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NAISTEN ja MIESTEN JUHLA
ja kävelykenkiä sekä saappaita 

SUOMEN MESSUT on päättänyt 
ryhtyä jotkamaan vuosiiloisten kaupallis
ten kevätmessujen sarjaa, joiden plfå· 
mlselle sota aiheutti pitkän tauon. NIInpä 
järjestetäänkin M E S S U H A L L 1 1 N 

KEVÄTMESSUT 
huhtikuun 19-27 pvlnä 1947. Nämä 
messut käsiitävät kalkki teollisuuden jo 
tuotannon alat, myös sellaiset ulkomaiset 
tavarat, jollaisia el valmisteta Suomessa. 
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Eteenp~äin! 
Jä.lleen on yksi toiminta- ja muistorikas vuosi 

siirtymässä muistojen joukkoon. Vuosi - johon 
-Qn sisältynyt paljon tyÖtä ja aherrusta, mutta 
joka on myös tarjonnut suurenanaisia elämyksiä, 
.kauneimpia työläisurheilun historiassa. Alkuosan 
vuodesta ahersimme liittojuhlavalmisteluissa, ja 
vauhti kiihtyi, mitä lähemmäksi tulimme liitto
juhlien muistorikkaita päiviä. Ohjaajat ja ohjat:. 
tavat kantoivat :askaan taakan. Samoin nekin, 
jotka oli armoitettu liittojuhlien järjestelytoimi
kuntiin. Mutta niinpä kruunasivatkin sitten itse 
juhlat ja sen mahtavat esitykset sen työn, mitä 
jokainen meistä oli raatanut, että juhlista muo
·dostuisi työläisurheilun mahtava joukkokatselmus. 
Kesäkuun viimeisenä viikkona elimme suuren-

moisilisia hetkiä, joita ei pyyhkäistä muistoista päi
vässä;sä eikä parissa. Seuramme toiminta on jatku
vasti ;ti eteenkinpäin ollut voimakasta eikä aina
kaan m miesten ja nuorten kohdalta ole vauhti hil
jentyltynyt, sitä osoittavat ne monen monet kauniit 
saavuvutukset kesäisiltä kilpakentiltä. Etenkin nuor
ten :;; saavutukset ovat meille vakuutuksena siitä, 
että ä seuramme toiminta jatkuvasti eteenkinpäin 
on lu lupaavaa. Kun lisä•ksi seuramme vanhemmat 
jäsenenet ovat joukolla mukana, niin luottavin mie
lin v< voimme ottaa vastaan tulevan vuoden, jonka 
aikaisaiset saavutukset saamme taas sitten aikanaan 
piir tä:tää kunniakkaille lehdille seuramme histo
riaan.:m. 

Eino Salo . 

. LIITTOJUHLASTA-L_IITTOJUHLAAN 
Kirjoittanut M i r j r j fl m 

Silmäillessäni 12-vuotista ohjaajataivaltani, joka 
-on kestanyt liittojuhlasta liittojuhlaan, teen erään 
huomion, nimittäin, että HKT:ssä on menty hui
masti eteenpäin niin voimistelussa kuin muussa>
kin toiminnassa näiden vuosien aikana. Erikoi
sesti on nuorisotoiminta ottanut johtavan tilan 
seuramme toiminnassa. 

Kun vuonna 1934 astelin liittojuhlariviSsä vasta
alkavana ohjaajana, ihmettelin kuinka ·tämä kaikki: 
oli saatu järjestymään, marssi ja yhte.isvoimiste
lut ym. Katselin kunnioittavasti silloista nais
temme ohjaajaa Elli Virtasta, hänen komentaes
saan ja antaessaan määräyksiään. Sitten syksyllä 
joutuessani ensin pikkutyttöjen ohjaajaksi aloin 
saada jo esimakua ohjaajan paljon vaativasta 
työstä. 

Olihan järjestettävä ain~kin 2 kertaa vuodessa 
lasten omat juhlat. Näihin juhliin harjoitettava 
ohjelma vaati paljon kärsivällisyyttä,. aikaa ja 
itsensä unohtamista. Ja näille pienokaisille oli 
opetettava, mitä on järjestys j.a joukkokuri, että 
he sitten myöhemmin piiri,- ja liittojuhlissa . ym
märtäisivät kuinka tärkeätä on täsmällE:en tietää 
paikkansa ja tehtävänsä. Ja sen myös 0ppivat · 
pienet ja suuret voimistelijat. Näyttihän sen to
teen viimekesäinen liittojuhlamme. HKT:n 80 
naista ja 40 pikkutyttöä tekivät parhaansa juh-
lan hyv.äksi. ' 
1<anslkuva : LIIttojuhlien 25.000 m. 

voltlajo E. BEDERDIN 

Nai{aist~m valiojoukko on kiivennyt liittomme par
haiderlen joukkoon huolimatta siitä, että sen jäsenet 
ovat t alinomaa vaihtuneet. Vaikeuksista huoli
matta .ta on naisosasto järjestänyt monJta onnistu
nutta ta liikuntajuhlaa. ja myös sotavuosien aikana 
viihdydytysj oukkueen. 

Morfonet ovat ohjaajanimet, jotka ovat toimineet 
hetkisldsen kanssani, mutta jostain syystä häipyneet 
maaiinilman · tuuliin, Sellaisia ovat: Elli Virtanen, 
Laine :1e Oikkonen, Valma- Andersson, Airi Jalava, 
Toini 1i Söderlund, Helvi Harjanne, Maila Juuti, 
Irma ':a 'Nyström ja Helmi Jokinen. Mitä olisikaan 
tullut llt naisosastostamme, jos nämä kaikki olisivat 
'jaksan;aneet olla koko ajan mukana? 

Tyttyttöosastosta on nouss'ut omina kasvatteina 
vns1 täysveristä · Kisisläistä, nimittäin Anelma 
Saarinrinen, Liisa Korhonen, Eine Ma_ntere, Eila 
Wilen ~n ja Sirkka Pelli. Heistä riippuu nyt nais
ja tyttyttöosastomme tulevaisuus. Meneekö niiden 

. ,taso a alas- vai 'ylöspäin ja kuinka hyvin pärjä
tään ~ seuraavassa liittojuhlassa. Astutaanko sa

,massa .sa . tahdissa · vai eri jalkaa. 

Erik!ikoisesti toivoisin tyttöosaston ohjaajien hoi
tavan n tehtävänsä tunnollisesti ja tarmokkaasti, 
sillä si sieltä heidän osastostaan nousee uusi polvi, 
sem:aa'aavan liittojuhlan marssijat. Näyttihän meille 
viimeiseisen juhlan osanotto,• ettei siellä montakaan 
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ILMOJEN KAUTTA 

kohti Parisia 
Kirjoittanut ,Votte" Jalava. 

Syyskuun 27 pnä klo 10.45 kokoontui Suomen 
yleisurheilumaajoukkue Helsingin asemalle 'pää
määränään Pariisin ja Brysselin maailmankau
pungit pikku perhosineen ym. näkemyksineen. 
"Lentävä Turkulainen" kiidätti reippaan jouk
kueemme Turkuun, josta kiireenvilkkaa laivaan 
ja tilaamaan ruokavuoroja, sillä ah! meikäläisen 
kiintopiste ko. Ruotsin laivoissa on se ruoka, se 
ruoka. Yön mainingeilla keinuttuamme sa.avuim
me sitten seuraavana päivänä Tukholmaan, missä 
vesi kielellä suunnilleen vuorokausi katseltiin 
tukholmalaisten myymälöiden hedelmä-, leivos-, 
suklaa y.m. herkkujen kokoelmia. Samalla itse
kukin koetti tehdä pikku afäärejä, että saisi jon
kin kolikon ja suunsa niakeaksi, ja ainahan sitä 
sentään jotain onnistui saamaan. Seuraavana 
aamuna jatkui sitten matka Broroman lentoken
tältä komealla ilmojen jättiläisellä, joka oli len
tävästä linnoituksesta tehty matkustajakoneeksi. 
Koneeseen mahtui 40 matkustajaa henkilökunnan 
lisäksi, joista mainittakoon m.m. kaksi niin ko
miata n.s. lentoemännöitsijää, jotka huolehtivat 
kahvi- ja ruokatarjoilusta. Lentokoneessa oli 
kaksi pesuhuonetta, keittiö j.n.e. Kaikki meinin
git viimeistä huutoa kuten m.m. istuimet, jotka 
nappia painamalla sai sellaiseen asentoon kuin 
halusi, nukkumista tai istumista varten. Matka
reitti kulki Malmön, Köpenhaminan ja Kielin 
kautta. Viimeksimainittu kaupunki oli melkein 
soraläjänä sodan vaurioista. Tasan viisi tuntia 
lennettyämme laskeutui lentojättiläisemme mel-:
kein huomaamatta Pariisin lentokentälle. Ei ollut 
mitäiän töyssähtelyjä ja nykäyksiä, vaan tulimme 
kuin pumpulikasaan. Koneesta ulos tultuamme 
totesimme, että oli kuin keskikesä, lämmintä oli 
28 astetta. Tuntui oudolta kun Hesasta lähties
sämme oli melkein pakkasasteita. Lentokentällä 
oli vastassa Ranskan urheiluliiton ja Suomen lä
hetystön edustajia, joiden johdolla sitten ajoimme 
autobussilla Pariisin keskustaan, matkan kes-:
täessä 45 minuuttia . Ruokailun y.m. · muodolli
suuksien jälkeen oli varattu käytettäväksemme 
autot, joilla läksimme tutu!)tumaan itse kaupun
kiin, matkan suuntautuessa ensiksi Boulognen 
puistoon erääseen urheiluklubiin. Klubi oli suu
renmoinen, siellä oli toistakymmentä tenniskent
tää, jokunen lentopallokenttä, 500 m pituinen ver
ryttelyrata:, kaksi uima-allasta, hieno ravintola, 
pukeutumishuoneita lämpöisine suihkuineen ja ' 
ihierojineen. Koko ympäristö oli mitä kauneim-

ollut edellisessä juhlassa mukana olleita. Emme 
siis voi näissä asioissa luottaa vanhoihin jouk
koihin, vaan on kasvatettava uusi voimakas nuor
ten joukko, joka valloittaa jälleen Pallokentän ja 
Stadionin. 

Mestari sprintterimme 

Voitto Ja 1 a v a 

pien kukkaistutusten ympäröimää . Joukkueellem
me oli varattu tilaisuus uimiseen, joka 24-astei
sessa vedessä oli mitä miellyttävintä . Matkamme 
jatkui Boulogne-metsän läpi, joka on pariisilais
ten ulkoilupaikka sin:1e tehtyine järvineen, jossa 
on tilaisuus soutelemiseen. Boulevardit olivat 
kaksi kertaa niin leveitä kuin Mannerheimintie 
Helsingissä. Matkamme jatkui Riemukaaren 
kautta, missä silloin parhaillaan oli kunnian
osoitus tuntemattoman sotilaan haudalla. Koska 
seuraavana päivänä oli jo maaottelu, ei iltalo
maa ollut pitkälti, mutta kuitenkin kerittiin tu
tustua n.s. baareihin, joita oli varsin runsaasti. 
Seurustelu näissä baareissa oli huomattavasti va
paampaa kuin mihin me jäyhät suomalaiset olem
me tottuneet. Seuraavana iltana maaottelun jäl
keen oli joukkue kutsuttu Pariisin hienoimpaan 
revy-teatteriin, jonka ohje~ oli ensiluokkaista, 
ja meikäläisiä ihmetytti se vapaamielisyys, mikä 
esityksissä kuvastui, kuten m.m. eräässä perhos
tanssissakin, jossa esiintyjillä ei ollut muuta ver
hoa yllään kuin pieni perhonen, mutta pariisilai
selle se oli luonnollista ja kyllähän se meikäläi
senkin silmä "lepäsi", kun oli päässyt hämmen
nyksestä ohi. Revy-ohjelma oli pitkä, kestäen klo 
20-0,30. Seuraavana päivänä jatkui Pariisin tar
kastelumrne hiukan läihemmin. Aamulla aloitimme 
kierroksemme kunniakäynnillä entisen Ranskan 
urheiluliiton johtajan haudalla, jonka saksalaiset 
olivat ampuneet. Sitten jatkui matka Versail
lesiin, missä olisi ollut paljon mielenkiintoista 
nähtävää, mutta ajan niukkuuden takia jäi tar
kastelumme melko pintapuoliseksi. Totesimme tä
mänkin maailmankuulun paikan vastaavan mai
nettaan suurenmoisine suihkulähteineen · ja ra
kennelmineen. Puisto on nykyisin pariisilaisten 
ulkoilupaikkoja ja alue käsittää useita kilomet- · 
rejä suuren alan. ·Sitten suunnistimtne kohti 
Eiffel-tornia ja aloimme matkamme kohti kor
keuksia hissillä. Kaksi kertaa täytyi matkalla 
vaihtaa hissiä ennenkuin eteemme tarjoutui suu
renmoinen näköala yli Pariisin. Etelässä näkyi: 
Seine valkoisine siltoineen ja kauniine rantoi
neen, pohjoisessa näkyi m.m. Notre-Damen kirkko, 
joka muita korkeampana kohoaa kohti pilviä. 
Melkein Eiffel-tornin juurella on Napoleonin 
hautamonumentti, joka myös on antiikkisen kau
nis. Eiffel-tornista näkyvät myöskin Pariisin 
mahtavat boulevardit, jotka halkovat kaupunkia 
joka suuntaan. Matkaroine päämäärä oli sitten 
majoituspaikkamme. Illalla jatkui ohjelma mi-

Jatk. slv. 6 

''Tää koruto,nt' oDn kertomaa". • • 

) 

Pikkupakinaa :1 HKTn ultraluokan 
koripalloilijoistata. 

Kirj. Helge Nygren 

Jos sanoisin, että HKTn koripalloitu on ;n tällä hetkeLLä kehityksensä l,akipisteessä, l 
valehtetisin siitäkin huoLima-tta, vaikka Hetsetsingin koripaLLohaLLeissa himmentävätkin 

' brkkaitten Lamppujen Loiston sellaiset häikäisetsevät koripaLloiLun tähtipetaajat, kuin mi-tä . 

HKT voi täLlä hetkeLlä tarjota sitmäruokaisen n hetsinkitäisyteisön nautittavaksi. Vateh

telisin varmasti ja töykeästi, siltä kehityksen pypyörä ruLlaa jatkuvasti ympäri, eteenpäin, 

ja HKT:n napputoista kehittynee vielä ultratuoluokan koripalloitijoita, ja se, joka saa eLää, J 
tuLee näkemään, kuinka nykyiset paUoiLijammeme v.a~kuttaisivat suorastaan sahapukeitta 

ketterästi Liikkuvien nuorukaisten rinnaLla. 

'------- -------

Olisi alleraapineelta kuitenkin perin vaarm 
lähteä "haukkumaan" ketään kohtalotovereistaan 
tai alkaa ylistellä nuoria nappuloita, jotka vielä 
·toistaiseksi "piimäpartoina pahoisna" rämpivät 
HKTn ultrapelaajien kannoilla ja ko.ettavat pitää 
juniorijoukkueensa mainetta mahdollisimman 
kirkkaana - tosin hieman vaihtelevalla menes
tyksellä. Jokaisesta "vanhuksesta" ja nuoresta
kin pelaajastamme olisi kirjoitettavaa vaikka 
millä mitalla, mutta koska nuoriin voimme vielä 
myöhemminkin palata, katsomme .asiaksemme 
hieman parista nykyisistä "miespelaajistamme", 
koska hyvin todennäköisesti nämä "koripallistit" 
ovat j'o muutaman vuoden kuluttua laakereillaan 
lepääviä "pitkärintaisia", entisiä koripalloilijoita, 
€ttä heidänkin maineensa tulisi ikustetuksi tämän 
•oman lehden palstoilla. 

Meillä HKTssä on tällä hetkellä koripalloUi
joita ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin 
seuramme olemassaolon aikana. . Tähän haluaisin 
mielelläni lisätä, että meillä ei ole ainoastaan 
koripalloilijoita, vaan jopa hyviäkin koripalloili
joita - muutamia. En tahdo tällä sanoa sitä, 
rehentelevästä alkulauseesta huolimatta, että ei
vätkö pelaajamme voisi olla vieläkin pare!llpia, 
sillä kukaan ei koskaan ole niin hyvä, etteikö 
löytyisi toista vieläkin parempaa. Ja koska meitä 
on useampia, joutuisi kirj·oittaja heitä arvostel
lessaan ja heistä kirjoitta~ssaan ~äsittelemään 
niin useaa pelaajaa, että lehtemme täytyisi tulla 
~'ulos" ainoastaan koripalloilijoiden numerona ja 
olisi tämä tietysti mahdottomuus. Näin ollen l)a
luaisinkin, toimituskunnan myötävaikutuksella, 
analysoida tästä huippukoripalloilijoidemme ryh
mästä esille vain miesten ykkösjoukkueen pelaa
jat ja tuoda esille heidän hyvät ja pahatkin puo
lensa, niinkuin allekirjoittanut ne on havainnut. 

Jotta kukaan ei vääryyttä kärsisi eikä tuntisi 
itseään syvästi loukatuksi, lieneekin paikallaan 
kirjoittaa näistä ykkösjoukkueen "seitsemästä 

velrelj~ksestä" aakkosjärjestyksellinen arvostelu. 
Ole)lemme tähän "tähtisikermään" hyväksyneet ne 
pel>elaajat, jotka ovat puohistaneet seuran värejä 
syK:yksyn kuluessa käydyssä piirisarjassa, HKTn 
kun:unnia:kkaassa I-joukkuessa. Näin pääsemme lo
puhultakin asiain: 

J Jos joukkueemme joskus hajoaisi ja allekir
joitoittaneelle annettaisiin kunnia luovuttaa muisto
esirsine näistä vuosista, joina yhdessä olemme juos
see:eet puisella pelilattialla, joukkueemme parhaalle 
pebelaajalle, en epäilisi hetkeäkään luovuttaessani 
sen:en Olavi KinnuseLle. - Jos haluatte joskus peli
tov.overiksenne miehen, johon varmasti voitte luot
taa.aa, jonka tiedätte vierellänne raatavan kaikkensa 
seu;euransa puolesta, jolta saatte palloja ja jonka 
esi~iintyessä tiedätte puolustuksen varmasti pitä
vär,än tai hyökkäyslinjan murtavan vastustajan puo
lus·ustuksen; niin kääntykää silloin puoleeni' kysy
mänällä, mistä tällainen mies olisi löydettävissä. 
SilBilloin voi allekirjoittanut "viisata" tämän mie
henen, enkä usko, että hänellä, Kinnusella, olisi 
itsetselläänkään mitään sitä vastaan, että söisitte 
jououkkueessanne hänelle tämän raatajapelaajan 
pabaikan. Hän on varmasti tekevä kaikkensa jouk
kmmeen hyväksi, epäitsekkäästi, tovereiden par·asta 
kattatsoen, mutta samalla itse loistavasti suoriutu
ma:nalla annetusta tehtävästä. Olen pelannut 
KirKinnusen kanssa samassa joukkueessa viisi vuotta. 
JosJos joku on pelannu-t kauemmin ja tuntee pa
rerremmin hänet kuin allekirjoittanut, niin sitten 
ole)len aivan hiljaa. · 

E En koskaan aikaisemmin ole pitänyt pitkää 
puouolustajaamme Einar Lindström'iä minään tähti
pebelaajana, en ole huomannut hänen tekevän ken
tällällä mitään erikoista, en nähnyt hänen heittä? 
vär11än hienoja koreja, en nähnyt kissamaisen peh
meneää kuljetusta, en salamannopeita rannesyöt
töj töjä, joita ei vastustaja koskaan katkaise, en ole 
nähähnyt hänen esittävän mitään erikoista. - Näin 
olinlin sokea ennen. - Vasta silloin, kun jouduin 
itsti.tse asettumaan hänen vierelleen, puolustajan 
vaCilaativalle paikalle, huomasin mikä mies seisoi 
vievierelläni. Tosin en vielä silloinkaan "hoksannut" 
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hänen pehmeitä liikkeitään, enkä tule niitä kos
kaan "hoksaamaankaan". Mutta huomasin jotain 
muuta. Huomasin pitkän käden katkaisevan vas
tustajan syötön. Näin nopean syöksyn kohti vas
tustajan koria. Näin vastapela:ajan'· katselevan 
ihmeissään pelivälinettä, joka "sukkasillaan" pu
tosi läpi korirenkaap.. Entä kuka oli tuo korin
tekijä? Se oli Lindström, jonka nyt näin. Olen 
aikaisemmin, rehellisesti tunnustaen, arvostellut 
miestä väär.in. Silloin en nähnyt hänen pelissään 
mitään hyvää, nyt en sensijaan näe muuta kuin 
pelkkää hyvää. Ja mitä sitten tunnen? Tunnen 
vierelläni seisovan mainion ja tehokkaan puolus
tajan. Tosin en niin monipuolista miestä kuin 
esimerkiksi Kinnunen, mutta sittenkin varma
otteisen ja vastustajia lamaannuttavan pelitove
rin. 

Näiden kahden vanhem,man suurpelaajan lisäksi 
olen nähnyt syksyn kuluessa r;1atavan joukkueem
me· hyväksi neljän nuoren ja lupaavan "poikasen". 
Tosin he eivät enää pelaajina ole mitään poika
sia vaan "kokeneita ja parkkiintuneita ' koripallo
kettuja". Tämän neliapilan muodostavat Arvo 
"Volmari" Metsistä, Teuvo · Nurmi, Pentti Salmi 
ja Yrjö Sillman. Heistä asettaisin ensimmäiseksi 
luonnollisesti Pentti Salmen, sillä onhan hän jo 
kovat ottelut käynyt liitto-ottelupelaaja sekä suo
rittanut enemmän otteluja kuin kukaan toinen 
tuosta joukosta. Pentti Salmessa olemme aikai
semmin tottuneet näkemään kovan puolustaja
pelaajan, mutta viime aikoina hän on esittänyt 
niin loistavaa hyökkäyspeliä, pehmeine koriiri
heittoineen, mainioine katkoineen ja vertaansa 
vailla olev'assa vapaan paikan haussa, että emme 
voi olla antamatta hänelle kunniamainintaa syk
syn suurimpana hyökkääjänämme. - Yrjö Sill
.manissa, toisessa Harjutorin kasva.tissa, olemme 
nähneet loistavan, vähän lFankin loistavan "peip
paajan". Jos hänen pelityylistään olisi sanottava 
jotain erikoista, sanoisin, että sitä voidaan ver
rata eräänlaiseen slaavilaiseen tyyliin, joka sel- · 
västi eroaa . Lindströmin englantilaisesta pelita
vasta. Sillman on kuin viulutaituri Jehudi Me
nuhin, molemmat osaavat omalla alallaan loista
vasti improvisoida esityksensä. Tämä · tulee m ie
leen katsellessaan Sillmanin vaihtelevaa ja moni
vivahteista liikehtimistä kentällä, niin pallon 
kanssa kuin ilmankin sitä. Toivottavasti "Jehudi" 
Sillman ei -sotaväkeen jouduttuaan unohda kori
palloilun jaloa taitoa. - Arvo Metsistä ja Teuvo 
Nurmi ovat mielestäni saman kaliperin ja saman 
pelityylin edustajia. Kummankin peli on verrat
tain -lujaa ja suoraviivaista. Toisinaan vivahtaa 
heidän esityksissään huippuunsa kehitetyn teknii
kan häive, mutta tavallisesti pyrkivät he pääse
mään tulokseen armottomalla vauhdilla. "Voi
mari" on tullut tunnetuksi hienoista läpsäytyk
sistään ja . komeista koriinhei toistaan, kun taas 
Nurmea ovat vastustajat oppineet kunnioittamaan 
kovana, mutta silti sääntöjenmukaisena pelaajana. 
Nurmen "Teukka" on toistaiseksi pelaillut hyök
käysketjussa, mutta uskoisin, että hänellä olisi 
tulevaisuus puolustajanakfn, jos hänen joskus an
nettaisiin kokeilla hyökkäävän puolustajan pai
kalla. 

Tuossa on joukkueemme kuusi miestä tullut 
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ILMOJEN KAUTTA 
Jatk. 4 :ltä s lv. 

nisteri Helan järjesiämiliä kutsuili~, mihm oli 
kutsuttu myös Suomen rauhanva.ltuuskunta. Ilta 
kului rattoisasti seurustelun merkeissä. Seuraa-

' vana aamuna jatkui matka kohti Brysseliä, missä 
oli maaottelu Belgiaa vastaan. Oleskeluaika Brys
selissä raj oittui vajaaseen kahteen vuorokauteen 
ja sitte11 alkoi paluumatka Pariisin kautta kohti 
kotimaata, mutta kuitenkin vasta vuorokauden 
Pariisissa oleskelun jälkeen, sillä silmajåttiläi
semme yksi moottori ei toiminut ja niin saimme
vielä tutustua kaupunkiin, sen metroon j.n .. e. Mat
kustamil).en tällä oli halpaa ja nopeaa, lipun hin
nan ollessa 2 fr, ja sillä saa reissata. vaikka koko· 
päivän, kun vaan ei nouse välillä maanpäälle. 
Kävimme m.m. Notre-Damen kirkossa, jossa oli 
paljon mielenkiintoista nähtävää. Sitten koittikin. 
lähdön hetki · tästä maailman kaupungista, josta 
oli jäänyt miellyttävät muistot ja avartanut pal
jon meikäläisen puutteellisissa olosuhteissa .aher
tavan työläisurheilijan näkemyksiä. Lentomatka 
sujui sateisen ja tuulisen sään merkeissä ja niinpä 
siitä ei muodostunutkaan niin miellyttävä kuin 
menomatkasta. Loppureitti Tukholma-Turku oli
kin kovin kuoppaista ja laivan herkut eivät vie
kotelleet siinä määrin matkustajia kuin tyynem
mällä säällä. Vihdoin Turku ja Helsinki tuttuine 
"kolmosineen" ja muine kärryineen. Tämän kil
pailukauden matkat ovat olleet mielenkiintoisia, 
ja ne neljä maaottelua, joissa olen tämän kesän 
aikana ollut mukana, ovat antaneet entistä suu
rempaa varmuutta ja kilpailutottumusta, josta on 
varmaan hyötyä tulevaisuutta silmällä pitäen. 
Lopuksi "tiliasemani" 1946 päättyessä: 

6 maaottelua, 1 . nuorten maaottelu, 5 TUL:n 
mestaruutta, 1 viestimestaruus, 1 nuorten SM, 1 
nuorten SM viestissä. 

vedetyksi lukijan "ramppivaloon". Alussa mai
nitsin kuitenkin; että meitä on seitsemän, joten 
'Yksi puuttuu. Jos kuitenkin haluatte hänenkin 
paitansa "pyykkiinne", niin katsokaa allekirjoi
tusta. Siellä on seitsemäs mies. 

Lopuksi haluaisin, vaikka en kuulukaan seu
ramme koripallojaostoon, esittää kaikkien kori
palloilijoidemme kiitokset seuramme johdolle 
siitä, että k.o. elin on erittäin myötämielisesti 
suhtautunut poikien pallon perässä juoksemiseen. 
Toivottavasti tämä suhtautuminen on edelleen 
myönteistä; sillä kyllä koripalloilijoista . voi jos
kus olla hyötyäkin seurallemme. 

Vaikka sanotaankin, että "pari kolloo, pelaa 
koripalloa" niin siitä huolimatta pidän koripal
loilua kehittävänä urheiluna ja tyydytyksellä to
dettakoonkin junioriemme . joukkoliikehtiminen. 
koripallon parissa. 
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Elämänsä kunnossa 
Kirjoittanut Eikka. 

"E~ämä,nsä kunnossa" on tuttu Lause urheiluihmi
~ellä. Niin voimme sanoa v. 1946 urheilu-tilinpäätöstä 
tehdessämme seuramme tämän hetken yleisurheilutoi
minnasta. Yleisurheilutoimihenkilöillä on ollut kii
rettä kuin "Sotevan töissä" . Päivää on jatk.ettu roh
keasti yöllä, kun kaikkia suunlllJitelmia ei tavallisen 
kuolevaisen työaikana ole keritty valmistella ja kyp
sytellä. Monessa poksissa on vielä keskiyön aikaan 
paperit rapisseet, häiriten ed -IUrheilijain ruusunhoh
teisia. unikuvia. Mut·ta ei . niin paljon pahaa, ettei 
jotain hyvä·äkin, ja voimmekin korttisapuskan voi
malla taapertavan laihalla .nyrkillä· ~opauttaa sisään
päin ryhdistäytynyttä rintaa ja 1tokaista, että seu
rarnme on "elämänsä kunnossa". Saavutukset ovat 
Qlleet lupaavi.a ja kauniita. Niiden lue•ttel.eminen tässä 
vaaNsi paksumme.n paperipink.an kuin mitä Hirvosen 
putiikki pi1ahinta.an antaa käytet.täväksemme, mutta 
lyhykäisesti muutama pisteenväK 

* 
Kev-ättalvi, harjoH·uksia kiihkeässä tahdissa mana

-cheri Metsistön ohjauksena. Tilaisuuksissa noin vii
tisenkymmentä yleisurheilij aa. Luentoilloissa samoin, 
joissa oli rn.m. luennoimassa nykyinen Hollannin yleis
urheiluvalmerutaja Armas Valste elokuvakoneineen ja 
liittovalrnentajamme Mikko Kajaani. Maastojuoksuissa 
(omissa) oli ennätysmäinen osanotto, katuviestdstä 
odot·ettiin, että Kisis ki-ertä·ä l.enkin kaksi ik·ertaa 
siihen kun toiset, mutt.a toisin k ävi. Kullervo mei
nasi ottaa kiinni jo toisen kerran. T.ulivat ainakin' jo 
talolta syömästä, kun ankkur imme Ja1ava ponnisteli 
kentälle. Huomasimme sitten, •ettei katujuoksu sovi
kaan yleisurheilijalle, mutta yri.t-et ä•än kesän mittaan 
kentällä ja siitä se pää aukenikin. 

* 
Liittojuhl~sse ei vielä ihmeitä tehty, tunnustelUin 

vain maaperää, vaikka Bederdin ei malttanutkaan ko
keilla varovasti, vaan juoksi läkähdyksiin itsensä ja 
voitti "piikin". Täytyi näyttää stadioniUe kokoo.ntu
n e·elle "haar.em.Ule", että kykenee se mies muuhunkin 
kuin poikaa piiskaarnaan. Ku1kueessa marssittiin ja 
Salmen Topikin ·Osti uuden myssyn sitä varten ja 
olihan se hyvä suuntamerkki, että poikamme tiesivät 
kokoontua massojen joukossa sinne, missä Topin uusi 
myssy loisti. Kun lopuksi sunnuntaina loppuparaatin 
aikana Salol•ta varastettiin koLmatta laatikkoa toimit
sijoiden ameriikan paketteja, niin olikin liittojuhlat 
HKT:n osalta kruunautune·et kauniiseen loppupäätök-
seen .eli "Korkealle kansan kunto", koska arneri!ikan 
pakkauksistakaan ei sen jälkeen edes purukumin tuok
.sua nokkaan tullut. 

* 
Mestaruuskilpailujen kohdalta ensiksi maasto-IS€llei

:sissa Jyväskylän liepe1Uä oli seurastamme Löfberg ja 
Salmen Pe:na, mutta mestaruuksia ei saa.tu, ainoas
taan Löfberg rohkeanpuoleiret päivärahat ja tuskinpa 
P.enakaan oli huonompi. T'urussa viesti-sellaisissa oli 
pikajoukkue mukana kok•eilemassa toisten hermoja ja 
hyvinhän n e piti, koska hävittiin, mutta olihan Lap
palaisella Liisan kanssa hauskaaJ ja Telen hyppäsi 180 
korkeutta ja alkoi kysellä fiskaaleilta, · että Turun 
kauttako se Oslon joukkue matkustaa ja o.itko pitkä 

~AII-round, miehemme Eino Riihelä 

matl<atka kantaa matkalaukkua laivaan asemallta. B
luok;okan MK:ssa Lohjalla oli Pesosen Taukan 20 hen
keä ~ä kuljettavassa linjavaunussa neljäkymmentä hen
keä, ~ä, joista toistakymmentä ja Kalle HKT:sta. Ma·t
kallalla poliisi pysäytti auton ja . katsoi Poliisisanomia 
ja l: huomasi Ahon papan naaman autossa, joka löi 
yksiksiin Poliisisanomissa olevan peräänkuulutetun Auer
vaanaran naaman ja ni·in tuli stop ja selitykset, mutta 
1-opu:pulta selvisi, että Ahon pappa on Ahon pappa ja 
saatitatiin jatkaa matkaa. Mitallit ja tulokset ovat se
loste,ste,ttu j-o luultavasti muissa lehdissä, joten se siitä. 
Jyvärväskylässä kävi J•alava ja Riihelä hakemassa mesta
ruudmden ja muut poijjat kokeilemassa hermojaan. 
HerrermoHi}oita o1ikin mukana kymmenkunta, joten taas 
·menleni satanen rahaa "ilois1,lta kolmosilta'· . 

* 
M1Muita ldlpailureissuja on ollut melko runsaasti, niin 

e ttei tei ole ti ennyt itsekää1n p.ännämies, missä mikin 
miesies on kilpaillut ennenkuin lehdestä on huomannut 
tai .Hi kentällä tullut eteen tyhjä, odottava käsi ja kuu
lununut kilpaJi.lijan tunnussäv·el "Time i s money" . Mi
täpä,päs siitä, rahaa on ollut ja uutta tulee, kun raha
miniinisterimmekin Arska saa ko:neistot asennettua kun
toon on TPS :n saarella, sillä siellä toimii nyt "iloiret 
kaksiksoset" ehkä paremmalla menestyksellä kuin kulu
.n.eereen kesän "iloiset kolm6s'et". 

* 
LeLehdistä olemme kaiken lisä:ksi huomanneet, että• 

olememme päässeet toiseksi n .s. TUL-lehden pinnakil- 
pailuilussa. No yllätyshän tämäkin oli ja pahus sen 
tietäetää, vaikka olisimme voittaneet koko kilpailun, k~n 
olisiJLsimme hoksanneet, että semmotnenkin kiertopal
kintmto on kiertämässä. Täytyykin ensi vuotena ottaa 
selv>HviUe, mitä kaikkia pokaa1eja on oikein "purjehp
massassa" näissä kilpailutouhuissa. Tänä vuotena tuli 
ainalnakin oman piirimme MK:n kiertopalkinto vallan 
rumuman etumatkan turvin vuod·eksi ka.appiimme, sa
moinoin piirin poikaurheilupäivten ja liiton poikaurheilu
päiväivien yksi pytty. Hyvää työtä ovat siis poikamme · 
,tehmhneet. Ruotsin matka kuivi kokoon, koska Malmö 
Allicllians alkoi valitelLa, .ettei olla kruunuja, ei kruu
nujauja. No mitäpäs sii,tä - taisi seuramme· maine kuu
lua ta Skooneen saakka vai olisiko titteli AlF vaikutta
nut ut asiaan. Reisasivathan pojat sen edestä pitkin ja 
poik)ikki tätä karua kotoista tannerta, haukkasivat pet
tua ta ja ryyppäsivät sahtia, jonkinlaiset virsut j-alassa 
ja k koko perheen yhteiskäytössä ol<evat vanhat mam
maman koreaJnkirjavat pöksyt verhona tekivät tuloksia, 
joitalita ei .tarvitse hävetä<. 

* 
Le Lopuksi pikkutilastoja toi.minnastarnme: 
Ki Kilpailuja in järjestetty seuraavasti: 
Pi Piirikunnallisia 3 sekä piirin VM-kilpailut. 
K: Kansallisia 5. ' 
Sl\ SM-kilpalilut (osapuolena HKV:n kanssa). 
N1 Nuorten seuraotteluja PoPy-HKT, TK-V-HKT, 

Haa:aaH-HKT, LoLo-HKT, TMP-ISKU-HKT. 
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AUTOKOULU 

r.Jij ~~:] -J tt (~ 
U. V. Antin Puh. 62 026 Fredrikinkatu 65 

ilmoittautua voi seklt ammatti· 
ettlt yksityisajokursseille. 

Seuramestarit A-, B- ja C-luoka:ssa (oma luokittelu): 
WO m: A: Lagerstr-öm, S., B: Lindström, E., C: Käll

man, K. 
200 m: A: Lappalainen, E. , B: Karikko, R., C : 

Lehti, K. 
4GO• m: · A : Lappalainen, E., B: Lagerström, S., C: 

Laurila, G. 
800 m: A: Toivonen, T., B : Aaltonen·, E. 
Korkeus: A: Telen, T ., B: Lindström, E., C: Komulai-

nen, E. 
Pituus: A: Huttunen, A,, B: Karikko, R:~ <?= Lehti, K. 
Se~väs: B: Berglund, K ., C: KårkeamakL, L. 
31-loikka: B: Lindström, E., C: Vanhanen, E . 
Kuula: A: Telen, T., B: Summa, E. 
Kiekko: A: Telen, T., B: Lehtinen, V. 
Keihäs: B : Summa, E., C: Metsistö, A . 
Moukari: B: Lindström, E. 
Pii'fin pestarit: 150>0 m R. Salmi, 10.000 m E. Be

derdin, 110 m aj. E. Riihelä; kuula T . Telen, keihäs 
0. Aho sekä 4X 100 m . Maastojuoksu 4 km alokkaille 
U. Lotsari (ei mest.sarja). 

Liiton mestarH: 25.00<0 m ikämiehet T. Salmi, 1•00> m 
V. Jalava, 110 m aj. E. Riihelä, B - mEstarit : 20<() m 
E. Lappalainen. 

SM-Ikilpa!ilut: 100 m V. Jalava II:n, 5'0<001 m R. Salmi 
II :n. 

Liiton poikaurheilupäivä·t: p ituus I:n A. Huttunen 
· 646, uusi pup,ennätys. Alle 18 v . 4X 100 m HK~ I:·n . 

Edustukset: 
Nuor.ten liitto-,ottelussa A. Huttunen ja S . Santanen. 
Maaottelut V. Jalava Ruotsi-Suomi, Tanska-Suo-

mi, Ranska~Suomi, Belgia.:....suomi. 
Parhaat tuLokset 1946: 
10<0 m : V. Jalava 10,8, 200· m V. Jalava 22,9, 400 m 

A. Luostarinen• 5•2,5, 80{) m 0. Mä•enpää• 1.59,9, 1500 m 
R. Salmi 4.'02,3, 5000 m R. Salmi ' 14.45,3 (TUL:n enn.) , 
10.000. m R. Salmi 31.21,1 (TUL:n enn.), 25.0•00 m E. 

Ennätyspoikamme A. Huttunen 
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MytJskin kuntoisuusajoa <Joidaan 
suorittaa. Uttdkaa yhteys 

BEderdin 1.24,(}3,·5, Maraton E . Bederdin 2.39.59,8, 110 
m aj. E. Riihelä 16,1, 4•00 m aj. E. Lappalainen 1.?1~7 · 
kuula T. Telen 13.49·, ki•ekko T. Telen 39·.12, ke1has, 
E . Leppänen 62.3{), moukari E. Haxa 42.98, pituus E . 
Riihelä 647, korkeus T. · Telen 180, seivä•s E. Riihelä 
32·0, 3-Ioikka E. Riihelä 13.42. 

Luokkamerkit: 
A: V. J alava, E. Lappalainen, R. Salmi, E . Bederdin. 

E . Leppänen. · 
B: s. Lagerström, A. Luostarinen, 0 . Mäenpää, T . 

Toivonen, E. Riihelä, T . T elen, E. Summa, E. Hara. 
Liittojuhlat: 
HJ<O m: 2, V. Jalava 11.3. 
20•0 m : 3. E. Lappalainen 23.6 . 
150•0 m: 4. R: Salmi 4:04,8. 
25.QOO m: 1. E. Bederdin 1.26.23·,2, 4. T. S.almi 1.32.43,4 .. 
11(} m aj.: 5. E. Riihelä 17.2. 
Korkeush.: 3. T. T ~len 18<0. 
J.Yiovkari: 6. E. Hara 42.13. 
Kuusi parasta "pinnamiestä": 
R. Salmi 27 p., E. Bederdin 20 p., V. Jalava 15 p .• 

E. Lappalainen 14 p., T . Telen 14 p ., E Riihelä 14 p . 
P innakilpailut: 
TUL-1-ehden p:nnakilpa<ilu: PoPy 151, HKT 150. 
Nuorten TUL:n p istetilasto: HKT I:n 301 pist. , LoLo 

II:n 27,5 p. 
· P iirin• MK :t Plaza-pokaali: HKT 99, HTa 55. 
Piirin poikaurh.päiv. Lehtosen pokaali : I:n HKT, 

II:n HKu. 
SU-lehden tilastot: maraton I :n HKT. 
L iiton poikaurheilupäivä.t: LoLo 31, HKT 30 pis

tettä. 
Toteamme siis trustä. pintapuolisestalcin numerope

listä, .että HKT:n poja,t ovat hoitaneet tehtäv.ä:nsä 
hyvin ja n.e saavutukset ovat palkkiona niille, jotka 
tapisuU.elevat yösydäinetkin papereita ja suunnittele
vat toimintaa tuloksekkaille linjoille. Kiitos pojat 
teille. 

Alle 18 v. 4X100 m joukkue 

Santanen, Metsistä, Huttunen, Lehti. 

Rauballtista Joulua 
ja 

Dvvää l Uutta Vuotta 
toivottavat SE seuraavat liikkeet j~ laitokset 

RAVINTOLA AAMU -.TÄHTI 

iHämeeilltie 78. Puh. 7•1 290. 

SUOSITELLAAN. 

Oy F. F. FORSMAN Ab KULJETUSLIIKE 

.Helsinki, Kirkkokatu 1 - Puhelin 28 600. 

HOPEATEHDAS OSAKEYHTIÖ 

Helsinki, Virolllk. 3. Puhelin 22 178. 

RAKENNUSPELTISEPÄNLIIKE U. HAARALA 

Kont.tori Tähtitornink. 22. 

Työhuoneet Kasarmilllk. 1. Puh. 25 614. 

HELSINGIN MEIJERI OY. 

Kolmas Linja 24 

OY KIPINÄLAITE 

HeLsinki, Oksasenk. 6. Buh. 94 ~

Magneettotehdas ja erikoiskorjaamo 

K 0 R U T E 0 S 0 Y. 

S<tuurenk.· 13. Puh. 7'4 308. 

VAATTURILIIKE ARVO H. LUMIKANGAs 

Kulosaari, LarsonckinJtie 2. - PU!h. 78 8Q 21. 

KULTASEPPÄ L. MANNINEN 

Yrjönkatu 25. Puhelin 25 584. 

A. MIRSCH 

Bulevardi 19 - Puhelin 21 902. 

Gramofonivuokraamo. 

A ASFALTrl- JA ERISTYSLIIKE BITUM OY. 

Pihlajantie 18 - Puhelin 81 813. 

HHOPEATAE 

Punavuorenk. 15 - Puhelin 24 4·71. 

H HELSINGIN AUTOMOOTTORI OY. 

Varasto,a.tu 8 - Puhelin 714 2410. 

H HUONEKALULIIKE A. KILPINEN 

Albertinkatu 16 - Puhelin 34 968. • • 

El ERIKOISPUKIMO J. KEINI 

I. Roobertink. 3-5, porr. D, 49 

(Uudenmaankadun kauppakuja) Puh. 69 2·81. 

M M. A. KOHTASEN SÄHKÖLIIKE 

5 linja 14 - Puh. 7•3 262. 

Si'vuliike: Pakila, Kansantie 13. Puh. 78 7193. 

L L A A T U P Y Ö R Ä 0 Y. 

Museok. 10- Puhelin 44 •017. 

1~ INKISEN VELJESTEN MAALAAMO 

Ratakatu 11-13 D 29 - Puhelin 39 937, 38 372 

M MALLIVEISTÄMÖ R. M. METSÄ 

Ruoholahdenkatu 10 - Puh. 3S 055, 66 586. 

T: T:mi E. N Y S T R Ö M 

. Helsinki, Porvoonkatu 15. Puh. 72 320. 
Kangas- ja Jybyttavara.Iöke. 
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1 
NIKLO 0 Y. PAKILAN METALLIVALIMO 

StuW"enkatu 13 - Puhelin 7'4 308. Pakila, Alkutie 77. - Puhelin 79 89 98. 

PESONEN, A. METALLITEHDAS MARTTA PELKONEN 

Pitkänsillanranta 7. (Pihan puolella.) 
Helsinki, Pe.ngerk. 37. Puh. 73 438. Puh. 76 13'1, iltaisin ja pyhinlä puh. 74 931. 

0 Y. POPPER V. RAVE KÄSILAUKKlJLJIKE 

Annank. 15. Puh. 26 1'56, 66 HW, 26 177. Töölönkatu 32 b . Puhelin 41 49{}. 

J. H. SEPPÄLÄ 0 Y. 
' Vaasank. 29. Pä·äkonttori. Puh. 74 164. PUKIMOLIIKE OY. SCHAIBEL 

Pääliike, Etelä-ranta 12. Puh. 27 6143. 
Makkaratehdas Vaasank. 29. Puh. 71 00·9, sekä Mannerheimintie 14. Puh. 68 25 7•2. 
liikkeitä ympäri kaupunkia . 

MERKKIKESKUS HJ. SORSA OY. T 01 MlNIMI SUOJA 
Helsinki, Mikonkatu 6 D, Fluh. >teht. 27 600, 

pu h. yksit. 45 109. Erottajan väestöJl!Suojan kioskit. Puh. 668%. 

TEKNO-MUSICAL TAIVALLAHDEN AUTOMAALAAMO 
Nordenskjöldink. 3 b. Puh. 914 700. 

Radio, Sähkö, Metalliverstas, Nikkelöimislaitos. Taivallahti (Et. Hesp. Joppupää) Puh. 95 2m. 

TEKNO KONE 0 Y. A. KERVINEN TURUNTIEN PUKIMO 

Helsinki, Mannerheimintie 92. Puh. 43 651. 
Mäkelä•nk. 2. Puh. 76 4198.. Ensiluokan tilauspukimo. 

TÄYTEKYNIEN ERIKOISHUOLTO VALLILAN PUUSEPPÄ 0 Y. 
Helsinki, ~erikink . 3•3. Puh. 66 268. • 
Bostilokero 3212. Kuortaneenk. 7. Puh. 715 917'5. 

i' VÄRI- JA TAPETTIKESKUS K 0 NE I·S T U S 0 Y. 
1 ,, 

IDrot1:ajank. 15-17. Puhelin 211 21•(). Pormestarinrinne 8." Puh. 20 663. 

. -. 

L 1 H A- JA LEIKKELELIIKE TUOMARI MASLOVAT 
Eino Etu-Seppllll Oy. 

Uudenmaank. 39 A. Puh. 32 725 III linja 5, puh 75023. 

T U R K 1 S K AU P P 1 A 1 T TE N OY MASALIN ja KUMPP. OY. 

Yrjönkatu 21. A. Aleksis Kivenkatu 52-54 

T:mi KAMPAAMOKONE 
Helsinki - Perämiehenkatu 15 - Puh. 31602 KOULUAITTA OY. 

Valmistaa ja korjaa huolellisesti ,ja asiantun- Kalevankatu 32. Puh. 25 886. 
temuksella parturi- ja kampaamoahtn koneita. 

SINGER . SERVINO MACHINE COMPAN:Y 
Helsinki - Aleksanterinkatu 21 .. . 

JO 
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.Liikettä, liikettä 
että ruoka maistaa. 
Kirjoittanut Avo. 

Näin k.esäurheilukauden jälkeen, kun metsissä on 
märkää, luistinradat eivät ole kunnossa eikä lumi
kaan ota oikein, tullakseen, tekee yleisurheilijal1ekin 
hyvää muun harjoittelun lomassa pelata koripalloa. 
Niinpä HKT:ssakin on koripallotoiminta erittäin vil
kasta. Ottamatta nyt lukuunkaan -oikeita aktiivipe
laajia, on koripallon kimpussa n ä.hty m.m. "Lothar" 
Telen, Lappalaisen Erkki ja Luostarisen "Atski" . 
Onpa T-elen oikein seuran k akkosjoukkueessakin. 
K,oripalloilu onkin erinomaisen hyvä keino hyppyi
neen -ja venytyksineen. 

Seuran !-joukkue on pelannut menestyksellisesti 
piirin sarjassa ja on sillä voitot ja tappbot menneet 
tasan• toistaiseksi. Vakituis·e·sti ennen ottelua on Seu
ratalon pieneen saliin ilmestynee't m.m . Olavi Kinnu
nen, Einar Lindström, Pentti Salmi, Yrjö Sillm~n ja 
muutamia muitakin. Olipa e.m. joukosta kaksi pe
laajaa piir.ikuntajoukkueessakin. II-joukkueen vanha.t 
"masit" Guntta Kujala ja Pav-e Heikkinen ovat Te
lenin y.m. kanssa pelanneet niin hyvin, että heilLä! on 
toi•staiseksi vasta yksi häviö tilillään. Mutta niinpä 
Telenin koripallo ilu ei olekaan enää mi.tään naisten 
peliä. 

Nuor.en sarJmssa on "KisikseHä" kolme joukkuetta, 
jotka ovat pelanneet vaihtelevall-a menestyksellä -
enimmäkseen kuitenkin hyvällä. Joten kyllä tulevai
suus on lupaava. 

K äsipalloakin on vähän paiskittu ja sarjan ens-i 
ottelussa (mestaruussarja-tkarsinnat) varamiehinen 
joukkue-emme voi.ttikin selv,äJsti v .epon yksinomaan 
käsipalloa harjoitelleen joukkueen. 6-2, et tä hyvällä 
jyvällä siinäkin ollaan, kun vaan pojat kerkiävät 
joka kilpailuun mukaan . 

Valkassa, salilla perjantaisin on aikamoLnen vilske 
Salmen P enan ohjatessa junioreita koripalloilun oh
dakkeisella polulla, Lindströmin ja "Lotharin" jump-· 
pauttaessa nappuloita ja Metsistön papan huo1eh
tiessa yleisurheilijain pohjakunnosta. Niiden touhu
jen lisäksi suunnistajat ovat hyvällä menestyksellä 
hoitaneet leiviskäänsä metsäpoluilla aina mestaruu
teen saakka. 

Toiminta on siis erittäin vilk:a"Sta ja · toimeliast& 
Reservistä1 -ei ole 

1
puutetta, sillä: jatkuvasti liittyy 

uusia jäs·e.niä. Varsinkin nuoria on paljon. He toi
mivat innoll-a ja uskolla "Kisikse.n". hyväksi niin kil
pakentillä kuin muuallakin. Joten viime kesän hyvät 
saavutukset olivat vaan alkusysäystä ja v•oimme hy
vin sanoa : "P,erästä kuuluu." 

. TURKISPALVELU 
Kalevank. 54. Puhelin 65 &86. 

HYVÄÄ JOULUA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

Aug. Eklöf Osakeyhtiö 

Sörnäisten satama 

LAUTATARHA 

r Oy T U R K K 0 Ab 
Helsinki, Erottajankatu 9. 
Buhelin 22 59\3 ja 3:3 07'1. 

TURKISNAHKOJEN JA TURKIS
PUKIMIEN ERIKOISLIIKE 

Miesten pukuja_ 
rreetltäjän kankaista teemme hyviä pu
kuja ja ulstereita. Sopivaisuus taataan. 
Pikkutarpeita on. Vieraspaikkalaiset 
v-oivat ohimennessään jättää kankaan 
ja mitat. Teille valmiin lähetämme. 
Puh. 65 ,061. Iso Roobertink. 10 A 5, 
3 krs . . 

Pukimo Voitto Lumio 
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HUONEKALULIIKE 

H. HARJUN EN 
Fredrikinkatu 3~. Puh. 28 384. 

Lauri Koskinen 

HALKOLIIKE 

Tapanila, TapaniJantie 89 .. Puh. 02 397. 

T:mi Viktor Kallio 
Kulta- ja Kellosepänliike 

-c.__y 
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Helsinki, Unioninkatu 39. Puh. 26 500. 

Halutaan ostaa. 

Itämaisia matto ja 
myöskin viallisia korkeimpiin hintoihin. 

N. J E G 0 R 0 W 
TAIDEKAUPPIAS 

Tehtaank. 16. A 1. Puh. 27 227. 

Välähdyksiä Bisletiltä 
EM-kisoista. 

0 s 1 o (Kisa•-Toverien erikoiskirjeenvaihtajalta) 
· Pedro. 

Sitä paikkaa, jonne Europan yleisurheiluvaliot vii
me elokuwn. loppupäivinä kokoontuivat, l!lJimitetään 
Bisletin stadioniksi. Tuolla stadionin muurien si.sä
puole-lla tapahtui noiden neljän muistorikkaan pä.ivän 
aikana palj-on mielenkiintoista, joista riittäisi ainesta 
vaikka Jwkonaisen kirjan kirjoittamiseen. Kirjaa em
me ala tässä kirjoittamaan, vaan tuomme muutamia 
pikapiirtoja esille. 

* 
Norjan pääkaupunki, Oslo, oli koko kilpailujen ajan 

juhlaliputettu ja kaikkialla vallitsi omalaatuinen juh
latunnelma. Bislet oli jokaisena kilpailupäivänä tu
paten täynnä innostunutta yleisöä. Pääsyliput oliva•t 
looppuunmyydyt jo viikkoja aikaisem.mil!lJ, vaikkei hin
nat olLeet .niinkään halpoa, sillä halvin pääsylippu 
maksoi 5 kr. J-okainen kuitenkin halusi nähdä van
han mantereen parhaat yleis.urheili}a.t rehellisessä kil
votttelussa voitosta, j-oka hyvin monta kertaa oli 
äärimmäisen voimanporunistelun takana. Se voima ei 
kuitenkaan mennyt hukkaan niiltä miehiltä, jotka 
saivat nousta palkintopallille 35~tuhantisen yleisö-' 
määrän kirkkaiden silmien edessä. 

* 
st.iomi oli suosiossa niinä päivinä ja sisu•sana oli 

lehtien uutlisnälkäisten reportter.eiden hampaissa. , Sillä 
sanalla otsikoitiin ktsojen ensimmäi·sen päivän suo
malaisia suursaavutuksia. .Sellaiset nimet kuin Rie
tonen, Heino ja Rautio jä.ivät oslolaisten mieliin nii
den vaikeasta lausumisesta huolimatt.a. Kun maraton"'" 
juoksun toinen mies Muinonen saapui maaliin, ei 
kuuluttaja osannut lausua .nimeä edes sinne päinkään, 
vaan kuulutti hänen v.aan ol·evan "toisen suomalai
sen". · Kun sadalla metr:illä oli mukana sellainenkin 
mies kuin Huttwn.en, joka juoksi muuten kilpailujen 
'huonoimman ajan, niin kuuluttaja t-otesi, että maa
liin viimeisenä ·saapunut oli suomalainen Hyttyn,en . 
Hyttysen juoksulta jyväskyläläisen. meno tuntuikin, 
kun sitä tarkemmin seuTasi. Lähettäjänä toimi ver>
rattain kehno mies. 2·0'(} m loppue·rässä pää.si voittaja 
Karaku1ov lähtemään niin paljon enn.en muita, et,tä 
sen ansiosta korjasi EM-,tittelin. 4()1(} m välierässä 
piteli lähettäjä . toista tussaria koholla ilmassa ja 
toista vaati·mattomasti taskussaan. Hän ampui Lähtö
laukauksen, mutta yksi mies v•arasti. Tällä kerta11 
lähettäj.ä. huomasi sen ja ampui .toisen kerran, mutta . 
taskussa olevalla tussarilla, }osta oli seurauksena am
mottava musta reikä valkoiseen "v±rkapukuun" ja 
kansalla oli hauskaa. 

Paljon muutakin 'siellä· tapahtui, vakavaa ja haus
kaa, mutta kaikki olivat samaa mieltä, ·että nuo 
neljä päivä•ä kuluivat IHan nopeasti. Seuraavalla ker- . 
ralla kun mestaruudet ra>tlmistaan, ni·in toiyottavasti 
nähdään mukana myös HKT:n poik.ia ja mikseipä 
myös tyttä:riäkin. 

Elokuvateatteri 

TUULENS·UU 
HeJ.si.nki, Hämeentie 2. 

l 

Ennätyksiemme 
, , Remonttimies'' 

Ennälysmiehemme 

R. Salmi 

Joka1nen HKT :n jäsen tuntee varmasti nimen Raun~ 
Salmi. Tuo nimi merkittiin virne kesänä moneen tu
losluetteloon. Se nimi ·esiintyi useaan ottEeseen por
varillistenkin lehtien palstoilla ja se nimi piirrettiin 
TUL:n ennä.tysluetteloo:n kaksi kertaa. Mutta se nimi 
ei •tehnyt sitä työtä kuin . itse mi·es, joka ku~une~na 
kesänä• löi kaikki a siantuntijat lauda lta !Olstav1lla 
saavu tuksillaan. 

Ensimmäinen lyöminen tapahtui SM-kisoissa. Sil
loin tuo takavuosien mainio mailerimme asettui puo
len peninkulman lähtöv.iivalle •taistellakseen itse Hei
noa vastaan. No, H eino oli vielä tällä ker taa omaa 
luokkaansa mutta torsta kertaa n äin pitkää matkaa 
juokseva "Raukki" osoitti mainiota kuntoa Ei siinä 
auttanut Koskelankaan loppuveto· ja niin tuli k un
niakas toinen sija mainiolla ajalla. 

Ei kestänyt kauan kun Salmi ryntäisi jälleen 5 km:n 
taipaleelle, päämää.ränään ka~taa TUL:n. ennä,~ys. .~o 
alusta kävi selville, että as1a on ratkmstu Ja nnn 
"Raukki" pitkän urheilijauransa a ikana sai ensim
mäisen ennätyksen nimiinsä, mutta tämä ei riittänyt. 

Kolea:na syysiltana hän hyökkäsi Eläin•tarhan pe-· 
r inteellisellä kentällä 10.<0{){)1 m :n ennätyksen kimp
puun. "Asiantuntijat" sanoivaJt ennen juoksua, e ttä' 
turha va.iva, mutta tulivat jälleen ly·ödyksi perus
teellis·esti, sillä tuo 36-vuotias m estarijuoksijamme 
teki jälleen loistavan tuloksen ja -otti ennätyksen ni
miinsä. 

Mitä sitten "Raukki" itse tuumaa juoksuistaan vaa
timattomana miehenä. Siihen emme ole vieläk ään 
saaneet vastausta häneltä i.tseltääln, mutta asia on 
selvinnyt huomattavasti, kun "Raukin" valmentaja ja 
velimies "Valtsu" kertoi asian. - Miehen on määrä
tietoisesti valmentauduttava kilpailuihinsa ja ol tava 
henkisesti vahva. Nämä omasi "Raukki" ja niin hän 
myös juoksi hyvin ja odottakaapa .ensi kesää. 

Pedro 

OHJELMAT SEKÄ KAIKENLAISET 

MUUTKIN KIRJAPAINOTYONNE 

saatte edullisimmin meiltä. 

Kirjapaino Teho ~~:l.'"~öt,u0j: 

J PELTISEPÄNLIIKE 

JA. WEIJALAINEN 

• • 

Mechelininkatu 49, puhelin 44 86•9, 

asunto -M 3•5t9. 

IS1uodttaa kaikkea aJ.aan lkuulUiv·ia töit~ 

] Helsingin 

Markiisitehdas Oy 

• 
LönilJI'otinkatu 28. Puh. 3·3 3'5·5 

j. Korjauspaja 

1 Metalli-Teho ·oy 
Suorit<taa: pelti-, putki-, uuttaus-, rau

tarakenne- ja sorva.ustyötä. 

Työpaja: Sörnäisten Rantatie 3, 
Hämeentie 6 ja 

Toimisto: Hakanli.emenik. 'l A 23. 
Puhelin 7'5 6'94. 

1 Lyhyttavarain .T ukkuliike 

Julin & Setälä 

Kaarlenk. 13. Buh. 73 1'46. 
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Suunnistaruisurheilun 
uranuurtajia TUL:ssa 

ovat HKT:n suunnistajat 
l(irjoittanut Suunnista;a 

Melkeinpä tarkalleen kaksi vuotta sitten kokoontui 
seuramme toimistossa muutamia metsien samoiluu111 
sekä retkeilyyn innostuneita seuramme jäseniä Tuossa 
tilaisuudessa tehtiin päätös, jonka mukaan vuoden 
1945:n tammikuussa kokoontunelle seuramme 15.-vuo
tisjuhlavuosikokoukselle tehtiin esitys suunnistamisen 
l iittämisestä seuramme toimintamuotoihin. Vuosiko
kous hyv.äiksyi esityksen sekä valitsi toimiikunnan te
·kemään esitystä suunnistamisen ottamista myöskin 
liiton <>hjelmaan. Toukokuuss? 1945 kokoontunut 
TUL:n X Liittokokous hyväksyi yksimielisesti seu
ramme tekemän aloitteen ja siitä alkaen on suunnis
tamista lii·tossamme harrastettu .. 

Aluksi tyytyi seuramme nuor-in jaosto jär}estele
mään seuramme jäse:nistölle retkeilyjä, joista yksi 
ulottui vallan Lahteen saakka. Mutta jo seuraavana 
syksynä järjestimme suunnistamisen uranuurt ajaseu
rana TUL:n ensimmäiset viralliset suunnistamiskil
pailut piirikunnallisina Herttpanliemen maastossa. 
Vannoutunut suunnistajamme Aa·rne Kujala teld kil
pailun hyväksi työtä kovasti, mutta kun kilpailun 
alkamishetki oli käsissä, niin ·eipä ilines•tynytkään 

. muita toimitsijoita lupauksistaan huolimatta paikalle 
ja niinpä kilpailu jonkinverran epäonnistui. Joka
tpauksessa kilpailu teki tehtävänsä, sillä olihan suun
n istamisen kilpailutoiminta näin saatu liitossamm-e 
.alkuun. 

Tämän historiallisen avajaiskilpailuh jälkeen oli 
suunnistamisjaostomme toiminta hiljaisempaa. Jonikin'
verran kuitenkin käytiin maastossa opettelemassa kar
tan ja kompassin käyttöä sekä osallistuttiin milloin 
suuremmalla milloin pienemmällä joukolla naapuri
seuvojen j.ärjestämiin kilpailuihin, joissa seuramme 
suunnistajat menestyivät kiitettävästi. 

TUL:n ensimmäisiä mestaruuskiLpailuja järjesUimuissä. 

Liiton suunnistamisjaoston tehtyä päätöksen, että 
TUL:n ensimmäiset suunnistamismestaruuskilpailut 
.toimeenpannaan pääkaupungissa syyskuun 15 päivänä 
1946 ja että kilpailun, jä•rjestäisi mahdollisesti helsin
kiläisten suunnistamisseurojan yhtymä, oli tietenkin 
selvää, H.KT:n kuuluminen tuohon yhtymään. Yh
dessä Suunta-Veikkojen ja Iskun kanssa toim~enpa~ 
nimme nämä varsin onnistuneiksi muodostuneet kisat, 
joissa osanottajiakin oli 22 seurasta vallan 74. HKT :n 
kunniakkaite, värejä puolustivat näissä östersundo
missa pidetyissä kisoissa Olavi Mäenpää, Eino Takki, 
Kalervo Löfberg, Alpo Fält, Helge Saleva, .A!arne 
Kujala ja Pentti Salmi sekä toimitsijoina Leo Hut
tunen ja Teuvo Nurmi. Eipä täälläkäätl] pilattu seu
ramme mainetta, sillä yleisen sarjan mestaruuden 
nappasi jopa ·Omankin seuran jäsenille aivan yllät
täen jo aikaisemmin hiilimurskarodalla seuranemme 
mainetta niittänyt Olavi Mäenpää. Takki oli samassa 
sarjassa yhdeksäs ja Saleva nuorten sarjassa 15. FäU 
ja Löfberg kohtasivat toisensa metsässä, jossa heillä 
varmaan oli yhdessä niin hauskaa, että, jäivätkin 
sarjoissaan• viimeisiksi. Kujala ja Salmi eksyivät sau
naan liian aikaseen. Joukkuekilpailussa sijoittui seu
ramme kolmanneksi. 

Ensimrnäiset jäsentenväliset ' sekä seuraottelu.. 

Olimme jo järjestäneet mestaruuskilpailut ja piiri
kutlnalliset, mutta jäsentenväliset, joista tavallisesti 
aloitetaan kilpailutoiminta, olivat vielä j.ärj·estämättä. 
Olimme tehneet työtä koko liiton hyv.äksi. Ensim
mäiset jäse.n•tenväiliset järjestettiin lopultakin lokakuun 
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TUL:n ensimmäinen 

suunnlst.mestarl 

Olavi · Mäenpää 

20 p :nä · 1496. Ratamest·arit. K alervo Löfberg ja Toivo 
Salmi suunnittelivat Käpylän ja Pasilan väliseen 
maastoon näin aloittelijoille erittäin mielelliki.intoisen 
radan, josta ei millään päässyt kukaan sanomaan, 
etteivät asemat olleet oikeissa paikoi.ssaan, vaikka 
jokai.nen ei niille tietä löytänytkään. Kaikkiaan 11 
suunnistajaa ilmestyi Niittylässä olevalle lähtöpai
kalle. Poissa olivat mm. mestarimme Mäenpää, joka 
oli s illoin kilpailemassa Jyv,äskylässä, sekä Kujala.. 
Kilpailusta kehi·ttyi äärimmäisen kir·eä. Yleisen sar
jan voittajaksi selviytyi yllättäen "alokas" Reino Huo
vinen jättäen mestaruuskilpailussa kunnostautuneen 
Takin toiseksi, seuramme sihteerin L·eo Huttusen val
loittaessa kolma n·nen sijan. Nuor ten sarjan voitti yli
voimaisesti Paul Lindberg. 

Tästä jäsentenvälisestä kilpailusta virisi seurassam
me vallan erinomainen innostus suunnistamista koh
taan. Suurella joukolla osallistuivat poikamme kaik
kiin Helsingissä järjestettyihin piirikunnallisiin kil
pailuihin. Uskallettiinpa jo lähteä Elannon Iskun 
kanssa seuraotteluunkin BL1miehisin joukkuein. Otte
lussa, joka suori.tettii,n Touikolan Teräksen piirikun
nallisen kilpailun yhteydessä 10. 11. 46·, hävisimme: sel
västi. Iskun joukkueen voittoaika oli 8.11.26. Meidän 
joukkueemme (Leo Huttunen, Kalervo Löfberg, Aatto 
Vartia:nen, Reino Huovinen ja Eino Takki) yhteen
laskettu aika oli 9.1!Hl0. Mäenpä.ä erehtyi .tässä kil
pailussa väärälle asemalle, joten hänen aikansa hy
lättiin. Hänen avullaan olisimmekin voittaneet seura
ott.elun. 

Seuramme suunnistajista on ylivoimaisesti parhain 
Olavi Mäenpää, joka voitti syksyn aikana, kaikki suur
kilpailut. Varsin kunniakkaasti ovat seuraamme edu~ 
tan.eet monissa kilpailuissa Eino Takki, Kalervo Löf
berg, Leo Huttunen, Aa.tto Vartiain:en, Reino Huovi
nen, Alpo Fält, Pentti Salmi, Aarne Kujala s·ekä. mo~ 
net muut, joiden .n.[miä ei allekirjoittanut satu JUUn 
nyt muistamaa.n. Mainittakoon vielä, että nyk;yisi.n 
Suunta-V·eikkoja edustava K·auko Kalrsson ·edusti ai
kaise mmin seuraamme, johon hän vielifk:in kuuluu. 

Seuramme suunnistajat. Aloittakaamme järkiperäi
nen valmentautumisemme jo tä.n<ä.än. Mutta älkääm
me keskittäytykö vain omaan valmentautumiseemme, 
vaan opastakaamme ja kehoittakamme tähän jaloon 
suunnistamiseen myöskin kaikkia muita seuramme 
jäseniä. Ensi keväänä osallistuu seuramme Suomen 

· viestisuunnistamismestaruuskUpailuihi;n kolmella jouk
kueella sekä lisäksi osallistumme kaikkiin muihi"Q_ kil
pailuihin voimakkain panoksin . Ehkäpä saamme jäl
leen kevä.ällä tilaisuuden kamppailla seuraottelussa 
Iskun kanssa. Silloin korvaamme viime syksyn tap
piomme. 

Hyvää, joulua sekä onnekasta suunnistamista vuon
na 1947 toivoo kaikille seuramme jäsenille 

SuunnistaJa. 

/ 

Tukkuliike Lukin Oy 
Helsinki, Cygnaeuksenk:. 5. 

Puheli~}. 47 937. Joht. kot. 47 426. 

M y y : Turkiksia ainoastaan tukutta.in. 
Aina varastossa suuri valikoima 

erilaisia turkiksia. 

Liha- ja Leikkeleliike 

U. N U R M 1 
Helsinki, Vuorimiehenkatu 14. 

Puhelin 25 730. 

Suosittelee alan parhaita tuotteita.. 

SIIRTOMAATAVARALIIKE 

Kale.v .a 
Helsinki, Kialevank 34. Puh. 35 006. 

SURTOMAATAVARALIIKE, 
KAHVILA JA MAITOKAUPPA 

Nokkala 
Matinkylä - Puhelin 08 347. 

Kierrejousia 

kaikkiin tarkoituksiin. 

Jousityö Osakeyhtiö 
Hel:sinki, Lauttasaari. Puh. 6f7 11 29. 
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~Naisten yleisurheilusta 

V. 1944-46 
Kirjoittanut Ea Vo. 

Yleisurheilu, joka on ollut naist-emme keskuudessa 
jo jo muutaman vuoden lamassa, saatiin kesällä -44 
jä jälleen virkoamaan. 

Saimmekin tyttäriä jo suuren joukon Eltsun inaas
t<O• toon treenailemaan. Topin ja Penan johdolla sitä 
sit sitten• hypitti.in ja pompittiin koko kesän. Innostus 
no nousikin nEn korkealle, että saimme mukaan 8 tyttöä 
su suorittamaan naisten II luokan urheilumerkkiä. Olipa 
m1 meillä naisilla 3"10ttelukin, jossa Eila ja Vieno kilpai-. 
Ii\ livat tasaväkisinä, Eilan kuitenkin voittaessa niukasti 
yh yhdellä pisteellä. . . 

Näin ja.tkui sitten koko kesä,n harjoitukset ja syk
sy' syn tullessa päätettiin, että . kesällä -45 lähetetään 
ty· tyttäremme naisten mestaruuskilpailuihin, jos ei vain 
im innostus kesken loppuisi. 

' Tuli kevät -45 ja aika lähteä taas kentille, mutta 
ny nyt t}lli - mutta - eteen, sillä tytöt olivat vähenty
ne ne~t viite;en, jotka silloin tällöin' reenailivat omaksi 
hu huvikseen. Kunnes Leo, Kalle, y.m. alkoivat .touhua
m : m aan naisten mestaruusk!lpa!luista, jotka pidetään 
Jy Jyväskyl6ssä elokuussa. Meitä nuoria alkoi seikkanu
ha halu k!innostaa ja kun miehet touhusivat sitä kapu
lailanvaihtoa niin, että meidän tyttöjen päät oli mennä 
s<l szkaisin, alkoi v:est:njuoksujen · tekniikka jo olla tyt
täJtärien päässä, ja n:ih päätimme m atkalle lähteä. Tyt
tö: töjä oli ny viis!: E:la, Leila, Ritva ja Vieno, sekä 
Li Liisa joukon johtajana. 

· Kaikenlaisten evästyksien jälkeen' sa:mme neiti 
N~Nallen hommaamat liput kl3:,teemme. ja niin lähdimme 
la·tlauantaiaamuna varhain Stadin asemalta . 

Matka alkoi hyvin rattoisasti, kaikkien ollessa vielä 
un unenpöppörässä, ei tosin ni:n, ettei ruoka olisi mait
taitanut, - ainakin· Liisalie maistui - koska jo ennen 
PaPasilaa alkoi eväskon\tiaan aukoilla. 

· Iloisesti laulellen ja jutellen saavuimmeikin huo
mEmaamatta Lahteen,, josta Submi-laivalla jatkoimme 
m~matkaamme kohti Jyväskylää. Laivamatkakin sujui 
hy hyvin, tosin Eila ja Vieno saivat silloin tällöin ku
m~martua yli laidan lähettä·en terveisiä Päijänteen aau·
loiloille. Kukonlaulun• aikaan saavuimme peril1e, otim
meme laukut kainaloon ja lähdimme etsimään majapaik
k a<k aa, jonka löysimmekin erliältä koululta 

~ Siellä tapasimme muitakin TUL:n tyttäriä ja läh
di.rdimme koko jo·ukko Työväentalolla. aamupuurol1e, 
mtmutta me· nuoret huimapäät astelimmekin Jyväskylän 
hi~hienointa hotEllia Jyväshovia kohti, missä söimme 
its1itsemme aivan kylläiseksi, liiaksi näin ennen kilpai
lujluj a'. 

1 Puolen päivän - maissa astelimme Harjun kentälle. 
Tä:Täällä vasta tuli tytöille kilpailukuume. Kädet ja 
jal:jalat vapisten aloimme kukin kilpailemaan omassa 
lajilajissamme. , 

I Hyvä onnikin seurasi mukana., kun "Jumbon" paik
ka ka niin· lähellä häämöitti kaikkia muita, paitsi Ritvaa 
jokjoka ajatteli - ei, ei, on sitä kotiakin jotain vietävä' 
ja ja niin tyttö ponnahti riman yli ja pääsi kuin pää~ 
siksikin puurolusikan omLstajaksi. Kilpailut sujuivat 
mumutkattomasti, ottamatta huomioon vähäistä sade
kuikuuroa, joka silloin tä.Ilöin yllätti. 

:r Kilpailu-päättäjäisten jälkeen käväisimme Huvi
puipuistossa pyörähtelemässä ja piimää juomassa,. Siellä 
"pc"pörssimmekin" tyhjeni aivan huomaamatta sillä kun 
saasaavuimme asemalle, e:i rahamme riittän~et Hesan 
lipJ].ippuun. "Mutta kun hätä on suuri, on apu lähellä,'' 
niimiin meilläkin. Olimmehan me viitoset saaneet sa~ 
laisaisen ihailijamme itsellemme, jonka pörssi noteerasi 
memeidätkin H esaan saakka. 

11 Näin jäi sitten Jyväskylän valot .taaksemrrfe ja "ra
kaskas serkku" Harjun niitylle ammuma,an. Vuorotellen 
isttistuen ja torkkuen saavuimme vä.syneitä kotiasemalle 
Tälräl!:ain~.~. ol~ ensimmäinen kilpailumatkamme ja näi~ 
mymyos paatty1 -4 kesätouhut. 

L Liittojuhlakesä -46 alkoi, mutta ny1 "!i tyttäriä käy-
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VIRGINIA 
tupakkapulasta pelastaa 
V 1 R G 1 N 1 A PII P P U T UP,A K K A A 
VALMISTAMME : 

Virginia N:o 1 

J. A. TARKIAINEN 

Kultasepänliike 

P. ESPLANAADINKATU 37. 

p u h. 2 9 71 2 

Virginia N:o 2 

Mat.orkkaa 

1 

TUPAKKATEHDAS 

TUVA OY 
H:KI, KRUUNUVUORENKATU 4 

PUH. 31 722 . 

HelsinginKalastus Oy 

Bulevardi 34 B. 

Ruäkala 

TORKKELI 

Helsinki, Torkkelink.at u 3. 

PuheHn 713 526. 

OY 

T urkismuokkaamo 

ALI B E G 

Fredrikink. 33. Puhelin 66 178. 

Viipurin Leipä Oy 
VIIPURILAINEN RUOKALEIPOMO. 

Helsinki, Intiankatu 7. Puh. 7913 44. 

Tullut suosituksi hyvistä tuotteista. 

FILMIVUOKRAAMO 

AB Fo·x FILMS OY 
Helsinki, Kluuvikaiu 8. 

Puh. 24 894 & 36 095. 

E. Tiirikka 
LIHA- JA LEIKKELELIIKE 

Harjutori 8. 

Itämainen Silkkiliike 
6 

City kauppakuja - Puhelin 27 796. 

Arv. naiset 
Viimeisimmät hattu-uu11uudet meUtä. 

SUOSITELLAAN! 

MUOTILIIKE Anri 
Kaisaniemenkatu 3. Puh. 33 250. 

Runeberginkatu 29. Puh. 49 404. 

1 LI~--------------~ 
~~------------------------------, 

0. V. Lindgren 
Liha- ja Leikkeleliike 

Suositellaan urheiluväeUe. 

Castrenink. 7. Puh. 72 395. 

~L-----------------------~~-----~ 

~~-----------------------------. 
RUOKALA-KAHVILA 

Telakka-Tupa 
Telakkakatu 2. Puh. 36 52!5. 

~L-------------------------------~ 

Fleminginkatu 20. Puh. 76 342 

LL-------------------------------~ 
-r-----------------~------------. 

VÄLITYSLIIKE 

R. KAGAN 
Bulevardi 22. 
Puh.: 38 736, yks. 63 102. 

~L----------------------------------------------~ 

U. SALMINEN 
MAALAISTAVARAIN.. VXL!XYSI.UKE 

Fabianink. 8. Puh. 32 281. 



huudahtaa perheenisä, 

kun Joulupukki käsittelee 

liänen lahjaansa äidille 

hieman huolimattomasti . . 

Ennen vanhaan olivat erilaiset Karhulan ja 

Iittalan lasitehtaiden valmistamat lasitavarat 

monen joululahjapulman helppo ja onnistu

nut ratkaisu. Tänä vuonna on tukala raaka

ainetilanne kuitenkin haitannut tuotantoam

nie ja tehnyt monien tuotteiden valmis

tamisen jopa suorastaan mahdottomaksi. 

Yhtä ja toista kuitenkin jatkuvasi toimitamme ja 

hyvin varustetusta lasikaupasta löydätte varmasti 

nytkin jotakin j o u 1 u p a k e t t e i h i n sopivaa. 

KAIIMU LA 
.JA 

11 ... -rAI.A 

Kirjapaino Teho 1946 


