 
6 KK HUOLTO TAKUU 

LEIKKAA IRTI JA TALLETA 

SUORITAMME 
TV-HUOLTOA 

ARK. 09.00-21.00 
LAU. 09.00-18.00 

OIKEUSAPUA 

e AVIOEROT 
e ASUMUSEROT 
e PERUNKIRJOITUKSH 
e TESTAMENTIT 
e OSITUKSET 
e PERINNÖNJAOT 

e AVIOEHDOT 
e KIINNITYKSET 
e LAINHUUDOT 
e SAATAVIEN ATK-PERIMISET 
e RIITA- JA RIKOSASIAT 

YKSITYINEN OIKEUSAPUTOIMISTO 
Yrjönkatu 38 puh. 607 526 

PERUSPANKKI 

TYÖVÄENLIIKKEEN OMA 
LIIKEPANKKI 

• 
PERUSPANKKI OY 
Hämeentie 8, Hels·inki 53 

Puh. 718 300 

TERVETULOA 

AVOINNA 
arkisin 11 -24 

lauant. ja sunnunt. 12-21 

, Mäkelänkatu 52 
Hovimestari puh. 71 0 430 

"'W!x fjäS 
Dd[!PDRTHANINIC.4 

ILOISET PÄIVÄTANSSIT 

klo 13.00 alkaen 
joka päivä tuttuun tapaan 

• 
TERVETULOA! 

KESKO 
OY 

HELSINGIN KONTTORI 
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Erinomainen 
sijoitusvaihtoehto 

~ 
KANSA 
~ 

Kansan tavoitesäästövakuutuksen ideana 
on turvata sijoituksesi 100 %:nen arvon
säil_yvyys. 
Vakuutukseen sisältyy: 
• indeksiehto sekä sijoitukselle että 

Vakuutusturvalie 
• todellinen korkotuotto 
• henki- ja tapaturmavakuutusturva 
• takaisinmyyntioikeus 
Kysy tavoitesäästövakuutusta edustajiltam
me tai toimistoistamme. 

Korintekijät on entisen maajoukkuekoripal
loilijan, kymmenkertaisen Suomenmesta-
rin, KoripalloHiton ja Panttereiden nokka
mi·ehen rämäkkä muiste·lmateos - katsaus 
omakohtaisesti koettuun pelin kehitykseen 
Suomessa vuodesta 1941 . "Koripalloa ei 
pelaa vain pari kolloa." Esko Karhunen 
kertoo pelaajista, p·elimatkoista, pelin kehi
tyksestä, seurojen iso- ja pienikenkäisistä 
ja pelin tulevaisuudesta. Kirja on ensim
mäinen yhtenäinen kuvaus suomalaisesta 
koripalloilusta. Hi'nta sid. 35,20 
TIETOTEOS 

KISATOVERI 
CJ?.:o 2 /1977 

SEURAN VUOSIKOKOUS 

Seuramme vuosikokous p.idettiin 
helmikuun 15 p:nä Helsing.in Urhei·
lutalon kokoushuoneessa. Kokouk
sen puhe·enjohtajana toimi Einar 
Nissilä ja sihterinä Kari Pakarinen . 
Pöytäkirjan tarkas.tajiksi valittiin 
Jarkko Laine ja Keijo Leppänen, 
äänten laski'joiksi Johan Koivisto ja 
Reijo Häggsrt:röm. 

Kuultiin seuran toimintakertomus 
vuodelta 1976. Siinä todettiin seu
ran taloudel'linen tilanne heikoksi, 
mikä vuoden aikana oli vaikuttanut 
urhei·lulliseen toimintaan. 

Koripallojoukkueemme sijoi·ttui 7. 
tilalle Suomen mestaruussarjassa ja 
uusi näin sarjapaikkansa. Tilanne 
kehittyi kesän aikana kuitenkin sel
laiseksi, että ennen SM-sarjan alkua 
koripallojaosto pää.tti· luopua SM
sarjapaikas.ta,_ Annetussa julkilausu
mas•sa korostettiin erikoisesti kau
pallisuuden vinosuuntauksia koripal
loelämässämme ja li·säks.i liHon 
sääntöjen vas,taisia päätöksiä, jotka 
olivat omi•aan vaikeuttamaan H'KT:n 
koripallotoiminrtaa. 

Kakkosjoukkueemme sijoittui Suo
men sarjan etelälohkossa 7. tilalle 
sekä nelosjoukkueemme maakunta
sarjan ykköslohkossa 1. tilalle. Ju
nioritasoHa, saati'in kaksi SM-mitalia: 
A-pojat saivat SM-hopeaa kun taas 
C-pojat ottivat ilman häviötä Suo
men mestaruuden. 

Maaotteluedustajina meillä olivat 
vuoden aikana kodpalloilussa Jukka 
S:ievinen ja Keijo Pitkänen. 

Yleisurheilun parhaat saavutukset 
olivat Erik Janssonin pronss.itila Ka
levan kisoj.en 3-loikassa, jossa Arno 
Kröhan oli' 9:s. Halli-SM-kilpailuissa 
Jansson oli hopealla. A-poikien SM
kilpailuissa Martti Haapaniemi oli 6:s 
kiekossa ja Peter Hyrkäs 6:s kor
keudessa. lkäkausihuip·entumissa 
Stadionilla Ansa Rivakka oii 300 
metrillä 6:s ja Juha Tiitinen keihääs
sä 7:s. 

Parasta yleisurhei·lun puolella oli 
yleisurheilukoulun toiminta. Alle 14-
vuotiaita tyttöjä ja poikia oN jatku
vasti koulun toiminnassa noin 40-
60 ja ilahduttavinta oli' se innostus, 
mikä vallitsi sekä urheilijoiden että 
ohjaajien tahoi'la. 

Suunnistajien toiminta 'on ollut 
edelleen vilkasta. Huipputaso puut
tuu, mutta sitä innokkaammin toimi
taan harjoitus- ja kilpailutasolla. On 
otettu osaa valtakunnalliseen cup· 
suunnistukseen kahdella joukkueel
la, on ki·lpai'itu• lmpivaamssa, on 
kierretty monis•sa kilpai'luissa Suo
messa, mutta merkittävin tavoite 
saavutettiin kun osallistuttiin Ruotsin 
Tiomila-vi'estiin. SM-sarjassa m56 
Arvo Aurava saavutti kymmenennen 
ti·lan . On kilpailtu, on harjoiteltu, on 
pidetty leirejä, joten toimintaa on 
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ol!ut ja· pääasia, että on opi·ttu paljon 
ja tyytyväisiä ollaan. 

Naisvoimistelijoillamme on vuo
den aikana ollut vaikeuksi-a harjoi
tussa11ien kohdalla. On kuitenk,in voi
tu hoitaa niin tyttöjen kuin naisten
kin tunnit ja odotetaan tulevalta vuo
delta parempia harjoiturspaikkoja. 

Seuramme kohokohta oli kesä 
kuussa p·idetyt TUK:n l'iilttokisat Tu
russa, mihin s·euramme jäsenistö 
osal·istui eri.ttä in runsaslukuisesti . 

Seuran johtoporras vuodelle 1977 

Johtokunta: Puheenjohtaja Kaler
vo Löfberg, sihte·ed Keijo Leppänen, 
jäsenet: Jarkko Laine•, Einar Nissilä, 
Raimo Jout sila, Ritva Järvinen, Jo
han Koivisto, Reijo Häggström, Erk
ki Aimio. 

Tilintarkastajat: Viljo Suominen ja 
Rist o Heiskanen sekä varalle Terttu 
Salmela ja Teuvo Silmujärvi . 

Yleisurheilujaos,to : puhe·enjohtaja 
Reijo Häggström, sihtee·ri Raimo 
Joutsila, rahastonhoitaja Kal,ervo 
Löfbe·rg ja jäsenet: Ke ijo Leppänen , 
Ismo Joutsila, Raimo Satola, Raimo 
Välimäki ja Aatto Laamanen. 

Suunnistusjaosto: puheenjohtaja 
Mauri Nenonen, sihteeri Juhani Kos
kinen, rahastonhoi.taja Jorma Ruo
kasalo ja jäsenet: Arvo Aurava, Ris
to Heiskanen, Johan Koivisto, Jark
ko Laine ja Hannu Suomalainen. 

Naistoimikunta: puheenjohtaja Lii
sa Vaapi , S'ihteeri' Taina Kaijansink
ko, rahastonhoitaja Ritva Järv:inen ja 
jäsen Tuula Stenman. 

TalousvaHokunta: Esko Loppinen 
ja Jorma Ruokasalo. 

Koripallojaosto: Pentti Salmi, Jor
ma Raatikainen, Pertti Laanti , Erkki· 
Aimio. 
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Yleisu rheilukoulun johto : puheen
johtaja Keijo Leppänen (puhelin 
740 378), ja koulun vetäjät: Olavi 
Teimonen, Jarmo Väl.imäki , Raimo 
Sato·la , Aame Granqvist, Aatto Laa
manen, Timo Rämä, Maija Koivi·sto 
ja Keinänen . 

Seuramme urheilijoiden pää,val 
mentajina toimivat yleisurheilussa 
Ismo Joutsi·la ja Hannu Saarinen . 

Ansioituneita 

Seuraavat seuramme jäsene,t ovat 
saaneet vastaanottaa ans.iomerkke·jä 
työstään urhe·ilutoiminnan hyväksi : 

Suomen Urheilun hopeinen ansio
mitali Liisa Vaapi. 

Työväen Urhei:luseurojen Keskus
liiton kutilainen ansiomerkki Antti 
Ni.emi , hopeinen ansiomerkki Er~ki 

Aimio, Esko Loppinen, Vilho Ahonen 
ja Esko Kykkänen. 

Onnittelemme ansiomerkkien saa
jia ja toivomme he·idän työnsä edel 
leen jatkuvan seurassamme. 

KISATOVERI 
23. vuosikerta 

Ilmestyy 4 ke·rtaa vuodessa 

Vastaava toimittaja 
KALERVO LOFBERG 

(puh. 77 48 78) 

Toimitussihteeri 
PENTII SALMI 
(puh. 59 87 23) 

Tilaushinta 10 mk vsk. 

Toimi,tuksen osoite: 
Karakallionkuja 6 F 48 

(. 

JÄSENMAKSUT 

HKT:n jäsenmaksut voi·t suor.ittaa postisiirtotiHIIe 730 12-1. 

Jäsenmaksu on 20,-

Tee se heti , jos se on vielä tekemättä . Kiit os. 

SEURAOTTELU YLEISURHEILUSSA 
HELSINGIN KISA-TOVERIT HELSINGIN TARMO 

suoritettiin Stadionin sisäradalla, 
sarjat 10-, 12- ja 14-v. tytöt ja pojat. 
HKT voitti ottelun pistein 76,5-57,5. 

50 m juoksu: 10-v. tytöt: 1) Minna 
Honkanen HeTa 8,2, 2) An~ Kekki
nen HeTa 8,6, 3) Kirsi Pakarinen 
HKT 9,4, 4) Terhi Pakarinen HKT 
11 ,7. 

12-v. tytöt: 1) Soile Hyvärinen 
HKT 7,7, 2) Pia Huusko HKT 8,0, 3) 
Maarit Laamanen HKT 8,2, 4) Tiina 
Hentunen HeTa 9,2, 6) Pia Barclay 
HKT 15,0. 

14-v. tytöt: 1) Jaana Ahonen HKT 
8,1 , 2) Sirpa Nastolln HKT 8,4, 3) 
Heli Annamo HKT 8,5. 

1 0-v. pojat: 1) Juha Määttä HKT 
8,2, 2) Kimmo Satola HKT ja Jari 
Leppänen HeTa 8,5, 4) Mika Dahl
man HKT 8,6, 6) Mikko Asikainen 
HKT 8,7, 9) Janne Ojala HKT ja Vi'li 
Kiviniemi HKT 9,0, 12) Visa Ketola 
HKT 9,2. 

12-v. pojat: 1) Markku Lehikoinen 
HeTa 7,2, 2) Seppo Nastolin HKT 
7,5, 3) Mika Hentunen HeTa 7,8, 6) 
Mika Huusko HKT ja Arto Niemistö 
HKT 8,3, 1 O) Aki Ojala HKT 8,5. 

14-v. pojat: 1) Kai Åberg HeTa 
7,2, 2) Jari Mäkelä HeTa 7,3, 3) Ari 
Haikonen HKT 7,8, 4) Veli-Matti Tei
monen HKT 7,9, 6) Janne Rämä HKT 
8,1. 

Pituus: 10-v. tytöt: 1) Minna Hon
kanen HeTa 253, 2) Kirsi Pakarinen 
HKT 239, 3) Anu Kekkinen HeTa 
207, 4) Terhi Pakarinen HKT 199. 

1'2-v. tytöt: 1) Soile Hyvärinen HKT 
348, 2) Maarit Laamanen HKT 319, 
3) Pia Huusko HKT 319, 4) Pia Bar
clay HKT 318. 

14-v. tytöt: 1) Heli Annamo HKT 
353, 2) Sirpa Nastolin HKT 328. 

1 0-v. pojat: 1) Juha Määttä HKT 
347, 2) Visa Keto.la HKT 319, 3) Vil'le 
Kiviniemi HKT 313, 4) Jari Leppä
nen He Ta 308, 5) Kimmo Satola HKT 
299, 8) Janne Ojala HKT 284, 1 O) 
Mikko Asikainen HKT 270. 

12-v. pojat: 1) Seppo Nastolin 
HKT 437, 2) Markku Lehikoinen 
HeTa .416, 3) Peteri Raita HeTa 413, 
7) Arto Niinistö HKT 323. 

14-v. pojat: 1) Kai Åberg HeTa 
422, 2) Janne Rämä HKT 419, 3) Jari 
Mäkelä HeTa 405, 4) Veli-Matti Tei
mo.nen HKT 372. 
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JUOKSURADALTA 
LADULLE 

Runebergin päivä . Turun tuomio
kirkon kello on lyönyt juuri 12 lyön
tiään . Pirteä pakkaspäivä , muutama 
pakkasaste. Tunnelma korkea jokai
sen ylei·surhei·lukoululaisen mieles
tä . Paikka: Pirkkolan parkkipaikan 
pohjoispää. Kilpailijoita 13 paikalla, 
kaikki poikia, sillä tytöt pelästyivät 
ilmeisesti pakkasta . Tällaiset olivat 
tunnelmat kun HKT:n YU-koulun vä
ki oli ratkaisemassa hi-ihtomesta
ruuksiaan Pirkkolan vrheilupuistos
sa. Matkana alle 12-vuotiailla oli 3,1 
km ja alle 14-vuotiailla 6,2 km. 

Sarjan alle 8 vuotta voitti Tomi 
Asikainen tuloksella 20.40, hänen 
sarjassaan ei· ollut muita osanotta
jia. 

Sarja alle 10 vuotta: 1) Mikko 
Asikainen 18.04, 2) Kimmo Satola 
19.34, 3) Mika Dahlman 20.11 , 4) 
Jane Ojala 20.40. 

Sarja alle 12 vuotta: 1) Seppo 
Nastolin 14.52, 2) Mika Huusko 
17.07. 

Sarja alle 14 vuotta: 1) Petri Lehti 
32.40, 2) Janne Rämä 33.09, 3) Ari
Pekka Mäkelä 33.25, 4) Kimmo Kal 
li'O 35.40, 5) Veli-Matti Teimonen 
38.09. 

Kilpailussa mukana oli myös Timo 
Rämä, jonka aika tuolla 6,2 km ma•t
kalla oli 31.33. 

Kilpailijoita häiritsivät varmaankin 
lauantairetkeilijät, jotka eivät muis
taneet oikeaa hiihtosuuntaa, vaan 
hihtelivät kuka mihinkin ja kuka. mi
tenkin. Mutta kilpailut on käyty ja 
annittelemme voittajia ja kiitämme 
mukana olleita kilpailijoita ja myös 
huutajia latujen varrella . Muutamia 
huutoja tähän loppuun: "Hojo, hojo, 
hophophophophop, hojo, hojo hojo." 
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ALPO SAVOLAINEN 
ON POISSA 

HKT:n kasvattti Alpo Savolainen 
kuoli 25. 2. 1977 Me·ilahden sairaa
lassa. Alpo oli syntynyt Helsingissä 
9. 9. 1917 ja olisi tänä vuonna täyt
tänyt 60 vuotta. 

Alpo oli Suomen ja koko Pohjolan 
nopeimpia pikajuoksijoita. Hän on 
edustanut lukui'sia kertoja. Suomea 
yleisurheilun maaotteluissa. Hänen 
uransa alkoi, HKT:n p·esäpallojouk
kueessa 30-luvulla. HKT:ssa oli sii
hen aikoihin pesäpallojoukkue, joka 
oli parhaita Suomessa ja voitti 
muunmuassa 2 kertaa TUL:n Suomen 
mestaruuden. Alpo oli yksi· tämän 
joukkueen parhaita ja nopeimpia pe
lajia. Siitä alkoikin sitten Alpon pi
kajuoksijan ura. HKT:n jäs,enenä 
hän saavutti 1937, siis 20-vuotiaana, 
HKT:n ennätykset 100 m 10,6 ja 200 
m 22,0. 

Antwerpenin työläisolympialaisis
sa vuonna' 1937 hän voi•tti 100 m 
ajalla 1 0,7. Vuonna 1938 hän juoksi 
100 m 1 0,5, mutta taisi olla pieni 
myötätuuli, kun tulosta. ei hyksytty. 
Suurimman voittonsa Alpo saavutti 

KISIS-HöLKKÄ 
Pirkkolan urheilukentällä lauantaina 14. 5. 1977 klo 13.00 

Sarjat: Kuntosarja miehet n. 15 km 
Kuntosarja naiset n. 8 km 
Pojat alle 14 v. n. 3 km 

3-miehinen (naisinen) joukkuekilpailu liikkeitten ja laitosten välillä . 
Osanottajamaksu 30 mk, alle 14 v. 10 mk. Maksuun sisältyy: Kisis
mitali, sauna, uinti ja juoma. 
Ilmoittautuminen osanottajamaksuineen 29. 4. 1977 mennessä PST 
1646 61-2. 
Kaikkien osanottajien kesken arvotaan Aurinkomatkojen lahjoittama 
viikon kuntoi·lumatka Los Pacosiin. Lisäksi runsaasti muita palkintoja. 
Tiedustelut: Raimo Joutsi·la, Maauunintie 18 F 64, 01450 Vantaa 45, 
puh. 872 6332. 

TUKHOLMAAN 
HUUTAMAAN 
RUOTSI NURIN! 

KISIS. TARJOAA SINULLE paket
timatkan yleisurheilun Ruotsi -Suo
mi· maaotteluun 26.-28. 8. Tukhol 
maan. 

Matka: Lähtö Svea Corona 26. 8. 
Hki-Sto klo 18.00/9.00. Paluu Svea 

Ruotsi- Suomi maaotelussa Tukhol
massa 1939, jolloin hän voitti 1 00 
metrillä kulun Lennart Strandbergin, 
miehen, joka oli ainoa pohjoismaa
lainen sprintteri, joka koskaan oli 
olympiakisoissa päässyt satasen 
loppukilpai·luun. Ai'ka Alpon voittaes
sa oli 1 0,7. TUL:n poikapäivillä Alpo 
voitti jo 16-vuotiaana 100 m ajalla 
11 ,3. Hän oli siis kova lupaus siinä 
iässä. 

Sotavuosina Alpo oli siellä missä 
moni muukin ja harjoitukset samoin 
kilpailut jäivät vähiin . Vuonna 1940 
hän sai pahan lihasrevähtymän so
taväessä o·llessaan ja se vei pitkän 
ajan jälleenkuntoutumisessa. 

Corona 28. 8. Sto-Hki klo 22.00/ 
12.30. 

Vauhdikas Kisiksen maaottelumat
ka Tukholman Ruotsi-Suomi maa
otteluun kaipaa SINUAKIN hakkaa
päälle-huutosakkiimme. 

Matkan hinta: 450 mk laivamatka 
neljän hengen hyteissä, 510 mk lai 
vamatka kahden hengen hyteissä. 

Elä railakas, aina tapahtumarikas 
elokuinen laivamatka Tukholmaan ja 
takaisin sekä koe todellinen maa
ottelutunnelma Tukholman tarunhoh
toisella taistelutantereella. 

Matkaan sisäl·tyy: 
railakas laivamatka Helsinki
Tukholma-Helsinki hyttipaikkoi
ne·en 
kuljetus. satamasta hotelliin ja 
hotellista satamaan 
majoitus hotellissa kahden hen
gen huoneissa 
kahviaamiainen hotellissa 
istumapaikat maaottelun molem
piin päiviin 
p·erusturvamaksu 

Tiedustelut: Raimo Joutsila , Maa-
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KAIKKI KORIPALLOJOUKKUEEMME 
SARJOJENSA KÄRKITAISTOISSA 

Koripa.Jrlokausi alkaa. o-lla päätök
sessään . Joukku:eitta.in voidaan me
nestystä puntaroida hyv inkin yksi 
tyi-skohtaisesti ja vaikka vi•ime vuo
den vastoinkäymiset löivätkin oman 
leimansa, niin nyt voidaan todeta se, 
että jokainen joukkueemme taisteli 
sarjansa tai· ikäluokkansa. kärjes·sä! 

Yhte·enveto joukkueittain kertoo 
seu raavaa: 

Edustusjoukkueemme voitti Suo
men sarjan lohkonsa, vaikka ~evät
kierroksel'la e•i pe·lannutkaan yhtä 
vakuuttavasti kuin syksyllä. Harjoi 
tustahti ei ollut keväällä yhtä tiivis 
kuin syksyllä , mikä muunmuassa joh
tui opiskeluesteistä. 1 divisioonan 
kar sinnoissa tulivat vastaan ame
rikkala.isvahvistetut Laukaa ja Fors
sa. Kun !·isäksi Kai Lievonen louk
kaantu i• näissä kars·intaotteluissa 
niin sarjanousu jäi toteutumatta. 

A-juniorit selviytyivät SM-semifi
naaleihin, mutta puto-sivat yllättäen 
loppuotteluis-ta Säynätsalon tur
nauks-essa, jonne joudurl!tiin vajaa
miehisenä. Sensijaan Jukka Sievi 
nen ja Kimmo Lievonen pelasivat 
A-poikien maajoukkueessa Pohjois
maiden mestaruudesta Oslossa. mis
sä tuli hopeaa, si'llä Huotsi voi.tti 
ratka•isuottelun 59-57. 

B-pojissa meillä oli tänä kautena 
pelissä joukkue, joka kokonaisuu-

uunintie 18 F 64, 01450 Vantaa 45, 
puh. 872 6332. J.lmoittautumiset 1 0. 5. 
mennessä, jolloin peritään enna•kko
maksu 100 mk per/henkilö. Pankki
siirtotiliHe Raimo Joutsila STS Van
taa - Korso, tili n:o 44/5000162/6. 

HKT:n yleisurheilujaosto 
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dessaan on mukana ensi kaudel 
lakin. SM-välie·riin saakka tämäkin 
joukkue meni , mu~ta loppuottelut 
jäivät ensi vuoden tavoitteeksi. Tällä 
joukkueel'la on voimakas eturivi 
(Mikko Widing , Matti Vata1a. Jyrki 
Seppälä) ja tarkat takamiehet (Risto 
Väyrynen, Ari Ruuskanen). Joukkue 
voitti H :gin pHrissä ns. Kuparikiulu
sarjan. 

C-pojissa selvisimme SM-loppu
sarjaan, vaikka materiaali'mme juuri 
tässä ikä·luoka.ssa ei olekaan paras 
mahdoli'inen. Jos. vain ensi'mmä·inen 
puoliaika oHsi otettu: huomioon niin 
olisimme vieneet SM-hopeaa. Olim
me näet vain kahde·ssa otte•lu:ssa 
hävi'öllä puoliajalla koko kauden ai 
kana! Mutta pituuden ja ehkä myös 
~estävyyden puute toi toi·sel'la puoli
ajalla aina l!iian suuda vaikeuksia. 
Juha Tiitinen on ollut joukkueen voi
mahahmo, mutta Ari Lampinen, 
Timppa Pe·rälä ja Jone Kivilahti ovat 
kehittyneet paljon. Tässä ikäluokas
sa se·lvis·imme muuten loppuotteluun 
Helsing.in mes-taruudesta. 

Kun si·tten katselemme miesten 
reservijoukkueii'ta niin kakkosjouk
kueemme (Tandberg-team) pelasi 
lohkovoitosta Suomen sarjassa sii·
nä kuin ykkönenkin, mutta "vanho
jen herrojen" leipätyöt ja matkat es
tivät (Finneman Afrikassa, Vettanen 
USA:ssa, Haaski-vi E,spanjassa jne) 
kevä•tkaudella sitten pääsyn 1 divi
sionan karsintoihin vaikka Liimon 
Mara, Laannin Pepe· ja Sorsan Pek
ka kuinka punnertelivat korin alta 
pisteitä. 

Kolmosjoukkueemme pelasi p.e
russarjan kakkoslohkossa ja sijoit-

KISIKSEN KOLMONEN 
KAATOI 
LAUKAAN URHEILIJAT 

Häilkäis·evään yllätyks.een päättyi 
jo perinteiseksi muodostunut Play-öl 
turnaus Laukaalla , kun HKT kolmo
nen voitti- uunituoreen 1-divisioona
laisen puhtaasti luvuin 116-101 
(57 -57)! 

Kolmonen , joka vuosien varre·lla 
on kehittynyt mitä yhten.äisimmäksi 
joukkueeksi , ei antanut sanan sijaa 
laukaalaisille, jotka hieman ylimiel i
sesti otteluun lähtivät. Ensimmäisel
lä jaksolla peli oli äänimmäis.en ta.rk-

tui kolmanneksi. Tuloksena sarja•ssa . 
11 voittoa ja· 7 tappiota. Kaksi pa
rasta pääsi· maa.kun.tasarjakars.intoli
hin, joten tiukallle otti. Kolmosen 
suursaavutuksesta (voi'tto 1 div. 
nou•sseesta Laukaasta) kerrotaan 
taas•en toisessa jutus•sa, mu.tta kol
monen on tehnyt hauskan kauden
päättäjäisyhteenvedon ja se on seu
raava: Vuoden tulokas V~eikiko Ran
tio, yllättäjä Pepe Nieminen, teho
pakki Markku Adler, pettymys An
tero Kanerva, tarkin Pertti Känkä
nen , terrieri' Pe•rtti Törnroos•, betoni 
Stigu Holmberg, itsekkäin Juhani 
Törnroos , tutisevin Juhani Lindberg. 
Tilastol'lise·sti Pertti Känkänen he•i.tti 
vaparit 78 Ofo tarkkuudella (41/32), 
pinnoja tehtaili eniten Markku Adler 
315 ja• vi'rheitä keräsi eniten Pe~a 
Törnroos 49. 

Ja ennen1kuin kaus•i ehti päättyä 
niin Jore Raatikainen herätti hen
kiin mini- ja mikrotoiminnan. En
simmäi•s•issä treeniksissä o•l1i heti 
toistakymmentä poikaa. 

Vetäjistähän tämä homma onkin 
kiinni! 

k.aa miesvartio.intia molemmi•lta jouk
kue·ilta, lukuunottamatta: aivan otte
lun aJkuhetkiä, jolloin LU ei vielä 
uskonut H'KT:n vaarallis.uutta, ja ot
te·lu kulkikin tasalukemissa. 

Molempien joukikueiden hei·ttopeli 
oli todella rlmiömäistä. VarsJnkin 
Laukaan Jouko Lepistö sekä HKT:n 
Stig Holmberg e-sittivät tode·lla mah
ta:vaa peliä, e·ivä•tkä välittäneet tiu
kasta prässistä . Sitten Aimo Sinkko
sen todella tarkkoihin kaukoheittoi
hin alkoivat HKT:n voimat ehtyä, jo
hon ei kyetty löytämään lääkettä. 
Kuitenkin ratkaisevassa vaiheessa 
löytyi res•epti. Markku Adlerin muu
tami•en paJ.lonriistojen ja läpi;ajojen 
päätteek si peli oli jä•lleen tasan. 

Toisen jakson alussa sai HKT kyl
män suihkun . Tähän asti HKT:n vot
mahahmona ollut Stig Holmberg jou
tui· viiden vi"rheen takia: jättämään 
kentän. Tämä jos mikä antoi lisä
vastuutao muille pelaaj.il'le, jotka sit
ten löysivätkin sellais•en kipinän, jol
la peH pi1deWin tasaisena. Sitten ta
pahtui ratkaisu. Juuri s:illoin kun 
HKT:n heittopeli lui·sti', LU yllättäen 
vä.sähti·. Kisis vei' s.e·uraavan 5 mi
nuutin ja~son nimiinsä 8-0, eikä 
LU kyennyt tähän vastaamaan. Ad
lerin voimakkaisiin läp,i·ajoihin sekä 
Juhani Törnroosin jujutu:ks.iin ei löy
tynyt estäj:iä, ja ottelu oli- väkisin 
kääntynyt. Lopussa LU a.loi·tti ko:ko 
kentän prässin, mutta HKT:n maltti 
sä.i'lyi loppuun saa:kka1 ja. näin yllä
tys oli valmis. 

Maini·ttakoon , että Laukaa:lta puut
tui amerikka:lai:svahvistus Leon 
Johnsson, joka. oli jo matkustanut 
kotHn, joten i·lman amerikkalaisvah
visrtusta LU vaikuttaa varsin keski 
tason joukkueelta. 

Pistemiehet: LU: Jouko Lepistö 
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VEIKKAUS 
Tuo kuponkisi HKT:n veikkausten vastaanottopaikkaa·n keskiviikkoisin 
klo 16-21, Urheilutalo, Helsinginkatu 25. 
Näin tuet HKT:n nuorten urheilutoimintaa. Siellä tavataan. 

URHEILIJA ON MYUS IHMINEN 
En elä urheil'lakseni·, vaan urhei

len elääkseni, lausahdus kuvaa mai
niosti Juhani Koskisen asennoitu
mista urheiluun. Hän tosiaan am
mentaa elinvoimaa elämäänsä met
sistä. Annettakoon tässä kuitenkin 
Jussin oman tekstin puhua. Kisato
veri-lehdestä 1/1976: 

"Yötä päivää kieli vyön alla 
Mikään e·i ole sen surkeampi näky 

kuin kiihkeä suunnistaja syksyllä, 
sesongin päättyessä. Tumput suori
na hän roikottaa virkahe·ittoa kom
pas.siaan ja miettii elämänsä hyö
dyttömyyttä: kaikk' on hajallaan, 
väki hämmentynyt, min tehtävän 

21 , Tapani Kuukkanen 30, Aimo 
Sinkkonen 22, Jouko Lukkarinen 12, 
Ismo Sinkkonen 16. HKT: Stig 
Holmberg 22, Veikkro Rantio 8, Pert
ti Känkänen 11 , Pertti Törnroos 12, 
Juhani Lindberg 12, Markku Adler 
21, Juhani Törnroos 26, Pertti Nie
minen 4. 

Päivän toi'sessa ottelussa, joka 
pelattiin välittömästi edellisen otte
lun jälkeen, oli HKT:tä vastaan koot
tu LU:n kakkosjoukkue. LU II tar
jasikin vars.in kovan vastuksen Kol
moselle, joka niukin naukin koke
muksensa turvin selviytyi voittajana 
vars.in pienellä korierolla 95-90 
(48-40) , sillä väsymyskin jo painoi. 
Pistemiehet: HKT: Holmberg 2, Ran
tio 6, Känkänen 1 0, P. Törnroos 8, 
Undberg 8, Adler 20, J . Törnroos 
20, Sorvari 5, Nieminen 16. - JT. 
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saan minä nyt?" 

Syksyllä me nautimme tästä suun
nistusjaoston sihteerin tekstistä . Nyt 
toistan sen tässä , ko.ska. Jussi on 
valittu maan parhaaksi kääntäjäksi. 
Mikael Agricola-palkinto 1977 myön
n•ettiin Juhani Koskiselle Robert 
Warrenin romaanin " Kaikki kunin
kaan miehet" suomennoksesta.. 

Palkinto myönnetään vuosittain 
parhaasta edellisvuonna ilmesty
neestä su.orasanai·se·sta kaunokirjal
lisen teoksen suomennokses.ta. He
sarin mukaan Jussi on käännökses
sään onnistunut tavoittamaan taita
vasti rakennetun romaanin erilaiset 
tyylitasot: politiikan kielellä höyste
tyn arkipuheen , toteavan behavioris
tisen dekkarityylin, korkeakirjalliset, 
historialliset ja melodramaattiset sä
vyt. 

Me kisisläiset annittelemme Jus
sia tästä hyvin tehdystä työstä, joka 
kantoi kauniin hedelmän ja sai an
saitun kiitoksen. 

Urheilijan takana on ihminen, joka 
elää työssään , perheensä parissa ja 
v.apaa-aikanaan. Tämän me urheilu
fani.t ja tämä meidän fakki•lehtem
me usein unohtavat. 

Minusta tuntuu, että meidän pitäi
si väl·illä unohtaa p.innat, sentit ja 
sekunnit tavatessamme toisemme. 
Ri•stiretki u:rhei·l·ijan takana olevaan 
ihmiselämään saattaa olla elämän-
kokemus sinänsä. 

Johan 

't 

KOMPASSISUUNTA 
KESÄÄN 

On vielä hanget, korkeat nietok
set, mutta si'lti pidetti·in jo suunnis
tuksen kesäkauden ava·jais•et 17. 4. 
P.ihkaniskojen järjestämien kansal
listen kilpailujen merkeissä Pitkä
kosken maastossa. Pakkohan se tal
venselkä on taittaa vaikka väki•sin, 
kun se ei kerran almanakkaa usko. 

Ja heti kärkeen tuli voitto kotiin : 
pahnanpohjimmais.emme Marko Lai
ne saavutti sarjassa M14 ensimmä·i
sen sijan sellaisella kilometrivauh
dilla (n. 5,5 min/km) , että siinä oli 
meillä vanhemmilla änkyttelemistä. 
Vaan kyllähän jotakin tämmöistä 
osattiin talven harjoituslenkkien pe
rusteella. uumoiHakin. Pirkkolan kun
topolun poskessa talvehtinut -musta
rastaskin on tuon tuosta kes~eyttä
nyt höpinänsä ja jäänyt päätään 
kaapien ihmettelemään miekkasen 
testiaikoja. Harjoitelleet ovat toki· 
muutkin. Huhtikuun ensi'mmäisenä 
lauantaina. juostussa· 20 km:n kestä
vyystestissä paransi lähestulkoon 
iikka kuin iikka tulostaan vi'imevuo
tisesta, jotkut jopa minuuttitolkulla. 
Paras oli kukapa muu kui'n Hannu 
Suomalainen. 

Lähiajan tärkeimpiä virsrtanpylväi
tä ovat (joka·viikonloppulsten kansal
listen kilpai·lujen J,i'säksi) cup-suun
nistuksen a'lkuk:ierrokset, TUK:n 
Helsingin punn viestit, SVUL:n 
Helsingin piirin viestit sekä tietysti 
Jukolan viesti kesäkuun alussa. Ja 
n'iinpä tietysti: lsortonic-vie.sti Vap
puna. Siuunni·stusjaoston puheenjoh
tajan Mauri Nenosen laatiman yr
meän ·tavoiteohjelman mukaan mei- 
dän pitäisi selviytyä esimerkiks•i 
cup'issa 3. ki·errokselle ja Jukolan 
viestissä n. 200 sijalle. Ulkopuoli-

sen mi·eles,tä tähtäimemme ehkä ei 
ole järin pilvi'ä hipova, mutta' itsem
me, lähtökohtamme ja eväämme 
tuntien me kyllä tiedämme, että hy
vä, riemullista ja. maailmoja mullis
tavaa on, jos me nämäkin tavoitteet 
saavutamme. S'il'lä vaikka me aina 
metsään ryntäämmekin hampaat ir
vessä ja pihkaniska limassa, niin 
pidetäänpä kuitenkin aina veijari 
mielessä ja revonhäntä kainalossa. 
Eikö niin? 

Jussi Koskine.n 

PITUUSPONKAISUJA 
Yleisurheilun hallimestaruuskilpai

lut Stadionin sisäradalla. 
Pituushyppy: Pojat 10-v. 1) Mika 

Dahlman 346, 2) Kimmo SatoJa 312, 
3) Visa Ketola 289, 4) Janne Ojala 
264. 

Tytöt 10-v. 1) Kirsi Pakarinen 265, 
2) Terhi Pakarinen 216. 

Pojat 12-v. 1) Seppo Nastolin 398, 
2) Kari Vi<rala 395, 3) Aki Ojala 350. 

Tytöt 12-v. 1) Pia Barclay 385, 2) 
Heini Holopainen 382, 3) Soile Hy
värinen , 4) Pia Huusko 323, 5) Maa
rit Laamanen 320, 6) Marja Haakana 
304. 

Pojat 14-v. 1) Petri Lehti 419, 2) 
Janne Rämä 417, 3) Veli-Matti Tei
monen 402, 4) Kimmo Kallio 377. 

Tytöt 14-v. 1) Jaana Ahonen 379. 

YLEISURHEILUKOULU
VÄKI 

Ikävän nyt ke·rron teHie (ei kui
tenkaan m1rn sairastunut) vaan 
Brobackaan suunniteltu leiriviikon
loppu p·eruuntui·. S.yynä tähän on ti 
lojen ahtaus. Paikat ovat l·iian täyn
nä. Mutta TUK:n Helsingin piiri jär
jes•tää tänäkin vuonna leirin ja• sin
ne lähtee HKT:Iäisiä. Leiri pidetään 
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MERKKIPÄIVIÄ 

Bertta Halme täytti 21. 1. 70 vuot
ta. Bertta tunnetaan seuramme aikai 
semp•ana uurastavana naisjä·senenä. 
Hän on litittynyt HKT:n jo vuonna 

heinäkuussa . 
Mutta nyt vaHtus.ten ketju jatkuu, 

ensin tuH tuo Brobacka ja si-tten 
tämä yleisurheilukoulun jäsenmaksu. 
Jäsenmaksusuorituksia emme ole 
saaneet montakaan . Tämä hankaloit
taa tilanne·tta järjestää toimintaa 
teille, arvoisa pikkuväki ja vähän 
suurempikin väki. Maksa:kaapa jä
senmaksunne, niin me järjestämme 
tilanteen mukaan kilpailuja ja leire
jä. Emme tähän pysty, jos meillä ei 
ole rahaa. Sinunkin jä'senma~susuo
rituksesi auttaa meitä asiassa eteen
päin. 

Ei minulla nyt täHä kertaa ole 
muuta kuin käväiseppä postin tai 
pankin kautta kun tulet harjoituk
siin , niin s.inullakin on iloinen kevät
mieli . 

terveisin Keijo 
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1929, siis samana vuonna kun seu
ramme pe-rustettiin ja on seuran va
paajäsen. Bertta on toiminut vuo 
sien varre·lla johtokunnan jäsenenä , 
pii·rikokousedustajana ja seuramme 
naisjaoston kantavana voimana . 

* 
NHs Nicklen täytti 9. 2. 60 vuotta. 

Tämä moninkertainen maaotte·lumies 
ja yli kahden met rin korkeushyppää
jä alkoi kan~aa HKT:n värejä vuon
na 1950. 

Toivo Sonnisen merkkipä·ivä oli 
25. 3. ja täytti hän silloin 60 vuotta. 
Toivo oli aikoinaan erinomainen 
yleisurheilijalupaus sekä pelasi pe
säpaHoa HKT:n ykkösjoukkueessa. 
Hän on seuran vapaajäsen ja on jo 
vuonna 1936 · l'iittynyt Kisa-Tovere·i
hin. 

* 

Kerttu Etelämä:ki, eli Kerttu-täti 
niinkuin HKT:n pikkutytöt aikanaan 
K.erttua nimittivät, täytti 4. 1. 50 

) 

vuotta . Kerttu on liittynyt HKT:n ri
veihin vuonna 1942. Hän on toiminut 
ja toimii• ede·Heenkin seuramme nais
osaston ohjaajana ja erikoi•sala hä
nellä on ollut juuri pikk·utyttöjen 
voimiste·lun ohjaus. Häne·llä on seu
rasamme vuosikymmenien työ taka
naan ja saamme ol'la onnell:i·sia , että 
meillä on oiiUit käytettävänämme 
juuri Kerttu. 

* 
Pau:i'i Lindberg täytti 14. 2. 50 

vuotta . Hän on liittynyt seuraamme 
1944. Lindberg, eli lempinimeltään 
"Limppu", on yksi se-uramme moni
puolisimpia jä•seniä. Aktiiviaikoinaan 
hän oli yle·isurheilija , suunnistaja, 
paHoiilija , hiihtäjä ym. H'än on ollut 
monivuotinen johtokuntamme jäsen , 
seuran sihteerinä ja helpompi sa
noa, että hän on ollut yleisurhe.i·lun , 
suunnistuks·en, veikkauksen, nuori
sotoiminnan y.m. monivuotinen työn
tekijä HKT:·ssä . 

* 
Ve ikko Ekström täytti 19. 1. 50 

vuotta. Hän on liittynyt HKT:n 1948. 
Oli erinomainen yle-isurheilija : 100 
metrillä lähes 11 sekunnin mies ja 
pituudessa myös lähellä 7 metriä. 
Edustanut HKT:tä monien vuosien 
ajan. 

* 
Olavi Stenberg myös ehti 50 vuo

den ikään. "Stepa" tunnettiin 40-
50-luvuil·la yhtenä Suomen parhaim
mista koripalloilijoista. Hän oli sit
keä ja tehokas takamies SM-sarjas
sa. Akti'ivikautensa jä1lkeen St epa on 
osallis:tunut voimakkaasti valmen
nustoimintaan ni in HKT:s·sä kuin 
Elannon lskuss.a, jotka molemmat 
seurat ovat olleet hänelle läheisiä. 

KISIS-HULKKÄ 
Nyt kaikki· mukaan, kaikille hölk

kätaitoisille, -intoisill>e viesti kuuluu. 
Kaikki kutsurtaan mukaan Ki·sis-hölk
kään. Lähtolaukaus pamahtaa, joten 
tule mukaan suu:reen juoksuun tou
kokuun 14. Pirkkolassa. Järjestäjä
nä toimii Hel•singin Kisatoverit ry 
(HKT). 

K,un hölkkäilet kuntosi hyväksi 
muutenkin, miksipä et tu'li·si mukaan 
Kisis-hölkkään. Vauhbs·i e+ tarvits isi 
olla päätähuimaavan kovaa, kunhan 
vain kierrät lenkkisi , saathan siitä 
lenkkeilykirjaasi taasen mukavan
tuntuis.en merkinnän, että olet juos
sut päivän kuntoi.luosuutesi, oman 
kuntosi hyväksi·. 

Siis vi·elä kerran, oman kuntosi 
hyvä~si, oman intosi iloksi, tule mu
kaan Kisis-hölkkään Pi rkkolan maas
toon toukokuun 14. 

Kalenteriisi voit tämän jo merkitä 
sen varalta, ettet unohtaisi , siis: 
"Kisis-hölkkä 14. päi·vänä toukokuu
ta kello 13.00 Pirkkolassa." 

Autoilijan/ 
asialla 

Suomalainen 

l9l E•ÖL'-'YT 
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KALAN YSTÄVÄT! 

KALAT MEILTÄ 
Töölössä 
Mannerh.lien ja 
Nordenskiöldinkadun 
kulmassa 

HOTELLI- JA RAVINTOLAHENKILUKUNNAN 

LIITTO ry 

RAKENN~UOLA OY 
Turku. Helsinki. Lahti. Lohja. Pori. Porvoo. 

OULUNKYLAN 0 0 
1-11 ~~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~11111 11m 

MÄKITORPANKUJA 4. PUH. 725569 
MENEVÄT KOULUAUTOMME TULEVAT 

• Noutamaan vaikkapa kotoa. 
• Aloita autoilusi Oulunkylän Liikennekoulussa. 
• Kurssimaksut voit maksaa myös vähittäin. 
• Kurssi alkaa maana·nt. klo 17.30. 

Kuluttajain oma tuotanto 
osa turvallisuutta 

Kansanvaliaisesti johdettu kuluttajaiii 
oma tuotanto on osa turvallisuutta. Oma 
tuotanto antaa E-liikkeelle mahdollisuu
den säädellä hintakehitystä ja valvoa ku· 
luttajien etuja valmistamalJa järkevästi 
suunniteltuja ja hinnaltaan edullisia tuot-· 
teita. 
OTK on maamme suurin elintarvikkeiden 
valmistaja. Muutenkin omien tehtaiden 
tuotanto kattaa valtaosan E-myymälöiden 
tavaravalikoimista. Kahvipaahtimo, mylly!, 

keksi-, margarnn1-, ravintojaloste-, säily-
. ke-, lihanjalostus-, teknokemiallinen-, 

rehu-, vaatetus-, kattohuopa-, naula-, huo
nekalu- ja puuvalmistetehtaat, . maatilat, 
puutarhat, teurastamot ym. toimivat run
saiden ja tarkoituksenmukaisten tuote
valikoimien luomiseksi ja säilyttämiseksi. 
.Tuotteet, jotka eivät täytä · hyvin tarkoi 
tustaan, karsitaan jo alkuvaiheessa. Siksi 
E-myymälä onkin turvallinen ostospaikka, 

. jossa jokainen tuote on hintansa arvoinen. 

Keskusosuusliike OTK 

LEVYLEIKKURIMME ON TULLUT 
Nyt voimme suorittaa rakennuslevyjen 

MÄÄRÄMITTASAHAUSTA 
• Keittiökalusteet • Paneelit 
• Parketit • Sahatavarat 
• Sisustelevyt 

Tulkaa tutustumaan näyttelyymme. 
Avoinna myös lauantaisin klo 9-13. 

Kirkkonummen asemalla • Puh . 2987161 

Puup1ste 
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Turvan kotivakuutus on nykyaikainen ja taloudellisesti edul
linen tapa turvata koti tavallisimmilta vahingoiltå. 

Huom! Turvan kotivakuutukseen, jossa on vastuuvakuutus, 
sisältyy ilman lisämaksua myös oikeusturvavakuutus. 

- Tulkaa turvaan! 

1YÖVÄEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYI-ffiÖ Turva 
PÄÄKONTTORI TAMPEREELLA 

RIKAS JA RAIKAS AROMINEN 

SALUDO 
PIRISTÄÄ AINA 

OTK:n PAAHTIMO 
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MAAHANTUOJAN VAL TUUTIAMA 

DODGE-
Huoltokorjaamo 

DATSUN 
Helsingin 

keskustassa 

LÖNNROTINKADUN AUTO OY 
LÖNNROTINKATU 16 PUH 604 885 

PAPERITEOLLISUUDEN TYöNTEKIJÄIN 

LIITTO R.V. 

TERVETULOA OSTOKSILLE -
RUNSAASTA VALIKOIMAST AMME 

' 
SATAMAN VALINTA 
Satamakatu 3, puh. 628 480 

IJVAIHTOAUTOT 

cduiiiiMI 

~ 
3 LINJA 3 

puh. 717 645 

~·:A·~ 

Urheiluväen kohtauspaikka 

ottelu·n jälkeen 

MERIHOTELLI 
Hakaniemenranta 4 

- TERVETULOA -
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NYT RAJUJA ALENNUKSIA 
kaupungin keskustassa 

KALUSTAJA GERKMAN 
Mannerhe'i'mintie 36, puh . 441 226 

(Viistosti vastapäätä Finlandia-taloa) 

AVOINNA: 

Arkisin 10.00-18.00 
Lauantaisin 9.00-14.00 

Erikoishammasteknikko 

T. RUSANEN 

SiHasaar·enkatu 12 A, 3. krs .. (Paasita,lo, Hakaniemi) 
Puh. 779 337 

SUMPPU 
Kalastus- ja urheiluvälineiden erikoisliike 

Helsinginkatu 4, Helsinki 50 

KÄYPPÄ TALOSSA! 

KULLERVON VALINTA 

KOSKELAN VALINTA 

Hyvän palvelun ja hyvän tavaran K-kaupat! 

) 

' 

AUTO- JA KULJETUSALAN TYöNTEKIJÄIN LIITTO R.Y. 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA Helsingin konttori 

MAANRAKENNUSLIIKE ARMAS KALLIO OY 
Vantaa, Viinikkalan teoiHsuusalue, puh. 890 344 

HELSINGIN KIRJATVONTEKIJÄIN YHDISTYS R.Y. 
He·lsinki 

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS 

KEMIAN TYöNTEKIJÄIN LIITTO R.Y. 
Helsinki, Haapani·emenkatu 7-9 B, puh. 70 911 

LIIKETYöNANTAJAIN KESKUSLIITTO R.Y. (LTK) 
Helsinki 

4> OSUUSPANKKI-KYLLÄ 

SUOMEN FORSIITTI-DYNAMIITTI OY 
Hanko 

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTULIITTO R.Y. 
Helsinki, Merikatu 1 B, puh. 90-633 994 

SUOMEN MERIMIESUNIONI R.Y. 

VALTION TYöNTEKIJÄIN LIITTO R.Y. VATY 
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Lehtien jakelu 
Kirkkonummella 

- Kirkkonummen kunnanvaltuuston ilmoituslehti
päätöksen liitteenä olevasta selvityksestä ilmenee 
mm. eräiden päivä- ja puoluelehtien painosmäärät se
kä jakelu. Mielenkiintoista on ehkä verrata eri lehtien 
Kirkkonummen kunnan alueella tapahtuvaa jakelua. 
Seuraavassa kyseisen kunnan laatiman yhteenvedon 
tietoja: 
Lehti Jakelu 

Kirkkonummen Sanomat 
Seurakuntasanomat 
Helsingin Sanomat 
Hufvudstadsbladet 
Västra Nyland 
Uusi Suomi 
Kansan Uutiset 
Demari 
Länsi-Uusimaa 
Arbetarbladet 
Folktidningen Ny Tid 

Kirkkonummella 

&.OOOkpl 
3.120 kpl 
2.496kpl 
1.193 kpl 

700kpl 
250kpl 
244kpl 
214 kpl 
170 kpl 
101 kpl 
50kpl 

Kristityn vastuun, Uuden Polttopisteen, Expressin, 
Tiedonantajan jakelusta Kirkkonummella ei ole leh
tien toimituksen ilmoituksen mukaan saatavissa luku
ja. 

KIRKKONUMMEN SANOMAT 
ON TEHOKKA.IN 

LÄNSI-UUDENMAAN ILMOITUSLEHTI 

1 
' 

Metallityöväen Uitto r.y. 
maan suurin ammattiliitto 
taistelee metallityöläisten 
ja kaikkien palkansaajien 
puolesta. 

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY. 

Siltasaarenkatu 3-5, Helsinki 53 

Puh. 750 570 

He lsinki 1977. T. A. Sahalen Kirjapaino Oy 



AINOA KESPORT LIIKE KESKUSTASSA 

Tiedätkö mitä on 
kesportisso, 
ellet, niin tule 
käymään. 

T:nimi T. Lepistö 
Hämeentie 14, puh. 718 624 

Ensimmäinen Kisis-hölkkä antoi lupauksia siitä, että tästä tilaisuudesta ajanmit· 
taan saadaan suuri tapaus hölkkäväelle. 



UNION 
suomalainen 

kuten sinäkin. 

IOil 

POIKKEA 
KOTIMAISELLE 
UNION-ASEMALLE 
NIITÄ ON 
JO YLI 300. 

Kunnon lihasta saa aina 
kunnon ruuan 

Kunnon lihaa, mureaa ja mehevää 
ammattitaidolla käsiteltyä 

Liha-alan asiantuntija: 

• 

- Lihapiha on tekijä -

Tue l(aunialan 

Sotavammasairaalaa 

Koskelantie 46 

Helsinki 
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... ja varmemmaksi vakuudeksi 

ralllse 

Myönnämme auto-, palo-, 
tapaturma-, kuljetus- ym. 
vahinkovakuutuksia. 

Yrittiijiiin rt1kuutus 
KESKINÄINEN YHTIÖ 

Aleksanterinkatu 7, Helsinki 

Vahvaa 
vihemmälläl 

K·kaupasta 

VW!x@i 
Dd[! PORTHANINK.4 

ILOISET PÄIVÄTANSSIT 

klo 13.00 alkaen 

joka päivä tuttuun tapaan 

• 
TERVETULOA 
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MAAHANTUOJAN VALTUUrTAMA 

DODGE- DATSUN 
Huoltokorjaamo Helsingin 

keskustassa 

LÖNNROTINKADUN AUTO OY 
LONNROTINKATU 16, PUH. 604 885 ·· 

Varmista matkasi onnistuminen! 

Poikkea Käpylän Teboiliin, Käpyläntie 1 ja 

anna ammattimiesten huoltaa ajoneuvosi. 

KÄPYLÄN TEBOIL 

Puh. 795 223 

Oy Multifac Ab 
Yliopistonkatu 11 a B. 20110 Turku 11, puh. 921-335 312 

Urheiluväen tuntema 

- Valmistamme, vuokraamme ja myymme 

- Bingokoneita ja -pöytiä 

- Bingoliuskoja ja -tarvikkeita 

- Ventti- ym. arpoja 

- Biljardipöytiä koti- ja kerhotiloja varten 

- Palvelemme konsultteina bingo- ja arpajaisalalla. 

KTV 

Kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain Ii itto ry 

Kuntasektorin suurin, 
yli 120000 jäsenen 

ammattiliitto -

Kuntasektorin palkansaajien 
ja eläkeläisten 

voimakas etujen ajaja 
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.VERTA 
ei saa apteekista 

eikä sitä voi 

tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta 

osaltasi, ettei 

Veripalvelun kaapit tyhjene 

milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 

SUOMEN SOKERI 

Päivän kuin päivän 
virkistää ·· 
Saludo
kahvi 
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E 
MYYMÄLÄT 
CENTRUM 

KISATOVERI 
_/l!:o 3 1977 

Se oli elämää 

Konekirjoitusliuska ja rapiat päälle 
on vähän kun pitäisi muistella aiko
jaan HKT:n riveissä ja toiminnoissa. 
Kymmeneen vuoteen, minulle vauhdik
kaaseen ajanjak~on 1947-1957, mah
tuu paljon. Ja monenlaista. Ihmisiä ja 
tapahtumia, toiveita ja pettymyksiä, 
iloa ja surua, onnistumisen riemua ja 
epäonnen karvautta. 

Se oli elämää! Ja se elämä oli ri
kasta, toiminnantäyteisiä aikaa. Se oli 
silloin , kun vielä oltiin suhteellisen nuo
ria ja nättejä (?) Ja oltiin valmiita läh
töön urheilutehtäviin, yöllä taikka päi
vällä. 

Tunnen vielä tänäänkin nöyrää, vil
pitöntä kiitollisuutta, kun HKT otti ja 
antoi mahdollisuuden minunlaiselle olla 
mukana tehtävissä, joihin omasin 
useastikin enemmän haluja kuin taipu
muksia. 

Niille, jotka eivät tunne kerron ly
hyesti, että vähäinen panokseni näissä 
HKT:n puuhissa rajoittuivat pääasiassa 
toimitsijatehtäviin. Lyhytjännitteisenä 
liikuin jo silloin vain hölkkätasolla. Jo
ten tulosarkistoista nimeäni on vai
kea löytää. Ellei nyt HKT:IIä satu ole
maan listaa : Ikuiset alokkaat. 

Kun tänään , elämäni loppusuoralla, 
muistelen ja punnitsen tekemisiäni, 
niin eiköhän se vain ollut parhainta 
aikaa kun kykenin ajattelemaan ja 
työskentelemään, en itseäni vaan toi
sia ajatellen ja toisten hyväksi. Ei näi
tä epäitsekkyyden hetkiä toki järin 
runsaasti ollut, mutta ehkä ne siksi 

muistuvat parhaiden mieleen. Kehumi
sen tarvetta tässä ei ole vähääkään 
kun tietää, että HKT:ssäkin on ihmisiä 
jotka ovat olleet vapaaehtoisessa seu
ra- ja kilpailutoiminnassa mukana vuo
sikymmenet. Tämän Kisatoveri-lehden 
päätoimittajakin peräti 50 vuotta. Ellei 
ylikin! 

Mihin nyt sitten olen tällä lyhyellä 
kirjoituksellani pyrkinyt? Siihen, että 
kannattaa heittäytyä koko nuoruuden, 
koko ihmisen tarmolla, innollakin , mu
kaan urheilun värikkääseen maailmaan. 
Antaa siihen oma, vapaaehtoinen pa
noksensa. Koko sydämessä ja taiton
sa. Ja kun sitten tulee aika siirtyä 
syrjään, kuka mistäkin syystä, niin on 
sen jälkeen monta omakohtaista koke
musta, monta hienoa muistoa jäljellä. 

Ainakin omasta elämästäni olisi puut
tunut paljon ilman HKT:n päiviä. Aske
leeni suuntautuivat joka tapauksessa 
hyvän, eikä pahan palvelukseen. Ja se 
oli eräs elämäni valinnoista parhain ja 
onnellisin. Siitä olen erittäin kiitollinen 
myös, että sain mahdollisuuksia yrittää 
eri sektoreilla siioieni kantavuutta. Ei 
ollut eikä ole HKT:n vika, jos useim
miten tuli hätälasku kun eivät rahkeet 
kestäneet. Kaikella on rajansa, minul
lakin. 

Lopuksi lämmin käden puristukseni 
tämän Kisatoveri-lehden välityksellä 
kaikille HKT:Iäisille. Ja urheilutovereil
leni jotka tämän sattuvat lukemaan. 
Kiitos kun kestitte! 

Yrjö Lapinlinna 
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Kisisläisten merkkipäiviä 

16. 5. täytti 60 vuotta Erkki Niemi, 
joka oli 30-luvun HKT:n eturivin nuoria 
urheilijoitamme. Hän edusti seuraam
me monien vuosien ajan yleisurheilun 

· seuraotteluissa ja kilpailuissa. Pesäpal
loilu oli hänelle myös tuttua harras
tusta. 

18.-5. täytti Maire Metsävaara 60 
vuotta. Maire oli vuosikymmenet seu
ramme naisosaston kantavia voimia. 
Hän harrasti itse innokkaasti voimiste
lua ja sen ohella oli naistoimikunnan 
jäsen ja jäsenyys myös seuramme joh
tokunnassa ei ollut hänelle vierasta. 

* 
15. 6. täytti Toivo Vallgren 70 vuotta. 

Vallgrenin harrastus oli pitkienmatko
jen juoksut ja hiihto. Niin monet vuo
sikymmenien aikana oli pitkien matko
jen kilpailut eri puolilla Suomea mihin 
Toi;vo osallistui. Hänen parhaita tulok
siaan: 3000 m 9.22,0, 5000 m 16.11 ,8, 
10 000 m 33.45,0. 

29. 6. täytti seuramme entinen, moni
vuotinen sihteeri Teuvo Nurmi 50 vuot
ta. Teukan harrastukset seurassamme 
ovat olleet yleisurheilu, koripallo, ja 
ehkä turhaa eritellä, sillä harrastus tai-

10 

KISATOVERI 
23. vuosikerta 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
Vastaava toimittaja 

KALERVO LÖFBERG 
(puh. 77 48 78) 
Toimitussihteeri 
PENTTI SALMI 
(puh. 59 87 23) 

Tilaushinta 10 mk vsk. 
Toimituksen osoite: 

Karakallionkuja 6 F 48 

si riittää joka lajiin mitä meillä ohjel
massa oli. Seuratoimitsijana, kilpailu
tuomarina ja liittoportaiden edustukset 
olivat ne hommat, mitä hän seuramme 
toiminnassa teki. Jaostojan ja johto
kunnan jäsenyys oli erittäin monivuo
tista. 

* 
2. 8. täytti seuramme erinomainen pi

kajuoksija Sven Lagerström 60 vuotta. 
Ne monet vuodet ja kilpailut, joissa 
Sven edusti seuraamme, ovat erittäin 
muistorikkaita niille, jotka vielä muis
tavat hänen aktiiviaikansa. Niinä vuo
sina voitimme Svenin mukana ollen 
monia TUL:n mestaruuskilpailujen mi
talisijoja niin nuorissa kuin yleisissäkin 
sarjoissa. Svenkan parhaat tulokset: 
100m 11,2 ja 200m 23,6. 

* 
HKT:n parhaat onnittelut ja kiitokset 

menneestä päivänsankareille ja toivo
muksella, että ei unohdeta vaan tava
taan vielä. 

Pojat ovat valmiina starttaamaan leirille, 
josta muodostui kaikille mukanaoleville 
elämys. 

Nastola 77 -
leiri parhaimmillaan 

Kun TUK:n Helsingin ja Lahden pii
ri päättivät järjestää yhteisen urheilu
leirin tytöille ja pojille iältään 8-15 
vuotta, ei kukaan osannut aavistaa 
kuinka kivaksi kaikki tulisi muodostu
maan. 

Eivät edes ne kymmenen yleisurhei
lukoululaista, jotka yhdessä neljän val
mentajan kanssa ahtautuivat täpötäy
teen bussiin Paasivuorenkadulla heinä
kuun 1. päivänä. Matkamme suuntautui 
Luhtaanmaalle, joka sijaitsee Nastolan 
kunnan alueella noin 130 km Helsin
gistä. 

Päästyämme perille pystytimme tel
tat ja ahmimme ensimmäisen aterian 
leirillä. 

Onneksi ilmat olivat meille melko 
suotuisat, sillä vain parina ensimmäi
senä päivänä satoi ja muina päivinä 
oli hellettä. Jokaisena päivänä meillä 

oli ohjelmaa: uintia, erilaisia pallopele
jä, kilpailuita, retki luontoon ja kaikkea 
muuta mukavaa. 

Aikamme kulu i nopeasti, eikä kenel
lekään tullut koti-ikävä. Vastaava leiri 
oli kaksi vuotta sitten Lammilla, mutta 
tämä Luhtaanmaan leiri oli ainakin 
kaksi kertaa parempi. 

Leirimme johdosta vastasivat Leo 
Vilkka ja Pasi Puroaho, huoltopäällik
könä oli Keijo Houni ja heidän lisäk
seen oli 12 ohjaajaa erilaisissa tehtä
vissä. 

Ohjelmallisia vieraita olivat urheilu
sukeltajat, tanhuajat ja mestarisuun
nistaja. Mielestäni koko leiriohjelma oli 
suunniteltu hyvin ja mielenkiintoiseksi. 
Ruoka oli erinomaista ja sitä sai ottaa 
lisää, jos vain vatsaan sopi. 

Kotimatkalle lähdimme lauantaina 9. 
heinäkuuta kevein mielin ja tietoisena 
siitä, että TUK:n seuraava samanlai
nen leiri järjestetään taas Luhtaan
maalla ensi vuonna, jolloin meistä yu
koululaisista mahdollisimman moni läh
tee mukaan, tottakai. 

Jarmo Välimäki 
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VEIKKAUS 
Tuo kuponkisi HKT:n veikkausten vastaanottopaikkaan keskiviik
koisin klo 16-21, Urheilutalo, Helsinginkatu 25. 
Näin tuet HKT:n nuorten urheilutoimintaa. Siellä tavataan. 

Jännitystä 

Seuraottelu HKT -Koskenmäen Ki
sailijat Tuusulassa 28. 5. Se olikin jän
nä ottelu . Heti ensimmäisessä lajissa 
tuli häviö, mutta sitten tilanne parani 
vähitellen, sillä kahdessa seuraavassa 
lajissa (pojat 100 m ja pituus 10 v) 
tuli paljon pisteitä Juha Määtän ja 
Rauno Lindströmin tuomina. Niin piste
tilanne eteni aina vain tasoissa. 

Parissa lajissa hävittiin, mutta vas
taavasti muutamissa voitettiin. Tilanne 
pysyi jännittävänä aina viesteihin saak
ka, jolloin Koskenmäen Kisailijat oli 
parempi ja voitti meidät muutamalla 
pisteellä. Lopulliseksi pistetilanteeksi 
muodostui seuraava: HKT 75, Kisaili
jat 85. Harmittavan pieni tappio. Ei se 
mitään. 

Seuraavan kerran meillä on ottelu 
7. 8. EK-V:tä ja LoKV:tä vastaan, sil
loin on meidän yuoro .voittaa, vai mitä? 

Arvoisä ... 'YU-koululaisen äiti ja isä. 
Nyt kesän ollessa lopuillaan on ajatel
tava loppukesän tapahtumia, joista tär
kein on TUK :n tyttö- ja poikapäivät Po
rissa ajalla 20.-21 . 8. Kaikki haluk
kaat matkaavat tällöin piirin järjestä
mällä kuljetuksella. Tarkka lähtöaika ja 
paikka selviävät pian. Kilpailut alkavat 
siis Porissa lauantaina 20. 8. kello 12, 
joten silloin on oltava meidän viimeis
tään siellä. Majoitus on Cygneauksen 
koulussa, jossa myös syömme lämpi
miä aterioita. 

Jokainen meistä lunastaa ns. "kisa
passin " , joka oikeuttaa ruokailuun, 
majoitukseen ja kilpailuihin ja jonka 
hinta on 15 mk. Matkakustannuksista 
päätetään erikseen. Yleensä nämä mat
kat ovat ilmaisia. 

Urheiluvaatteiden lisäksi on otettava 
mukaan peseytymisvälineet, omaa ra
haa (juomista, jäätelöä yms. varten). 

12 

Mikä teillä on jotakin kysyttävää ko. 
kilpailujen suhteen, voitte mainiosti 
soittaa niihin puhelinnumeroihin, jotka 
saitten jo aiemmin lähettämässäni tie
doitteessa. 

Keijo Leppänen 

Innokkaimmat 
mukaan 
leirille 

URHEILU-LEIRI niille, jotka ovat ah
kerasti käyneet harjoituksissa kuluvan 
vuoden aikana ja niille jotka ovat saa
neet hyviä tuloksia kilpailuissa, ovat 
siis YU-koulun lupaavia urheilijoita. 
Tälle leirille pääsee noin kymmenen 
tyttöä ja poikaa yhteensä. Tämä leiri 
on "palkintoleiri". Mikäli olet innokas 
käymään harjoituksissa, on sinulla 
mahdollisuus päästä mukaan. lnnostu
neisuus ja hyvät tulokset ratkaisevat. 
Leiripaikkana o'n Pajulahti. Tämä leiri 
ei ole aivan ilmainen, siitä joutuu mak
samaan jotakin. Summaa emme ole 
vielä ratkaisseet, mutta lienee 50 
mk:sta alaspäin. Järjestämme tämän 
leirin ajalla 27.-28. 11 . tai 4.-5. 12. 

'* 

HKT:n ja samalla TUK:n valmennus
toimintaa hoitava seuramme jäsenen 
Hannu Saarisen kodissa on saatujen 
tietajemme mukaan tapahtunut miellyt
tävä perhetapaus, vaimo Pirkko on 
synnyttänyt 7. 7. 1977 terveen tyttölap
sen ja samalla HKT:nkin jäsenluku li
sääntyi. Kaikkien kisisläisten parhaat 
onnittelut vanhemmille. 

HKT:n yleisurheilukoulun 
lupaava urheilija 
Seppo Nastolin. 

Ensimmäinen kisa Sepolla TUK:n 
hallikisat Stadionilla tammikuussa, jol
loin pituushyppytulos oli 398 ja 50 m :n 
aika 7,6. Seuraava kilpailu oli seura
ottelu HeTa-HKT, jonka voitti HKT. 
Siellä tulos muodostui hyväksi pituus
hypyssä 437. Otaniemessä oli halliki
sat, joissa Sepon oma ennätys parani 
jälleen muutamalla sentillä, tulos nyt 
455 ja kuulakin lehsi 10,05. Seuraotte
lussa Koskenmäen Kisailijat - HKT 
Sepon 100 m:n aika oli 14,7, pituushy
pyn tulos 401 ja viestissä Seppo rat
kaisi voiton HKT:n hyväksi , jota olin 
Sepolta odottanutkin. 

Seppo kävi Loimaalla kilpailemassa 
ja myös voiton hakemassa kolmiotte
lussa : korkeus 130, 60 m 9,4 ja pituus 
391 . Pääkaupunkijuoksun karsinnoissa 
Seppo saavutti toisen sijan 1000 m:llä 
ajalla 3.16,0, joka myös edellytti Sta
dionille pääsyn. Sepon juoksu oli erit
täin hyvä, saav.utus 7:neksi tuloksella 
3.14,70, joka edellytti omaan ennätyk
seen. Lohjalla Seppo juoksi jälleen 
1000 m, omassa erässään tuli voitto. 
Mutta Sepolla ei ollut minkäänlaista 
vastusta, koska joutui juoksemaan 
heikkotasoisessa toisessa erässä. Aika 
oli 3.14,6 ja koko kilpailussa kuudes, 
ennätystulos parani jälleen. 

Seppo Nastolin on lupaava yleisurhelli
japoika. 

Olavi Teimonen 

Jäsenmaksut 

HKT:n jäsenmaksut voit suorittaa postisiirtotilille 730 12-1. 

Jäsenmaksu on 20,-

Tee se heti , jos se on vielä Sinulta tekemättä. Kiitos. 
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Yleisurheilukoulu 
kevään kilpailuissa 

Tämän vuoden ensimmäiset kilpailut 
ulkona käytiin Herttoniemen urheilu
kentän maastossa. TUK :n Helsingin 
piirin maastojuoksukilpailut Tuloksia 
emme tiedä vieläkään , sillä järjestäjät 
onnistuivat sekoittamaan kaikki tulok
set! 

Onkin varmaa, että kilpailut järjes
tetään uudelleen, mutta ajankohtaa 
emme tiedä vielä. Nyt onkin niillä, jotka 
eivät olleet mukana näissä kisoissa, ti
laisuus osallistua uudelleen järjestettä
viin kilpailuihin. Tilaisuutensa on var
sinkin tytöillä, sillä heitä on ollut var
sin vähän ja voitonmahdollisuudet ovat 
suuret. 

Kannattaa muistaa se, että myös 
joukkuepalkinnot jaetaan. Joukkuee
seen kuuluu vähintään kolme juoksi
jaa, joiden yhteenlaskettu sijoitus rat
kaisee mitalin värin . Koetetaan saada 
jokaiseen sarjaan ainakin yksi jouk
kue. Harvalla seuralla on kolmea juok
sijaa per sarja, ei varsinkaan 14-vuo
tiailla tytöillä. Toivonkin , että kaikki 
lähdemme yhdessä hakemaan maasto
juoksun palkinnot kotikaappiin . 

Kevään mittaan olimme myös vies
teissä. Kuitenkaan ei menestyksemme 
ollut samaa luokkaa kuin edellisinä 
vuosina. Sitä, mistä meidän huonohko 
menestyksemme johtuu, on meidän 
syytä pohtia. Syitä on tietenkin useita, 
mutta mielestäni suurin syy on se, että 
monet teistä eivät tulleet kilpailuihin 
ollenkaan. 

Mistä moinen johtuu, on vaikea men
nä sanomaan. Saattaa olla, että jotkut 
teistä eivät tietäneet .koko kilpailuista 
ja että siksi jäivät pois. Sen tähden 
olenkin lähettänyt jokaiselle paperin, 
johon olen merkinnyt kaikki mahdolli
set kilpailut. Se paperi on teidän syytä 
pitää tallessa ja näkyvissä. 

Mielestäni on niin, että kilpailut ovat 
kuin palkinto ahkerasta harjoittelusta, 
ne ovat kuin testi siitä, minkälainen 
on kunto. On sellaisia urheiluseuroja. 
kin, jotka pitävät karsinnat siitä, ketkä 
pääsevät kilpailemaan eli edustamaan 
seuraa. Toiset eivät pääse koskaan , 
vaikka kuinka haluais isivat. Mutta ajat
tele sitä, että meidän seurassamme 
kaikki halukkaat pääsevät kilpailemaan , 
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Keijo Leppänen on yksi yleisurheilu
koulumme innokkaista vetäjistä. 

eikä kenenkään tarvitse jäädä kotiin. 
TUK :n Helsingin pi irin kilpailuiden 

taso ei ole kovin korkea, vaikka poik
keuksiakin on, siksipä olen sitä mieltä, 
että jokaisen teistä kannattaa lähteä 
kisoihin . Tässä on Vuosaaressa ollei
den viestikisojen tuloksia : Tytöt 10-v. 
4 x 100 m HKT toinen ajalla 76,1, 4x 
300 m HKT toinen ajalla 4.31 ,5, tytöt 
12-v. 4 x 100 m 62,2 kolmas. Pojat 14-v. 
4 x 100 m HKT neljäs ajalla 60,6, 4 x 
800 m HKT neljäs ajalla 11 .20,0. 

Meillä ei ollu t lainkaan osanottajia 
sarjoihin tytöt 14-v, pojat 10-v, pojat 
12-v. Lähes joka sarjassa olisimme ol
leet ainakin kolmansia, mikäli olisim
me vain viitsineet tulla kentälle. Olipa 
aika noloa jäädä pois. 

Nyt sovimme, että seuraavan kerran, 
kun on kilpailut, niin tulemme kaikki 
ajoissa kentälle ja kilpailemme kun
niakkaasti. Eikös niin? 

Keijo Leppänen 

Koripalloilussa luodaan 
nyt peruskuntoa 

Koripalloilijoiden kesään ei yleensä 
kuulu kilpailutoimintaa vaan aika kuluu 
harjoittelussa: peruskunnon luomisessa 
seuraavaa kautta varten . 

Näinollenkin voimme hyvin arkistoida 
viime kauden juniorien sarjataulukoita, 
joista menestys selviää. 

B-juniorit pelasivat kevätkaudella 
niinsanotun Kuparikiulu-sarjan, jonka 
kiertopalkinto on nyt Ripa Väyrysen 
piirongin päällä odottamassa ensi 
kautta. Lopputilanne oli : 

HKT 6 6 0 619-336 12 
Korikontu . ... 5 4 1 456-304 8 
Wartti 5 3 2 466-335 6 
S-Pantterit 5 2 3 297-241 4 
Kiri-60 5 2 3 261-223 4 
LePy 0 . 0 0 0 0 0 0 6 2 4 374-383 4 
Rekola 6 0 6 141-796 0 

Sarjan paras korintekijä oli HKT:n 
Mikko Widing, joka heitti kuudessa ot
telussa 186 pistettä (keskiarvo 31 ,0) . 
Muista kärkipään kisisläisistä tekivät 
pinnoja Risto Väyrynen 133, Jyrki Sep
pälä 67, Matti Vataja 67 ja Ari Ruus
kanen 63. 

C-juniorien SM-loppusarjassa ponnis
telimme sisukkaasti ja ajoin tasaväki
sestikin kärkijoukkueiden kanssa, mut
ta Suomen 6. parhaaksi joukkueeksi 
oli jääminen. Lopputilanne SM:ssä : 

JoKa • • 0 ••• 0 . 10 9 1 931-649 19 
KTP • • • •• • • 0 10 7 3 837-730 14 
Wartti 0 • • ••• 0 0 10 5 5 777-763 10 
HNMKY . . ... . 10 5 5 690-683 10 
NoPS • 0 •• 0. 0. 10 3 7 710-907 6 
HKT 10 1 9 609-822 2 

Henkilökohtaisessa korintekijätilas-
tossa Kisiksen Juha Tiitinen vei sel
vällä tavalla korintekijäkuninkuuden, 
sillä Juha heitti sarjan aikana 323 pis
tettä (ottelua kohden siis 32,3 pinnaa). 
Lähinnä olivat KTP :n Pekka Markka
nen 290 ja Nokian Matti Tuominen 260 
pistettä. 

C-juniorien Helsingin piirisarjassa 
selviydyttiin loppuottelul!ln Kristikaa 
vastaan. Hyvävauhtinen ottelu päättyi 
viiden pisteen tappioemme 87-92 (38 
-45), mutta hopeaa kuitenkin tuli ja 
joukkueemme voitti tässä sarjassa esi
merkiksi Wartin , jolle SM-sarjassa niu. 
kasti hävittiin. Piirisarjan lopullinen jär
jestys oli seuraava: 

HNMKY . ..... 8 8 0 769-355 16 
HKT 8 6 2 594-414 12 
Playhonka . .. . 8 6 2 634-384 12 
Wartti .. ... .. . 8 5 3 719-447 10 
KaPo • •• • • 0. 0 8 5 3 544-406 10 
LePy •• 0 •••• 0 8 3 5 418---653 6 
ToPo . . . .. . .. 8 2 6 375-454 4 
SYKKI 8 1 7 439-614 2 
Pantterit 8 0 8 248-1013 0 

se onnistui sittenkin ... 

1. K 1 S 1 S - HÖLKKÄ 

Viime keväänä seuramme järjesti, 
Joutsilan "Raikan" ideoiman, 1. KISIS
hölkän kauniin keväisen sään vallites
sa Pirkkolan urheilupuistossa. Hölkkää
jä! tuntuivat ottaneen asian innostu
neesti vastaan, koska osanottajia ker
tli yhteensä kolmattasataa . 

Miesten hölkkäsarjassa nähtiin pää
kaupunkiseudun parhaimpia hölkkää
jiä sekä vasta-alkajia. Miehistä nopeim
min tuli maaliin Hannu Vasala, joka 
muuten on kultamitali-Pekka Vasalan 
isoveli. Firmojen ja liikelaitosten välillä 
kilpailtiin myös joukkuein paremmuu
desta. Naisten kilpailun voitti HKL :n 
naisten joukkue. miesten sarjassa isän
nöivät FINNAIRIN kovat hölkkääiät 
Palkintoja jaettiin runsaasti niin sijoi
tuksen kuin arvankin oerusteella. Los 
Pacosin AURINKOMATKAN voitti ar
vonnassa HKL:n Arja Arronen. -> 
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Tuloslista 

Tuloksia Helsingin piirin mestaruus
kilpailuista: 

8-tytöt : 100 m 5) Ansa Rivakka 
13.3. Pituus 4) Ansa Rivakka 484. 1500 
m 3) Tuula Kaitanen 5.38,3. 

Naisten kilpailut: Pituus 6) Ansa Ri
vakka 474. 100 m Ansa Rivakka 13,7. 

Miehet : Vuosaaressa : pituus 2) Erik 
Jansson 695, 4) Heikki Heiniö 676, 
8) Arno Kröhan 649. 3-loikka 2) Erik 
Jansson 14.85, 4) Arno Kröhan 14.31 . 
Kiekko : 3) Juhani Kinnari 46.34. 800 
m Hannu Saarinen 2.11,5. 

Nuoret, 1 0-ottelu : 4) Petri Oitt inen 
3533 pistettä (13,2-571-10,21-160 

Yleinen 4 x 400 m 5) HKT 4.25,8 
(Timo Mustajoki - Aarne Granqvist 
- Hannu Saarinen - Jarmo Välimä
ki). 

8-pojat : Hiekkaharjun kentällä : 
Moukari 1) Matti Vataja 30.56. Kiekko 
1) Mat.ti Vataja 44.74. Kuula 2) Matti 
Vataja 12.22. 

Nuoret : Korkeus 2) Peter Hyrkäs 
195. Keihäs 4) Petri Oittinen 45.48. 
Kuula 5) Petri Oittinen 10,52. 

TUK:n mestaruuskilpailuissa Kuu
sankaskeila Ansa Rivakka voitti 8-
tyttöjen pituushypyn tuloksella 495 ja 
oli 100 m:llä toinen ajalla 13,7. 

HKT:n parhaita tuloksia kesän ai
kana : 3-loi.kka Erik Jansson 15.37 ja 
pituus 704, Arno Kröhan pituus 664, 
8-tyttöjen pituus Ansa Rivakka 505 
ja 300 m 44,5. 1000 m (12-vuotias) 
Seppo Nastolin 3.14,6. 

KISIS-HÖLKKÄ oli hyvän esimerkki 
siitä, mihin pystytään jaostojen välisel 
lä yhteistyöllä sekä luomalla hyvä seu
rahenki yhteisten ponnistusten myötä. 
Ensi keväänä on tarkoitus jälleen kir
maista KISIS-HÖLKÄN merkeissä mikä 
tietysti tavoitteeksi sopii meille kunto
hölkkääjille kuin myös seura-toimitsi
joille. 

Kiitokset järjestelyissä mukanaolleil
le sekä kaikille niille, · jotka muuten 
edesauttoivat hölkkämme onnistumi
sessa. Toivottavasti ensi vuonna taas 
tavataan , pääkaupungin parhaan höl
kän - KISIS-HÖLKÄN merkeissä. 
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Erik Jansson oli SM-kisoissa, Kale
van Kisoissa 3-loikan loppukilpailus
sa 8. tilalla. 

Matti Kankaanpää kilpail i 28. 5. Sei
näjoella Seinämaratonilla, missä oli 
osanottajina 336 juoksijaa. Matti tuli 
sarjassa 50-54-vuotiaat 1. sijalle ajalla 
3.01 .09. Tämä Seinämaraton juostiin 5. 
kerran . Matin sarjassakin oli osanotta
jia useampi kymmenen, joten hänen 
voittonsa oli erittäin ansiokas. 

Totuusleikissä 
Ansa Rivakka 

Täydellinen nimesi? 
- Ansa Marina Rivakka 

Syntymäaika ja -paikka? 
- 28. 7. 1962 Helsinki 

Tuloskehitys? 
60 100 300 
m m m 

1974 (12-v) 9,2 
1975 (13-v) 14,1 50,8 
1976 (14-v) 13,4 42,9 

400 
m 

61,9 

Perheesi Ja muut harrastukset? 

pit. 

320 
440 
492 

- Isä, äiti ja koira. Käsityöt, teatteri ja 
ulkoilu. 

Mieliruokasi ja -Juomasi? 
- Verinen pihvi ja maito 

Poikalhanteesi? 
-Salaisuus 

Mikä Sinusta on parasta urheilussa? 
- Kilpaileminen Ja harjoitteleminen ja 

myös se, että saa paljon uusia ka
vereita. 

Parhaat jo huonoimmat ominaisuu
tesi oman arviosi mukaan? 

- Huonoin on ehkä itsepäisyys. Paras 
että lepyn nopeasti. 

Mielimusiikkisi? 
- Kaikkiruokainen. 

Ketä henkilöä arvostat? 
- Vanhempiani. 

l 
KUN TARVITSETTE KIINTEISTÖN-

VÄLITTÄJÄÄ NÄITÄ PALVELUJA ' 
SAATTE MEILTÄ 

Myynti- ja ostopalvelu , i·lmo'ittelu, asiakaskort isto, asia~irj'Ojen 

han:kinta, ·leimav.erolaslkelman laadinta, leimaveroasio'iden 

hoito, 'kauppaki njo,jen ~eko yms. 

Kaupanteko on asiakkaallemme vaivatonta. 

(A) Esplanaadin Notariaatti Oy LKV 
00120 Hel·~ink· i 12 Fred ni•kinkat·u 30 A 4 

P.uh. 608 678, 654 281, 647 980, 607 320, 

Wai•s,in 863 745. 

AUTONOVO OY 

Tervetuloa ostoksille
runsaasta valikoimastamme 

SATAMAN VALINTA 
Satamakatu 3, puh. 628 480 
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Kun on kyse 
rakentamisesta 

Otto Wuorio Oy:n 
organisaatio 

ja asiantuntemus 
ovat 

käytettävissänne . 

OTTO WUORIO OY 
ON RAKENTAJA 

Kutomontie 16-18 E, 00380 
Helsinki 38, puh. 558 011 
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VALINTATALOT 
AINA AJAN TASALLA 

VALINTATALO OY 
Bul evard i 6 

Helsinki 

Korintekijät on entisen maajoukkuekoripalloili
jan, 'kymmenkertaisen Suomenmestarin , Kori
palloliiton ja Panttereiden nokkamiehen rä
mäkkä muistelmateos - katsaus omakohtai
sesti koettuun pelin kehitykseen Suomessa 
vuodesta 1941 . " Koripalloa ei palaa vain pari 
kolloa." Esko Karhunen !kertoo pelaajista, pel.i
matkoista, pelin kehityksestä, seurojen iso- ja 
pienikenkäisistä ja pelin tulevaisuudesta. Kirja 
on ensimmäinen yhtenäinen kuvaus suomalai
sesta kor.ipalloilusta. 

Hinta sid. 35,20 
TIE·TOTEOS 

PERUSPANI<KI 
Hämeentie 8 

Helsinki 

Vakaa vauhtiyllätys 
-.verraton 
ominaisuuksiltaan 

Hamariina 450 Trimaran 
Vankka avovene merelle ja ·jårvelle . myös vaikeisiin olosuhteisiin . 

. ltsetyhjentyvä, kaatumaton ja uppoamaton. Kolmirunkoisen raken
teen ansiosta halkoo aaltoja pehmeästi. ja lähtee kevyesti liukuun 
pienelläkin teholla. Kantavuus 5 henkeä. · 
Moottorina Volvo Penta 200 - 600: 

Käy tutustumassa. ennen kuin pääiät venekaupasta . 
Et varmasti kadu. 

Varmaan veneilyyn Hamariina-sarja. 
Markkinoiden laajin. 

Veneilijän /#HANKKIJA 
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Rakennamme 
Espooseen 

hyvin 
suunniteltuja 

kauniita 
tiilitaloja 

HÄMEENTIEN LÄÄKÄRIKESKUS 

Hämeentie 33, Helsinki SU 
Avoinna klo 8-18, 
ajantilaukset puh. 716 488 

- Röntgen tutkimuksia 
- Laboratoriotutkimuksia 
- Työterveystutkimuksia 
- Fysikaalista hoitoa 
- Sydämen kunnon ergometritutkimuksia 

Poliklinikka arkisin 8-11 
lauantaisin 17-20 sunnuntaisin 9-15 

Yleis- ja erikoislääkärien vastaanotat 

SUOMEN FORSIITTI-DYNAMIITTI OY 
Hanko 

Kuluttajain oma tuotanto 
osa turvallisuutta 

Kansanvaltaisesti johdettu kuluttajaln 
oma tuotanto on osa turvallisuutta. Oma 
tuotanto antaa E-liikkeelle mahdollisuu
den säädellä hintakehitystä ja valvoa ku· 
luttajien etuja valmistamalJa järkevästi 
suunnitt::ltuja ja hinnaltaan edullisia tuot
teita. 
OTK on maamme suurin elintarvikkeiden 
valmistaja. Muutenkin omien tehtaiden 
tuotanto kattaa valtaosan E-myymälöiden 
tavaravalikoimista. Kahvipaahtimo, myllyt, 

keksi-, margariini-, ravlntojaloste-, sälly
ke-, lihanjalostus-, teknokemiallinen-, 
rehu-, vaatetus-, kattohuopa-, naula-, huo
nekalu- ja puuvalmistetehtaat, maatilat, 
puutarhat, teurastamot ym. toimivat run
saiden ja tarkoituksenmukaisten tuote
valikoimien luomiseksi ja säilyttämiseksi. 
Tuotteet, jotka eivät täytä hyvin tarkoi
tustaan, karsitaan jo alkuvaiheessa. Siksi 
E-myymälä onkin turvallinen ostospaikka, 
jossa jokainen tuote on hintansa arvoinen. 

Keskusosuusliike OTK 



meCallli 

OTA OPPIA 
Uusi oppiaineisto metallityötäisille. 
Aineisto on tDattavl11a TSL:n Kirjeopistolla Paa1lvuorenkatu 
5 B 00530 Hel•lnkl 53 

TSL-Metallityöväen Liitto 

Helsinki 1977 Kirjapaino Meritullintori 

HKT:n Matti Vataja sijoittui poikien Suomen mestaruuskilpailuissa kiekonheitossa 
pronssille. Tässä koko mitalikolmikko Joensuun SM-kisoista: Matti oikealla, keskellä 
voittaja Jari Pyykkö, vasemmalla hopeaa vienyt Jouni Korpi. 



KTV 
KUNNALLISTEN TYöNTEKIJÄIN JA 

VIRANHALTIJAIN LIITTO KTV RY 

KUNTASEKTORIN SUURIN, 
LÄHES 125.000 JÄSENEN AMMATTILIITTO 

KUNTASEKTORIN PALKANSAAJIEN 
JA ELÄKELÄISTEN 

VOIMAKAS ETUJEI\,I AJAJA 

Päivän kuin päivän 
virkistää hyvä 
Saludo
kahvi ffr§~~ 
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Puutyöväen Liitto on SAK:n toiseksi suurin 
teollisuusliitto, jonka jäsenmäärä on tällä het
kellä noin 50.000. 

PTL:ään ovat järjestäytyneet mekaanisessa 
puunjalostusteollisuudessa ja siihen läheises
ti liittyvissä sivuammateissa työskentelevät 
työntekijät. 

PTL:n toiminta puutyöläisten hyväksi tähtää 
jäsenistömme sosiaalisen hyvinvoinnin ja am
matillisen tason kohottamiseen sekä tällä het
kellä erityisesti alan palkkauksen jälkeenjää
neisyyden poistamiseen. 

PUUTYÖVÄEN LIITTO r.y. 
Haapaniemenkatu 7- 9 B 

00530 Helsinki 53 
Puh. vaihde 70 911 

Turvan kotivakuutus on nykyaikainen ja taloudellisesti edul
linen tapa turvata koti tavallisimmilta vahingoilta. 

Huom! Turvan kotivakuutukseen, jossa on vastuuvakuutus, 
sisältyy ilman lisämaksua myös oikeusturvavakuutus. 

- Tulkaa turvaan! 
lYÖVÄEN KESKINÄINEN VAKUVTUSYHllÖ Turva 

PÄÄKONTTORI TAMPEREELLA 

TERVETULOA 

AVOINNA 

arkisin 11.00-24.00 
lau., sunnunt. 12.00 -19.00 

Mäkelänkatu 52 

Hovimestari puh. 71 0 430 

EDULLINEN 
HUONEKALULIIKE 

KESKUSTASSA 

KALUSTAJA 
GERKMAN 

Mannerheimintie 36, p. 441226 
(viistosti vastapäätä Finlandia

taloa) 

Avoinna ark. 10-18, lau. 9-14 
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Kun on kyse 
rakentamisesta 

Otto Wuorio Oy:n 
organisaatio 

ja asiantuntemus 
ovat 

käytettävissänne. 

OTTO WUORIO OY 
ON RAKENTAJA 

Kutomontie 16- 18 E, 00380 
Helsinki 38, puh. 558 011 

MAAHANTUOJAN VAL lUUTlAMA 

DODGE-
Huoltokorjaamo 

DATSUN 
Helsingin 

keskustassa 

LÖNNROTINKADUN AUTO OY 
LÖNNROTINKATU 16 PUH . 604 885 

Työväen kalenteri 1978 
on ilmestynyt 

· Ryhdy asiamieheksi 

SOS.DEM. PUOLUETOIMISTO 
Puh. 765 766 

TOIVOMME KOKO URHEILEVALLE TYOVAESTOLLE 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISEMPAA UUTTA VUOTTA 

KEMIAN TYÖNTEKIJÄIN LIITTO R.Y. 
Haapaniemenkatu 7-9. Helsinki 

Tervetuloa ostoksille -
runsaasta valikoimastamme 

SATAMAN VALINTA 
Satamakatu 3, puh. 628 480 

7 



8 

MEILLÄ ON 
VALINNAN VARAA 
AINA GRILLITUOTTEITA 
PALVELUA 

Kaikki tuotteet alle normaalihintojen 

Lisäksi rajuja erikoistarjouksia 

Tilava ja edullinen ostopaikka 

TööLöNTORIN VALINTA 
Tykistökatu 7, puh. 496 011 

ALPPILAN KENKÄ ON KOKO PERHEEN 
KENKÄTALO 

Valikoimamme käsittää: 

Kengät - Laukut - Käsineet - Vyöt -
Sukat - Lompakot - Kengänhoitovälineet 

Palveluliikkeemme avoinna: 

Maanant.- perjant. 8.30- 18.00 
Lauantaisin 8.30- 15.00 

ALPPILAN KENKÄ 
Porvoonkatu 15, puh. 777 659 

KISATOVERI 
crl:o 411977 

HKT ON MUKANA KALEVAN 
KISOJEN JÄRJESTELYISSÄ 1979 

B-poikien yle·isu.rheilun SM-kilpai 
luissa Joensuussa saavutti HKT:n 
Matti Vataja kolmannen eli pronssi
sijan kiekonheitossa tuloksella 43.94 
ja sai samalla 4 Kalevanmalja-pis.
tettä . Peter Hyrkäs osallistui Kuor
taneella. pidettyihin nuorten SM-kil
pailuihin ja oli korkeushypyssä 6:s 
tuloksella 196, mikä antoi yhden Ka 
levanmalja-pisteen. Erik Jansson oli 
Tampereen Kalevan kisoissa 3-.loi
kassa 8:s, tulos 15.04. Ekin harjoi
tuks.ia ovat haitanneet jatkuvat työ
matkat ulkomailla ja tulos oli sen 
mukainen. Kalevan kisoissa oli myös 
nykyään Ruotsissa asuva Arno Krö
han, mutta hänen sijoituksensa 
Tampereella ei antanut loppu'kilpai
lupaikkaa. Tänä vuonna Kalevan
malja-p·isteet jäivät 5:een. 

B-tyttöjen Suomen mestaruuskil
pailuissa Raahessa o•li HKT:sta Ansa 
Rivakka mukana 300 metrillä saaden 
tuloksen 44,9, mutta putosi jatkosta 
alkuerissä. Ensi vuonna uudestaan 
paremmalla menestyksellä .. 

Epävirallisissa Suomen ma:raton-

mestaruuskilpailuissa saavutti HKT:n 
Matti Kankaanpää ikämiessarjassa 
pronssisijan tuloksella 3.01.09. Lam
milla. Matti juoksi maratontuloksen 
3.06.14. 

Suunnistuksessa tuli HKT:n Arvo 
Auraval'le TUK:n mestaruus M-56 
·sarjassa. 

Toivotaan ensi vuodesta parem
paa, sillä kulunut vuosi ei täyttänyt 
kaikkia toiveita , mitä oli asetettu. 
Vuoden 1978 suunnitelmissa meillä 
on toukokuussa toinen Kisis-hölkkä, 
mikä tänä vuonna antoi lupauksia, 
elokuussa olemme yhtymässä HKV 
- VU - HIFK - LeSi - HKT jär
jestämässä Stadionin 40-vuo,tis·juhla
kilpailuja. yleisurheilussa ja vielä 
syyskuun 17. p:nä on 48:s Kaisanie
men maraton. Vuoden 1979 suunni
telmi1ssa on HKT:n 50-vuotistoimin
nan merkeissä monia juhlatempauk
sia ja olemme mukana yhtymässä 
järjestämässä Helsing.issä Kalevan 
Kisoja. Tässä jotain, mitä on mietitty 
tulevasta toiminnasta. 

K.l. 
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MERKKIPÄIVIÄ 

28. 8. täytti ainakin vanhemman 
Kisis-väen tuttu Yrjö Lapinlinna 60 
vuotta. Merkkip•äivänään Yr~ka oli 
matkoilla. Noin oven raosta kävi 
HKT:n puheenjohtaja onnittelemas.
sa päivän sankaria ja ojensi vuosi
kymmenien työstä Yrkalle HKT:n 
viirin. Lapinlinna oli HKT:n vahva 
voima useamman vuosikymmenen. 
Hän oli johtokunnassa. yleisurhei·lu
jaoston sihteeri, kirjoitteli lehtiin 
paljon toiminnastamme, oli henkeen 
ja vereen maratonjuoksun, painin ja 
yleensä urheilun ystävä. Nykyään 
HKT:ssä kaipaamme Yrkkaa takai'
sin toimintaamme, sillä se antaisi 
varmasti p·iristävän ruislkeen. Vielä 
kerran Yrkka parhaat onnittelumme, 
toivomme pa1luutasi, sillä Sinullahan 
on panhaat vuodet edessäsi. 

* 

9. 9. täytti HKT:n naistoimikun
nan, johtokunnan ja yleensä seuran 
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KISATOVERI 
23. vuosikerta 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Vastaava toimittaja 
KALERVO LOF8ERG 

(p•uh. 77 48 78) 

Toimitussihteeri 
PENTII SALMI 
(puh. 59 87 23) 

Tilaushinta 10 mk vsk. 
Toimituksen osoite: 

Karakallionkuja 6 F 48 

monikymmenvuotinen voimahahmo 
Terttu Salmela 70 vuotta. Terttu oli 
naistoiminnan kova eteenpäinviejä 
seurassamme, seuran rahastonhoi
taja vuosia, johtokunnan jäsen . ja 
aina valmis, missä apua tarvittiin. 
Merkkipäivänään Terttu oli myös 
matkoilla ja joskus myöhemmin hä
nelle luovuttivat seuran viirin nais.
toimikunna-n ja seuran puheenjohta
jat. Seuran tilintarkastajana hän on 
toiminut vuosia j.a on edelleenkin 
siinä hommassa. Vielä ke·rran koko 
Kisis-poppoon onnittelut tilintarkas
tajalllemme. 

KESÄKAUSI PÄÄTTYI 

Yle•isurheilukoulun kesäkausi päät
tyi 4. päivänä lokakuuta järjestet
tyyn vanhempain iltaan, joka oli 
yleisurheil'ukoulun kes·ä:kauden päät
tä·jäistilaisuus perinteisine palkinto
jenjakoineen. 

Tilaisuuden al·oitti· jaoston pu
heenjohtaja Reijo Häggström. Hä
nen jälkeensä olikin asiaa urheilus
ta , tästä aiheesta meille kertoi to
tuttuun tyyliin Hannu Saarinen. 
Näimme filmin yleisurheilukoulun 
alkuvaiheista vuodelta 1975 ja nyky
Hianteesta 1977. 

Palkintojenjaon yhteydessä muis
timme yleisurheilukoulumme vuo
den 1977 parasta poika- ja tyttö
urheilijaa palkinnoilla. Paras poika
urheilija on vuonna 1977 ·Seppo 
Nastolin ja paras tyttöurheilija Tuu
la Kaitanen. 

Tänä vuonna oli paikalla 45 hen
keä . Umut juoti·in vä·lillä ja niin olim
rnekin saaneet yleisurheilukoulum
me kesäkauden pä·ätökseen. 

Talvikauden harjoitusajat stadio-

MARA NOSTELI 36 PISTETTÄ 

Koripallotoiminnan yhteistyösop·i
mus Pantterien ja Karhun Poikien 
kanssa on muotoi.llut tämän syksyn 
toimintaa. 

Sop·imuksen mukaanhan HKT kes
kittyy lähinnä nuorten toiminnan te
hostamiseen, mutta tämä ei tarkoita 
sitä, etteikö muillakin rintamilla oli
si vipinää. Esimerkiksi ikämiesten 
p•iirisarjassa HKT pisteli yhteistyö
kumppaninsa Pantte·rit po•lvilleen 
korein 80-49, kun Mara- Liimo lui
kerteli aivan entiseen malliin ja teki 
36 pistettä eikä Raikka Vartia ja 
Känsä Nyqvist juuri jä·lkeen jääneet. 
Ja i'kämiesjoukkueen voima sen 
kun kasvaa, kun vielä Pepe Laanti
kin ehtii kei'lakilpai:lujen lomasta ko
ripalloareenalle. 

8-juniorien piirisarjat ovat hyväs
sä vauhdissa. 

Kisiksellä on kaksi kovan• luokan 
joukkuetta tässä ikäluokassa, sillä 
ykkönen jahtaa Suomen mestaruut
ta ja kakkonen johtaa puhtaalla pe
lillä piirin kakkoslohkoa. 

nin sisäradalla ovat seuraavat: 
torstaisin kello 16.30 ja lauantaisin 
kello 13.00 alkaen. 

Valmentajat ovat ikäryhmittäin seu
raavat: 1 0-vuotiaat pojat: Jarmo Vä
limäki ja Timo Rämä . 12-vuotiaat: 
Aarne Granqvist ja Kalevi Nastolin. 
14-vuotiaat: Olavi Teimonen. Vas
tuuvalmentaja: Keijo Leppänen. 

Toivon kaikille yleisurheilukoulu
laisille kivoja hetkiä hyvän harras
tuksen parissa HKT:n yleisurheilu
koulussa talvikautena 1977-1978. 
Tule mukaan toimintaan ja tuo kave
risi'kin! 

Keijo 

124 maaottelun mies Martti Liimo 
osaa edelleen lui•kerrella korille. 

8-pojat kävivät myös Kotkassa 
KTP:n juhlaotteluissa ja voittohan 
sieltäkin heltisi, vaikka Kotka on 
yleensä paikka , josta vierailija ei 
juuri voitollisesti kotimatkalleen läh
de. 

Osoituksena 8-juniorijoukkueen 
valmiudesta on sekin , että juuri tä
mä joukkue edustaa HKT:tä Tapsa 
Väyrysellä ja Hessu Lindbohmilla 
vahvistettuna Suomen sarjassa. 
Vaikka alkuun tulivatkin tappiot Kari
kannulie ja Yliopistolle, niin 4 pis
teen tapp·io viimemainitulle osoitti, 
että junioripelaajatkin pystyvät ve
tämään miesten ottelut lävitse. 

Pelitaidon ja kokemuksen kannal
ta juuri tämä Suomen sarja onkin 
näi'lie nuorille hyvä opinahjo , varsin
kin kun joudutaan pelaamaan fyysil 
lisesti vahvempaa joukkuetta vas
taan. 
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HKT:N 
YLEISURHEILUTULOKSET 
1977 

100m 
12,9 Juha Tiitinen, B-p 
13,2 Petri Oittinen, Nu 
13,2 Aarne Granqvi·s.t 

1 00 m, B-tytöt 
13,3 Ansa Rivakka 
14,5 Tuula Kaitanen , C-t 
15,4 Mia Runnakko· 
15,6 Sirpa Nastolin, C-t 

300 m, B-tytöt 
44,5 Ansa Rivakka 
48,5 Tuula Kaitanen, C-t 

400 m 
57,6 Hannu Saarinen 

400 m, B-tytöt 
63,8 Ansa Rivakka 
800m 
2.11 ,5 Hannu Saarinen 

800 m, B-tytöt 
2.35, 1 Tuula Kaitanen', C-t 

1500 m 
4.46,2 Hannu Saarinen 

1500 m, B-tytöt 
5.38,3 Tuula Kaitanen, C-t 
5000 m 
16.32,2 Ylermi Tikanoja 
10.000 m 
34.38,0 Ylermi Tikanoja 
38.02,0 Hannu Saarinen 
25.000 m 
1.34.11 ,0 Ylermi Tikanoja 
Maraton 
3.01 .09,0 Matti Kankaanpää 
110m aj. 
21 ,6 Petri Oittinen 
22,7 Aarne Granqvist 
Pituus 
704 Erik Jansson 
676 Heikki Heiniö 
664 Arno Kröhan 
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617 Mauri Merikanto 
535 Juha TiHinen , B-p 
525 Aarne Granqvist 
490 Seppo Nastolin, D-p 
Pituus, B-tytöt 
505 Ansa Rivakka 
3-loikk:a 
15.37 Erik Jansson 
14.57 Arno Kröhan 
12.82 Mauri Merikanto 
(15.60 Erik Jansson hallissa) 
Korkeus 
196 Peter Hyl"kä.s, Nu 
160 Petri Oittinen, .Nu 
155 Aarne Granqvi·st 
Seiväs 
300 Aarne Granqvist 
Kuula, B-pojat 
12.22 Matti Vataja · 
Kuula, B-tytöt 
7.54 Jaana Runnakko 
6.57 Pia Westerholm 
Kiekko 
48.40 Juhani Kinnari 
26.84 'Petri Oittinen, Nu 
20.08 Aarne Granqvist 
Kiekko, A-pojat 
44.74 Martti Haapaniemi 
Kiekko, B-pojat 
46.50 Matti Vataja 
Moukari, B-pojat 
30.56 Matti Vataja 
Keihäs 
45.48 Petri Oittinen, Nu 
35.70 Aarne Granqvist 
Keihäs, B-pojat 
50.26 Juha Tiitinen 
10-ottelu 
3715 p Aarne Granqvist 

(13,2 - 525 - 8.77 - 155 
- 65,5 - 22,7 - 20.08 
300 - 35.70 - 5.1 0,2) 

3533 p Petri Oittinen, Nu 
(13,2 - 371 - 10.21 - 160 
- 62,3 - 21 ,6 - 26.84 

- - 42.44 - 5.46,8) 

. 
YLEISURHEILUKOULUN 
KATSAUS 

Ylei'surheilukoulun toiminta vuon
na 1977 alkoi TUK:n sisähallimesta
ruuskilpailuilla. Näissä kilpail·uissa 
tuli HKT:n osa'lle 3 kultaista , 5 ho
peista ja 4 pronssista mitalia. Sa
malla pidimme yu-koulun omat sisä
hallimestaruuskilpailut. Vuosi alkoi 
siis lupaavasti. 

Helmikuun 17. päivänä stadi'onin 
sisäradalle oli kokoontunut 2 seuraa 
ottelemaan paremmuudestaan . HKT 
ja Helsingin Tarmo. Voitimme Tar
mon pistein 76,5-57,5. Helmikuu oli 
myös hiihdon aikaa, viitisentoista 
nappulaa oli saapunut Pirkkolan ur
heilumaastoon paremmuuttaan yrit
tämään. 

Maaliskuu oli sisähallikautta , joten 
sisällä kilpailtiin TUK:n vauhditto
mien hyppyjen merkeissä . 

Toukokuu toikin sitten luvan läh
teä ulos ja kesäkausi avattiin touko
kuun alussa Pirkkolan ja Eläintarhan 
urheilu:kentillä . Toukokuussa olimme 
myös TUK:n maastojuoksumesta
ruuskilpailuissa , joista kukaan ei 
kuitenkaan hyötynyt, sillä "tulos
möhläysten" vuoks·i juoksut joudut
tiin hylkäämään. Uudet maastojuok
sut järjestetään syksyn kuluessa. 
Seuraottelu HKT - Koskenmäen Ki-

sailijat päättyi i·s.äntien voittoon Tuu
sulassa. 

Heinäkuu ol'i lomien ja leirien ai
kaa. Yu-koulun vä•ki otti ja lähti pie
nellä porukalla Lahteen , tarkemmin 
sano-ttuna Luhtaanmaalle. Oli kivaa, 
vaikka olikin kylmähkö ilma. 

20. ja 22. päivänä ratkottiin Pirk
kolan urheilukentällä seuran nappu
lamestaruudet. Vaikka ilma oli ko
lea , oli paikalle kuitenkin saapunut 
kolmisenkymmentä nappulaa . 

Viimeinen seuraottelu tänä vuon
na käyti'in HKT/EKV/LoKV:n välillä 
Eläintarhan urheilukentällä. Tämä 
seuraottelu oli meidän seurallemme 
ikävä si'ksi , että jäimme jumboksi 
Lohjan voittaessa ja espoolaisten 
viedessä toisen sijan. 

Vanhempainilta, joka oli samalla 
Yleisurheiilukoulun kesäkauden 
päättäjäistila.isuus, järjestettiin Hie
taniemenkatu 2:n kerhohuoneistos 
sa lokakuun 4. päivänä. 

Vuoden 1977 viimeisimp·inä ta
pahtumina voidaan mainita urheilu
leiri Pajulahdessa marraskuun lo
pussa ja jou·lukuun puolenvälin tie
noi·lla järjestettävä joulujuhla·. Mut
ta näistä saatte tarkemmat tiedot 
myöhemmin. 

Vuoden 1977 parhaana poikaur
heilijana Yleisurheilukoulussa o•l'i 
Seppo Nastolin ja tyttöurheilijana 

JOULUJUHLA 

Helsingin Kisa-Toverien joulujuhla pidetään 
joulukuun 18. päivänä (sunnuntaina) alkaen klo 18.00 

Hietaniemenkatu 9 c, II kerros. 

TERVETULOA KAIKKI AIKUISET JA LAPSET! 
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LUPAAVA 
10-VUOTIAS 

On pian kulunut vuosi siitä, kun 
p·ieni , pirteä pojannappula liittyi 
Yleisurheilukoulumme p11r11n: hän 
tuli ja voitti TUK:n Helsingin p11nn 
hallikisoissa 50 metrin juoksun 22. 
tammikuuta . Yu-koulusta hän oli 
saanut tietää Mi:kalta , hyvältä ystä
vältään, joka päätti tuoda Juhan mu
kaan juur'i noihin kisoihin. 

Käydessään ta1lven mittaan har
joituksissa Juha sai tietoa teknii
kasta ja teoriasta. mitä s·itten pyrit
tiin soveltamaan kevään ja kesän 
kilpailuihin . Jo helmikuussa Tarmoa 
vastaan käydyssä seuraottelussa 
Juha voitti 50 metrin juoksun ja pi
tuushypyn . Lisää voittoja tuli s.itt.en 
maaliskuussa vauhdi•ttomissa hy
pyissä . Toukokuussa oli vuorossa 
seuraottelu Koskenmäen Kisailijoita 
vastaan. jolloin Juha jälleen voitti: 
100 m 16,0 sekä pituus 347. 

Kovin hiljaisen kauden jälkeen 
Juha taas ilmaantui urheilukentä'lle: 
syytä olikin, sillä olivathan edessä 
kovat kilpailut. Kesän ja syksyn 

Tuula Kaitanen. 
Ensimmäiset päästötodistukset 

Yleisurheilukoulusta jaettiin van
hempai'nil-lassa. Koulunsa päättäneet 
siirtymällä B-sarjaan olivat Heli An
namo ja Jarine Rämä. 

Vuosi 1977 on päättymässä ja 
siirrymme uuteen vuoteen uusin voi
min (toivottavasti). Harjoituksemme 
pyörivät Yleisurheilukoulun osalta 
stadionin sisäradalla edelleen tors
taisin ja lauantaisin. Tervetuloa van
hat ja uudet mukaan reippaaseen 
toimintaamme. Tule ja tuo kaverisi
kin. 

Keijo 
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1 0-vuotias Juha Määttä. 

mittaan hän osallis•tui seuraaviin ki
soihin : seuraottelu HKT - EKV -
LoKV, SVUL:n poikapäivät TUK:n 
tyttö- ja poikapäivät , TUK:n piiri, pii
rin moniottelut, joissa Juha voitti 
1 0-vuotiaiden sarjan tuloksella 1169 
piste1Jtä. 

Juhan uran toistaiseksi tärkein 
tehtävä oli edustaa Helsinkiä TUK:n 
piirien välisessä ottelussa: Helsinki 
- Uusimaa - Kymi. Ei kuitenkaan 
sattunut Juhalie parhain päivä: pi
tuudessa neljästi yliastuttu: ja paras 
tulos vain 349. Pä·ivä oli kuitenkin 
pelastettu, sillä Juhan erinomaisella 
juoksulla Helsingin viestijoukkue tu
li to·iseksi. 

Syksyllä pitämässämme kokouk
sessa päätimme pa11kita Juhan lähet
tämällä hänet muiden ansioituneiden 
joukossa palkintoleirille Pa•julah
teen. Valintaperusteina olivat hyvät 
saavutukset eri urheilukilpailuissa 
tänä vuonna. Ensi vuonna hän ur
heileekin .io 12-vuotiaiden sarjassa, 
mikä vaatii enemmän harjoitusta 
kuin ennen, mutta uskon henkilö
kohtaisesti Juhan menestyvän 1978. 
kunhan hän vain muistaa kä.ydä ah
kerasti harjoituksissa. 

Aarne Granqvist, valmentaja 

YLEISURHEILUKOULUN 
VÄKI PORISSA 

TUK:n tyttö- ja poikapäivät pidet
tiin Porin upealla stadionilla. Mu
kana oli 550 tyttöä ja poikaa ympäri 
Suomea. 

Meidän lähtömme tapahtui perjan
taina. Matkasimme Vuosaaren Kisan 
kanssa samalla bussilla , joka oli ti
lattu Suurmetsän Urheilijoilta. Bussi 
oli vanha, mutta kulki kumminkin . 
Pienistä alkuvaikeuksista huolimat
ta (poHisi pysäytti) pääsimme mat
kaamaan kohti Paria. Ennen Paria 
kuitenkin levähdimme, ei kuiten
kaan kuljettaja enkä minä, sill'ä mei
dän taukomme meni rengasta vaih
taessa. Poriin kuitenkin saavuimme 
hyvissä voimissa, ehkä hiukan vä
syneinä. Hetken kuluttua olimme jo
kainen unten maailmoissa luokan 
lattialle' levitetyillä patjoilla makuu
puss:eissamme. 

Seuraava aamu. Aamupala, aamu
lenkki, jonka jälkeen Porin stadionil
le ja tässä tulevatkin Porin tulokset 
eri sarjojen osalta: 

100 m, tytöt 10-v.: 1. ae 4) Kirs·i 
Pakarinen 17,2. 2. ae 6) Terhi Paka
rinen 20.4. 

Pituus, tytöt 10-v.: 39) Kirsi Paka
rinen 257. 

100m, tytöt 14-v.: 4. ae 2) Tuula 
Kaitanen 14,5, 1. ve 6) Tuula Kai
tanen 14,5. 

800 m, tytöt 14-v.: 7) Tuula Kai
tanen 2.42,0. 

100 m, pojat 10-v.: 2. ae 1) Juha 
Määttä 15,8. 8. ae 7) Janne Ojala 
17,7, 8) Rauno Lindström 18,8. 1. ve 
7) Juha Määttä 16,5. 

1000 m, pojat 10-v.: 22) Mika 
Dahlman 3.57,0, 23) Janne Ojala 
4.04,1. 

Pituus, pojat 1 0-v.: 8) Juha Määt
tä 353 , 38) Rauno Lindström 252. 

4 X 100 m, pojat 1 0-v.: 11) Helsin
gin Kisa-Toverit 69,0. 

1000 m, pojat 12-v.: 22) Aki Ojala 
3.40,7. 

Pituus, pojat 12-v. : 1) Seppo Nas
tolin 464, 21) Aki Ojala 383. 

Keihäs, pojat 12-v.: 2) Seppo 
Nastolin 39.16. 

100 m, pojat 14-v.: 1. ae 8) Veli
Matti Teimonen 14,8. 4. ae 3) Petri 
Lehti 14.4. 2. ve 6) Petri Lehti 14,9. 

1000 m, pojat 14-v. : 16) Petri 
Lehti 3.20, 1, 24) Veli-Matti Teimo
nen 3.38,2, 27) Ari-Pekka Mäkelä 
3.48,2. 

PIIRIOTTELU 

Pii'rt ottelu Helsinki - Uusimaa -
Kymi. järjestettiin Helsingissä Vuo
saaren urheilukentällä. HKT:stä pää
si Helsingin joukkueeseen 9 urhei
lijaa, ja heidän sijoituksensa olivat: 

Tytöt 14-v. 800 metriä: 2) Tuula 
Kaitanen 2.35, 1, 6) Sirpa Nas:tolin 
8.14. Pituus: 5) Sirpa Nastolin 405. 

Tytöt 16-v. 100 metriä: 2) Ansa 
Rivakka 13,3, 6) Mia Runnakko 15.4. 
Kuula: 5) Jaana Runnakko 7.54, 6) 
Pia Westerholm 6.57. Pituus: 3) An-
sa Rivakka 458. ' 

Pojat 10-v. 100 metriä : 4) Juha 
Määttä 15,7. Pituus: 5) Juha Määttä 
349. 4 X 100 metriä: 3) Helsinki 64,7. 

Pojat 12-v. pituus,: 1) Seppo Nas
tolin 490. 4 X 100 metriä: 1) Helsinki 
13,3. 

Pojat 16-v. keihäs: 2) Juha Tiiti
nen 49.88. 

Lopulliset pisteet: 1) Kymimlaak
so 255 pistettä, 2) Uusimaa 231 pis
tettä , 3) Helsinki· 198 pistettä. 
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YU-KOULUN MESTARUUSKISAT 

Mestaruuskilpailut pidettiin Pirk
kolan urheilukentällä 20. ja 22. 9. 
Mukana oli 25 kilpailijaa HKT:stä ja 
9 kilpaili ulkopuolisena Elannon Is
kusta . Hieman kolea sää piti kaik
kien mielet virkeinä ja tulok.set 
muodostuivat seuraavanlaisiksi : 

Tytöt 10-v. 100 metriä : 1} Terhi 
Pa·karinen 23,6, 2) Merja Saarinen 
25,2. 300 metriä: 1) Anu-Mari Ran
tala 64,2, 2) Kirsi Pakarinen 65,1, 3) 
Terhi Pakarinen 66,0. Kuula : 1) Anu
Mari Rantala 361 , 2) Kirsi Pakarinen 
282, 3) Terhi Pakarinen 212. Pituus : 
1) Merja Saarinen 220. 

Tytöt 12-v . 100 metriä: 1) Pia 
Huusko 18,0, 2) Kirsi· Toivanen 19,0. 
Kuula : 1} Pia Huusko 558. 

Tytöt 14-v. Kuula : 1) Sirpa Nas
tolin 790, 2) Heli Annamo 712. 
Kiekko : 1) Heli Annamo 18.00, 2) 
S1irpa Nastolin 17.28. 100 metriä : 1) 
Sirpa· Nastolin . Pituus : 1) Si rpa 
Nastolin 374. 

Pojat 1 0-v . 1 00 m : 1) Juha Määttä 
16,1, 2) Mika Dahlman 17,0, 3) Jan
ne Ojala 17,3. Pituus: 1) Juha Määt
tä 379, 2) Mika Dahlman 342, 3) 
Janne Ojala 330. Kuula: 1). Ville Ki 
viniemi 709, 2) Mika Dahlman 640, 
3) Juha Määttä 540, 4) Janne Ojala 
448, 5) Rauno Lindström 375, 6) Iiro 
Rantala 335. 800 metr iä: 1) Mika 
Dahlman 3.01 ,0, 2) Juha Määttä 
3.03,0, 3) Janne Ojala 3.04,0, 4) 
Rauno Lindström 3.43, 5) Mika Hög
lund 4.15. 

Poja.t 12-v. 200 metriä : 1) Seppo 
Nastolin 28,3, 2} Zhenja Saastamo·i
nen 30,7, 3) Aki Ojala 33,4, 4) Juha 
Dahlman 33,8, 5) Atte Dahlman 35,6. 
Pituus : 1) Seppo Nastolin 464, 2} 
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Zhenja Saastamoinen 366, 3) Aki 
Ojala 362, 4) Juha Dahlman 321 , 
5) Atte Dahlman 320. Kiekko: · 1} 
Seppo Nastolin 27.42, 2) Zhenja 
Saastamoinen 18.58, 3) Juha Dahl
man 13.81 , 4) Atte Dahlman 12.42, 
5) A·ki Ojala 12.22. 800 metriä : 1) 
Seppo Nastolin 2.37,9, 2) Aki Ojala 
2.58,0, 3) Zhenja Saastamoinen 
3.04,0, 4) Juha Dahlman 3.07,0, 5) 
Atte Dahlman 3.12,0. 

Pojat 14-v. 200 metr iä : 1) Markku 
Tiitinen 27,4, 2) Petri Lehti 29,0, 3) 
Janne Rämä 30,0, 4) VeH-Matti Tei 
monen 30,5, 5) Kimmo Kallio 33,5, 
6) A.ri-Pekka Mäkelä 36,8. Korkeus : 
1) Markku Tiitinen 145, 2) Janne 
Rämä 135, 3) Petri Lehti 130, 4) Ari
Pekka Mäkelä 125. Keihäs : 1) Mark
ku Tiitinen 39.76, 2) Kari Ruotsalai 
nen 27.24, 3) Petri Lehti 25.68, 4) 
Janne Rämä 23.14, 5) Ari -Pekka Mä
kelä 19.00, 6) V eli -M atti Teimonen 
11.94. 800 metriä : 1) Petri Lehti 
2.31 ,5, 2) Markk u Tiitin en 2.35,7, 3) 
Janne Rämä 3.02,4, 4) Veli-Matti 
Teimonen 3.02,5, 5) Ari -Peklka Mä
kelä 3.05,0. 

Pojat 16-v. keihäs : 1) Juha Tiiti
nen 43.10. 

Pojat 1 0-v. 3-ottelu : 1) Juha Määt
tä 1135 pist. , 2) Mika Dahlman 1022, 
3) Janne Ojala 854. 

Pojat 12-v. 3-ottelu : 1) Seppo 
Nastolin 1911 pist., 2) Zhenja Saas
tamoinen 141 0, 3) Aki Ojala 11 03. 

Pojat 14-v . 3-ottelu : 1) Markku 
Tiitinen 2091 pist. , 2) Petri Lehti 
1727, 3) Janne Rämä 1666, 4) Ari'
Pekka Mäkelä 1205. 

Tytöt 14-v. 3-ottelu: 1) Sirpa Nas, 
tolin 1303 pist. 

RAUNI SALMI 
ON POISSA 

Helsingin Kisa -Toverien yksi kaik
kien aikojen menestyksekkäimmistä 
urheilijoista Raun i Joel Salmi kuoli 
Helsingissä 25. lokak·uuta. Hän oli 
syntynyt 3. 7. 1910, joten hän oli 
kuollessaan 67-vuotias. 

Rauni Salmi tunnettiin armoitet
tuna taistelijana ja loppukir·imiehenä. 
Hän ylti mittaviin saavutuksiin juok
sijana. Vuosina 1935-49 hän saa
vutti yhteensä 16 Työväen Urheil·u
liiton mestaruutta keskimatkoilla ja 
viest"eissä. Hän voitti 1937 työläis
olympialaisissa Antwerpenissä 1500 
metriä ja siirtyi sotien jälkeen pi 
temmille matkoille ja oli vv. 1946-
47 SM-kisoissa 5000 metrillä ho
pealla. Rauni Salmi oli myös maa
ottelu.edustajana Ruotsia vastaan , 
kut~n myös Muun Pohjolan jouk
kueessa ottelussa ruotsalaisi a vas
taan, 

TOTUUSLEIKISSÄ 
SEPPO NASTOLIN 
Su'kunimi ja etunimet: 
Nastolin Seppo Kalevi 
Syntymäaika: 
26.3. 1965 
Syntymäpaikka: 
Helsinki 
Pituus: 
173 
Paino: 
53 
Nykyinen seura: 
HKT 
Aikaisemmat seurat: 
Vuosaaren Kisa 
Mieliruokasi ja -juomasi: 
Pihvi ranskalaisilla perunoilla ja 
maito 
Paras tv-ohjelma: 
Veljekset 
Suosikki pop-tähti: 
Elvis 
Paras näkemäsi elokuva: 
Alaston satama 
Suosikkiurheilijasi: 
Arto Bryggare 
Tämän vuoden saavutukset: 
SVUL:n Helsingin piirin ennätys : 
3-ottelu 1923 pistettä 
TUK:n Helsingin piirin ennätys : 
3-ottelu 1923 pistettä 
TUK:n Helsingin piirin ennätys : 
Keihäs : 42.08 
100 metriä : 14,0 
Kiekko: 28.16 
1 000 metriä : 3.14,0 
Pituus : 482 

TUK:N MESTARI 
SEPPO NASTOLIN 

Olen ylpeä saadessani kertoa 
teille Seposta, 12-vuotiaasta pojas
ta , joka on näyttänyt muille yleis -
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urheilukoululaisille hyvää esimerk
kiä erinomaisilla tulo:k:sillaan. 

Seppo on syntynyt 1965 ja urhei
lee näinol:len nyt D-poikien - sarjas
sa. Hänen ruumiinrakenteensa on 
kuin luotu kenttäurheilijalle: tukeva 
ja sopivan painoinen. Urheilulääkä
rin antaman lausunnon mukaan Se
p-olla on voimakas sydän, lihaksisto, 
luusto ja hänellä on myös hyvä 
psyy~kinen terveys. Arvosana on 
ki'itettävä. 

Nämä resurssit tunti·en ryhdyin 
tekemään Seposta hyviin suorituk
siin yltävän nuoren urheilijan , j.oka 
tulee menestymään myös jatkossa. 

Olen tähän koonnut Sepon tulok
sia kesäkaudelta, jonka a'ioitti s.eu
raottelu HKT- EKV- LoKV 7. elo
kuuta. Sadan metrin sileällä heltisi 
voitto ajalla 14,1, pituudessa hän oli 
vasta kolmas 442. Ottelun yhteydes
sä suoritettiin ylimääräinen keihään 
heittokilpailu, jossa Seppo otti voi
ton tuloksella 40.50. 

Seuraavana päivänä Hiek!kahar
jussa SVUL:n p-iirin nappulakisoissa 
hän voitti kuulan tuloksella 11.69 ja 
tuli kolmannek!si pituudessa : 462. 
SVUL:n p+irin kolmiottelussa Eläin
tarhassa Seppo sijoittui kolmannek
si tulossarjalla 14,3- 437- 11.11 
= 1760 p·istettä. PM-ikäkausihuipen
tumissa Vuosaaressa hän tyylitteli 
itsensä ensimmäiseksi kuulassa : 
1 0.79. Ylimääräisenä lajina oli 300 
metriä, aika 47,9. 

Poriin matkattiin 19. 8. TUK:n tyt
tö- ja poikapäiville, joka on vuosit
tainen suurin TUK:n Järjestämistä 
kHpailuistar. Siellä oli Sepon menes
tys hyvä: mestari pituushypyssä tu
loksella 464, keihäässä toinen 39.17. 
Mielestäni tämä on hämmästyttävää, 
sillä koko kilpailun ajan Seppo oli 
käs·i paketissa ja kyynärpää aivan 
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kipeä. 
Otaniemessä oli SVUL:n pHriotte

lu Helsinki - Uusimaa, jossa Seppo 
sijoittui kuudenneksi tulossarjalla 
14,6 - 432 - 11 .98 = 1755 p·istet
tä•. Porvoossa henkilökohtaisissa 
kilpailuissa hän oli kolmantena tu
loksilla: p·ituus 449 ja kuula 11 .80. 
TUK:n Helsingin piirin nappulames
taruuski·lpail'uissa Seppo voitti ko'l
masti : pituudessa 482, kuulassa 
11 .35 ja keihäässä 37.38. Korkeu
dessa hän tuli toiseks-i: 140. Syk
syllä Eläintarhassa oli TUK:n mies.
ten moniottelut, joissa Seppo heitti 
uuden TUK:n ennätyksen keihääs
sä: 42.08 ja seiväshypyssä tuli seu
ran ennätys: 210. TUK:n piirin moni
ottelussa Eläintarhassa 17. 9. Seppo 
menestyi erinomaisesti jäll.een : 14,0 
- 472 - 12.18 = 1923. Pistemäärä 
on uusi SVUL:n p'iiriennätys. Yleis
urheilukoulumme omissa kilpai'luissa 
Pi:rkkolassa tuli seuraavia tuloksia: 
pituus 464, 200 m 28,3, 800 m 2.37,9, 
kiekko 27.42. Vuosaaressa Seppo 
kä·vi tämän vuoden viimeisen kilpai
lunsa 25. 9., jolloin hän edusti Hel
sinki•ä piiriottelussa H:e·lsinki - Uusi
maa - Kymenlaakso·. Hän voitU pi
tuushypyn tuloksella 490 (seuraen
nätys) ja oli juoksemassa voittoisaa 
viestiä . 

Nyt kesäkauden l'oputtua on minun 
syytä kiittää Sep:poa erittäin sau
mattomasta yhteistyöstä, joka välil
lämme on vallinnut ja siitä, että hän 
on inno·k!kaasti käynyt harjoituksissa 
kolmasti viikossa. Olen sitä mieltä, 
etät hänen hyväksensä tehtyjen uh
rauksien vastineeksi olen saanut 
paljon enemmän kuin olen osannut 
aavistaakaan, n'imittäin lupaavan ja 
innokkaan urheiHjan. Ensi vuonna 
Seppo harjoi.tteleekin jo C-poj'issa, 
mikä on suoranainen haaste itsel-

----------------------------------.,-

* 
MANAGERI KIITTÄÄ 

Täyttäessäni 28. 8. 60 vuotta sain 
osakseni yllättäviäikin tervehdyksiä , 
onnitteluja ja lahjoja. Näistä nöyrä, 
lämmin kiitokseni. E'rikoiskumarruk
seni esitän Hels.ingin Kisa-Tovereille 
upeasta ja arvokkaasta HKT-vii.ristä . 

Yrjö Lapinlinna 

leni ja tietenkin myös Sepolle. Har
joitusta tullaan jonkinverran kaven
tamaan juuri koordinaatio-harjoHus
ten osalta. Tulen jatkossa tekemään 
parhaani , jotta Seposta tulee Suo.
men C-poikien parhaimmistoon kuu
luva urheilija. 
Olavi Teimonen, Sepon valmentaja 

HKT:n puheenjohtaja Kalervo 
Löfberg täytti 1 0. päivänä marras· 
kuuta 70 vuotta . HKT:n puheenjoh
tajana hän on ollut 35 vuotta, on 
seuran perustajajäs en ja on kuulu
nut koko HKT:n toiminnan ajan nii
hin voimiin, jotka ovat toimintaam
me pyör·ittäneet. Hän on kaiken li
säksi käytetty voima piiri- ja liitto
portaissa . Hänet on palkittu monilla 
urheilun ansiomerkeillä . 

KESKUSTAPUOLUE 
r.p. 

MUKAVA 
RUOKAPAIKKA 

Avoinna: 
Ark. 10.00-18.00 
Lauant. 10.00- 16.00 
Sunn. 12.00-18.00 

TERVETULOA! 
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Meillä on 
nelj~es-
milJoona 

vaktiutettua. 
llmanh ää 
ja yksilb~tä 

palvelua 
ei olisi. 

Eläke .Vanna 
keskinäinen vakuutusyhtiö 

I<OfK'A7 PtJIS 
AlKAA f HIPVtJrTt 

/t) 1 Ml IC 4 A /' 

c:::;l o oMIINTEISTÖJEN c[b ~ , 
~§11.s(g~~bra § ' L.=..l ~ 

on erikoistunut hoitamaan jätehuoltoa 

HYVÄÄ JOULUA TOIVOO 

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS 
Helsinki, Paasivuorenkatu 5 

LASI- JA POSLIINITYÖVÄEN
LIITTO R.Y. 
Haapaniemenkatu 7 - 9 B 
Puh. 70 911 

LIIKETYöNTEKIJÄIN LIITTO R.Y. 
Helsinki , Unioninkatu 45 

POSTILIITTO R.Y. 
Helsinki 

VALTION TYöNTEKIJÄIN LIITTO 
VATY R.Y. 
Pieni Roobertinkatu 5 b 
00130 Helsinki 13 
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Kunnon lihasta 
saa aina 
kunnon ruuan 
Kunnon lihaa, mureaa ja 
mehevää ammattitaidolla 
käsiteltyä 
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Liha-alan asiantuntija: 

KANSA 
ON TYÖVÄEN 

VAKUUTUSYHTiö. 

MISSÄ YHTiöSSÄ 
OVAT SINUN 

VAKUUTUKSESI? 

Pääkonttori 
Helsingissä 

Hämeentie 33 
puh. 73161 

~ 
KANSA 
~ 

Rakennamme 
Espooseen 

hyvin 
suunniteltuja 

kauniita 
tiilitaloja 

- Lihapiha on tekijä -

HYVÄÄ JOULUA 

OY KONELA AB 

AUTONNE HUOLTO JA PESU 
KIVASTI MEIL TA 

BRITISH LEYLAND -HUOLTO SEKA 
WARTBURG-HUOLTO 

MYOS SKODA JA MITSUBISHI 
HUOLLETAAN MEILLA 

SUOMALAINEN HUOLTOASEMA 

UNION-HUOLTO 
K. WALL 

PUOTINHARJU 

PUH. 335 049 

HELPPO POIKETA, 
ITÄVÄYLÄN TUNTUMASSA 


	1 / 1977
	2 / 1977
	3 / 1977
	4 / 1977



