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TOIMITTANUT H . KANGAS 

kisatoveruus 

Urheilet, voimistelet, kisailet, olet yksilö lö siinä mahtavassa 

järjestössä joka kantaa nimeä TUL, mutta ta tarvittava rengas, 

jonka puuttuminen ketjusta särkisi kokormnaisuuden. Olet 

seurassasi oppinut tuntemaan mitenkä toiroimintasi siellä on 

lähentänyt sinut pitävin sitein toveripiiniiriisi, ei ahtaasti 

vain lähimpään ympäristöösi, ei vain omanan seurasi keskuu

teen, vaan kisatoveruus on ulottunut ulkopupuolelle seurasikin, 

koko järjestön piiriin. Tämä on oikeata k kisatoveruutta _ 

Kisatoveri, sitä oppia seuratkaamme, se se toveruus jonka 

lähimpänä kohteena on oma seurasi, jatkukukoon sen rajojen 

ulkopuolellekin. Työsi oman seurasi menes1estykseksi, kun se 

rakentuu oikealle pohjalle, on työtä koko lil liikkeemme koko

naisuuden hyväksi. 

Kisatoverit -meidän kisatoveruutemme 1e olkoon rakenta.: 

vaa, toveruutta lujittavaa oikean työläisurlnrheiluhengen eläh

dyttämää kisatoveruutta. Siinä työssä pypyytää tämä lehti, 

taipaleelle lähtiessään saada olla mukana. 
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Kisatoverit yleisurheilun, pesäpalloilun ja 
naisvoimistelun vaalijana 

Kun H:gin Kisatovereiden perustamista 
hahmoiteltiin, oli seuran perustamisajatuksen 
takana yleisurheilijoita jotka eivät olleet 
tyytyväisiä silloisen seuransa >>J yrym toimin
taan, vaan hiljaisuudessa suunnittelivat oman 
erikoisseuran perustamista. Myöhemmin liittyi 
perustamispuuhiin mukaan myöskin naisia, 
jotka sitt en varsin t armokkaasti vaikuttivat
kin seuran perustamiseen. Pesäpalloilu tuli 
seuran ohjelmaan vasta jonkun aikaa perusta
misen jälkeen, joskin samana perustamis
vuotena, ja niin oli yleisurheiluseuraksi aij o
tusta tullut lisäksi naisvoimistelu ja pesäpal
loiluseura. 

Seuran toiminnan johtotähtenä on ollut, 
voimakkaasti keskittyä näiden, alust~ asti 
omaksumiensa alojen vaalimiseen. On pidetty 
seuran toiminnalle eduksi keskittyä vain mää
rättyihin urheilumuotoihin, jotta niiden hoito 
olisi sitä huolitellumpaa ja määrätietoisempaa. 
On heti myönnettäväkin, että se on ollut var
maankin yhtenä varsin voimakkaana vaikutti
mena seuran yleisurheilun, naisvoimistelun ja 
pesäpalloilun nousuun, erikoistuminen näille 
a loille, joka heti perustamisesta lähtien asetet
tiin päämääräksi. 

Mitä on sitten saatu aikaan näinä kuutena 
vuotena, joka on seuran perustamisesta kulu
nut? K un tarkastelemme tilastoja näiltä vuo
silta, havaitsemme heti miten useasti H :gin 
Kisatoverien nimi esiintyy kilpailun järjestä
jänä, toteuttaen uusia, rohkeiltakin tuntuvia 

kokeiluja kilpailujen järjestäjänä. Erikoisesti 
y leisurheilun a lalla, joka ulospäin on muodostu
nut leimaa-antavalrsi seuran toiminnalle, on 
kyetty sellaisiin saavutuksiin, että niille saa 
hakea vertaansa minkä seuran historiassa ta
hansa. Myöskin pesäpalloilu on kehittynyt sel
laiselle tasolle, että seuran pesäpalloilijoiden 
ilmestyminen kilpailukentille on tuonut säh
köä ilmaan, kuten pesäpalloilun erikoiskirjo
tuksessa tässäkin lehdessä sattuvasti sanotaan. 
Naisvoimistelu ei ole ollut ulospäin ehkä ni~n 
näkyvää, mutta sisäisesti sitä voimakkaampaa, 
ajoitt ain voimakkaampaakin kuin mikään 
näistä ulospäin leimaa-antavista harrastus
aloista. 

Ja lopuksi vähän numeroita: yleisiä yleisur
heilukilpailuja on seura järjestänyt 24:jät, 
pesäpallokilpailuja 5 . 

Liiton mestaruuksia ovat seur an jäsenet 
saavuttaneet tällä ajalla 12 yksityismest aruutta 
sekä joukkuemestaruuksia y leisurheilussa 6 ja 
pesäpalloilussa 2. Tämän lisäksi on järjestetty 
lukuisia piirikunnallisia kilpailuja, ja myöskin 
piirimestaruuksia ovat seuramme jäsenet saa
vuttaneet runsaasti. 

Kuten huomaamme eivät saavutukset ole 
vähäisiä, mutta silti ei ole syytä liiaksi koros
taa saavutuksia. Vielä on paljon tehtävää 
ennenkuin voimme olla tyytyväisiä. Siis hyvät 
toverit, kaikki työhön oman seur<l;mme ja 
samalla koko työväen urheiluliikkeen menestyk
seksi. 

Kansainväliset yleis urheil ukilp ail u t 
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Eläintarhan urheilukentällä 

JÄRJESTÄVÄT ; 
H:GIN KISATOVERIT ja H:GIN KULLERVO 
Kesäkuun 5 päivänä 

Venäläiset ja Norjalaiset kohtaavat silloin parhaimpamme 

Toimitus haastattelee 
seuran napamiehiä ja 

Seuran puheenjohtaja Onni Metsistö, 

entinen aktiiv iurheili ja, joka nykyisin innokkaas
ti toimii moninaisissa seurateht ävissä, ja näiden 
t ehtäviensä lomassa väläyttelee aktiiviaiko
jensa kuntoa, haastaen oppilaansa kilpailuun 
kertoi meille johtokunnan suunnitelmist a seu
raavaa: 

Seuran t aloudest a huolehtiminen se nykyisin, 
jolloin alajaostot huolehtivat muista tehtävistä, 
suurimman työn teettää. Seuran t aloudellisen 
aseman parantamiseksi olemmekin päättäneet 
toimeenpanna vielä tänävuonna arpajaiset jotka 
jo näin ennakkoon sulj emme yleisön suosioon. 

Mutta ei tässä kaikki, on sitä johtokunnalla 
muutakin tehtävaä, vieläpä kilpailualallakin, 
meilläkin kun on tuo hiihtoharrastus niin ko
vassa että t äytyy siinäkin kilpailuja järjestää. 
Kovin olikin hiihtomme nousussa kuluneena 
talvena, löytyipä hiihtäjistämme jo Hirvenpään 
hiihdon voittajakin. 

Talviaika on kyllä muutenkin meille työ
t eliäin aika, naiset, nuoret, miehet , kaikille on 
järjestettävä vo'imistelutuntinsa, j a olemme 
pyrkineet järj est ämään tunnit niin, että kaikki
alla oltaisiin niihin tyytyväisiä. Esimerkin 
vuoksi mainittakoon, että yleisurheilijoillemme 
on muokkaustunnit järjest etty niin, että ne 
eivät ole voimist elua voimistelun vuoksi, vaan 
juuri yleisurheilijoille sopivaa sisäh arjoitusta . 

Naisosaston puheenjohtaja Valma 
Andersson on tyytyväinen tyttöihinsä. 

Kyllähän me naiset aina t oimintaamme reip
pautta ja vaihtelua osaamme järjestää, vasta
taan meille kun kysäsemme, että voimisteluako 
siellä naisten leirissä vain harrastet aan? Voi
mistelun ohessa on meillä ohjelmallisia seurus· 
teluiltoja, käsityöiltoja, retkeilyä ynhä muuta 
hauskaa ja virkistävää. 

Mil{ä teillä nyt on lä hinnä tähtäimessä? 
Piirijuhla. Siihen on nyt valmistelutyöt 

käynnissä, pyrimme saamaan oikein suuren 
joukon voimist elijattaria piirijuhliin. Siihen 
sitten päättyykin t ältä keväältä voimistelu
toimintamme, siirrymme pesäpallokentille, 
joissa tyttöjämme hääriikin monta joukkuetta, 

. . 
na1s1a 

ja syksyllä aloitamme ta: taas uusin innoin voi-· 
mistelumme. 

Nuorten >>kenraali>> T<Toivo Taisto 

on pyhää intoa täynnä nä poikiensa puolesta. 
Poikaurheilupä ivät, ne ovovat nyt jo >>kenraalin>> 
sydänt ä lähinnä. Viimeme vuonna menetetty 
parhaan poikaurheiluseur~uran maine olisi saa
tava takaisin, j a sitä vartarten ovat jo piirustuk
set tekeillä. Koko kesäruää varten on yksityis
kohtainen suunnitelma l. kilpailuineen, jonka 
toteuttaminen odottaa \ vain urheilukenttien 
avautumista. Kyllä pojill~ille touhua riittää koko 
kesäksi totesimme mielirelihyvin ohjelmaa tar
kastaessamme. 

"Täti" Mirjam Korhononen 

jonka äidilliseen hoivaan sn seuran tyttölapset on 
uskottu, kertoo suojattiG::tiensa hommista seu
raavaa: 

Kyllä tämä tyttölastasten hoivaaminen on 
hauskaa hommaa, varsinsinkin kun nämä mei
dän tyttömme ovat kovinrin ahkeria ja säännölli
siä harjoituksissa kävijöitiöitä. Salimme vain on 
toisinaan liian pieni kun un kävijöiden luku on 
tavattoman suuri. Muttutta kyllä me hyvällä 
tahdolla olemme saaneet kt kaikki tyytyväisiksi ja 
toivomme edelleenkin lastesten vanhempien luotta
muksella suhtautuvan 1 t yöhömme varhais- · 
nuorison kasvatuksessa. 

Puolimaileri, ja innokokas toimitsijamies, 
Kisatoverien yleisurhlrheilujaoston 
sihteeri Eino Salo VG vastaa 
ky~ymykseemme: 

Mitä toivoisit Kisatovtoverien y leisurheilulta 
tulevana kesänä. 

Alkutempaus tietenkin .in olisi H:gin ympäri
juoksun voittaminen ja ja neljän yleisurheilu
joukkueen saaminen k. o. b. kilpailuun. Olemme
han tänä keväänä jo juok:oksuttaneet poikiamme 
Hippodromin ratsastusmamaneesissa paksussa he
vosmaisessa ilmastossa, jo joten keuhkot ainakin 
on kunnossa kuin parha:haallakin jalorotuisella 
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kun eivät vaan pojat muuttaisi tyyliään kovin 
konimaiseksi, vaan tyytyisivät edelleenkin 
vain alaraajoillaan juoksemaan, että voi jossa
kin raajassa pitää viestikapulaa, sillä suussa ei 
kai saa pitää kapulaa. Siis Kisa-Toverit voit
toon! Lisätoivomus olisi niille arv. tovereil
lemme joita ei ole nähty tänä keväänä hevos
tallissa eikä voimistelusalilla (kuulema ovat 
haeskelemassa lenkk~vaatteiden kuivaajaa it
selleen) että pistäisivät töpinäksi ja aloittaisi
vat yleisurheiluharjoittelun sillä kesä ja kil
pailut on kohta edessä ja täytyisi kohta aloit
taa ne ukkomiesten viestin vaihtoharjoitukset
kin koska tänä kesänä poikamiehet aikovat 
pitää lujilla viesteissä. 

Mestaruuksiatoivon seurallemme seuraavasti, 
molemmat murtomaamestaruudet sekä jouk~ 
kuemestaruus, molemmat pitemmät viesti
mestaruudet sekä hyvää sijoitusta 4 X 100 viesti
joukkuelle, piikin mestaruutta ja kolme- neljä 
yleismestaruutta sekä runsaasti piirinmesta
ruuksia. Lisäksi parille kolmelle jäsenellemme 
maaottelu-vakanssia Norjaa ja Venäjää vas
taan. Seuaotteluvoittoja y. m. pikkutem
pauksia. Lisäksi paljon kansaa ja kilpailijoita 
seuramme järjestämiin kilpailuihin ja Yrkalle 
pitkiä kiekon kaaria, sekä pitkienmatkojen 
miehille paljon kilpailuja ja palkintoja keväisen 
raadannan palkkioksi. Finnoja- pinnoja, 
niitä pitäisi tulla kovasti, ihan sen seuramme 
toimistossa olevan taulukon mukaan sillä 
vähän päälle 200, ei ole ihme jos niitä tehtaile
maan jokainen rupeaa. Mutta paras toivomus 
tietenkin olisi että jäsentemme keskeinen toi
minta olisi toverillista ja jokaista tyydyttävää 
ja että yhteisesti suunniteltaisiin uusia toi
mintamuotoja ja entisiä parannettaisiin missä 
parantamista kaivattaisiin ja vietäisiin ne jou
kolla reippaasti lävitse. Pyrkikäämme siis 
luomaan seurastamme sellainen toveripiiri 
josta kautta vuosien saamme ilolla muistella 
ja sitten joskus esimerkiksi seuramme täyt-

Tilannekuva pesäpallokilpailusta. 
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täessä kymmenen vuotta joukolla kokoon
tuisimme muistelemaan niitä konnankoukkuja 
ja pikkukommelluksia mitä on näinä toiminta
vuosina eteen sattunut. Lopuksi toivoisin 
pientä 10,000 mk. lahjoitusta seuramme yleis
urheilijain aviopuolisoiden pitkien kevät- ja 
kesäiltojen viihdyttämisrahastoon koska heidän 
rakkaat miehensä eivät enää kerkiä antaa: 
muuta viihtyisyyttä kodeilleen kuin hikisiä 
lenkkitamineita. Nobel-palkintoa jaostomme 
puheenjohtajalle ja ulkomaan stipendiä johon
kin liikuntakasvatus-instituuttiin meidän mana
gerillemme Metsistälie sekä rahastonhoitajalle 
viimeistä mallia oleva setelien painokone tar
peineen. 

Siis kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. 

Kisatoverien pesäpalloilun johtaja 
"Janne" Vuorinen kertoo pallisteistaan 

Alkuharr se meilläkin on ollut hankalaa 
mutta kyllä tästä Brahiksen pulloverikaartista 
kuitenkin on tullut jonkinmoinen tekijä pesä
pallomarkkinoilla, kiitos hyvän halun ja har
rastuksen. 

Mitäs huomattavimpia voittoja joukkueel
lanne on ollut? 

No heti alkajaisiksi voitimme H:gin piirin 
mestaruuden, tosin hyvällä onnella, mikä 
mestaruus on uusittu neljästi, neljä kertaa on 
myös oltu mukana liiton mestaruuskilpailujen 
loppuotteluissa ja kahdesti voitettu mestaruus, 
v:sina 1932 ja 1935. Lisäksi on voitettu lu
kuisia kansallisia pesäpallokilpailuja. 

Joukkue ori tietysti vuosien kuluessa huo
mattavasti muuttunut? 

Melkeinpä kokonaisuudessaan, uusia nuoria 
pelaajia saadaan jatkuvasti kakkosesta, josta 
onkin noussut monta huomattavaa tekijää. 
Vanhojaharr meitä on vain >>Jove>>, Selin ja 
minä, jotka vielä kumpikin usean vuoden ai
jomme hoitaa leiviskäämme. Tässä yhtey
dessä pyytäisin myöskin lausua kiitokseni 
niille tovereille jotka ovat vuosien kuluessa 
uhranneet paljon työtä Kisatoverien pesäpal
loilun hyväksi, erikoisesti S. ja U . Virtaselle ja 
K. Löfbergille . 

Ja lopuksi. Kohta ovat lumet sulanneet, 
kentät paljaina. Nyt on kaivettava mailat, 
pallot ja hanskat talvisäilöstä ja riennettävä 
kentille. Mestaruus velvoittaa. Kaikki Kisa
toverien pallistit harjoituksiin. Mestaruus on 
uusittava, tai ainakin sitä on kunnialla puo
lustettava! 

r 
c 
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lkäaktiivin muistelmia 
Jos tähän juttuun alkusanoiksi asettaisin 

niin huumeirisesti sattuvan esityksen, kun 
Kangas somisti sanoiksi Kisa-Toverien yleis
urheiluesitelmätilaisuudessa Vallilan Työväen
talolla kuluvan vuoden helmikuussa. Muistini 
mukaan esitys alkoi näin: >>Tässä koetan teille 
esittää kuinka kuula saadaan pitkälle lentämään!>> 
Minun muistelmissani ei ehkä ole niin kaunis
sanaisia neuvoja mutta koetan kuitenkin seu
raavassa esiintuoda niitä mietteitä jotka vanhan 
aktiivin mieltä askarruttavat. 

Olisihan sitä matkanvarrelta varsinkin nuo
remmalle . urheilijapolvelle paljon mielenkiin
toistakin kerrottavaa, vaan ohjaan tässä teitä 
katsomaan >>tähden lentoja>>. Tarkoitukseni ei 
ole esittää tähtitaivaalta näkyviä silmiä sumen
tavia valoviiruja, vaan omassa keskuudessam
me sattuneita ja usein vaan uusintuneita tapa
uksia: Kun nuori nopeasti kehittynyt urheilija 
on hetken pinnalla loistanut, mutta sitten sam
munut - kadonnut tietämättömään - hämå
rään; sellaisia sattumuksia voimme myöskin 
sanoa syyllä >>tähden lennoiksi>>. Monilla, varsin
kin nuorilla on useimmin ollut tavaton kiire 
kehittyä huippu-urheilijoiksi ja kenellä edelly
tykset ovat olleet ja tuli sielussa kiireh
tijänä, on etulinjalle tie kulkenut, voinpa 
sanoa - tuskattomasti. Useasti nämä nopeasti 
nousseet >>tähdet>>, ovat vain hetken loistaneet 
ja sitten sammuneet. Ihmismieltä useinkin 
kiihdyttää tämän maallisen kunnian korkein 
tavoittelu ja sen saavuttamiseksi tietenkin 
pannaan täysi häkä päälle. Urheilija, saavu
tettuaan huippukunnon on tietenkin työhönsä 
tyytyväinen ja kyllä kannattaakin, kun aika 
ei ole pahan palveluksessa hukkaan heitetyksi 
tullut. 

Tiedättekö jo 

että tämän vuoden aika'na H:gin Kisatoverit 
järjestää toimintansa tukemiseksi arpajaiset. 
Kun arpojen myyjä tulee luoksesi osta arpa, 
voit samalla voittaa itsellesi omaisuuden, 

että tämän kesän aikana H:gin Kisatoverit 

Ihmismieli on hyvin a arka niin tilapäisille 
kuin satunnaisille ja m myös ohimenevillekin 
epäonnen kolahduksille. C On tarpeetonta teille 
esittää yksityisiä nimiä to' todisteiksi, koska useat 
teistä tietävät mahdollisllisesti paremmin kun 
minä: niin monen nopeashsti kehittyneen urheili
jan vain. hetken pinnalltzlla loistaneen, häviten 
sitten hyvinkin nopeasti ;ti - kuulumattomiin. 

Tällaisia >>tähdenlentoja)ja>> tulee tapahtumaan 
. edelleenkin, sillehän me eJ emme mahda mitään. 

Eihän voida ketään pakotwttaa jatkamaan urhei
lu-uraansa, se pitääkin in olla vapaaehtoista, 
mutta - valistusta urh&rheilun hyödystä, sitä 
voidaan tehostaa mielissässä! 

Ei urheilua pidä ymmämärtää siten, että saa
vuttaa satumainen kunto,to, kehittyä kirkkaaksi 
kauaksi loistavaksi tähdeldeksi. Tietenkin kilpa
urheilulla on ja tulee kum1mminkin meidän aika
namme olemaan oma iminnostava viehätysvoi
mansa. Kun teemme its itsellemme selväksi ja 
työtätekevä väestö tulee }e käsittämään ruumiin 
kulttuurista johtuvat m)myönteiset puolet, on 
se todella työtä jonka eteeteen kannattaa uuras
taa. Sitä työtä voimmeme suorittaa jokainen 
kohdaltamme, me pienememmätkin! 

Vaikka emme kehittyttyisikään tähtiurheili
joiksi on aina urheilulla lla annettavana johto
lankaa jota myöten tietietä taivaltaa. Mutta 
mihinkä on vielä kiinnitettettävä työläisurheilijan 
huomionsa, tietenkin: h1 hengen viljelemiseen! 
Sellainen puu jonka kuo:uori on kaunis mutta 
sisus on ontto, voidaan n vertauksena käyttää 
urheilijasta joka ei · välitilitä hengen voimansa 
kehittämisestä. Kun · he1henkinen koneisto on 
myöskin kirkkaaksi kiill<i.i.lloitettu, siitä seuraa 
harvenevat >>tähden lennot>> . >t>>. 

Yrjö Vänttinen. 

järjestää useita huomattavtavia yleisurheilukilpai
luja joissa kait nähdään Ve Venäjän- ja Skandinaa
vian yleisurheilijoita kilpasnasilla omiemme kanssa. 
Tule silloin seuraamaan näinäitä kisoja. 
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Kolme voittajaa 

N. Bolhas T. Salm·i V. Salmi 

jotka ovat kyenneet S. S:n maratoonilla hankki- kiertopalkinnon 1935. Tänä syksynä kilpail-

maan pääkilpailussa voiton . Bothas voitti laan jälleen uudesta, O.Y. Kansanvallan lah-

ensimmäisen palkinnon omakseen v. 1932 ja 

V . Salmi kolmella perättäisellä voitolla t oisen 
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jottamasta kiertopalkinnosta Kaisaniemen puis

tokäyti:\.villä. 

( 

l 

Nuorta kaartti a 

Alpo Sauolainen, HKT:n nuori pikajuoksijatoivo, voiitaa poikaurheiluf-lupäivillä 

100 m juoksun 

V allgren ja Hieta 

nuoren juoksijakaartin lupaavimpia nimiä 

• 
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muistelee niitä aikoja jolloin Sieppari 
Kisa-Toverien pesäpalloilu syntyi 

Sanotaan, että mikä sen rattoisampaa kuin 
muistella niitä elämän vanhoja hyviä aikoja. 
Miksemme voisi tätä lausetta täydellä syyllä 
soveltaa urheiluunkin, silloin kun kokoonnum
me yhteen ja tarkoituksenamme olisi luoda 
katse ajassa taaksepäin. Ja tällä kerralla ei 
meilh ole kysymys muusta kuin niin lyhyestä 
taipaleesta kuin puolesta tusinasta toiminta
vuosia ja niin suppeasta ryhmästä kuin Helsin
gin Kisatoverien pesäpalloilijat ovat. 

Mutta tuohon ajanjaksoon mahtuu pa1jon. 
Ihmisen jokapäiväisessä elämässä se on mel
koisen pieni aika. ja sen tulokset ehkä vielä 
pienemmät, mutta kun katselemme puolueet
tomasti niitä urheilullisia saavutuksia, mitä 
tämä aivan alusta alkaen uudesta aineksesta 
luotu nuori joukko on saanut aikaan, niin se . 
kestää arvostelun minkä muun vastaavan 
urheiluseuran kanssa hyvänsä. Älkäämme sen
tään menkö ajassa eteenpäin. Ehkä on syytä 
lyhyesti katsastella seuran alkuvaiheita. 

Helsingin Kisatoverit perustettiin 1929 -
aikana, jolloin TUL:ssa vallitsi sisäisesti vaikea 
kausi. Se perustettiin yleisurheiluseuraksi, 
eikä pesäpalloilun ohjelmaan ottamisesta liene 
perustamistilaisuudessa ollut kysymystäkään. 
Vasta moniaita viikkoja myöhemmin tämä 
kysymys tuli esille. Helsingissä ei nimittäin 
ollut kuin parisen TUL:oon kuuluvåa työväen 
seuraa, jotka harrastivat pesäpalloa, niistäkin 
toinen sulautui Kullervoon. Heräsi ajatus 
luoda kilpailua. Siinä tarkoituksessa pari 
pesäpallomiestä liittyi Kisatovereihin silloi
sessa Heimolan yläsalissa, selvitti ajatuksensa 
johtomiehille ja nämä - se tunnustettakoon 
nyt kiitoksena - suhtautuivat asiaan/ erittäin 
myötämielisesti. Tuloksena seurasi sanomaleh
teen n.s. puhvi, jossa kutsuttiin pesäpallon 
harrastajia Kallion kentälle. Sieltä sai alkunsa 
>>Jannet» y.m. suuruudet. Tämän kirjoittaja ei 
mukanaolleenakaan tiedä mistä johtui, mutta 
kaikilla pelaajilla oli yllänsä n.s. pullover. 
Tämä antoi aiheen nimitykseen >>pulloveri
pataljoona>>. Muuten oltiin varsin kirjavassa 
asussa. Nykyisiä paitoja ei tunnettu eikä 
osattu sellaisia hienouksia ajatellakaan. Hyvin 
sitä vain edistyttiin, sillä ei aikaakaan, kun 
kullervolaiset haastoivat koppavasti otteluun 
ja ilmoittivat, että heidän puoleltansa saa 
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Jann e ja Soikka 

riittää tavallinen kakkonen. No niin, sitä 
marssittiin maila olalla Kaisaniemeen, jossa 
huomattiin, ettei kaveruksilla ollutkaan täyttä 
kahta joukkuetta, vaan piti laittaa pari ykkös
miestä mukaan. Se vähän harmitti meitä 
>>alokkaita>>, mutta mikäpä auttoi. Innolla sitä 
pelattiin, jos taitoa ei oikein riittänyt, p.iin 
yritettiin kahta kauheammin - ja voitettiin 
myös! Muistaakseni se oli jotain 18-4. Se 
ällistyttC monet, ja kun sitten saimme pari 
muutakin voittoa, oli Kullervon I aika kohdata 
meidät. Ääni oli kuitenkin muuttunut, meitä 
ei enää katseltu yliolkaisesti. Tosin tässä otte
lus;a tuli häviö, eikä aivan pienikään, mutta 
alku oli lupaava. Sen ajan innostusta kuvaavaa 
oli, että eräs aivan uusi pelaaja otti tehdäkseen 
m.m. syöttölautasen ja muuta tuiki tarpeel- . 
lista. Liittokin huomasi meidät, kuvat saatiin 
lehteen ja sensellaista. Yhteenvetona koko 
liiton pesäpallotoiminnasta voin todeta, että 
Kisatoverien pesäpalloilu antoi voimakkaan 
sysäyksen ei ainoastaan Helsingin, vaan myös 
koko järjestön pelitoiminnalle. Liiton asian
omaisen jaoston perustamiseen · joukkueen ole
massaolo antoi aihetta. Kilpailutoiminta nousi 
Helsingissä voimakkaassa tempossa, ja siitä 
sadosta on seurakin saanut huomattavan osansa, 
kaksi TUL:n mestaruutta y.m. Kaikkina aikoi
na ei yhteistoiminta seuran keskusjohdon kalljSa 
ole ollut niin joustava kuin pitäisi, mutta tämä 
on johtunut siitä, että pesäpalloryhmässä Oll 

ollut nuorta seuratoimintaan kokematontn 

... 

Kaksi suurta aloitetta 
jotka ovat kantaneet kauniln hedelmän. 

Varsinaisesti yleisurheiluseuraksi perustet
tuna on Kisatovereissa erikoisella lämmöllä 
harrastettu yleisurheilun kohottamista. Var
sinkin yleisurheilumme huonoina vuosina, 
jolloin kaikki näytti menetetyltä, Kisatoverit, 
suuria taloudellisia tappioita uhmaten, vaali 
yleisurheiluamme, kilpailuja järjestäen, ja 
uusia suuria aatteita toteuttaen, jollaisia eivät 
hyvien vuosien suurseurat olleet uneksineet
kaan . 

Mitkä olivat sitten ne kaksi suurta aloitetta? 
Ensimmäinen oli murtomaamestaruuskil

pailujen järjestäminen uuteen malliin, massa
kilpailuiksi, joissa monikymmenpäinen väri-

ainesta jolla on ollut parempaa tahtoa, kuin 
mitä ehkä on voitu ajatella. Kun luo katseen 
menneeseen taipaleeseen, tulee helposti siihen 
käsitykseen, etteivät ponnistelut ole menneet 
hukkaan. Kisatoverien joukkueen ilmestymi
nen kentälle on aina tuonut >>sähköä>> ilmapii
riin. Toivottavasti näin käy vastakin. 

käs kilpailijajoukko on solsolunut silmiemme ohi 
ikäänkuin filmikuvina, antmtaen uut;ta uskoa ja 
toivoa yleisurheilun tulevai~aisuuteen . 

Ja se toinen: 
Pitkänmatkanjuoksijoille.ille, arvokas, suurpiir

teinen syyskilpailu, se ol oli kangastellut •seu
ran johtomiesten silmissä jo. jo heti perustamisesta 
lähtien. Onnellinen satturruma, jonka selostami
nen jääköön toiseen yhteyteyteen tuli avuksi ja 
niin syntyi lapsi, joka k; kasteessa sai nimen 
Suomen SosialidemokraatiB.tin maraton ja ·jonka 
kehitys muutamassa vuodes:lessa on ollut valtava. 
Juoksijamme ovat oivaltan<aneet aloitteen suuren 
merkityksen ja vuosi vwvuodelta on kilpailu 
saanut entistä suuremman i.n loisteen. 

Urheilun ystävät! 

Tätä lehteä lukiessanne ae havaitsette miten 
useat liikkeet ovat ilmoitoituksillaan tukeneet 
sen ilmestymistä. Hyvä lullukijal Tukekaamme 
puolestamme ostoksillamme ne niitä liikkeitä jotka 
ilmoittavat tässä lehdessä. ä . 
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Valmentajan silmä
kulmasta 
sain päätoimittajalta määräyksen t ähän leh
t eemm e töhertää ja koska ei tullut aikanaan 
pantua vastaan niin t äytynee sitä ryhtyä 
sielrtäpäin silmäilemään . 

Onhan tässä pitkän talven aikana koetettu 
valmentaa j a toisinaan vähän vaimentaakin 
nousevia urheilijoitamme. Kohta alkaa olla 
käsillä valmentautumisen melkeinpä tärkein 
a ja nkohta, kehoittaisin nuoria urheilijoitamme 
kääntymään luottamuksella vanhempien ja 
valmentajien puoleen, monesta v ikapistosta 
voitaisiin silloin säästyä. 

Siitä ympärijuoksusta on tullut sellainen 
riesa, että se t ahtoo viedä sekaisin kaikki har
joitusohjelmat, se kun pyritään aina järj estä
mään niin kovin aikaisin keväällä, kuukautta 
myöhemmin se jo kävisi laatuun. J a kertakaik
kiaan, siitä on t ehty liian t ärkeä kilpailu. Mutta 
koska se kumminkin on juostava, niin pannaan 
mekin siihen tälläkerralla enempi huomiota, 
niin voittomme on hyvin mahdollinen. Sen 
jälkeen voimme paremmin ehdottaa kol{o 
juoksun uudistamista .. Meillä pitäisi olla kaikki 
mahdollisuudet k.o. juoksun voittamiseen, oli
han >>kisis>> viime vuonnakin liittomme paras 
juoksijaseura TUL lehden kilpailun mukaankin, 
niin kotiapäin kun mainittu kilpailu olikin 
suunniteltu . Valmennus kyllä saa mennä 
pidemmällä tähtäimellä, mutta hyvät t~verit, 
muutama päivä uhratkaamme jokainen ympäri
juoksulle. Juost aan valinta mahdollisimman 
helpolla ja sitten 2-3 päivän >>lataus>> ja selvä 
tuli. Vaikka ykkösjoukkueeseen onkin pantava 
päähuomio niin aijai kuinka hyvän kakkosen 
saisimme jos kaikki ykkösen >>raakib> lähtevät 
reilusti kakkoseen. 

Annetaan siis valmentautumisen j atkua edel
leen suunnitelmien mukaan. Kävely j a muok
kaus, siinä päätekijät tähän --aikaan. Parin 
viikon kuluttua päästään murtomaille, vaikka 
juuri tätä kirjoittaessa t akatalvi nostaakin 
päätään. Maantiellä hankitun kestävyyden 
lisäksi pitäisi jokaisen heti kentälle päästyä 
ryhtyä nopeusharjoitteluun. J os näissä pohja
harjoituksissa joskus tuntuu haluttomuutta ja 
kunnon laskua, ei siitä pidä säikähtyä ja alkaa 
hakea uusia >>r eseptejä>>, meillä on kyllä esi
merkkejä näistä resepteihin sekaantuneist a. 
Haparoimisell~ ei mihinkään päästä. 0. M-tö 
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Mies käy nuuskimassa 

naisten ompelus(3urassa ja he
rättää pahennusta ilmestyessään 
voimistelusaliin naisten tunnilla 

Kun naiset tahtoisivat olla niin kovin sala
peräisiä puuhissaan, lähetti toimitus Miehen 
ottamaan selvää, mitä ne naiset oikein niissä 
setlroissaan ja salaperäisissä kohtauksissaan, 
joihin miehiltä on ankarasti pääsy kielletty, 
oikein tekevät. Eräänä maanantaina läksimme 
siis tutkimusmatkalle. Vallilan työväentalon 
vahtimestarin suosiollisella avustuksella saimme 
selville, että naisilla on ompeluilta sellaisessa 
huoneessa, josta torvisoittokunta ennen las
ketteli säveleitään juhlasaliin (heräsi mielessä 
syntinen ajatus, että jopas oikean paikan nai
sille keksivät). Ovelle päästyämme koputimme 
kohteliaasti, odotimme sisäänkutsua, joka myös 
pahaa aavistamattomasti annettiin. Kyllähän 
siinä ensin naisten naama venyi vähän pitkäksi, 
kun ovesta työntyikin sisälle Mies, mutta ei 
siinä kauaakaan hätäilty, k un eräs sellainen 
>>ro uva johtajan>> näköinen nainen kysyi, >>onko 
käsityö mukana kans?>> Meil1e tuli tietysti kiire 
selittämään, että ei t änne nyt käsitöitä tultu 
tekemään, on vain p antu asialle katsomaan mitä 
näissä ompeluseuroissa oikein tehdään. 

Mitäkö tehdään? Epäilläänkö meidän teke
mislämme täällä? Ohhoh. J a sitten alkoi 
selitykset. Yksi t eki kaitaliinaa, yksi pöksyjä, 
yksi sukkia, yksi jumpperia, aina loppumatto
miin, ja sitten alkoi luento naisten ahkeruudes
ta, kunnollisuudesta, uhrautuvaisuudesta ja 
sitten olisi kait alkanut vertailu naisten j a mies
ten paremmuudesta, mutta olimme sitä ennen 
painaneet oven hilj aa jälkeemme kiinni, sillä 
olimme jo varmasti vakuutettuj a siitä ett ä 
naisten ompeluillat ovat sekä opettavia, että 
hyödyllisiä ja r att oisia. 

Tehtävämme ei kuitenkaan päättynyt tähän. 
Oli vielä käytävä urkkimassa voimistelusalilla . 
Niinpä ohjasimmekin purtemme Vallilan työ
väentalon voimist elusaliin. l.Vf...utta sitä ei olisi 
pitänyt tehdä. Kun kuusikymmentä erivä
ristä silmäparia oli ensin luonut meihin mur
haavan katseen, komensi johtaja voimisteli
jansa liikkeillään ilmaisemaan meille paheksu
misensa siitä että olimme tunkeutuneet heidän 
tunriilleen. Miehiä ei huoli ta niihin harjoituk
siin, mutta jos meillä oli eukko tai tytär, heille 
oli tie avoinna paratiisiin. Pärrä. 

VOIMIST"ELU-· JA URHEILUSEURA 

-.H:GIN KI·SATOVEFRIT 
') 

Toimipaikka-: Vallilan Työväeiental~ 

Naisosasto: 

Johtajat: Lair1e Oikkonen 
Elli Virtanen 
Valma Andersson 

Tyttöosasto: 

Johtajat: Mirjam Korhonen 
Airi Jalava 

Poikaosasto: 

Johtaja: Toivo Taisto 

Yleisurheiluosasto: 

Johtajat: Onni Metsistö 
Hugo Kangas 

Pesäpalloiluosasto: 

Johtaja: Ensio Vuorinen 

Liity jäseneksi H:gin Kisatovereihin. Jäsen-

ilmoittautumisia otetaan vastaan kaikissasa har-

joitustilaisuuksissa 
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WOSISADAN LAATUMAINE 

1 

Ravintola Uusimaa 
Hämeentie 12 + Puhelin 71 507 

Suositellaan viihtyisänä 

ruokailupaikkana 

Soittoa iltaisin 7-1/1 11 

Anniskel uoikeudet 

Vesi voitehista vanhin! 

TERVETULOA! 

AHTI 
SAUNASSA 

1 ö y 1 y p a r h a i n. 

S t u u r en katu 3 6. Puhelin 7 1 1 0 4 

14 

Se velvoittaa! Tämän 
tietää jokainen hyvän 
PILSNERIN ystävä ja 
hänelle Sff-merkki an
taakin täyden vakuu
d en laadun jaloudesta. 

MIESTEN PUKIMIA 
valmiina sekä tilauksesta 
halvalla. 

Kannattaa käydä. 

M. SANTANEN. 
Toinen linj9 5 

Puh. 71527 

Uudet ostamalla 
tai vanhat karjauttamaHa saat
te edullisimmin liikkestämme 

palkintoesineitä h u o k e a II a. 

Kello-, Kulta- ja Silmälasiliike 

A. AKERBERG 
Hämeentie 35. Puhelin 71 092 

1 

).. 

Kirkkaat, keväiset päivät 

paljastavat armottomasti 

vaatetuksenne heikkoudet. 

Kiirehtikää siis tilaamaan 

uusi kevätpalttoo tai kesä

puku! 

Edullisimmin valmistaa 

Teille työltään ja sopivai

suudeltaan taatut pukimet 

A . . J. H 1 L T U S E N 
VAATETUSLIIKE 

Hämeentie 10 A 1. 

Puhelin 71536 

UUTUUDET SAAPUNEET/ 

Retkeilykenkiä . 
ja kestäviä työjalkineita 
halpoihin hintoihin myy 

JALKINELIIKKEIDEN 
OSUUSLIIKE r .1. 

Unioninkatu 41 - Puhelin 21 556 

Ravintola 

ALEKS 1 
Aleksis· Kivenkatu 56 + Puhelin 73 714 

Suositellaan 

• 

1-

HELSI,NGIN TYÖWVÄENTALON 

RAVINTODLOITA 
Sirkuska(atu 5 

S t u r en k ak: a t u 2 7 

SUOSI'ITTELLAAN 

Aamiaisia - Annoksia - f- Päivällisiä - Eri

koisaterioita - Kahvia- V- Virvokkeita y.m. 

Tehkää se h heti 
, -silloin saatte ser.en ajoissa ... 

e Kevätpukutiutilauksenne on 

tehtävä näinäinä päivinä, muu

to'in saattaa:aa sattua, ettette 

ehdi ajoissa sa >>valmiiksi>>. 

e Tilauspukimcimomme laatutyö 

. tunnetaan jo. jo miesten kes

kuudessa. 1 Liittykää Tekin 

tyytyväisiin lin asiakkaisiimme; 

LASSILA & liKIKANOJA OY. 
' PUKUTEHTAAN N MYYMÄLÄ 

Helsinki E . E. Esplanaadink. 18 

Puhelin 20 4!0 461/44 
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• • • ja hyvä puku vielä lisäksi. 
Se on nykyaikaisen pukuteollisuuden tulos. · 
Muistattehan vielä OTKn mainospuvut vii
me keväästä - ne, jotka loppuivat kesken. Monet ovat pitäneet niitä 

. nyt 11 kuukautta, ja puku kestää yhä. Ja silti ne maksoivat vain 395: -'-. 

Uudet tummat sarjapuvut 
maksavat siis 475: -, m utta ovat myöskin vastaavasti parempia. 

Käykääpä meillä katsomassa, ennen kuin hankitte itsellenne uuden puvun 

E LA N T 0 Hämeentie 19 (OTKn talo), Aleksanterinkatu 7. 

UKKO·olut 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lisää urheilijan 

voimaa ja virkeyltä 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Siis kol .pakko UKKO-olutta! 

1 

Helsinki 1936. Työväen kirjapaino. 

• 


