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Pakinoilie ja 

kirjoituksille 
on omistettu lehtemme 
tämänkertainen sisältö. 
Pari kesäurheilumuotoa
kin on huomattavasti 

edustettuna. 

· Tutustu 
sisäsivUihin! 

------------------ ==~---~--·------=~--~==~~-=----------------~-
TOIMITUS 

Nuortenosasto ) 

IDVAT 
Foto Salo 

PIIRUSTUKSET 

Oie Salo 

Hyvä lehthti on nykyaikaiselle ihmiselle välttämätön. toveri. 

PÄÄKIRJOITUS 

Toista oli ennen, toista. oli ennen hyvät 
1Q3..llet ja :IJaijat y . m. nuoret poja.t ja ty

töt . Ei ollut ennen sitä, ei tätä .· Nyt on 
kursseja ja luentoja, retkiä ja mC:t.tkoja. 
joissf kouluueeta.an nuortenohjeajia je 
ohjattavia. Nyt ei muuta kuin lujasti ka-
vereita seuraan vaik':ra. kyllä niitä on jo 
f 

nytkin niin tv.ha~ottomasti, ettei _B.lkan ~aliinka:l.n ~ahdu - paljoakaa.n li ää. 
IG.si ksemllle nuorbte;1 toiminta on ollut voimE'.ka.sta· aina. Etenkin pårJ., kolme 
vuotte s1:tten se :e oli sitä . Oli touhua ja kisailua ja oli porokkaa. Nyt on 
siitä kängistä vtvetänyt pitkät dongarit karvaisten sääriensä verhoiksi 1!'1o-
ni ja osa jo k:as'.svattelee · omasta taka.a nuoria lG..sikseläisiä; kuten IfujaJa.n 
Gundda, Nygrenin.n Hele, Joha.nssonin Ola ja monl muu. Ruuanlaittaja.n on siis 
hommanut moni heJep_mli itselleen, sillä loppujen lopuksi siellä leireillä 

ja retkillä varmtmaan pojat tuli~.ra.t huomaa.m "";an, · että kaposta on se se.:9u ska
hommå ja siitä stse sitten alkoi. Nyt on salillamme nuortenporukka selleista 
snadia ja nuorta;a. Rivien lop:9upää.ssä on vallan heppuj&., jotka--eivät junri 
kynnyksen yli päåä,äse Mur'rA innostus on sit!i -lujempi . Rim vuoden pari tr=-es 
notkistell~an - näläitä ·nuoria vesoja. niin jo on taas Klsiksen porukassa feu:::- _ 
tusey.kyisiä :?Oik~kia. Nyt on voimamme 15 - 16 vuotta nuo:remmi sl';a. Nyt ulkoi
lu~·.Iteen l?iirry·yttäe.ssä tuo k,:'.a. vaan 11s~~:;_ tyt~öjä ja :?Oikia. pop-po eemme, 

silld. ·metsissä j: ja kentillä. on tilaa pitem~il"_enkin riveil1e. Eikös juu 
Yallet ja Maijatl.t • 
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URHEILUSUNNUNTAI 

• 0~ Olipa se juu sunnuntai,- nimitt,_._··.;.~..·~~R:e sunnunta~ · 
. ~ . " 0 

AMLI N 
kun oli ne piirin henkiset on et " olo 

muut ~iennot. Lehtemme edus 
välähdyksiä t~män 24-tuntise 
touhuist~. Viiasen Kekan vase 

NA-Kt9 1N.E'f\\ B N 

' livät ~ .s .,UR!iellu-
l-lul\u v e:ostll'l . t~!r scN-
{ 

0 ~ 0 0 

A I~E"~ URI-ic-duSvNNUNTÄit-1 dTANA , 

käsi - se . F8.nervan Tane vai Tuomoka se olikaan V~SYNYr _ RÅ!-l~AA"""M'"!.'" " o .,.,,,, 
" u 1" ' '~ '"'T - :\A -~" AA-

oli kuulema saa?unut Is kun · salille jo lfukon :PliRA!:l.M l\f<!lv~1 Tui(}KSt:\~<cA.:.-A, 
'< V 1 • ~ " kieka.sun aikaan ja E'eka varman ei ollut ta- .M . () T'Tt~ G 

vannut perhettään sillä viikolla ollenkaan,- sillä valmistelut ska.poihin 
r----~ oli se ~ tuskimpa. .siellä Pyynikin seutuvillakaan liiton ska-

boissa. sen -suurempia on, silUi kun vi1tisen sataa osa.n
ot tajaa. or1ot taa lähtölauka.u st ~ .a.n; niin siinä pitää ol
la ~a.smat selvinä. Fe1.lo -lo oli määrä a.lke.e sitten ja
kan s o.a alkoi lapa. ta Iskun salille. Tuli i s9.ä jil. äitiä, 

siskoa ja -veljeä, sulhasta. ja morsianta .• Niinpä sali 
täyttyikin kutsuvieraista ja: kutsumattomista. -

Siellä sitten lavalla esiintyjät lauloivat, 
J.._.,._, Ja~le Iso :sclc1p~4 . puhuivat, hyp;:>äsi·vät-, ·pokkasivat, soittivat -j.n.e-. -

HTu~n mana.gerit laskivat omassa-- ke-skuudessaan pinnoja 
ja ;Jyry,_ ~ · i ~ ,.. ksi kamppaili vat kär j es-

sä • .Kls~~ ot":-1 ~sian ra~hal;lisesti,_(S@:.ä oltiin skapoissa vähän niinkuin 

kYlmlltaan. HyvJ.n se meJ.- C' \\ ' dänkin pistetilanne kart-
tui. Toimiherrat ja naiset \ 1 hikoilivat arvost-elui-s~aan 
ja Viiasen fukalla oli kiire jJ ettei karinnyt edes hissiä 

}{äytt.ää . . vaan. luukusta ti- )) pautettiin aina kerro-sta 
alemm?.ksi, kun hänellä oli ® asiaa sinnekin. Meicän· ma-
nager-'~iJt~~·" o'1.ivat myös hom - missa mukana aamusta ilt0an 
hoi vailJ.en t.a.it.e·ilijoi tammEI ja · auttaen kilpr•ilukoneis-
toa. fuville vaan otti se vatsA.uuoli kun ei ollut ai-

1 1 VIIAAJ6 N 51 Kr;R.K/Ä 
kaa käydä välil ä vel illa . 1-ILS,,Å KAY'TTM- 1.4"\AI\i Varmaankin iltapäivän tai-
teilijoita säesti enemmän LUVJ<l.!STA 1'\"L~S , nälästä naukuva vatsa. kun 

~~------- , _ ~. pianosäestys. 
~TÄMÄN NÅ;N fo ~iil-l- N'iy,s10 • Muutamia hiukan 

vliM~ö S ll\ISNÄ41- &N ~;tJlEIIAh-~ S ille tJN · · 
IEllls~.R _ MUJT~ .ll~l-\e~\I~D-~ f'I-IDoTe~-ru pet tyn ei ta 
~~1\o~N sel-1 ~\~' p.AJI'llA0t"-\e-N". {'\l)ITAM~'~- oli tai te i 

"" • " "" KA4.1b· H.~' oli VAi!\\. ~'-'""e- A•M Nr:"o 1 i joi s sam J e 
\E\~A"-V ~T •• 

.. t " O~en +o.' 3 
ar-vc ste II a..a. t'\ • 

kul tami talli lohkesi. 

ja heistä 
enimmin 
Oie, joka. 

oli mFLal 

nut pa.lmu ~~~ 
puita ja. . 

muita mäntyji:l 
ja olimme var-

maja, että jopai 
Mtsoessam:11e mit~.lli-

1 

siJoja taululla, pyyhimme silm9.mrne pölystä kerran - e ka.ks, emmekä 
tulleet h.ull\la hurskt'l..8.mmaks, sillä Oien mit Rlli oli v a llan fanerista_ ja 

osoitti Y'fsiJ~a.. Olimme hiukan erimie:J_tä tuomarei t ten kanssa, mutta meiltä 

1 
1-

\ ,. 
\ \ 1 1 

} 

~· , · , 
1- At-r roo . 

puuttui !':e tR i teilijan a.rvostele~ra. silmä ja. kun 

a.sia. oli niin- niin se oli sitten niin. Smått 

lauleskeli Ri stilu killa kui ten 1-:in kul tami tallin 
ja samoin Kirsti Hukie askartelutöillään. T8 isi 

olla vallan vauvan vetimet sukkineen ja my:o:::.yi
nen. Ai ai sitä va·•vaa, kenen lienee joka S·a.e 

-kul tami tallika.mppeet päälleen. Seinälehtemme nap

pasi myös kultamitaliin, vaikkei se ihan tyylikäs 

kir japa.inolakon ja kiirei tten takia, ollut kaa.n 
mr.lt ta tarpeeksi komia. kuitenkin. Hyvä oli Teräs 

.ll!a.ijankin lehti vaik1·~ei siitä. heti s a anut sel-

.vää siitä, että oliko se Pihtiput aan Pihauksen-, 

reljun fuhauksen vai minkä seuran mutta. hyvä se

kin oli ja 18o m. edellä . eur~.a.via. Nyt sitten 

lähtee meil täkin muutem~ taiteilija. sinne suomen 

"'a.nchesteriin onneao:m koettamaan ja toivota pn, 

että Ristilukin sä3ävelet lumoavat -tuomarit heti kärkeen ja meillenkin tulee 

muutcima pinna ja v va.ikkapa kultamitalli • .fWllähän se fen jotain on. 

Haa.stat telimme munuutamia t a i telijoi ta, järjestäjiä· 

y.m. jo sta seur ... anvaa. 
"'~ijo V Viianen sanoi, että lujille otti, 

paljon luj emmalle ~ kun tiskin kui vaaminen joskus , 
heikkona hetkenä ~ kotona .. Viikkokaupalla oli asut

tu Stadionilla, obli tehty lappua ja lippua j.n . e. 

Xeka löi rintaansesa, että ollappa muilla piireillä 

tällaiset mas·sat 11 henkisisää mukana niin jo ovat 

poikia. ~l.lä ne n niistä pii kkarije.o!lste ja muista 

puhuvat mutta kas'\Svatustyö - tästä se nyt nähdään. 

Ensivuotena Messuh.thalliin vaan kisat, ei muuanne 

mahduta enää. Samanassa !<eka ilostui vielä enemmän . 
sillä hän n ä k 11 vaimosna -viikon erossa olon · jäl-
keen ja se ilo ol111 anse.ittu. v 1 1 N v tG RU"' 

.. t \4A AS 'TAT" J. .:: 
, HTU~n· n · edJ.~ajia emme haastatelleet, M A<:S~ivA-NA . _ 

sillä he oliv~t k.tkunnJ.ansa kukkuloilla. Lammisen Oskun pok:aali kainalossaan, 

'-' . ~"\ ;::-Q ;(//;_,. sillä I:ITU oli napannut yllättäen voiton sel-
---. ~. ~~ 1 <i V . yällä marginaalilla. Jyry oli hyvä :k~ kkonen, 

.~ "'sku 18o m. jäljessä kolmosena ja luultavasti 
~....-.. 

Risiksemme nelosena 181 m. Jyrystä jäljeF:=:ä. 
Seurojen loppupisteitä ei julkclistu kun kol
men parhAan. HTU~n vesipedot voittivHt siis 

steppeineen, tulitik~etiket~eineen, porei
neen y.m. hienouksineen joten hip hei hurraa 

vaan. 

HKr~n me.nageri No1ouko Turmi kertoi olevansa yllättynyt nap:!Juloit-ensa ja. 
suurempiansa Myviristä saayutuksista. jä uhkasi, ·että kyllä Kisiksenkin .Ki
sällit Ja muut sä';ällit ensi kerralla ovat mukana. Samaa uhkasi ~a.ismane
gerit Foogon Kert~ttu ja Loivantee n Outi. Uskotaa.n kun ;+,ieJä ~

1

el ttiri:in ~h---
tyi sa.maa.n mi5ri~iin. Siinä tarinoidessa kuului hil- HO TE LLI.K UR J uUT T A 

Matkustajakotiemme ja hot et-
jaista kehräystä.l. I lJ.mett elin moista ja se kuul~ma Liemme kehnosta tasosta, epäsiis -

•• •• , • ~ " aliatauti on vte~yt t eydestä ja kaiken nykyaik_aise_n 
oli nal k.a kun vei.isasJ.. { voirmCi:" Mutta kunhan pääsen J~:- mukavuuden puut'teesta on 3ulkt· 

Sm
!t.t t·. t i et t· teen kunnotta harj oi t telemaan, mm sessa sanassa sanottu paljonkin. 
::1.. • kertoi M e sanomme lisää. 

Kun tohtori Janos K etterä vii
j O:?aha.n :kr.ks i kin kul- m e kuun 13. päivänä eräässä 

joensuulaisessa ma~kustajakodis}-. 
t a.m it.llia sa.mastata. laulusta lähtee. lJskot Re n sitäkin.~ sa av asi vaate.kaapm ov en, ~aaf 

pista romahti tatti~He pötyme . \ 
sotamies joka sanot: 
"Vois~ko herra iLmoittaa minut-

' le, kuinka kävi Lii.tzenin taiste-

j um '9 \.la. se lLtu_s_sa_?'_' ----::::=:::::;:===-~--:: 
, .... 

i, 

Keliolon kolistessa 18 1 s irryimme 

,• 



Ei ~kriina8mista s tten pdit ja friidut tämän 
päälle , eikä kummia silmäniskuja, että nit -se nTukis" taas pb-
erimiesjuttuja~ sill~ joka sa~a~ on tottå. - .. ~a~. no niin, ail'lakin 
lähellä totuutta, sillä t äyty än sitä ähän~höystä4;, n1 n kun 

snaijaat te. ~l 

Siel ä Puol ssa, miss· · mä s~1.1<"':ailin kolme viik ?a v~tf38. 
tyhjinä, oli pikku~essuilla sitt en kummia hikileutoJa s . ~m
oli leveet ja. lyhkäset ja s auvat oli sellaiset lyijykyr-lä

ittaiset. Siva.kat oli tsengo issa puotinarullo.. jct kumiremnieillä ja 

in t..tasivat j&.lan kohdalta sivulle sinne tänne je. väliin eteen ja te.ak
ekin ja -irtosi v2.t t a vallisesti juuri alamäen krii till isessä pisteessä 

ja -sitten oli -sällit lumessa j a märkinä . Suksien pohjissa ei niillä ol

lut rasvE~.a- ollenkaan. Oli ·sitten pakkasta t ai suojaa, niin a ina- oli 
botne valkoinen ja aina oli lunta pohjassa justiin sen verran, että 

su ks et eivät luistaneet -juuri mihinkään , vaikka Etlamäessäkin olisi lyk
kinyt hartia.voimin. JWllä ne oli lisäksi sellaisia mäenlaskijoi ta, et
tä oh-oh. JWllä siinä oli naurussa pitelemistä . 

Mutta "basketissa" kundit , siinä ne olivat poikia. Jokai

s en skolen pihalla oli Pohjois-Puolassa telineet ja joka kent sulla 

lensi "syylä" . .Ta - koP? .an pistotaidon ne kyllä osasivat. Luulen mä 1 et
tä niillä olisi vuoroste.an skri ine.Bmi sta. jos me "-Klt:i 'k:senltin" pi kkus<'l 
hurit mentäisiin .sinne ~-tsoma.an, kenen boltsi uppoo j a kenen ei. -

Pitem)?ään en kerrok}\c?.an, sillä ei kukaan kuitenk.a.an tätä 

ko l'Jai"Sinkin kun tätä kirjoittP.essa sattuu olem ~ .. an apriJ:-l i päivä* us ' 
Mutta älkää sitä ot tako huomioon , sillä kai kkihe.n t unnet te mun va.kavak-

si kundiks i. 

Kyll' meiss' kaikiss' vikkaa ~ 
miuet ee vaan näkkyy päält. 

; 

JVten tunnettua, oli "Tukis" 
saflomalehtimiehen ominaisuu.
dessa hiihtojouklillesmme muka
na. Lehtemme toimi tus o~ sna
nut hänelt~ tämän skimpajutun 
sillä matk:a.:?akin a t on jokainen 

valistunut urheilijapoika ja 
tytta lukenut muist a lehdistä. 

Muille lehdille huomautetaan, 

et t .. ä ~si t ~c.inen kin lainaaminen 

tästä skimbajutusta on kiellet-

ty, kuten muitenkin kirjoitus

ten lehdistämme. 

Toimit us 

"Tulds" 

Tatran valloittajat 
Liittomme nousevan hiihtourheilun 

nuoret, mutta maineikkaat edusta
jat osallistuivat helmi-maaUskuun 
vaihteessa kuuluisUn Tatran kisoihin 
Zakopanen hiihtokeskuksessa Keski
Euroopassa. Siellä piirsivät he TULn 
hiihtourheilun historiaan jälleen 
eräitä kunniakkaita lehtiä erinomai
silla suorituksillaan. - Ylempi ku
vamme esittää ahkerasti valokuvat
tua sinipukuista joukkuetta~e 
hiihtostadionilla eräänä voiton pat
vänä ja oikealla olevassa kuvassa tuo 
Helge Vlide viestin Yrjö Suomalai.: 
selle 4X10 kmn viestiklistassa, missa 
joukkueemme ankaran kamppailun 
jälkeen voitti Tshekkoslovakian. 

• 

HELSINGIN KKAUPUNGIN 

s i kseläis lä Matt ssonin Pena, 

. 1 ......... ia 

Laineen Kerttu j 1 ja 

Yk.äkin piti tulllla mutte.: 

Eikka. Eikös ookkin komia poppoo. Ro 

kun sillä oli ne -häät ja t aisi tulla 

joten Yki=.L on poi>is listoista eikä sa.e. komiaa leirijohta.jadibloo · ~ , ·· u_ .. 
niise en -Witeensä1ä . · · Ifur ssei1la on ollut julmetun hauskoja. luennoi sijoi_ 

t a, etenkin PoijLjärvi "siellä pis, t äällä pis , jokapaikassa pis" y.m. 

sekä nuotiomest~ari ja. leikkien ohjae .. ja. IW'llä oli ns.urussaan pitelemistä 

kun Salon poikak3.kin puhaltel i vartti tunnin tomuja jumppasalin lattialla. :; 

Tou ko , taas puolå.esta<J..n näytt i Yiestinjuoksussa mi ten imme inen saa humalan 

ilman jenkakaulaLa ist a pulloakin. fuvin oli surkian näköinen a,nkkur i • . 

Nyt meillä on jäljellä enää yksi kurssiilta, jonka 

kruunaa leirinucuotio ohjelma. Helluntaina on sitten kurss i konAi!';uudes_ 

saa.n . leirillä, rr missä käydään -käytännös sä lävitse leiri toiminta .• Siitä 

retkestä odot.et~:tac,n paljon . J<Urss i on t äysosuma. kaikissa suhteissa ja. 
enem:9 i va"' n tälJllaista. • . 

7. 3 klo 19_ 

19 . lo , 
2o.lo 

14.3 klo 19 

2o 
21 

21.3 klo 19 

·2o 

21 

Lop* ks i kurssioöj elma! 
Fur s ;: in avaus 

Lei~ille varust autuminen . 
Leirin-- suuni t telu . 
Leiril;:,.uluja 

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

Ma.ist.Aa.ke Pesonen 
Ekonoomi Erkki n:trvinen 
Fi1.tri l• rvi Poi järvi 

·- -- - - -

· Lw!it-n: ,,b-r_g 
~r.·ll M.t.•I<A-

~ (i-R.t.r-?OrO!'lk~~? 
-l::f -~e-otl 
w~; '?RirMo~

Kc:,-T:ö 1 

-- t11urrA t..3;b1:~öl~.t..
M~Kt. e\U s;rTÅ d.'!lt ,:.::_ . 

io~ 1'RirMu"!lctll ~~~~ 
'1110~5\t:-r-c., ~MOFON; ! .. 
l:t Mwr.b.~Ku~K <;\o~ITAA 
,,s.R KA.~voh- NE.Im ~ul'lO~
Net-~ ''~· - ~.!> o'I'IU Lö4~~~<

s~ l<EiTh1VT MUNAT 

~ot~· \ulrttA! 

t .,..k-oitus. Pastori 
Leiri lei kit 
Leirinuotiot 

Leirirakenteet 

Erikoi ~leiri t 

:l_,eiriki l:;>~-ilut 

~~a i steri Er kki Laaksovirta. 
Toimistovirk.Ebbe Eroström 

Me ka.ni kk:o Jorma Saarvo 

Sosia.e.l ipääll. Osmo Vesi k-ansa 

O?ett _. ja Onn i Laukama 

( 
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27.3 klo 19 Lei~in ta~ous ja. huolto. 

2a Leirin terveydenhoito. 

21 Bnsiaputehtäviä. 

VA,e J-TAJA ;...e-1 R.l 

4· 5 klo 19 Leirin johtc.ja. 
2o Helsingin jD. :=en yT.:päristön 

retkeilyn mahdollisuuksista. 

21 Iltanuotio 

Pankki virk. ?auli Fånerva 

Tri K. af Ursin 

" " 

Sihteeri Reino Aalto 

Ma.i st. Eero furoma 

----------------------
Kt.SIS leirikin aLkS.c\. olla kunnosc:a . Sei tsemän telttaa odottaa 

.... -; asukkaita, joten · kun vaan kesä ja kärpäset tulee niin kesa:t "' 
reppu selkään ja matkaan tytöt ja pojat. 

• 1 

.. 

.LIITTO IOTTELU 
YLEISURHBEILUSSA 

SUL-SFFI - TUL 

Suru-ullista mutta. totta a inflkin toistaiseksi on .se, että 
NUORTEN LIITIT 'rO-QTTELU!_EI OLE ENÄÄ 

KUN POIKIEN JA NAISTEN SEKÄ TYTTöJEN kilpailutoiminta ensi kesänä 
Ii liiton sisäisten kilpailujen puitteissa muodostuu erittäin vilkkaaksi, on liitto päät
U tänyt luopua yllämainittujen liitto-etteluista Työväen Urheiluliittoa ja SFI:tä vas
ta taan. Sitäpaitsi naisten liitto-ottelun kiertopalkintokin 3:n perättäisen voiton jäl
·k' ·keen on siirtynyt Suomen Urheiluliitolle. 

1 7'7 

Huol::>limatta siitä, että voitimme aine.astt .an kerra.n liitto 
ottelun, jo:loka ta:pahtui Porvoossa pari vuotta sitten, - olivat. nämä 

ottelut liittttomme nuorille edustusurheilijoille merkkitapahtumia. • 

.Kim ensiksi 1 piirin poikaurheilupäivillä; sitten liit0n vastaavilla 

poikapäi villllä oli jonkun sy:,r jäseudun pi 1:kuset1ra.n kasvatti päässyt 

tulo ksilla.aro.n kärkipaikoill~ .~ai hän vetää sen jälkeen liiton _ 

edustuspuvurun pä~lle ~n ja eduRtaa liittoam~e tässä- tärkeässä tehtä 
vässä. Tämä :i. oli hänen el~mänsä kohokohtia, niin hänelle kuin seu_

rallensa.. Täl'ällaisia poi 'Ida. on ollut edustusjoukkueessa.mme :oaljon. 
Muist amme KeKelkan Sepon Vehkalahdelta, joka vaatimattomana poikena. 

Tamperc:ellå 9. ensi kertaa. edusti liittoa.mme. Ei ollut viestinvaihdo,:;_ 

ta. ei naljomn ~uust_ak:aan u:r:heilut .ekniikasta. tietoa. Hyvin poika.- hoi_ 
ti leivisk'isisnsä ja on ollut siitä lähtien ed.ustus,ioukkueemme perus 
kiviä. Sii t~ä vuosien -varrella. on hänen taitonsa k.asva.nut ja. nyt ko_ 

rista.a Sep'?O?O pojan 4oo m. tulos liittomme kärki tilastoa. Tämä oli 

yksi esi:nerkrk::i näiden o-ttelujen kasvattavasta. merkityksestä, Ril_ 
lä urheilijaja tarvitsee myös va.ativiakin tehtäviä., niiden mukana ' 
kasvaa sitteten nuorukainen. Muistossa. ovat kaksi ottelua. Porissa, 
p·a.Fi ·tarirnareree1:la.i ~ksi -Lahdessa, yksi Porvoossa. ja. yksi MikkeliR"~ä , 

jeissa. a.l).elekirjoitta.nut On S''' a.nut nähdä--poikien ITot-- ja surut VOit_ 
tojen tai -ta:.a:s>yioiden sattuessa kohdalle. sur .. ~ssa on poikien urheilu_ 
toiminta. ylåeisurheiussa. laa.jem-cnplla pohjalla ja se kai sitten aset_ 
taa heidän p puoleltaan esteen k.o . otteluun mutta luulisin meidän 
liittomme _90?0ikien kaip ~ avFm t ap,:!)iostea.n huolimatta kovia koi tuksia 
tai - sitten o olisi meidänkin liiton keksittävä u:.:sia otteita, ettei 
poikien ktmt1tokokeiluksi jäisi ainoastaan liiton poikaurheilupäivät 

jotka- runsahine- osanottajamäärineen ovat sinänsä- rääkki- pojille-~ luke 

mat tominen a äl ku j'E'. välierinaan juo ksuissa.; huonoina majapai kkoiYJ ee~ 
j.n.e. Toivo~otaan, että nuortenottelussa olisi kielteinen päätös ti_ 
lapäistä .. 

,. ,. 

• 

Eka 

'l,XlOO mn viestin t'oittoisa joukkue. T'as. Reino Nurmi, Reino Salonen, , 
Raimo Sirenius, Risto K lmäk·oJki 

• 
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~~ppis~~ J erope on palokunta-aatteen innoittamana saanut aikaan 

et~~- k1~laa~ on peruste~~u va~aaehtoinen palokunta. Sattuupa tulipa!~ 
eraassa ta ossa. Se ~aatnn kmtenkin sammumaan omin voimin, ennen 
paloku~nan s~~~ur~~sta. Jerope, saavuttuaan miehineen paikalle· 

- M~ttee taattsta se toammone oj jotta työ mä""tt •· •t k. · · 
ja pi!loomaa h ·· 1. . .. • a a t es sor ktmaa3 

t _ YVan tu ]palon. Stta vartehhan tässom palokunta justiisa 
pertus ettu, JOtta se sammuttaa kaekki tuljpalot Muistakeehiis se 
t•as asev varalta! · -

\, 

' . 

E ikös va an ol e kkin ; että po~ose s ton kasva.ttimme, nykyisin 
juo ksij a j a suun1 s t a j a y. m .. liit tomm e kärkipa ikoilla, ottaa j a ostaa. 

__;;.::.·c=-h_l a so u kset ka.l li i l l a hin_ 
nB.l la juuri kun 
kulla.n h inta l a s_ 
kee :puolell a. 
Se on jo tuhlau s t a 

mu~ ta r akk8u s teet_ 
t ää kaikkia. Nyt 

t äytyy vaan p i s t 3.ä 

list a p i an kiertä_ 
mään poppoot a , että 

NAINEN on kaikkina aikoina ja 
· kaikkialla innoittanut miestä saadaan hä~lahj e.. ks 1 
mitä suurimpiin luomuksiin. Sanoin, 
värein ja sävelin on mies ilmaissut 
arvonautonsa ja ihailunsa tunteet -
puhumatt-akaan aseista, joihin on tar
tuttu naisen vuoksi erinäisiä kertoja: 
ja jopa kouluhistoriankin lehdillä. 
Mainittakoon vain Troijan s.ota kau• 
niin Helenan vuoksi. 

ost ä.a ,--au in ':PUU ; ~1 
lä :pian kai n e häät_ 
kin t ulev t. 
IG..hl 8.u suutinen oli 
25. lli riS ~ s sa ja nyt 

- juhlkaist aan se myö s 

lehde ssämme joka t arkoin s euraa 
päivän ja. yönt apahtumi a . Si i s 

K IH LO IS SA 

LAHJ,\ LAUK:AAHEN 

OLAVI l~Ä~TPÄÄ 
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Hei M a s a her ääppäs re tkell e va L mitäs täs.sä 

v iikko ohjelmassa on l\:Pan t än9.än. Juu makkPr an 
käri s t ys retki. Tuoss a. on . kilo hamp:_oa ria j a n~
peasti nyt , kello on j o 9. 

Niin :pojat ja t yt öt, mu i st P.Jca.a.pa t arlr_ 
ka.illa viikko ohj elmaa.mme SS ~n j a VS ~n r.l r hei_ 

lup8.lst oilt a sunnuntai s i n , s e kä t aulul t a sa 

l i lla.. 

Tässä h i ukan muist et t a.vi a. e.sioi t 8 . 

,--LIITTOLEIRIT ) 

\ 

Alle 15-v. . . . . . . . . . . 4-13.7. \ 
~ 18-V ........... 17-23.7. 
~ 21-v ..... . ... 26.6.-2.7. 

\... _) 

Nuortenohjaajielen .neuvottelupaivät. 
Nuort .·tenohjaajien neuvottelupaivät pidetään Oulunkylä n Täh

den "Tapiolassa;a" ( sijaitsee Oulunkylässä Herttoniemeen menevän rau
tatien varre.lla.a "Pirunkallio 11 ) lauantaina 9. 4. alkaen klo l 7, oo ja 
sunnuntaina 10.). 4. alkaen klo 8,_o,o. · . 
' Kaupu;>unkilaiset ( myös -muu~ '- ) kokoontu~at Käpylän rai ~ ~- ovau-
nun päatepysäkidlle 9. 4.- klo 16, 3o, JOS~~ ~hdessa matl_cat a~n ~apl.olaan. 
Kaikkien toiv,ot,taan tulevan neuvottelupal.Vl.lle lenkkl.tamJ.nel.ssa. Voi 
j.a sokeri mukarean. Muusta inuonas-ta . huolehtii piiri. 

- . . 

Nuorten retki C Oulunkylään. 
.. Sunnmuntaina 24.4 • . ön:·:-oulunkylän Tähti pyytänyt s~urojen nuoQ -

r'ia retkelle· seseuran majalle Tap'iolaan. Perillä on hauskuutta vaikka 
millä mit~lla •• Kokoontuminen klo lO,oo K~pylän raitiovaunun päätepy-
säkillä. Varatl!tkaa ohjelmaa muka~ ·· ' · . __..;; 

Kutsumme liiton alle~lle 21-v. jäseniä osallistumaan 

NUORTEN ~ HENKISIIN KILPAILUIHIN 
jotka pidetään huhtiku;ikuun 16-17. pnä 1949 Tampereella ammatti
koulun huoneistossa. ( Osanottoilmoitukset on lähetettävä 7. 4. -49 
mennessä osoi~teella Tl- TULn Tampereen piirin nuortenjaosto, Tam
pere, työväent .;;io. Ml Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille va
rataan majoitus. " ösansanottoilmoituksesta tulee ilmetä kilpailijan ni
mi, ikä, sarja ja.oJqlpailpailulaji, sekä seura, johon kilpailija tai kilpai
luryhmä kuuluu. · 

Kilpailuihin tarkoitetttetut kirjoitukset, kuvaamatyöt ja askartelutyöt 
on lähetettävä ylläolevaevalla osoitteella 1. 4. -49 mennessä. Kilpailuun 
osallistuviin töihin on on nimimerkin lisäksi e h d o t t o m a s t i mer
kittävä tekijän oikea ni nimi ja osoite. 

Kilpailua koskevat sit säännöt ja ohjeet samoinkuin tiedot kilpailu
ohjelmasta ja sarjajaasaasta on lähetetty seuroille kiertokirjeen No 65/ 
Ill/26. 11. -48. mukansana. 

Kilpailuterveisin 
TULrLn Nuorisova-liokunt~ 

Harry Ta p o 1 a, puhelheenjohtaja Toivo Mustonen, sihteeri 

• 

KURSSIT 
.retkeilijäryhmien 
oppaiksi aikoville 

~;~est~~ään Helsingissä 7. 4-16. 5. •49 
~~h~ena a~k~na. Kurssit käsittävät yk
IEato!sta en tilaisuutta (esitelmiä ja tu. 
tustumtskäyntejä), jotka pidetään 

, yleensä parjantaisin klo 19.00 alkaen 
ja sunnuntai,sin k1o 13.00 alkaen. Kurs
seille voivat ottaa osaa eri järjestöjen 
edustajat sekä yksityiset henkilöt 
Kurssit alkavat Kaupungintalon juh~ 
lasalissa, P. Esplanaadikatu 11-13, 7. 
4. 49 ~lo 19.00. 

Helsingin kaupungin 
urheilu- ja retkeilytoimlsto. 

(_SI 3718) 

/ ! 



182 

~ -

.. , 

' ----- - - --------------
on ihmeellisiäkin otsikoi ta kUten Lehtien urheiluosastoissa 

. esimerkiksi nämä muutamat 

Lasse Johansson 
tulessa tänään 

. 
·"·" 

·, 

Fisktrask '\ 
K~laj~rvi 
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Östersundom 

Erääränä keväisenä lauantaina suuntasi 15 Kisiksen tyttöä ja · 
noikaa talluklkkaansa kohtt Ra:Jtatientoria. Syynä tähe.n ei ollut -oo:!.it_ 
tinen kokous 1 vaan viikonloppu retki Vestersundomin retkeilym!'l jalle 
saunornaan -ja n. mekastamaF.n. VirtaviivairJen -linjuri lennätti m idät -nou_ 

sa.sti mäÄ;-r-änpE'päähän. futiudut t iin pian kun Touko sai ensiksi työllä -
ja tuska.lla O'\'OYet auki. Sitten tutkisteltiin, olisik7ro eväi~~ä jotain 
syötäv9.ksikin n kelpö..3.vaa ja 1qllähän siel::.ä oli. Seur9.a.va homma oli 
snik~iho~ iaia sillä liiterissä veistelt"i..ln tennism <..ilat suProttelujR 
ve..rt-en. Lammi ~~i~wn jäälle ·laitet t iin si t ten her a skainen tenni s 1cent tä 
ja h rjoitukse:set kiyntiin. Ilta kului sitt n _la.n J:un hyppäämiwessä ja 
susien jålkienen ha istelemisessa metsässä ou-tta ei siellä susia ollut. 

Tyttölapset ol oliva.t sitten sa:w1e.ssa je. sen jälkeen me pa.inut tiin luis_ 
teleroaan sauna-nan liuk1-:aille lattia"'Jal kki;l,oil l e • ..:>a.un. 3.n ]älkeen alkoi 
sitten se hu v i v i puoli tyttöjen pokslss a .. Öiinä ilta ~:ului mukR.va.sti 
kai kenlaisten n kerhoilta mal l isten lei k\:ien p iir issä. ~.'ll:å:iyön -~i kPr~ n 
sitten yrit et t t tiin m9.at a mutta siinä kur;nn itellessa meni taas a.i}-e. niin 

nopsasti, että tä Ronimu l.:sen Anskin kello löi pesnva.tia vasten ~.ks~ ja 

sill o i n -ty kkäs i si ma n egeri Tou ko, etti lähetyksemme pä ä t t yy t~hän. Pojat 

oli -kyllä l ':l.:c: rjc: sti juttutuulel l .. ,- s illa s ilmät umm essa h"U OrE' r t~n .so_ 
::perteli yksi j~ jL toinen unis sa.c.n l u J·i a. uhh: u1rsia t t· · '~"~ 

- - -""' .... , e a v er 2.J ohe r moi sta 
Jatkoa siv. I C!i 4 
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Yksi ijäkl:äimmistä pojistamme on "alm en Topi 
I 1-:3.6. l(fllä on liikaa poikaosa.stolai seksi rr.ut ta 

luonto nuorekv.s. Eipä ole juuri til;:.i.:;~~tta 

missä ei Topim:Je kerl:J<:ipusseineen tai limsa_ - _ 

vulloin ; 3D olisi mukan~. Topi - on niin tyttGjen 

kun poikien kin suosi k2:i. Ei kö!'län v2.~m kesällä -leiri lläkin .1 osr:;äkin 

llel tassa Topimr::~e kuorsaa niin että tel tta kohoilee kuusenlatvojen 

yläpuolelle. Ensi kesän kilpa.iluissa 11einaE· 'fopi tarjota lujaa vas 
tusta nuoi,"errirdlle - -elär.:~änsä kunossa oleville. ~uan eläkiiön Topi -

_ poikaosastom;Tte kmmiajäsen . 

---------------------------------------------------------------------
Olimme Wes tersundomissa Jatkoa sivulta 1~ 

pelotti -moise t uhkat kset;;_ Tyttölapset ~ puhuivat myös omassa. FJoks:isSP! n 
levottomia • SielHi ·;tuddn nul:uttiib ollenJraa.n ja herättivätpä- he -·
jo touhuill::..c.n :::)Oj~:> .tkin seitsemän -nurkilla ylös . Lintukoipi yritteli 

pistää kaminE .a :?un cttemaan mutta kovasti se pönttö oli käryäväliä 
tuulella. Lopulta kti itenkin työ johti tulokseen ja lämpöä tuli tu_ 
pahan . l.'iajan puolesta tuli sitten lihaton soppa. tai olikoha.n --se li_ 

hasoooa. ei tullut me.istel tua- kun i telläni oli kaurapuuroa pa.ketis:=;8 
{uusl-l~irlmuona samoin k!::tin läskisoosoma.kkarakin). Sapuskoitua a.l 
K-oi sitten ten:1i s:-"!3starunn_ e.<>t~ ot+. '3l'!..1t . - J<':"'.:·ti "'..n - an ~;:ara.t kl sat ja · 
]{:i sa.kentän pohja meina. ;c, i va.Joå.a, sillä kevättä oli 11ima.sr:a. - ja· jää 
höyrysi-. Lo1Jpuotteluun p'iäsi 9lle .nrjoittanut ja Kikk.a. Kikk.·a voit_ 

ti; sillä hän!=!llä oli mainio rystyslyönti mutta tulihan hopiaa eikä 
hä:9iää .. Sitten alkoildn se kotpuolen-·mRt-keL ja hauska oli retkt sen 

tun'·usti jck?. suuDi telle.a.n t P.e.s . 

1 1 
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Yl~isurheilujuja.ostomme on tutkinut 

karttoja; lasaskenut matkoja, tehnyt talous aJrvioi ta. tule 
vaa -kilpailuluka.utta varten. Eipä ole unoh_ dettu nuorim_-
piakaan vesojoja. Ensimmäinen reissu ~~ t kan jäl_ 
keen on !Xltkt:ka. ~ripa.lloilijapojat vvät ~ielU:!. 

a.i van läh2.:93.lii vinä. Yleisurheilijat te 1:-neimmR. i~en 
visiit:insä i N:>tkan ymnäri ~uo1 ... ~rrn ju"'l Rkil""'~l.-.-1 .. -1-h. i·n·"- ja · .t d 

~ .., -- ··-- --;;;:~~ -- ..... . m1es en e U"' 

tusjoukkueseEeen ma.htunee m.2.:.1tc..mr.~ !le:>..?Ukin·, kuten MÄ.kinen, Roos j.n:~: 
Toisena Helhlun~e.ipäivänä on sitten seureottelu yleisurheilussa .fut 
kan .K,isa111jcjoita vastE.a.n·ja ohjelmassa on lajeja 17 ja 19 v.sPrjo1; 
sa. Silvennojoisen pikakiitäjä ja mrantiek:Guhu "linjuri" hoitelee -

matkan -pölyidse!Ilrnän osan hauskuuG.e~t~. - _Klsis- on jo pari kertaa ennen 

kin ollut ottttelumuhinoissa . .Rlsa.iJijoiden kat:1ssa ja matkat ovat ol_ 

leet hR..usk:ojcja ja kilpailut kovia. Si.llo'lm ei ollut nuorten lejejA 

K tkan Kisailiiain nopeakinttuinetinen poikaio'!-"kkue vonti an~a;asfa hk~is.: ' 
t 0 zze 17 -vuotisten viestikiista.istan . .htnksi1at va~emm:az.ta · · ~ ! 0! 
assane~, R. Gustafsson, E. Viitanitanen, Y. Viinikainen Ja R. Hurme. - ' 

mutta nyt on niit~kin·runsPas 
ti, joten kuntoutuma n vaan 

pojat. 

Sitten on · vielä yk~i rei~ 
su suunitteilla - v~lJ.en ruohtitn 

l'LerJvottelut on käynnissä joten 

perästä kuuluu s noi Nygrenin 

Hele~. Se olisi kiva lenkki.· 

Onhan tää meidänkin .kylä jo ko_ 

lCo -suuri mutta ainahan Stockholm 
nt~än ' b~limpi on. EU~ töllis · 

~ -
e . -~ Stureplanillakin li 

e tä ~ngsgatanilta ja . mu 

lta. niin onha.n s 

malliksi. Peukut 
että 
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missä, 

Siellä 

jossa ja. kussa kävi hirmuinen rähäkkä. 

oli käynnissä koripalloottelut . 

IG.sia. oli saanut vieraakseen Pojat Porilaiset 
eli Porin Vedon mies ja poikajoukkueen . Seuro
jen kesken oli kiertopalkinto ratkotta.vRna· Ja. 
ottelut oliva.t poka~li eli ystävyysotteluja .• 

Ennen näitä otteluja käytiin kuitenkin kaikkien 
aikojen kori!)Rllo-ottelu Suomisen Vilin ja ~::>a.l
men Pen(;l..n kesken päffi ystä -17 v-Joukkueil-la. SM

sarjaan-. Ottelu oli uusinta. sillä aikaisemmin 

elatusta o t uli Klsikseltä protesti joka hyväksyttiin - ja. niin 

Vili ja Pena saivat vielä : kerran kutkutella va.t tanpohja.ansa hermojän
nityksillä ja aikalisillä. Ensimmäisen puolie.jan johti lG.sis ylivoimai
s e s ti MUTTA toisella. puolia.jalla ei onnetar enää katsellutka.an yhtä 
suopeasti -P enan molskihousuj-a. ja sama löperö kävi sit t en koko huollet
te.vallä. pop:_ oolla. 'faisi olla. jo tasoissakin kerran pari ja kun ottelu 
vanheni, sitä mukaa jännitys kasvoi. Aina kun mies nosti ta.ssuaan, niin 
jo Vili tai Pena huusi aikalisää ja kävi nurkassa salaa kuivaamassa -
tuskan s uatla.vettä laihtuneilta. poskiltaa.n -Vili omassa- nur-kassaan ja. 
Pena omassa nurka.ssas-.n. Hiukkasen sentään .Klsis oli loppuminuuteilla. 
johdossa. ja jännää!:~. -k;s.tseltiin Hakolan Villen r uostuneen perintökellon 
s-ekunttiosoittimen kuLkua .. Oli siinä ·kellossa kyllä minutti ja t unti se-
kä- heräty.sosoittaja myöskin . Suomisen Vilillä na.ksutteli ontuen ra.ntees-
lo, 159 mk teräskctorinen Helvetti -roerkkinen taulu 1 - 5ooo numeroilla kyl

Uistettyä kelloaan, joka; tä~-:;mälleen kulki sAmaa t flhtia kuin Villen perin
tökello. Suolavesilät äkö t kasvoivat TMP~n nurkassa: jossa . surustä sätei
li-pitkäpoika Lindholm. · .K\sikseläisillä ei enää tippunut vettä kun · vasen-'7 
silmä, sillä ottelu -näytti ~llistuvan ·Penan molskihousuihin päin ja niin 

kävi kin. Olipa se luja matsi; että ihan oli 
matsi ki:Jn lop:9ui -se matsi. Ihan syrän hel-
tyi Löfbergin -N3.lleltakin, - kUn hän onnest a 
säteillen meinasi ostaa pojille limsat mut~ 
ta muisti kin , -että joskus oli joku sanonut .IIIAIII"'!"ii.,. 

jota.kin,. ettei l;iän kannat a muuta kuin kori-
pa.lloilua ja niin jäi limsat seuraavaan 
ker t aan . - · - · - - · · - -

Toi vot'a.an nyt vaan pojille onnea, 

äs -äm . kamppa1lu1ssa. N>t kassa lienee 

simminen yhteenotto. ~ 

HKTn mes~rijoukkue .. Pojat ~dessä vasemmalta: Tapio Levä
~ho koululamen, Pentti Tuommen valokuva.ajaoppilas, Aulis Lil
Jeqvist koululainen, Paul Vuorio koululainen Erkki Vu · k 
lulainen. Ylärivissä vasemmalta: Pentti Sav~lainen kotJ::a.in~~
MattJ Auti~ koululainen, Lasse Siren koululainen Erkki Van: 
~n. harJoittelija, Pentti Vasenlos koululainen 'ja joukkueen 

oltaJa Pentti Salmi, .~entinen koululainen - Iatojan huom.). 

lun jä-lkeen. alkoi ne ystävyys
selaiset . Miest·en ottelussa 

-käytiin lujaa kamp-pailua. ja -
näyttipä selkäs~una odottavan 

MUTTA siitä se voitoksi alkoi 

hissukseen k:a.l1_istua ja loppu .... 

vihellyksen - jälkeen todett iin , 

että IG..sis- oli s: ?nut ki-inityk· 

sen kulhoon. i'arhaille pelas

jille annettiin - sitten pikku 

purkki muistoksi, j.otka luo 

vutti U5fbergil1 Nl.lle pul1uen 
samalla ystävyydestä j a tove 

ruudesta sekä rotuvihPsta. 
Kisiksen p~tin s'Sl.i 8Hlmen Pena 

joka katsotoltiin joulckueen komeimmaksi pojaksi . 

Poikien ottelussa. punapaitaiset Yetola.iset pit ·t 
htj a.lla KiKisiksen sini '9unamustakel ta inen.vih ····seka.lai spuku•i sta 
joukkuetta.a. Siinä Pena VP..ihteli heu:pu ·. siil.loin täl löin ja vo t_ 

to tuli jäjälleen kotiin. ~lmas kor · pa lovd to samana ilt e.na. 
hip hei humrraa. Joukkueesta erottaut i m •• Ruohosen Esko eyvä 

nä juoksij.jana ja sai hän sipastuksi ker, .n p loa ·n. Tminen 

hyväkäs ol,li Oie Salo, joka myös näki koripa . . on ja pääsi k ......... -.

metrin pääiäliä.'n, kun joku meinas heittää ~ än . l<ålle ta. lop_ ui 
parhaan !>e>elaajan tuopit, joten niitä -ei jaettu kun .nii.tä ei ol_ 
lut mutta t ehl:ä jos'k:us on. PätiJ~.upungin - suurlehdet eivät ma. nin_ 

)
. neet tästät.ä ottelusta mitään , joten se on heidän häpeäs sä ja 

osoi-ttaa s sitä kehnoutta, millä he palvelevat uutisnälkäistä 

heiluyleistsöä. Lukekaa. siis KlSI lehteä, joka tietäR kaiken ja ... 

kaikldalla.ta. on ~sis lehden avustajia. ja tarkkailijoita, -yks-impä 

I<ll.i kl-:asen ~ ku:9'9ilass'akin, missä kala.muijat puhuvat s ilakoidenhin 

noista. Ni~iin oltiin päästy iltaan tai oi kea.~in y ö h ö n, sillä 

viimeinen n ottelu }'äättyi klo 21.15. Oli päättynyt myös ur,eilu_ 
sunnuntai i ja väsynyt reportterimme pääsi kirjoituskoneensa ää_ 

reen ja ryryyppäsi ~iimää kulhosta p'3.himpaa.n nälkäänsä ja, piimän 

voimalla o on tämäJdn reportaasi tehty vanhan kivi talon kuurennes_ 

sa kerrok~ksessa lemmen sairaiden kellikissojen 1aulellessa. katto_ 

pellillä '' "Mia.u miau sua ylikaiken mä ••••••••• " 

Iitl tami talli 
tyttöjen 17 v. askartelu 

laulu 

Niilo H u u s u, poikien 17 v. ask:a.rtelu 

Pronc:;simitalli 

.Tim. 

JWllikki ~. V a r t i a i n e n, L3 v. lausunta 

Rauta.mi talli 
l(qa.rina. L L i 1 j a, 1-7 v. laulu 

Faneriml talli 
Oie S ·a 1 1 o, 17 v. maalaukset 
Pir k}:o S fj a 1 m i n e n, 13 v. m~.alaukset 
Eeva V 1 ll. r t a., 11 v. maalaukset . J 

Pentti H d e 1 e ·n i u - s, 17 v . Detoelmäte 
Taina S u u n d b e r g, 17 v. soitto 

.I<yllikki 1. V a. r t i a. i ·n e n, ]..7 v. tanssiesitys 
\ ,1 - , 1;/ 

kilnailuissa 
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Liikennelaitos sai eilen vastaanottaa Englannista ti/atut kaksikerroksiset 
uudet liikennebussit. Autot purettiin eilen jätkäsaaren satamassa, jossa 
ne ovat tänään tullausta odottaessaan /Jelsinkiläisten suuren /Juomion 
ko/Jteena. Autot tulevat Iiikennöimään linjalla Huvilakatu !-Kaupungin 
ralzatoimisto. Ensinmainitusta paikasta lälztee tänä aamuna klo 9.15 yksi 

bussi koeajelulle. 

Tärkeä tiedoitus 

... . •. 

Seuran p un ava.lkois i a kirjaimia. 

urheilupukuihin aikaa piakko in va.l 

mistaa. fun hoommaat te urheilupukr~ja 
niin hornm a kea s euran virallinen kil 
:pailu ja harjoittelupuku. Siis sini
nen :paita, valkoiset. housut , . kaksi -
ka:peae. sinistä -nauhaa :p'unt 1 . e ssa. 
l:' •_;j alu.assa HKr kir ja.imet . 

Verryttelypuku tumman sininen 
'!a.ru~tettuna punavalkoisin"'Hl\T Y.ir 
JBimln ja RK'l' hiharnerki11"' -V .a. 

i~allinen verryt telyuulmmnre 
on lisaksi varustettu - . 
luks,ella. j8 hihr i punRiselle kf:lu 

. .' ansu lla mutta n i id~ -
s aaminen naytt"·· 1 . - n . . aa o ev8n vielä vaikea. 

Klr j aimet hommAa. seura. itse. 

Stis d uu et ~mppeet mikä'li pu c: s i 
kestää. 

.. 

laajaaa l<ulttuuriharrastusta: 
494 ososanottajaa TUL:n Helsingin piirin nuorten 
henkisiisissä kilpailuissa- HTU seuroista paras 

"Tällaista 'm 'myllyä' ei ole koskaan ennen ollut Suomessa pyörlmäs· 

sä." Se oli yktyksimlellnen toteamus ellisistä TUL:n Helsingin pilrln nuor· 

ten henkisistä tä kilpailuista, Jotka Järjestettiin Elannon Juhlasalissa. Kil· 

pallut aloitettiittlln jo klo 10 aamulla ja ne kestivät Illan suuhun. Yhtaikaa 

saattoi olla kä käynnissä neljä-viisi eri kilpailua varsin suppealla alueella. 

Kun yksi ryhmhmä lopetti, aloitti toinen. 

Osanottajamäärä k®osi ennätykse~·
niseksi, sillä kaikkiaan 494 nuorta 
kävi tuon "kilpailumyllyn" läpi. Jos 
olivat osanottajat hermostuneita, niin 
lujalla oli tuomari,stokin. Mutta hy
vin kuitenkin laaja kon~isto toimi. 

Seurojen keskeisen kilpailun voitti 
Heiisingin Työväen Uimarit 165 pis· 
teellä. Toiseksi tuli Helsingin Jyry 
147 pist. Kolmas Elannon Isku 54,5 

pist. 

Yksityistulokset: 
1 Maalaukset alle 21-v.: 1) E. Ervasti, 

Isku, 2) E. Heinonen, HTU, 3) Irma 
Piiskanen, ToTe. 

Maalaukset aUe 17-v.: 1) R. Heino, 
PuHJ, 2) P. Ervasti, Isku, 3) P. Bo
ström, HQ:'U, 4) Sirkka Aroola, Isku, 
5) Olavi Salo, HKT. 

Maalaukset alle 13-v.: 1) Ritva San-
d,elin, Riento, 2) Jorma IIvonen, ToTe, 
3) V. Toivakainen, HTU, 4) Tero 
Aaltonen, Kä.Ku, 5) Pekka Uusitalo, 
HJy, 5) Pirkko Salminen, HKT. 

Maalaukset alle 11-v.: 1) Pauili Er
vasti, Isku, 2) Sinikka Rönnbäck, 
HKu 3) Marjatta Sallakari, HJy, 
4) Tauno Kajasola, Isku, 5) Eeva , 

Virta, Hl{T. 
Maalaukset alle 1)-v.: 1) Aune Jättö-

mäkl, Riento, 2) Orvokki Merlsalo, 
R!Jento, 3) Ella Jättömäki, Rie?to, 
4) Tero Ilvo~n, ToTe, 5) Ra1mo 
IIvonen, ToTe. "~ 

piirustukset SJ1le 21-v.: 1) E. Er
vasti, Isku, 2) Veikko Mäkinen, ToTe, 
3) Pirkko Nurmio, ToTe. •· 

Kokoelmat alle 17-v.: 1) Yrjo Man- 1 
nln•en, HTU, 2) Jorma Nieminen, It
ku, 3) Aarne Salonen, HJy, 4) Kosti · 
Almio, HTU, 5) Pentti Helenius, HKT. 

Kokoelmat alle 13-v.: 1) Yrjö Salo- 1 

monoff, HTU. 
Askartelutyöt alle 17-v.: 1) K'laus 

saavalalnen, HTU, 2) Olli Nikula, 
Isku, 3) Timo Sinisalo, Isku, 4) Nli.lo 
Husu, HKT, 5) Heikki Tuomi, HTa. 

Askartelutyöt alLe 13-v.: 1) Tero 
Aaltonen, KiiiKu, 2) Tauno Kajasoola, 

. Isku, 3) Erkki Friman, Isku, 4) Matti 
Jokin,en, HTa. 

Askartelut tytöt alle 17-v.: 1) Kirsti 
Huki·e, HKT, 2) Marjatta Kivistö, 
HTU, 3) Sirkka Kortelainen, HTU, 
4) Sirkka Häkkine:n, HTU. 

Askartelut tytöt alle 12-v.: 1) Laila 
PUJhakka, HTU, 2) Pirkko Mutikai- ~ 
nen, Kä.Ku, 3) Katri Isakoff, HTU. 

Seinälehdet! 1) H:gin Kisa-Toverit, 
2) ToukoJarl Teräs, 3) Oulunkylän 
Tähti, 4) H:gin Työväen Uimarit, 
5) H:gin Jyry. 

seuraJ:ehdlet: 1) H:gin Työväen Ui-
marit, 2) H:gin Jyry. 

Puheet alle 21-v.: 1) Auma Lähtei
nen, HJy, 2) Tapio lleväa·ho, HTU,, 
3) Raimo Sirenius, HKu, 4) •.):rma 
Lalhti, HTU . • 

Kansantanhut aUe 21-v.: 1) H:gin 
Visa, 2) H:gin Kullervo. 

KansBJntanhut alle :.:.17-v.: 1) H: gin 

Jyry. 
Ryhmätanasit alle 21-v.: 1) H:gin 

1 
Visa, 2) HTU I, 3) HTU II. , 

Ryhmätanssit alle 17-v.: 1) H:gin 
Jyry I, 2) H:gin Jyry II, 3) H:gin 
Kotka.t, 4) H:gin Tarmo. 

Lausunta alle 11-v.: 1) Eini LaaKso 
HJy, . 2) . Pentti Pärssinen, HJy, 3) 
Martt.I Riekkinen, HTU, 4) Onerva 
Salemus, HJy, 5) Marjatta Sallakarl 
HJy. ' 

Lausunta alle 13-V.: 1) Eila Byman 
~oT~, 2) Maija Toffer, ToTe, 3) Kvl~ 
llkk1 Vartiainen, HKT, 4 ) Kerttu 
Verho, PuiU, 5) Ritva Virtanen 
KäKu. ' 

Lausuntakuorot alle 21-v.: 1) H :gln 
Jyry. 

Kuorolaulut alLe 21-v.: 3) H:gin 
Jyry. 

Laulu alle 21-v.: 1) Vilma Niittv
maa, HKu. 2) Marita Vintter, HVi 
3) ~· Salomonoff, HTU, 4) Pirkk~ 
Sum, HTL, 5) R a ija Lindström. HJv.l 

Laulu aHe .~7-v.: 1) Seppo Smått, 
HKT, 2). Yno Manninen, HTU, 3) . 
Eero Wllll??• Pohj. Esp. Urh., 4) 1 
Kaarina LilJa, HKT, 5) Eila Vuori-
nen, Tähti. l 

Laulu alle 13-v.: 1) Yriö Salomr
noff, HTU, 2l Orvokki Erkkilä v.Tv 1 
3) Olavi Söderström, HJy, 4)' Nii!~ 
Lelth, HKu, 5) Urpo österdPhl. RJv. 

.Laulu alle 9-v.: 1) Auli Jättiirnäki, 
RJento, 2) Eeva Kasvista, HTU. 
.'Y~slnttanssi alle 21-v.: 1) Anna 

. LI.J.Sa . Parviainen, HTa, 2) Erkki 
Riekkmen, HTU, 3) Kirsti Sal . 
HVi. IDI, 

'l'anssl alle 17-v.: 1) Rauni Vintter 
HJ!, 2) Maija-Liisa Härkiö. HJv, 3} 
AnJa H a lme, HJy, 3) Lea Sal·~nius 
~Jy! 4) Maurit Sunrlvik, Isku, 5) Kyl~ 
l!kk1 Vartiainen, HKT . 

1S9 

piirustukSet alle 17-v.: 1) Raimo 
Heino, PuiU, 2) Kalervo Salmi, PuiU, 
3) Kosti Aimio, HTU, 4) JanettJe 
Ahonen, PuiU, 5) Pentti Ervasti, 

Isku. Piirustukset a:l1e 13-v.: 1) Pirkko 
Laaksonen, ToTe, 2) Orvokki Mali
schevskl, Isku, 3) Matti Jokinen, 
HTa, 4) Matti Nurminen, HJy, 5) Ai-

. ra Leppänen, ToTe. 

Kisä!Jlit alle 21-v.: 1) H:gin Jyry, 
2) HTtJ, 

1
3) Oulunkylän 'rähtl. 

Kisällita..alle 17-v.: 1) HTU . 
Kisälllttäret alle 21-v.: 3) Oulun

kylän Tähti, 4) HTU. 
Kisälllittäret alle 17 v.: 2) H:gin 

Jyry, 3) HTU. 
Näytelmät alle 21-v.: 2) HTU . 
Soitto alie 21-v.: 1) M. ~hto, HKu. 
Soitto alle 17-v.: 2) Rauni Vintter, 

TAMPEREELLA 
___ T..=....::A V A T AAN! 

Piirustukset alle 11-v.: 1) Pekka 
Mahlman, HJY. 2) Liisa Timonen, 
KäKu, 3) Sinikka Rönnbäck, HKu, 

4) Kalevi vuorio, HJY. 5) Immere 

Mahlman, HJy. 
piirustukset alne 9-v.: 1> Mai.ja 

Myllyniemi, HJY, 2) Helka Helln, 
Kä.KU, 3) RaimO nvo!l'en, ToTe. . 

Kirjoitukset alle 21-v.: 1l H:ikkl 
Mehto, HKU, 2) ~~ttl Niemmen, 
puiU 3) Tapio Levaaho, HTU, 4) 
Kilpi~en, HTU, 5) Siven, HTU. . .. 

KirjoitukSet alle 17-v.: 1) Helma 
Väänänen, HTU, 2) Teppo Ahti, Isku, 
3) Irma Anttila, HJy. 

Kirjoitukset aUe 13-v.: 1) .. J~rma 
Soinin'lln, HTU, 2) Carltta Jarvmen, 
H y 3) Laila pu akka HTU. 

HJy, 2) Liisa Pokkinen, PuiU, 3) Ju
hani Ra.lskin•en, Pu!U, 3) Aulis Mylly
koski, HTU, 5) Taina Sundberg, HKT. 

Lausunta alle 21-v.: 1) Evi :Ueppä
nen, ToTe, 2) Prrkko Verho, PuiU, 
3) Raija Lindström, HJy. 

Lausunta alile 17-v.: 1) Pirkko Val
jakka, Vire, 2) Anja Räsänen, HTa, 
3) Helinä Väänänen, HTU, 4) Sirpa 
Mäkelä, HTL, 5) La:uri Salminen, 
Tiiliti. 

Lausunta alle 9-v.: 1) Auli Jättö
mäki, Riento, 2) Eva Kasvio, HTU, 
3) Marjatta Kaukonen, KäKu, 4) Hel
ka Helin, Kä.Ku, 5) Mirja Liimatai
nen, H!(u. 

Yri tirn""l e k:ilpP~pailun jälke en haast atella liiton 
nuorisotoiminnnna.n näl:it ä _T01• "TO 1,.r ·~st ii - ~ - -· · · ~ """ ·... o '3ta mut ta 
häne llä on mi tJi tä moninaisimpia. harrastuksia 

joten emme kei\::er inne et sanoa muuta. ktlin , h yvää . 

iltaa .l<:!ln hän ln oli jo kiini muissa. touhuissa. 

Ritvan kerkisimimme kuit enkin ottaa. ·ja. '~ .... -..;~ 
kuva.sta päS.te:Cellen oli h" t • .. - . an yytyvainen 

näiH.en kisoje~en sa.:-' Yutuks i in : 
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Meluava ihminen 
Nykyisenä uudistuksien aikana 

jolloin rationalisoidaan tuotanto~ 

PÄIVÄSTÄ PÄIVUN / 

HKT lohkovoittaja 
Valtakunnansarjassa 

lähteitä, on koetettu kiinnittää Keskiviikkona pelattiin Keravan 
huomiota meluun, joka syntyy kit- K 
kasta monilla eri tavoilla. USA:ssa eskuskansakoulun hyvällä !lalilla 
on sepänvasaroitakin tehty ku- TUL:n ValtakunnansarJan 1 loh-
mista. Kertoipa eräs suutari että kon vllmelnen ottelu HKT:n ja 
liipparemmikin olisi tehty n'eeke· Keravan Toverien välillä. Otltelun 
rin nahasta, ym. ihmeellisiä uudis· ltt 
tuksia. Täällä Suomessakin olisi vo l odi>tetustl HKT ylivoimaisin 
paljon työtä kirve.ellä, höylästä numeroin 73-14, puollalka oli 
puhumattakaan. Täällä syntyy me- 37-6. 
lua, jos otetaan ·! mk 75 p. kilo- Ottelu kUilk1· alusta h' t t · d · loppuun sa.aJkk,a 

mnas a uo msta appelsiineista HKT:n merkeissä. Vai,kka. koriluku 

t
kuluttajilta 400 mk. Kun vai- muodos.tui niin suureksi, heitt.iva."t 
10 takavarikoi kellosepiltä kel- HKT · 

]oja, myy se itse ne huomattavasta :~ P?Jat kuitenkin etenkin pelin 
al~uva1he1ssa. monesti aivan alta 

ylihinnasta huutokaupalla ja sen oh1tse. Keravalaiset eivät: pystyneet riit.. 
lisäksi sakottaa kelloseppiä niiden tävästi irtaantum . . . . 
halluss~pidosta. Jos valtio valmis· käyttävästä aan mlesvarhmntla 
taa vunaa muutamalla markalla . &e . vastustajasta, ja niinpä 
pullollisen, myy se sen edeileen - vatn. huvoin pä.ä.si ya,paihdn. t4la.n· 
500 mk:lla pullollisen ja sakottaa teisiin. HKT:n yh'teispeli ei sekään 
5.000 mk:lla sitä, joka tuota viinaa sujunut mitenkään erikoisemmin. Aika. 
käyt~ää valtion haluamalla tavalla. ajoin näkyi kuitenkin väläyksiä kau
Jos JOku rohkenec saada e.m. juo- niimmistakin hyökkälsmuodosteluista. 
maa halvemmalla markkinoille HKT, joka. selvisi lohkonsa voitta
s~a linnatuomion. Jos taas ryhty; jaksi puhtaalla peli1lä, pääsi voittonsa. 
pienyrittäjäksi, saa kaksi kertaa ansiosta. TUL:n mestaruussa.rjaka.rsin
enemmän veroja, kuin mitä yritys tloihin, jotka suoritetaan Tampereella 
on tuottanutkaan. Toiset meluavat ensi kuussa. ja. johon HKT:n lisäksi 
siitä,_ että vaikka ovatkin käyneet ovat selviytyneet Pispalan Tarmo ja 
suuna kouluja Pariisissa, heille ei Isojoenrannan Mahti. Näiden lisäksi 
Suomes~a järjestetä keisarin paik- tulee vielä. karsintoihin joko La.ppeen
~aa. T01set tyytyvät rippikouluun rannan TU ta.! Kymin Pal~oilljat. 
Ja laulavat kurjuudestaan ilolau- Lopullinen sarjataulukko: 
~uja .. ~oisilla on isänmaa päässä 

m
Ja t01s111atton ai

1
noastaan syntymä- ~~~ ·::: ::::: ! ~ 0° 1° 21!6-4-681

3 
6
8 

. .~a, mu a mo emmat taistelevat " 
Isarymaallisemmuudestaan. Toiset ' JL. Into .. "" .. ' 4 2 0 2 85-113 4 

t t 
J yry r•• •• .,...... 4 1 0 3 65--153 2 

~m1s.ava suuret lokaalit ja kuole- ! X'Ol'To 
vat . yltäkylläisyydessä, kun toiset ~ t 0 D f ~ 0 
taas. kuolevat. -kodittomina raska~ 
laatikossa. Toiset saavat 50 penniä 
m~emm~n tunnissa palkkaa kuin 
t01set, . JOsta syntyy. hil'muista me
lua. _Toiset kiroilevat ja huutavat 

' katuJen k';llmissa keskellä yötä, 
ku~t taa~. to1set heräävät hermostu
nema tuohon meluun. Toinen on 
taas autuaampi uskossaan kuin toi-
nen. Melua riittää. 

Suutari. 

.. 

( 

J r . 

HKT:n juniorit TUL:n M-sa.rjaan 

HKT:n ja TMP:n A·juniorit kävi· 
vät keskenään tiukan kamppailun 
TUL:n Helsingin piirin sarjassa. Voit
tajaksi selvisi tässä loppuun asti erlt
. ~äin tiukassa kamppailussa HKT tu. 
loksella 18-15. HKT johti pU'ollajal
la 14-6. "Kisis" pääsi voittonsa an
siosta tämän vuoden nuorten TUL:n 
mestaruussarjaan. Ensimmäisen otte
lunsa se suorittaa Kymissä ensi kuun 
10. pnä Kymin Palloilijolta vastaan. 

Es it telemme lehtemme lu,kijoille tai teel_ 
lisen avustajemme Oie Salon~ Oie on syn_ 
t ynyt kuten asiaan kuuluukin Hesa.ssa 

HKT nitlsti Porin Vedon 
1 

Sunnuntaina pelattiin Elannon sa-
lilla H:KT:n ja Porin Vedon välinen 
ystävyysottelu. Ottelun voitti HKT 
tuloksella 28-19. Puoliaika oli tasan 
13-13. HKT sai neljännen peräkkäi· 
sen voittonsa Vedosta. En.si kerralla 
seurojen välillä kilpailtavaksi asetettu 
giertopalkinto joutuu "Kisiksen" 
kaappiin, jos se vielä. voittaa. - Po
rin Vedon pal'haimmaksi pelaajaksi 
katsoi "pyttytuomarikerho" M a t t i• 
~ n. HKT:n vastaavan pytyn a.nsioi· 
15neimmaksi · saajaksi tuli Salmi. 

' .. ~I!J:' 

1933. Ei oo a.kottunut vaa n on samoissa 

pöperöissä kun äiteekin ja isii, snadi 

Risto ja. syster Liisa. EUluttaa housujaan 
»:Lllion yhteiskoulussa iltapäivät je. ea_ 
mupäivät tienaa purukummirahaa liitos~a 
lentävänä lähettiläänä. Skulaa koriste. ja 
kiekkoa, hyppää korkeutta ja simmaa. N:iy 
radmnn viihdekonserteissa ja non stop k:at_ 

sauksisga. Ollut ruohtissa irolme .k;}r1aa 

ja Porvoossa kerr~p. Pituus eilen 176 sm. 

Tuk'"B. vael ea , ei kalju. Mglski housut .1a 

filtti.kengät. Pal jas päin. Mys s y hukkunut 

t ammikuussa .• 

-- - - ::-- ---==---
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Oli i. kerran pip:smri. Tiedät tehän selJ.ainen musta p i eni ja 

pyöreä . Ja jojos ette tiedä niin kerron , ~ttä hänen s~kulaisensa asu_ 
vat kau-kana e et elässä . Siellä ne voivat itse hyvin ja 11 sääntyvät · 

Mutta kUinke. s. käy meidån kun joskus sa.tumme vahingossa niela.isem an 

tälle.isen pieienen muste..n olion. Vaikka yri ttäisi mmekin haravoida. 

ruo kapöydässäsä le.utasel tamme kaik1".i p i ppuri t hyvässä. jär j estykeessä 

lautasemme rereunalle. Emme ala Y:inaam&e.n emäntien }:cl.nssa kuinka- t ar_ 

pet:llinen 9ipippuri on. Mutta meidän Kertun ne tekevät hirveän kiuk_ 

kuisekEi .. furun hän h•.10maa ve.hingosse. yhden niis tä eksyneen k~iten_ 

kin ~1.änen litiharnyllyyn sä • .Hän aivan punastuu harmi s t a. ja pip:our i SPR 

aike. lähdön •• J'a aina tälUdsen toimituksen jälkeen hän oli itse 

oikein :pipptnuri. 
Totoukokin tiesi tuon jo kokemukses t a , siksi hän eina.- aloit t a_ 

es s .... an kesku::ustelun, ensi tiedusteli noin kaut t a rantain Kertun sen 
päiväistä ruruokalistaa ja jos hän sa.i hänen sanomaan jonkin ruo ka_ 
lajin, aikoi ,i funtsaa."linen , oliko siinä ihme ~llisyydessä pippuria.. 
J<iln si1 tä ei~i kJ.li tenka.an t ullut mitään, oli hänen varoen tiedustel te_ 

v a - sitä je. g, s e sai pipp·Tin räjähtämään sen pienemmän sukulaisen 

puolesta. 
Jara Touko huokas i taas ja huokasi vielä toisenkin kerran . 

Luin hänen e. e.jatuksensa. joka. kuului. 
Ä~lkää hyvät tytöt ja. · pojat 

s y ö p i. p p u r i a, n i i s t ä t u 1 e e o i k e i n 
suuriaa. pipp ureita. 

J<:ert tu 

,· ..... 
1 - 0 

...,) 

.. • ' i 

Ji-'". --' ~· ,, . 
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(Ilmoitus) 

T 

K I.S .S - J<ULL(; RVO PcJ 1 t\"1 ~ k1 , .. ,EVR Ao:.i~LU. 

.Lähtölaukaus 1. 4. ~ ..... ~ ... .._,.._. 
~/ 

Kautta Suomen starttaavai seurat 
yhtäaikaisesti myyntirynnäkköön 

l . 1llfn piicijultlakuhha llll 
upea, värikäs kevään enne -

jokaisen rintaan! 
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Nykyaika ed~!lyttää 
musta <Jmiin voimiin ja 

,tietoa velvollisuuksista ja 
doHisuuksistamme. 
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