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ORSSIN MARSSI
Sanoittaja Toivo Lyy
Säveltäjä Taneli Kuusisto
Me olemme hengen armeijaa,
nyt vielä sen alokkaita,

mut tahdomme, että Suomen maa
saa oivia sotilaita
myös kaikista meistä,
myös kaikista meistä
joka paikkaan, missä on määrämme seistä
ja käyttää tiedon ja taidon peistä.
Niin kuin oli ritarin velvoitus
vain kirkasta kilpeä kantaa,
niin velvoittaa myös norssius,
niin johtotähden se antaa
joka miehelle meistä,
joka miehelle meistä
joka paikkaan, missä on määrämme seistä
ja käyttää tiedon ja taidon peistä.
Mitä Hellas loi ja unelmoi
ja rakensi Rooman mahti,
myös meidän marssissamme se soi,
ja sen kaiken kunniavahti
joka mies on meistä,
joka mies myös meistä
joka paikassa, missä on määrämme seistä
ja käyttää tiedon ja taidon peistä.

Niin kylvöä, jota ei kuihduta syys,
vaan josta on versova kerran
ihanimpaan kukkaansa ihmisyys,
myös kylvää mittansa verran
joka-ainoa meistä,
joka mies myös meistä,
joka paikkaan, missä on määrämme seistä
ja käyttää tiedon ja taidon peistä.

Niin tahtoo käyttää hengen peistä
joka-ainoa meistä!
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Kiitämme
Vanhoja Norsseja ja liikelaitoksia, joiden tuen turvin
Norssin Turnarien 100-vuotishistoriikki on voitu
saattaa nyky- ja tulevien sukupolvien tietoisuuteen.
Norssin Turnarit

Lukijalle
Käsillä oleva koonta jo pitkän taipaleen vaiheista antaa toivottavasti kuvan siitä, millä tavalla Norssin Turnarit toimi eri aikoina, kuvan riemuisista menestyksen hetkistä, mutta tunnelman myös häviön kohdatessa, osoituksen tarmon kasvattamisesta ja vankasta valmistautumisesta
uuteen entistä hurjempaan yritykseen, kaikki turnarijoukon ja oman koulun puolesta. Toivottavasti kerronta eri ajanjaksoista antaa kuvan myös
siitä, että me aina halusimme samalla henkisesti korkealle, kunnon kansalaisiksi.
Oleellisen osan historiikin ainehistosta muodostaa Kalervo Ahtolan
Helsingin Yliopiston Voimistelulaitoksella suorittama liikuntakasvatuksen historian erikoistyö. Puuttuva vuosikymmen on kuvattu asianomaisena ajanjaksona turnarina toimineen kynällä. Historiikkiä elävöittävät
vanhojen turnarien kertomukset, haastattelut ja otteet heidän muistiinpanoistaan sekä selostukset Turnarien eri toimintamuodoista. Erikoisen
ansiokas on Norssin voimistelunopettajien Väinö Lahtisen ja Esa Seesteen kertomus voimistelusysteemeistä ja saavutuksista.
Historiikin liitteessä on luettelomaisesti käsitelty Norssin ennätyksiä
sekä turnarien saavutuksia kouluajoilta sekä sen jälkeen. Toiminnan eri
aikoja ja aloja koskevat kirjoitukset on otettu tähän historiikkiin sellaisinaan, kunkin ajan tavan mukaisesti kirjoitettuina, jotta lukija saisi mahdollisimman elävän kuvan kunkin ajanjakson olosuhteista, toiminnasta
ja tunnelmista. Näinollen samojen asioiden maininnasta eri yhteyksissä
ei ole voitu välttyä.
Juhlatoimikunta toivoo, että aineiston koonta täyttäisi mahdollisimman suuressa määrin tarkoituksensa: antaa tietoa ja kertoa tunnelmista
ja olosuhteista Turnarien vuosisataisen taipaleen varrelta sekä koota erilaista Turnarien toimintaa ja norssien urheilusaavutuksia koskevaa aineistoa.
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Voimistelu- ja urheiluseura
Helsingin Normaalilyseon Turnarit
1878—1968
Kalervo Ahtola

Voimistelu ja urheilu ovat muodostuneet eräiksi vuosisatamme kulttuurielämän
näkyvimmistä aloista. Liikunta kuuluu Suomessa kiinteämmin kuin ehkä missään muualla kansakunnan yleiseen toimintaan, ja on olennainen osa suomalaista kulttuurielämää ja nuorison harrastuksista ylivoimaisesti suosituin.
Koululaitoksen piirissä sai liikunnan harrastus vasta v. 1843 kiinteämmän jalansijan, kun voimaan tullut koulujärjestys toi voimistelun vapaaehtoisena aineena opetusohjelmaan. Kuitenkin voimistelun opetus oli heikolla pohjalla, koska ei ollut päteviä ja erikoisesti liikunnanopetukseen perehtyneitä opettajia.
Kun koulujärjestys vuosilta 1856 ja 1872 saattoi voimaan palkkavirkaiset voimistelunopettajat, tuli liikunnasta koulun opetusohjelmassa merkittävämpi oppiaine, jääden edelleenkin vielä vapaaehtoiseksi.
Kuitenkaan tämä kehitys koulun piirissä ei jäänyt vaille seurausta, sillä myös
oppilaat alkoivat kiinnostua liikunnasta ja tunnettiin tarvetta perustaa myös
kouluihin voimistelu- ja urheiluseuroja. Tämä tapahtui maassamme ensimmäisenä Helsingin Suomalaisessa Alkeisopistossa.
Kun Helsingin Alkeisopisto sai vuonna 1878 sen ajan oloihin ja vaatimuksiin
nähden tilavan ja komean talon, jossa oli myös suuri voimistelusali, perustettiin
opiston matematiikan lehtorin ja samalla "Suomen urheilun isän” Iwar Edward
Wilskmannin sekä muutamien yläluokkalaisten toimesta erityinen voimisteluseura. Tämä tapahtui joulukuun s:nä päivänä vuonna 1878, ja seura sai silloin
nimekseen Alkeisopiston Turnarit (saksankiel. turnen-voimistella).
Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on edistää jakohottaa liikuntakasvatusta, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan seuran päämäärän hyväksi sekä työskennellä oikean urheiluhengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.
7

Seura oli maassamme ensimmäinen, jonka harjoituksissa käytettiin komentokielenä suomea, joten näin oli maamme vanhin suomenkielinen voimistelu- ja
urheiluseura saanut alkunsa. Vasta yhdeksän vuoden kuluttua perustettiin seuraava suomenkielinen urheiluseura.
Seuran ensimmäisenä kuraattorina toimi lehtori Iwar Wilskman. Hänen esikuvansa innoittamana kasvoi voimistelun harrastajien lukumäärä koko ajan.
Alussa seuran ainoa toimintamuoto oli voimistelu, jota harjoitettiin kolme kertaa viikossa. Harjoitukset oli tarkoitettu vain yläluokkaisille, sillä vasta vuosia
myöhemmin tulivat ”pikkuturnarit” kuvaan mukaan. Voimistelua ei harjoiteltu
vain itsensä voimistelun takia, vaan kahdesti vuodessa pyrittiin antamaan voimistelunäytöksiä 12—16 miehisin joukkuein. Voimisteluharjoitukset aloitettiin
tavallisesti sauvaliikkeillä, minkä jälkeen siirryttiin telineille: rekille, paareille
eli nojapuille, plintille eli arkulle, hevoselle ja puolapuille. Alkeisopiston Turnarit ottivat myös ensimmäisenä järjestönä maassamme ohjelmaansa uudenaikaisen eli oikeammin antiikkisen urheilun, johon kuului säännöllinen ja tarkoituksenmukainen harjoittelu. Opiston pihamaalla saatiin aikaisemmin kuin
muualla Suomessa nähdä keihäitten ja diskuslevyjen lentoa sekä muita sääntöperäiseen urheiluun kuuluvia liikuntamuotoja, kuten Iwar Wilskman siitä muistelmissaan mainitsee.
Kun varsinkaan heittovälineitä ei ollut Suomessa saatavissa, Turnarit hankkivat ne ulkomailta. Keihäät tulivat Ruotsista ja kiekot Saksasta, tarkemmin sanoen Dresdenistä, mutta kuulantyönnössä käytettiin vanhoja kanuunan kuulia.
Omien voimistelu- ja urheilunäytösten lisäksi Turnarit ottivat menestyksellisesti osaa lukuisiin yleisiin näytöksiin sekä Helsingissä että monessa maaseutukaupungissakin, luoden tuolloin sen maineen ja kunnian, joka on säilynyt aina
nykypäiviin saakka.
Kun vuonna 1886 järjestettiin Kaisaniemen kentällä Helsingissä yleinen voimistelujuhla, saivat Turnarit kunnian marssia joukonkärjessä Iwar Wilskmanin
johdolla Ruotsalaisen Normaalilyseon pihalta juhlapaikalle. Osanottajia oli 14:
stä seurasta kaikkiaan 208, joista eniten oli Helsingin Voimisteluklubista (28) ja
Turnareita oli seuraavaksi eniten (27).
Juhlassa esitetyistä voimistelunäytöksistä kirjoitti eräs silloinen sanomalehti
seuraavan arvostelun: ”Kun juhlakulkue lähestyi kenttää, olivat kaikki noin
2000 henkilölle varatut istumapaikat jo täynnä odottelevia katselijoita, puhumattakaan niistä tuhansista uteliaista, jotka liikkuivat kaikkialla käytävillä ja
ympäröivät Kaisaniemen kentän. Komea oli näkö, joka saattoi jokaisen katselijan sydämen paisumaan oikeutetusta ilosta ja ylpeydestä, kun nuo 14:ään nousevat seurat tulivat kentälle hyvässä järjestyksessä ja suorittivat yhteiset vapaaharjoituksensa. Tiukasti istuvat voimistelupaidat olivat omiaan selvästi näyttämään voimistelijoiden voimakkaita käsivarsia, kauniita rintakehiä ja kehittyneitä lihaksia varsinkin sauvaliikkeitä esitettäessä. Nämä miehekkäät, terveyttä ja
voimaa edustavat voimistelijatyypit, joita nyt ensi kerran maassamme oli yhteiseen juhlaan kokoontunut suurempi määrä, herättivät esiintymisellään parhaimmat toiveet voimistelun tulevaisuudesta meidän maassamme, jossa kyvyt
ovat vielä herrassa tilassa, kerran herätäkseen eloon ja saavuttaakseen huomat8

tavan sijan Euroopan muitten voimisteluseurojen piireissä. Sillä suomalaiselta
sitkeydeltä, johon on yhdistettynä nuoruuden voima ja harrastus, saattaapi edellyttää suurtenkin tuloksien syntymistä.” Myös Turnarit saivat osan kiitoksesta,
sillä tohtori Onni Ruuth mainitsee toimittamassaan Uljas-nimisessä lehdessä
mm. seuraavaa:” Alkeisopiston voimisteluyhdistys ansaitsee kumminkin, jos ei
etusijaa kaikista, niin toki erinomaista kiitosta.”
Kun Alkeisopisto vuonna 1887 tuli Normaalilyseoksi, muutti puheena oleva
seurakin nimensä. Siitä tuli nyt Helsingin Normaalilyseon Turnarit.
1800-luvun loppupuolen liikuntakulttuurin henkeä kuvastaa mm. se, että v.
1894 järjestetyille juhlille evättiin kouluseuroilta osanotto. Tämä todistaa sitä,
ettei koulun piirissä tapahtuvaan seuratoimintaan aina osattu suhtautua täysin
varauksettomasti. Korvausta tälle antoi ensimmäinen nimenomaan suomalaisuuden merkeissä järjestetty juhla, joka pidettiin v. 1900 Suomalaisen Normaalilyseon tiloissa.

1900-luvun alku
1900-luvun alkupuolella kasvoi voimistelun harrastus Norssissa yhä edelleen.
Onnistuneita näytöksiä ja kilpailuja järjestettiin sekä kotipaikkakunnalla että
lukuisissa maaseutukaupungeissa. Kuvaavaa tälle laajalle voimistelunharrastukselle oli Wilskmanin suorittama tutkimus, joka osoitti 65 % koulun oppilaista
pystyvän tekemään rekillä kipin.
Vuonna 1903 esiintyivät Turnarit voimistelunäytöksessään ensimmäisen kerran musiikin tahdissa, saavuttaen yksimielisen arvostelumenestyksen. Sensijaan
samana vuonna saksalaisen esimerkin mukaan Viipurin voimistelujuhlilla esitetty vapaaliikesarja 2 kg:n punnukset käsissä, ei saavuttanut menestystä, eikä
punnuksia sittemmin enää käytettykään.
Tuolloin oli Helsingissä 3 voimistelusalia, joissa pidettiin voimisteluharjoituksia: Kasarminkatu 21 pihalla, Mariankatu 4;ssä ja Kasarminkatu 48 puurakennuksessa, jossa myös Turnarit harjoittelivat. Harjoitukset kestivät tunnista kahteen tuntiin joiden jälkeen mentiin usein joukolla "Kuoppaan” Unioninkatu
25:een.
Voimistelusaleissa ei telineiden alla ollut minkäänlaisia pehmusteita tai mattoja, ainoastaan kova puulattia, ja yleensä salit olivat myös kylmiä, koska keskuslämmityksen puuttuessa oli nurkassa vain puukamina. Järjestäjien tehtävänä oli aina vuorollaan huolehtia salin lämmityksestä.
Vapaa-ajasta puheenollen suosituimmat huvittelupaikat olivat Arkadiateatteri ja Cinicelleri, kuuluisa sirkus Siltasaaressa. Siellä käydessään saivat
Turnarit vaikutteita sirkustempuista jarupesivat itsekin niitä harjoittelemaan.
Varsinkin nuoremmat Turnarit innostuivat suuresti voltteihin ponnahduslaudalta, mutta pahaksi onneksi tämä kantautui myös koulun rehtorin korviin ja
niinpä nämä "hengenvaaralliset sirkustemput” kiellettiin. Iwar Wilskman oli
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tuskin tämän kiellon takana, mutta paria vuotta myöhemmin, kun Eliel Vartiainen putosi rekiltä tehdessään jättiläisiä, kielsi Wilskman niiden harjoittelemisen

toistaiseksi.

Vaikkakin voimistelu oli ainoa urheilumuoto, jota harjoiteltiin, on yleisurheilustakin jotain sanottavaa. Erittäin lahjakas yleisurheilija saattoi harrastaa lajiaan omin päin, kuten teki Turnarien seitsemäsluokkalainen Hjalmar Fellman.
18-vuotiaana hän otti osaa Tukholman yleisurheilumestaruuskilpailuihin voittaen yleisessä sarjassa kolme lajia ja saavuttaen mm. kiekonheitossa uuden Suomen ennätyksen 37,82 m.
Yleisurheilutekniikassa oli huomattava ero nykyiseen, sillä heitot oli suoritettava molemmin käsin ja ilman vauhtia. Hypyissä määräsi myös molemmilla jaloilla suoritettujen hyppyjen yhteistulos, edelleen ilman vauhtia. Fellmanilla oli
pituushypyssä yhteistulos 340 cm, joka ilman vauhtia suoritettuna on varsin
kunnioitettava tulos. Hän oli myös ensimmäinen Suomessa, jolla oli piikkarit.
Edelleen Fellmanin saavutuksista mainittakoon hänen 1893 kuulassa työntämä
Suomen ennätys 11,35 m, joka oli voimassa peräti kymmenen vuotta.
Muista erikoisuuksista mainittakoon Helsingfors Gymnastikklubin syksyisin
järjestämät yleisurheilukilpailut, joissa oli alle 18 v. sarjassa sellainenkin "urheilulaji” kuin kolme perättäistä kieppiä rekillä. Juoksulajina oli vain vanhempien
poikien 150 m:n kilpailu.
Seuraavien vuosikymmenien yleisurheilijoista (aloittaneet uransa Turnareissa) mainittakoon mm. maailmanennätysmies ja olympiavoittaja Armas Taipale
sekä 10-ottelun moninkertainen Suomen mestari ja Antwerpenin olympialaisten
keihäänheiton pronssimitalimies Paavo Jaale (ent. Johansson).

Voimistelun rinnalle tulee myös muita urheilulajeja
Turnarien toiminnan alkaessa harrastettiin pallopeleistä vain kuningaspalloa,
hieman pesäpallon tapaista peliä, jossa oli vain yksi ulkopesä. Kun jalkapallovakiintui Suomessa 1907, niin jo seuraavana vuonna oli Turnareillakin oma joukkueensa, jostakehittyi sittemmin maajoukkuetasolle mm. Niilo Tammisalo, Yrjö Tuhkunen ja Voitto Saario. Myös Launoksen veljekset olivat nimekkäitä jalkapalloilijoita.
Jääpalloharrastus alkoi muutamaa vuotta myöhemmin (1912).
Turnarien alkuvuosien jääpalloilijoista kantoivat jo koulupoikina maajoukkuepaitaa mm. Esko Pekonen ja Erkki Ahlroth. Norssin palloilijat siirtyivät tavallisimmin HJK:hon tai Jukolan Poikiin, samalla tavoin kuin yleisurheilijat pitivät HKV:tä koulun seurana. Myöhemmin liittyivät seuran ohjelmaan muutkin
palloilumuodot kuten pesä-, kori-, lento-, jakäsipallo sekä jääkiekko, ja edelleen
uinti ja ammunta.
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Alkuvuosien tunnetuimmat uimarikasvatit olivat olympiamiehet Toivo Aro ja
Ilmari Niemeläinen, jotka jo koulupoikina voittivat vaativia kilpailuja. Ammunta oli aluksi useinkin Turnarien kompastuskivenä koulujen välisissä joukkuemoniotteluissa ns. ”kuparikilpi”-kilpailuissa, mutta myöhemmin nousi Turnareista
enemmänkin mestariampujia ja vuoden 1937 ammunnan MM-kisojen joukkueessa oli neljä norssilaista.
Talvisin kävivät Turnarit Pohjoisrannan luistinradalla luistelemassa, joskus
oikein torvisoittokunnan säestyksellä. Silloin oli valssin suosio suurin, koska se
oli koulun seinien sisäpuolella kiellettyä. Luistinradan viereiset ”rutshbanat” eli
puurakenteiset korkeat kelkkamäet olivat myös hyvin suosittuja. Näistä vei
hiihto kuitenkin voiton, vaikka välineinä aluksi käytettiinkin tynnyrin lautoja
(tunnskimpareita). Suksia ilmestyi kauppoihin vasta vuoden 1880 paikkeilla ja
ne olivat aluksi hyvin kalliita, joten turnareilla ei silloin juuri ollut varaa niihin.
Hiihtoa pidettiin enemmän reippailuna ja ulkoiluna. Viikottain tehtiin yhteisiä laturetkiä Helsingin ympäristöön mm. Lauttasaareen. Kaikki tämä kuului
tietenkin Turnarien elämäntyyliin, mutta kilpailujakin pidettiin. Huomattavimmat niistä olivat ns. Limppuhiihdot, lehtori L. Bergholmin 1896 lahjoittamasta kiertopalkinnosta, joka monien yhteenottojen jälkeen joutui lopulta pahimman kilpakumppanin Ressun (Helsingin Reaalilyseo) palkintokaappiin.
V. 1903 syyslukukaudella perustettiin Turnareihin alaosasto nk. ”pikkuturnarit”. Tarkoituksena oli saada myös alaluokkalaiset Turnarien harjoituksiin mukaan, mutta alaosasto toimi vain yhden lukukauden, sillä rehtorin määräyksestä
se lakkautettiin. Vuonna 1904 otti seura itselleen jäsenmerkin, joka muistutti alkuvuosien merkkiä, samalla I. Wilskman lahjoitti seuralle jäsenkirjan. Siihen
merkittiin kunkin jäsenen nimi, milloin tuli seuraan ja virat, mitkä hänellä oli
seurassa ollut. Kunniajäseneksi kutsuttiin Turnareihin Iwar Wilskman, joka oli
toiminut seuran johdossa 25 vuotta. Tästä muistoksi Turnarit antoivat hänelle
kultaisen kunniamerkin, josta samalla tuli Turnarien korkein ansiomerkki.
Vuonna 1906 päättivät Turnarit ottaa osaa Tampereella järjestettäviin yleisiin
voimistelujuhliin, jotka olivat laatuaan kolmannet maassamme. Jotta matka
voitiin suorittaa, pitivät Turnarit Riihimäellä voimistelunäytöksen, ja saaduilla
varoilla lähti 9-miehinen joukkue Tampereelle. Siihen kuuluivat seuraavat Turnarit: E. Saastamoinen, A. Petäjäniemi, T. Karjalainen, E. Vilkamo, E. Raittila
(sittemmin Eklund), V. Helo, O. Kajava, E. Holma sekä T. Aro. Tämä joukkue
saavutti sauvavoimistelussa toisen sijan, jota voidaan kaikella syyllä pitää erinomaisena suorituksena.
Wiipurin laulujuhlilla vuonna 1908 oli ohjelmassa myös voimistelua ja urheilua. Koska ennakkotietojen vastaisesti voimistelu jäi ohjelmasta pois, päättivät
Turnarit ottaa osaa 4x400 mm viestinjuoksuun. Joukkueen valitsemiseksi pidettiin karsinnat ja parhaiksi selvisivät seuraavat oppilaat: V. Pärnänen, Fr. Nikander, M. Laxell ja O. Kajava. Lisäksi pääsi mukaan myös kaksi nuorempaa oppilasta heille myönnettyjen matkastipendien myötä.
Viestikilpaan otti osaa 9 joukkuetta ja arpa oli määrännyt Turnarit aloittamaan, sillä viesti juostiin yksi joukkue kerrallaan. Turnarien joukkue sai loppuajakseen 51, 4 sek., saavuttaen sillä kokonaiskilpailussa kolmannen sijan. Myö11

hemmin syksyllä samainen joukkue saavutti Helsingissä paremmalla radalla ja
paremmissa olosuhteissa ajan 48,0 sek.
Kilpailu- ja esiintymismatkat veivät paljon aikaa ja etenkin rahaa. Useinkaan
eivät poikien matkalle varatut rahat riittäneet ja I. Wilskman joutui avustamaan poikia omilla varoillaan.

Turnarien 30-vuotis juhla
Vuonna 1908, marraskuun 26: pnä, vietti seura ensimmäistä vuosijuhlaansa.
Vaikka Turnarit olivatkin melkein joka vuosi järjestäneet erilaisia voimistelujuhlia ja -näytöksiä, niin nämä vuosijuhlat veivät voiton kaikista.
Muista samaan aikaan pidetyistä huvitilaisuuksista huolimatta oli Helsingin
Normaalilyseon juhlasaliin saapunut verrattain paljon väkeä. Juhlavieraiden
joukossa nähtiin paljon myös entisiä Turnareita.
Ohjelma alkoi sauvaliike-näytöksellä, jota esitti 20-miehinen vanhojen Tumarien joukkue. Suosionosoituksista päätellen sujuivat liikkeet täysin moitteetta,
kun taas seuraavana ohjelmavuorossa olleet telineliikkeet eivät onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla.
Seuraavana ohjelmanumerona olisi ollut entisen Turnarin, Kokkolan kirkkoherran, Johansson-Kailan pitämä puhe, mutta jostain syystä hän oli estynyt saapumasta ja puhe jäi pitämättä. Laulua ja soittoa esittivät koulun konventio kuoro sekä orkesteri.
Illan kuluessa ojensivat Turnarit seuransa entiselle, innokkaalle johtajalle,
lehtori Iwar Wilskmanille komean uushopeisen maljan, johon oli kaiverrettu sanat: "Lehtori Iwar Wilskmanille 30-vuotisjuhlan johdosta Turnareilta.”
Juhlassa jaettiin myös SLU:n (Suomen Lyseoiden Urheilijoiden) Helsingin
osaston syksyllä pitämien urheilukilpailujen palkinnot sekä luokkien välisen kilpailun voittajalle muistokilpi.
Illan huipentumana oli voimistelusalissa järjestetyt lopettajaistanssit, ja
osanotto niihin oli sekä opettajien että oppilaiden taholta valtaisa, vieraista puhumattakaan.

Norssin 10x100 m viestin joukkue, joka syksyllä v. 1925 saavutti
koululaisennätyksen 1.56,3. Juoksijat vasemmalta; Arvo Aalto,
Vihtori Pore, Tauno Meller, Veikko Valtonen, Olavi Väyrynen,
Esko Peltonen, Kaarlo Cajander, Osmo Tuomikoski, Matti Aro
ja Eero Rönkä.
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Vuodet 1909—1928
Vuosi 1918 oli Turnareille kohtalokas, koska vapaussodan aikana punaiset hävittivät seuran arkiston, joten vuosien 1909—1918 väliseltä ajalta ei ole muistiinpanoja. Haastattelujen perusteella kävi kuitenkin ilmi, että urheilutoiminta oli
tuolloin vain muutamien innokkaimpien varassa ja varsinaisia puuhamiehiä ei
Turnarien parista löytynyt. Tätä toiminnan lamakautta kesti aina vuoteen 1924,
jolloin syksyllä järjestettiin Turnarien toiminta uudelleen ja harjoituksia ruvettiin pitämään säännöllisesti kahdesti viikossa. Tähän muutokseen oli suurin ansio oppilas Eero Röngällä, joka uutena puuhamiehenä alkoi elvyttää pahasti lamassa ollutta seuran toimintaa. Hän sai oman esimerkkinsä avulla yhä uusia
Turnareita harjoituksiin ja myös muuhun seuratoimintaan mukaan.
Voimistelijoiden taitojen karttuessa päättivät Turnarit järjestää voimistelunäytöksen, josta saaduilla varoilla hankittiin uudet nojapuut. Edelleen seuran
taloutta kohentaakseen alkoivat Turnarit kantaa ns. sisäänkirjoittautumismaksua, joka perittiin jokaiselta vanhalta ja seuraan liittyvältä uudelta jäseneltä.
Maksun suuruus oli 5 mk.
Harjoitusten tehokkuus parani huomattavasti erityisen ”harjoituskapteenin”
ansiosta. Hänen tehtävänään oli harjoitusten yleisen järjestyksen valvominen ja
uusien jäsenten opastaminen voimistelun alkeisliikkeitä opeteltaessa.
Nyt alettiin jakaa myös kunniakirjoja urheilu- ja voimistelukilpailuissa parhaiten menestyneille osanottajille. Samoin päättivät Turnarit hankkia uusia urheiluvälineitä. Näitä olivat kiekko ja kaksi tuliterää keihästä. Sen lisäksi pyysivät Turnarit koululta kuulien käyttöoikeutta omissa harjoituksissaan.
Turnareilla oli ollut aiemmin jonkinlaiset edustusurheilupuvut, mutta nyt
päätettiin hankkia aivan uudet asut. Tämän aloitteen takana oli oppilas Eero
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Rönkä, joka edelleen oli seuran piirissä ns. "vahva mies”. Uutena pukuna otettiin käyttöön vihreä paita ja valkoiset urheiluhousut, joissa oli vihreä pystysivunauha.

Tänä vuonna Turnarit liittyivät myös SLUihun (Suomen Lyseoiden Urheilijat).
Päätettiin aloittaa myös koulun ennätysluettelon pitäminen, joka oli kaikkien
nähtävänä ilmoitustaululla.
Koska Turnareilla ei ollut virallisia toimintasääntöjä (edellisten hävittyä vapaussodassa), perustettiin komitea niitä laatimaan. Johtokunnan vahvuutena
pidettiin edelleen 6 jäsentä.
Talvisin järjestettiin mm. alaluokkalaisille luistelukilpailuja, joissa oli palkintoina kirjoja ja "uudesta seoksesta” valmistettuja mitaleita. Hiihto oli myös kilpailumuotona. 1920-luvulla järjestettiin tasamaahiihtokilpailuja luokittain jo
alaluokista alkaen samoin kilpailtiin mieskohtaisesta mestaruudesta eri ikäluokissa. 1920-luvun lopulla siirryttiin myös murtomaalle. Muista kilpailuista mainittakoon sisähallimestaruus- ja voimistelukilpailut sekä osanotto SOU:n kilpailuihin.
Turnarit edustivat Norssia voimistelemalla Toverikuntaliiton järjestämissä
juhlissa sekä yhdeksänsillä yleisillä voimistelujuhlilla Viipurissa 7 miehisellä
joukkueella. Kuitenkin Turnarien tuolloisen taidonnäytteen huipuksi muodostuivat 50-vuotisjuhlat vuonna 1928.

Turnarien 50-vuotisjuhla
Juhlaa valmistamaan valittiin erityinen juhlatoimikunta, johon kuuluivat
seuraavat Turnarit: Ruth, Kala, Ollila, Carenius ja Tuomikoski. Heidän tehtävänään oli ensikädessä ohjelman ja sen esittäjien valinta sekä yhteydenpito
vanhoihin Turnareihin, jotka ottivat myös järjestelyihin osaa.
Juhlapäivänä, 18. helmikuuta 1928, kokoontui Norssin seinien sisäpuolelle komeaan juhlasaliin satalukuinen yleisö. Kutsuvieraiden joukossa nähtiin mm.
Turnarien isä Iwar Wilskman, joka oli ollut jo seuraamassa harjoituksia, perustajajäsen, kirjailija Arvid Järnefelt, vararehtori Hästesko sekä kirjailija Jal-

mari Finne.
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Tumareita vuodelta 1927 kuvassa edestä:
Arvo Sola, Jouko Arola, Mikko Hirvensalo,
Martti Kaarna, Martti Aittovaara, ?
Eero Rönkä ja Erkki Häyrinen.

Juhlan ohjelmaan kuului mm. tervehdyspuhe, orkesteri- jakuoroesityksiä sekä entisen abiturus Matti Aron lausuma runo, jonka hän oli itse kirjoittanut.
Voiton näistä kaikista vei voimisteluesitykset.
Lehtori Kuittisen johdolla esiintynyt ikämiesten joukkue onnistui erinomaisesti. Yleisöön ei voinut olla vaikuttamatta se, että nämä miehet olivat arvostaan ja iästään huolimatta saapuneet näin selvällä tavalla osoittamaan, minkä suuren arvon he Turnarien työlle antoivat. Ilman nuoruusvuosina saamaansa
liikunnallista kokemusta ei heidän esityksensä olisi voinut muodostua näin loistavaksi. Myös nuoremmat Turnarit onnistuivat vaikeissa vapaaliikkeissään mainiosti ja kommelluksitta.

Turnarien pyramidi vuodelta 1927.
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Telineillä Turnarit onnistuivat yli odotusten. Nojapuilla oppilas Allen herätti
huomiota vaikeilla ja puhtailla suorituksillaan ja oppilas Suvanto esitti rohkeita
heittoja ja voltteja, sekä Janne Cederbergin täyskäännös käsillä seisten oli koululaisliikkeeksi korkealuokkainen. Rekillä päätti oppilas Karjalainen liikkeensä
komeaan ja ilmavaan merimiesvolttiin. Esityksen jälkeen lehtori Poijärvi totesikin, että telinevoimistelu oli Turnareissa nyt korkeimmalla tasolla, mitä se koskaan oli ollut.
Komean voimisteluesityksen jälkeen ojennettiin Iwar Wilskmanille Turnarien
merkillä varustettu standaari muistoksi juhlasta. Sen jälkeen antoivat Turnarit
kultaisen ansiomerkin entisille jäsenilleen insinööri W. Wuoliolle, leht. Poijärvelle, leht. Kuittiselle ja kapteeni Radiolle sekä silloisille jäsenilleen opp. Röngälle, Häyriselle ja Adenille. Kolminkertaisen eläköön-huudon jälkeen siirtyivät
yleisö ja Turnarit alasaliin järjestettyihin tanssiaisiin.

Juhlaruno Turnarien 50-vuotisjuhlaan kirjoittanut Matti Aro.

Miksi riemu raikuvainen
Juhlahetki hehkuvainen,
Kansa koossa juhlamielin

Puuttui tarmo jäntehistä
Teräs tahdoista urosten
Velttona on maata helppo
Kuuman kiukahan kylessä

Onpa juhla tarmon juhla
Teräksisen kunnon juhla

Lyhyesen kansa loppui
Kaatui ähkyhyn välehen,
Jalka ei miestä maalla kanna
Käsi ei tottele urosta

Jäntehien valtalaulu

. . .

Luoppa silmäsi sivulle,
Miten ryhti rynnistäikse
Voima pursuvi povissa
Jäsenissä kiistan kaipuu
Näin ei aina aika ollut. .
Ennen kansa unessa kulki
Hourehessa houreksivi
Lysmyyn painui nuorukainen
Vanha sauvahan varasi
.
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Milloin yhtehen tulivat
Lyylilehtohon laseusit
Ei ilo ilolta tunnu
Riemu riemulle remaha
Kehno on jalka karkelohon
Käsi kiekon kiskontahan
Välehen kotihin kuljit
Väsyneenä väännöksien
Jo turman ovella soihe
Kammo kurkisti tupahan

Ilon isku silmän alla
Miehet kaikki juhlavöissä
Naiset mielellä hyvällä.

Aika vieri virranlainen
Uros uusi ilmenihe?
Uusien jumalten lapsi
Puhui kummia sanoja:
”Ylös miehet turman suusta
Untelot unen tuvista
Uusi usko annetahan
Tarmon usko, voiman usko,
Jäntehien valta laulu
Pois miehet tuvista syöksi
Kera pakkasen kisahan,
Talven tuiman leikkilöihin
.

Terve vanhat juhlahamme
Alun astujat ylevät
Uuden suunnan viitoititte
Laun hiihitte edemmä
Meidän tulla tarpeella
Tarmon suuntahan yhäti.
Nuoret tie on eessä teillä
Latu valmis luisutella
Sitä kilvan kiitäkäätte
Mies ken sen eelle viepi
Ylemmäksi johdattavi. .

.

.

Siksi kansa juhlavöissä
Tulen tuiske kulman alla
Juhla tarmon muistojuhla
Tervaksisen kunnon juhla

Vieri aikanen välehen
Kansa lyylille lauseusi
Jopa kiiti kiirakkainen
Käen tuiman viskomana
Väkikarttu kääntelihe
Selän tuiman jännittyissä.
Tarmo mielessä asusi
Jäntehissä jousen tuntu . . .
Kansan uudeksi kasusi
Tarmon tuiman tähden alla

Perintö on kallis meillä
Sitä varsin vaalikaamme
Iskulause kilpehemme:
”Miehen kunto korkealle”.

Toiminta vuosina 1929—1938
50-vuotisjuhlien jälkeen jatkui toiminta vireänä. Turnarit suunnittelivat Helsingin koulujen välisten hiihtomestaruuskilpailujen järjestämistä ja päättivät
hankkia hiihtoihin myös kiertopalkinnon. Sitä varten varattiin jo rahat, mutta
kuinka ollakaan saivat Turnarit yllättäen Henkivakuutusyhtiö Salamalta lahjoituksena upean kiertopalkinnon. Lahjoittajansa mukaan alettiin näitä joka talvisia hiihtokilpailuja kutsua "Salama-hiihdoiksi”. Turnarien säästämät kiertopalkintorahat voitiin nyt käyttää muihin tarkoituksiin ja niillä hankituinkin
luokkien välisiin hiihtokilpailuihin palkintoja. Edelleen saattoivat Turnarit

lähettää 6-miehisen joukkueen Wiipurin voimistelujuhlien koululaisnäytökseen.
Vuonna 1929 aloitettiin luokkien väliset pesäpallosarjat ja niitä samoin kuin
jalkapallo-otteluja varten piti hankkia seuralle pilli. Näihin aikoihin aloitettiin
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myös koulun jokavuotiset yleisurheilukilpailut lajien ollessa aluksi: 4xloo m,
kiekko, korkeus- ja pituushyppy.
Uintiharrastus oli levinnyt laajalle Turnarien parissa ja niin koottiin ensikertaa uintijoukkue Helsingin Uimareiden järjestämiin halliuinteihin.
Seuraavana vuonna, kun harjoituksissakävijöiden määrä yhä kasvoi, määrättiin pikku Turnareille omat harjoitusajat. Ne olivat keskiviikkoisin ja perjan-

taisin klo 17.30—18.30. Nyt saattoivat nuoremmat Turnarit harjoitella oman
tahtinsa mukaan.
Taloudellisen tilan vaikutettua hyvältä hankkivat Turnarit ponnistuslaudan
sekä renkaisiin lyhennys- ja pidennyslenkit. Seuran varoista myönnettiin myös
Helsingin Oppikoulujen voimistelumestaruuskilpailujen palkintojen ostoon
1 000 mk.
Vuoden 1931 HOU:n voimistelumestaruuskilpailut olivat samalla Turnarien
mestaruuskilpailut. Tämä seikka jos mikään todistaa sitä kuinka vireää toiminta oli Turnareissa. Helsingissä järjestetyt kilpailut olivat paljolti Turnarien varassa. SOU:n vastaavat kilpailut pidettiin Jyväskylässä ja varovaisuussyistä lähettivät Turnarit sinne vain yhden edustajan. Koska toiminta seurassa oli kasvanut valtavasti, katsottiin aiheelliseksi jakaa urheilutoiminta eri osastoihin,
voimistelun rinnalle oli noussut monia muitakin urheilulajeja. Jokaisen osaston
johtoon valittiin oppilaiden parista valmentaja, joka omassa lajissaan oli taidollisesti muita parempi ja pystyi näin ohjaamaan jaharjoituttamaan muita. Osastoja tuli kaikkiaan 8 kpl ja ne olivat seuraavat: yleisurheilu, voimistelu, pesäpallo, jalka- ja jääpallo, uinti, luistelu, hiihto ja nyrkkeily. Viimeksi mainittu laji
herätti kuitenkin Turnarien parissa paljolti keskustelua sen sopivuudesta kouluun ja lopulta se poistettiin ohjelmasta. Eräänä uutena urheilulajina harrastettiin myös tennistä. Vaikka varsinaisia koulujen välisiä kilpailuja ei vielä ollutkaan, oli Turnarien joukossa eräitä nimekkäitä pelaajia.
Samana vuonna liittyivät Turnarit HOP:hen (Helsingin Oppikoulujen Pesä
pallojaostoon).
Norssin Helsingin
"halkijuoksijoita” 1920luvun lopulla. M. Aro,
E. Hakapää, T. Honkavaara,
M. Ollila, N. Puisto, A.
Holopainen, T. Ailio,
V. Valtonen, E. Rönkä.
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Vanhat Turnarit esiintymässä v. 1938
Lehtori Lauri Poijärvi
Eero Rönkä
Pekka Jaale
Eero Kaukonen
Gideon Karha
Ilmari Sinisalo
Martti Aittovaara

Toivo Karjalainen
Jouko Arola
Veikko Valkama

Pentti Väistö
Eino Kuittinen
Veikko Valtonen

Yleisurheiluharrastuksen kasvun myötä katsottiin aiheelliseksi järjestää talvella vauhdittomien hyppyjen sisämestaruuskilpailut. Näin pyrittiin antamaan
myös talviharjoittelulle painoa. Kilpailut järjestettiin kolmessa sarjassa: alle 15vuotiaat, alle 17-v. ja yli 17 v. Turnarit katsoivat myös aiheelliseksitukea menestyneitä jäseniään ja niinpä seuran hiihtomainetta menestyksellisesti puolustanut oppilas Pekkarinen sai 25 mk suksien korjausta varten.
Kun on kysymyksessä koulussa toimiva urheiluseura, niin sen talouskin vaihteli suuresti. Niinpä ei vuonna 1933 koulun jalkapallojoukkueella ollut varaa
hankkia uutta jalkapalloa. Tämä johtui osaksi yleisestä pula-vuodesta, mutta
siitä huolimatta päättivät Turnarit järjestää oikein ”pula-ajan” tanssiaiset talouden parantamiseksi. Koska pääsylipputulojen pelättiin jäävän vähäisiksi, ottivat Turnarit myytäväkseen SVUL:n arpoja. Jos arvat menisivät hyvin kaupaksi, oli palkkioksi luvattu uudet 5 000 mk:n arvoiset nojapuut, jotka lopulta löysivät tiensä Turnarien voimistelusaliin. Edelleen taloudellisen tilan korjaamiseksi
asetettiin ensimmäistä kertaa jäsenmaksuksi 5 mk. Tämä mahdollisti mm. Turnarien osanoton SOU:n kesäkilpailuihin, jotka olivat Wiipurissa. SOU:n uintimestaruuskilpailuihin ei seura ilmoittanut yhtään osanottajaa, mutta omalla
kustannuksellaan lähtivät Lappeenrantaan seuraavat Turnarit: Määttä 100 m:n
vapaauinti ollen 4:s ja 400 m:n vapaauintiin ollen siinä 3;s, Vähätalo 100 m:n sekauintiin ja toinen sija sekä Grönroos 100 m:n sekauintiin ollen 3:s.
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Keväällä 1933 Turnarien järjestämät voimistelujuhlat saivat suurta huomiota
ja kiitosta osakseen ja onnittelijoiden joukossa olivat mm. SVULm puheenjohtaja, varatuomari Kekkonen ja kouluhallituksen tarkastaja Vartia. Juhlan onnistumiseen oli suurin ansio lehtori Nykäsellä, joka Norssin urheilun uudelleen elvyttäjänä antoi juhliin suurenmoisen panoksen. Samana keväänä Turnarit liittyivät jäseneksi SVULm saaden heti uusia ohjeita toiminnan järjestämisestä.
Turnarien uusien sääntöjen laatiminen saatiin myös tänä vuonna vihdoin päätökseen. Nehän hävisivät muiden muistiinpanojen kanssa vapaussodassa. Myös
uudet säännöt vaikuttivat osaltaan siihen, että kenttätoiminta Turnareissa sai
uutta vauhtia.
Seuraava vuosi kului edelleen voimakkaan urheilutoiminnan merkeissä. Lehtori Nykänen toimi erittäin aktiivisesti Turnarien harjoituksissa kannustaen poikia yhä parempiin suorituksiin. Kevätkaudella Turnarit järjestivät mm. luokkien väliset jää- ja pesäpallosarjat, vauhdittomien hyppyjen sisämestaruuskilpailut sekä SOUm yleisurheilumestaruuskilpailujen karsinnat.
Talven urheiluharrastus jatkui tiiviinä ja tuloksena oli mm. joukkuevoitto
"Salama-hiihdoissa”, ensimmäinen sija Helsingin Hiihtäjien järjestämissä 10
km:n joukkuekilpailussa sekä kaksoisvoitto UPLn joukkuehiihdoissa. Näiden
edellä mainittujen saavutusten lisäksi voittivat Turnarit Helsingin Oppikoulujen jääkiekkomestaruuden sekä HKVm järjestämät sisähallimestaruuskilpailut.
Perinteiseksi muodostunut pesäpallo-ottelu Norssin ja Ressun välillä "Kumpi
parempi”, päättyi tiukan kamppailun jälkeen Norssin voittoon.
SOUm uintimestaruuskilpailuissa oli Turnarit paras joukkue ollen toisena
Hels. oppik. pesäpallosarjassa ja kahdeksantena SOUm yl. urh. mestaruuskilpailuissa, sijoittuen parhaiten kaikista helsinkiläisistä koulujoukkueista.
Erittäin huomattavaa oli Turnarien osanotto 11. yleisiin voimistelujuhliin sijoittuen niiden yhteydessä pidetyissä voimistelukilpailuissa 16:ksi, ollen edelleen paras helsinkiläinen joukkue.
Oppilaiden keskuudessa alkanut valtava kiinnostus urheiluun oli aikaansaanut sen, että koulun konventin piiriin oli perustettu kaksi urheilukerhoa, nimittäin verkkopallo- ja ammuntakerhot. Nyt heräsi Turnarien parissa keskustelu
siitä, pitäisikö nämä lajit ottaa Turnarien huostaan. Monivaiheisen ja pitkän
pohdinnan jälkeen päättivät Turnarit, että koulun konventti sai edelleen huolehtia niiden harrastuksesta.
Syksyllä käynnistettiin jälleen luokkien välinen Kuparikilpi-kilpailu lajien ollessa tällä kertaa Bxloo mm juoksu, Bxso mm uinti sekä joukkuehiihto.
Syksyn viimeisissä urheilukilpailuissa voittivat Turnarit HKVm järjestämät
koulujen väliset 4xloo mm viestinjuoksut sekä tullen toiseksi ja kolmanneksi
koulujen välisissä viestinuinneissa.
Kertomusvuonna oli Turnareilla kunnia voittaa Norssille koulujen välinen
ampumahiihtomestaruus, joka oli laatuaan ensimmäinen Turnarien historiassa.
Tavanmukaiset vuosijuhlat jäivät pitämättä ilmeisen lapsihalvausepidemian
tähden, mutta siitä huolimatta pysyi seuran talous jokseenkin kunnossa.
Vuoden 1935 toiminta jatkui pääosiltaan edellisten kaltaisena eli jakaantuen
sekä seuran jäsenten että muiden seurojen välisiin kilpailuihin.
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Seuran sisäisestä toiminnasta kerrottakoon, että Kuparikilpi-kilpailun lajivalikoimaa muutettiin. Uudet lajit olivat: kuulantyöntö, pituushyppy, Bxloo mm
viesti, uintiviesti sekä hiihto. Näin oletettiin kilvasta tulevan mielenkiintoisem-

man ja monipuolisemman, kun lajeja oli enemmän.

Voimisteluharjoituksissa käytiin ahkerasti ja etenkin nk. merkkiliikkeiden
harjoitukset olivat hyvin suosittuja. Niinpä eri luokan voimistelumerkkejä suoritetuinkin runsaammin kuin edellisinä vuosina,
Urheilun kohdalla oli tilanne synkkä. Yhteisten ja ohjattujen harjoitusten
puuttuessa sai kukin urheilija hoitaa harjoittelunsa aivan omin päin, joten kilpailutulokset jäivät melko vaatimattomiksi. Ainoastaan jääkiekkoja uinti olivat
lajit, joissa menestyttiin. Jääkiekossa saavutettu mestaruus oli jo kolmas perättäinen, joten kiertopalkinto jäi lopullisesti Turnarien palkintokaappiin. Myös
SOUm ja HOUm yleisurheilun sisämestaruuskilpailuissa olivat Turnarit parhaita, mutta uinnissa oli menestys kirkkain. SOUm mestaruusuintien neljä lajivoittoa kuvastaa Turnarien ylivoimaisuuden. Kaikkiaan oli uintimatkoja kuusi.
Koska mennyt vuosi oli tavallaan välivuosi Turnarien toiminnassa, ruvettiin
seuraavana vuonna pohtimaan parannuskeinoja. Keskustelujen jälkeen todettiin, että jäsenten välisiä kilpailuja ja urheilutapahtumia oli liian vähän, mikä
johti yleiseen harjoitteluhaluttomuuteen. Niinpä päätettiin elvyttää kilpailutoimintaa, jotta harjoittelulle saataisiin uusia ja tärkeämpiä tavoitteita.
Kuparikilpi-kilpailun sääntöjä tarkistettiin jälleen kerran ja todettiin, että
useimpien lajien kohdalla oli kysymys samalla koulun mestaruudesta, joten lajeja ei saisi yhdistää. Tästä syntyi myös ajatus jokaisen lajin voittajan kuvan asettamisesta asianmukaisin nimi- ja tulostekstein varustettuna voimistelusalin tai
vastaavan seinälle. Lukuisista yrityksistä huolimatta jäi kuitenkin tämä idea toteutumatta.
Uusista kilpailuista muodostuivat koulun voimistelumestaruuskilpailut tärkeimmiksi. Niiden avulla saatiinkin voimistelun harrastus elpymään, ja ne saivat aikaan Norssiin uuden voimisteluinnostuksen. Turnarit eivät olleet liki kymmeneen vuoteen menestyneet missään yleisissä kilpailuissa ja osanottokin niihin
oli ollut laimeata. Urheilun laita oli toisin, mutta nyt alkoi voimistelukin Norssissa jälleen saada sille kuuluvan arvon. Pitkän tauon jälkeen löytyi HOU:n mestaruuskilpailujen lopputuloksista Turnarien 3-miehinen joukkue ensimmäiseltä
sijalta. Tämän vuoden ainoan voimisteluvoiton toivat seuraavat oppilaat: P.
Väistö, V. Salin ja H Syijälä.
Hiihdossa olivat Turnarit jälleen pistämättömiä saaden peräti kaksoisvoiton
Salama-hiihtojen yläsarjassa.
HOUm talvipäivillä saavuttivat Turnarit niukan voiton Ressuista saaden jo
toisen kiinnityksen hopeiseen kiertopalkintoon.
Kevätkauden kruunasi Turnarien voitokas esiintyminen SOUm yleisurheilumestaruuskilpailuissa Lahdessa. Joukkue voitti siellä pakollisen 3-ottelun tullen
vielä yhteispisteissä kolmanneksi.
Syksyllä jatkui toiminta edelleen yhtä vireänä. Sitä todistaa mm. se seikka,
että jokaista harjoitusiltaa kohden oli noin 40 kävijää.
HOUm yleisurheilukilpailuissa voittivat Turnarit jälleen vuodeksi Helsingin
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Sanomain lahjoittaman kiertopalkinnon sekä ties monennenko kerran 4xloo
m:n viestissä Hopeatuopin.
Tänä vuonna uskalsivat Turnarit ottaa ensimmäisen kerran osaa voimistelun
SM-kilpailuihin, tosin C-sarjaan. Kärkisijoille ei aivan ylletty, sillä olihan vas-

tassa aina olympia-tason voimistelijoita, mutta sen sijaan Helsingin piirin kilpailuissa tuli nuorten sarjassa peräti kaksi voittoa.
Heti vuoden 1937 alussa järjestivät Turnarit koulun hiihtomestaruuskilpailut,
joita voidaan samalla pitää eräänlaisina ensimmäisinä massakilpailuina.
Osanottajia oli alun kolmattasataa ja koulun rehtori oli myöntänyt iltapäiväksi
lupaa muusta koulutyöskentelystä. Tämä oli myös hyvä osoitus opettajakunnan
myönteisestä suhtautumisesta urheilua kohtaan.
HOU:n vauhdittomien hyppyjen kilpailuissa korjasivat Turnarit jo kolmannen yleismestaruuden ollen SOU:n vastaavissa kilpailuissa toisella sijalla.

Hiihdossa oli Helsingin oppikoulujen sarjassa uutena lajina mäenlasku, jossa
heti kärkeen Turnarien E. Elo voitti henkilökohtaisen kilpailun 144,8:11 pisteellä. Kevään urheilutapahtumat päätti HOU:n voimistelumestaruuskilpailut,
joissa joukkueena Turnarit olivat ylivoimaisia.
Seuranneen syksyn puolivälissä juhli Helsingin Normaalilyseo koulutoimensa
50-vuotisjuhlaa, joka oli varsin huomattava tapahtuma koko Suomen historiassa. Nämä juhlatunnelmat herättivät myös Turnareissa ajatukset lähestyvistä
omista 60-vuotisjuhlista. Asiaa valmistelemaan asetettiin toimikunta, jossa oli
jäseninä pääasiassa vanhoja Turnareita.
Syksyn yleisurheilutapahtumien huipuksi muodostui Eläintarhan kentällä
järjestetyt Norssin urheilupäivät. Massahiihtojen hyvien kokemusten jälkeen pidettiin myös massajuoksut. Matkan pituus oli 100 mja osanottajien määrä lähes
300. Jokainen osanottaja suoritti tuon "vaativan” juoksun loppuun saakka, parhaan ajan ollessa 12,0 sek. ja huonoinkin "sprintteri” pääsi alle 20 sekunnin. Parhaan keskiajan saavutti Bb, 13,21 s. Halukkaille järjestettiin myös kestävyysjuoksukilpailu 1500 m:n matkalla, mutta useista matkaanlähtijöistä selvisi maaliin saakka vain kymmenkunta, parhaan ajan ollessa 4,45 min.
Ensimmäisen kerran Turnarien toiminnan aikana järjestettiin sinä vuonna
suunnistuskilpailut, ja osanottajia oli peräti 34, jakaantuen kahteen sarjaan.
Norssin uintimestaruuskilpailuissa sovellettiin nyt uutta systeemiä, sillä entinen luokkien välinen Bxso m:n ei saavuttanut tarpeellista kannatusta. Nyt oli
ohjelmassa vain henkilökohtainen kilpailu. Luokkien välinen kilpailu päätettiin
siirtää seuraavaksi kevääksi suunniteltujen prosentti-uintien yhteyteen.
Koulun 50-vuotisjuhlien yhteydessä saivat myös Turnarit osakseen huomiota,
sillä entinen Turnari T. A. Karjalainen perusti nimeään kantavan rahaston seuran toiminnan tukemiseksi. Hän lahjoitti perussummaksi 10 000 mk (silloista rahaa) ja vuosittain tulisi rahasto karttumaan 1 000 mk kuukaudessa ollen lopulta
100 000 mk. Kertyneillä korkovaroilla hankittaisiin voimistelumerkkejä. Samaisten juhlien yhteydessä saivat Turnarit lisäksi lahjoituksena vanhoilta Turnareilta yli 5 000 mk sekä Oy Urheilutarpeita Abdtä uudet nojapuuaisat sekä
volttivyön.

a
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Turnarien 60-vuotisjuhla 19.3.-38
Kuten jo edellä on käynyt ilmi, ryhdyttiin näitä vuosijuhlia järjestämään jo edellisvuoden puolella, jolloin valittiin juhlatoimikunta. Siihen kuuluivat seuraavat
henkilöt: puheenjohtajana ins. W. Wuolio, sihteerinä Wilho Blåberg, toimittaja
M. Ollila, kamr. T. Karjalainen, leht. V. Lahtinen, lakit.yo E. Peltonen, toim.
siht. I. Sinisalo, Turnarien puh.joht. H. Syrjälä, toim.siht. O. Tuomikoski ja
hamm.lääk. V. Valkama.
Juhlatoimikunnan pääasiallisimpana tehtävänä oli juhlan mainostaminen,
ohjelman suunnitteleminen sekä jo tuolloin historiikki-aatteen vireille saattaminen, joka kuitenkin jäi vielä toteuttamatta.
Eräs ohjelman muodostamisen vaikeimmaksi kohdaksi oli tulla suunniteltu
vanhojen Turnarien sauvavoimisteluesitys, koska pula ohjelman esittäjistä oli
valtava. Lopulta kuitenkin harjoituksiin alkoi ilmestyä kylliksi vanhoja Turnareita ja sekin puoli ohjelmasta saatiin kuntoon. Vanhojen Turnarien harjoituttajana toimi leht. L. Poijärvi ja leht. V. Lahtinen hoiti puolestaan nuorempien
Turnarien ohjelman. Kaikkein nuorimmat jäivät leht. Nykäsen harteille.
Kun sitten juhlapäivä koitti, oli koulun juhlasali koristeltu asianmukaisin koristein. Päätyseinällä riippuivat Suomen liput ja niiden alla kunniapaikalla seuran perustajan Iwar Wilskmanin kuva.
Kutsuvierasten joukossa oli mm. seuran perustajajäsenet K. A. Paloheimoja
tri Juho Soini, tark. Arvo Vartia, palomestari Gösta Wasenius, vaht.mest. Viktor
Damm sekä tietysti koulun rehtori tri. T. A. Heporauta.
Juhla alkoi Norssin orkesterin soittamalla maist. Laamasen johtamalla 30vuotisen sodan marssilla, jonka jälkeen seuran puh.joht. H. Syrjälä lausui juhlayleisön tervetulleeksi. Senjälkeen astuivat vanhat Turnarit lavalle ja esittivät
oman sauvaliikeohjelmansa.
Pankinjohtaja Toivo Aro piti juhlapuheen, minkä jälkeen oli vanhojen Norssien kuoron vuoro esiintyä. Heitä johti L. Arvi P. Poijärvi. Tämän jälkeen oli vapaan sanan vuoro. Sen aloitti rehtori Heporauta, ja edelleen toimistopäällikkö
Aaro Tynell SVULm ja Poikavoimisteluliiton puolesta. Sitten seurasi onnittelut
SVdtä, I. Sinisalo, Hels. Ponnistukselta V. Damm sekä YVdtä tri. H. Savolainen. Sähkösanomia oli tullut runsaasti mm. pankinjohtaja Rangellilta, kenr.
Wilkmanilta ja P. S. Vuoristolta jne. Näiden onnittelujen jälkeen ohjelma jatkui
nuorempien Turnarien voimisteluesityksellä sekä entisen Turnarin maist. T. Parikan viuluesityksellä, joka samalla päätti ohjelman virallisen puolen. Nyt siirtyivät juhlayleisö ja Turnarit voimistelusaliin juhlatansseihin, josta vanhat Turnarit jatkoivat Hotelli Helsinkiin. Siellä, toveri-illallisilla, perustettiin Ivar
Wilskmanin nimeä kantava rahasto, johon kertyi heti paikan päällä keräyksellä
alkupääomaksi 2 400 mk.
Saman vuoden elokuun puolessa välissä levisi Turnarien tietoon uutinen järkyttävästä onnettomuudesta, jonka uhriksi oli joutunut kamreeri Toivo Armas
Karjalainen. Tämä vanha Turnari oli vajaat vuotta aikaisemmin perustanut nimeään kantavan rahaston Turnarien toiminnan tukemiseksi. Hänen äkillinen
poismenonsa saattoi epäselväksi rahaston käytön, koska lahjoituskirjan sään23

nöissä mainittiin, että Turnarit saisivat nostaa varoja rahastosta vain hänen nimikirjoituksellaan. Nyt kun tämä ei ollut enää mahdollista, täytyi seuran johtokunnan harkita asiaa ja se jäi joksikin aikaa avoimeksi.

Toiminta sotavuosina
Vuosi 1939 alkoi hiihtokauden merkeissä, vaikka lumitilanne ei ollutkaan paras
mahdollinen Helsingin seudulla. Perinteiset massahiihdot jouduttiin ensin siirtämään myöhemmin suoritettaviksi ja lopulta ne piti peruuttaa kokonaan.
Rintamerkkiasiaa ryhdyttiin viemään eteenpäin. Päätettiin julistaa suunnittelukilpailu, merkin koon ollessa Ixl cm. Palkintolautakuntaan kuuluivat tait.
Tuhkanen, leht. Nykänen sekä puh.joht. Blåberg. Näin toivottiin merkistä saatavan mahdollisimman

hyvän.

Keväällä järjestettyihin HOU:n voimistelukilpailuihin oli osanottajia vain
Turnareista, ja näin sai seura ensimmäisen kiinnityksen uuteen kiertopalkintoon, Olympia-maljaan. Edelleen Turnarit voittivat ensi kertaa koulujen välisen
prosentti-uinnin, osanoton ollessa 75 %. Saavutusta kohotti vielä se, että Norssi
oli tuolloin Helsingin suurimpia kouluja.
Syksyllä 30.11. -39 alkanut Talvisota lopetti toistaiseksi Turnarien harjoitukset, sillä sota vaati myös vanhempia oppilaita muihin tehtäviin, ja koulut suljettiin kokonaan lokakuun puolessa välissä.
Seuraava vuosi kului sodan merkeissä aina syksyyn saakka, jolloin Turnarien
toiminta alkoi kutakuinkin normaalisti. Käyty sota aiheutti koko Suomen urheilulle korvaamattomia tappioita ja myös Turnarit sai niistä osansa, sillä koulun
voimistelunopettaja ja pitkäaikainen Turnarien kuraattori leht. Yrjö Nykänen
kaatui sodan loppuvaiheessa Kannaksella.
Uutena palloilumuotona tuli mukaan Turnarien harjoituksiin koripallo, jota
tosin oli harrastettu Norssissa jo pitemmän aikaa konventin toimesta.
Yleisurheilussa ja koripallossa voittivat Turnarit Helsingin oppikoulujen mestaruuden, lyötyään loppuottelussa Ressun koriluvuin 18—5.
Keväällä 1941 alkanut Jatkosota katkaisi jälleen Turnarien toiminnan aina
vuoden 1942 alkuun saakka. Tämän jälkeen jatkui toiminta poikkeuksellisissa
olosuhteissa, sillä innokkaimmat ja etenkin vanhemmat ja kokeneimmat oppilaat oli kutsuttu sotapalvelukseen, joten heidän paikkansa jouduttiin täyttämään jokseenkin nuorilla ja harjoittelemattomilla voimilla. Esimerkiksi koulujen väliseen jääpallosarjaan oli Turnareilla todellisia vaikeuksia joukkueen kokoon saamisessa ja kun sellainen vihdoin saatiin paperille, huomattiin sen koostuvan melkein yksinomaan "pikkuturnareista”. Tästä huolimatta sarja päättyi
heidän voittoonsa. Koulut päättyivät tänä vuonna jo 30.4., jota ennen pidettiin
vielä HOU;n hiihtokilpailut Laakson kentällä. Tässä kilpailussa Turnarit sijoittuivat kolmanneksi.
Syyskaudella käytiin ahkerasti harjoituksissa salissa, jonka ikkunat olivat pimennetyt. Ainoa kilpailu oli kuitenkin SVUL:n Helsingin piirin voimistelumestaruuskilpailut, jossa osanottajat olivat kaikki Norssista. Tämä kilpailu päätti
samalla vuoden 1942.
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Heti vuoden vaihteen jälkeen järjestettiin UPLn puulaakihiihdot, joissa koululaissahan voiton vei Turnarien joukkue, ollen yleisessä sarjassa kolmas.
SOU:n talvipäivillä Heinolassa oli voimistelu- jakoripallosarjoissa Turnarien
joukkue paras. Kevään kilpailuohjelmaan kuului vielä HOU:n pesäpallosarja,
joka kulki täysin Turnarien merkeissä heidän voitettuaan kaikki ottelunsa.
Vuoksenniskalla pidettiin ensimmäiset Poikavoimistelupäivät, joihin myös
Turnarit ottivat menestyksellisesti osaa saavuttaen ensimmäisen ja kolmannen
sijan alle 14-vuotiaitten sarjassa. Toimintansa tukemiseksi järjestivät Turnarit
keräyksen, jonka tuotto oli yli 3 000 mk. Vuoden 1943 syksyllä tuli esille ajatus
Turnarien sääntöjen uusimisesta. Säännöt olivatkin jo suhteellisen vanhat ja
kaikilla koulun oppilailla ei ollut mahdollisuutta liittyä seuraan. Nyt laadituissa
uusissa säännöissä, jotka astuivat voimaan 19.11. -43, olikin suurin uudistus
juuri tämä.
Koripallon lisäksi otettiin ohjelmaan myös käsipallo. Koripallon tapaan siinä
järjestettiin luokkien välinen sarjakilpailu 3:sta luokista ylöspäin.
Koska Turnarien ohjelmaan oli tullut useita uusia lajeja, kuten suunnistus,
kori- jakäsipallo, järjestettiin eri urheilujaostot uudelleen. Jaostoiksi tulivat nyt
seuraavat: voimistelujaosto, yleisurheilujaosto, maastourheilujaosto, pesä- ja
koripallojaosto, jalka-, käsi- ja jääpallojaosto sekä uintijaosto.
Tämän jälkeen seurasi Turnarien toiminnassa taas katkos sodan vuoksi aina
vuoden 1944 syksyyn, jolloin koulut jälleen avasivat ovensa, mutta seuran varsinainen toiminta käynnistyi vasta vuoden 1945 alussa. Monen vuoden hajanainen
ja osittain keskeytynyt toiminta oli herättänyt intoa ja halua urheilun harrastukseen. Sodan jäljet olivat kuitenkin havaittavissa pommitetuista rakennuksista,
joista myös Norssi oli yksi. Huolimatta näistä vahingoista, alkoivat Turnareissa
jälleen harjoitukset voimistelussa ja koripallossa.
Tiiviin kilpailukauden aloitti HOU:n koripallosarja, jossa Turnarit tulivat
toiseksi. Voimistelussa ottivat Turnarit osaa peräti 7:iin kilpailuihin, joissa kaikissa he olivat kolmen parhaan joukossa. Huomattavimmat voitot saavutettiin
SOU:n kilpailuissa Turussa ja Suomen Poikavoimistelupäivillä Mäntässä.
Perinteisissä Tussin-hiihdoissa olivat Turnarit mukana kahdella joukkueella
saavuttaen yläsarjassa toisen sijan.
Pesäpallossa oli tällä kertaa uusi kiertopalkinto, jonka oli lahjoittanut HPL,
sillä edellinen palkinto joutui lopullisesti Turnarien palkintokaappiin. Menestys
pesäpallossa jatkui, sillä Turnarit olivat tänäkin vuonna selvästi muita parempi
joukkue. SOU:n suunnistuksissa Porvoossa oli Norssin joukkue toisena, ollen
Norssi paras helsinkiläinen koulu.

Toiminta vuosina 1946—1958
Vuonna 1946 järjestettiin ensimmäistä kertaa Poikavoimistelupäiville karsintakilpailut lohkoittain, sillä osanottajia oli niin runsaasti. Jo yksistään Helsingin
lohkossa oli joukkueita peräti 17 vapaaliikesarjassa ja kilpailujen järjestäminen
lankesi Turnareille, josta he selvisivät yhtä hyvin kuin itse kilpailuista, jotka
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Norssin koripallojoukkue kuvattuna ennen ottelua Kallion
Yhteiskoulua vastaan v. 1945. Kiharat vielä järjestyksessä.
Ylärivissä vasemmalta oikealle Yrjö Launonen,
Ohto Uotinen, Sulo Santanen, Esko Jarhunen, Pentti Kannas,
alarivissä Erkki Aimio, Jarmo Kurkela, Olavi Laitinen ja
Sami Ahokas. Ottelun voitti Norssi 14—7.

päättyivät Turnarien selvään voittoon. Loppukilpailussa ei onni kuitenkaan
enää jatkunut ja Turnareille ei tullut kuin pistesijoja.
Urheilukauden kohokohta oli syksyllä Norssi-Ressu kouluottelu. Tämä jo perinteeksi muodostuva "titaanien” taistelu oli saamassa Suomi—Ruotsi maaottelun kaltaisia piirteitä. Molempien koulujen huutosakit kannustivat rajusti
omiaan ja tällä kertaa ottelu päättyi Norssin eduksi pistein 95—67.
Koripallossa oli harrastajien lukumäärä kasvanut valtavasti ja niinpä koulun
joukkue haastoi muut Helsingin koulut otteluun, joka kuitenkin päättyi yhdistetyn joukkueen voittoon koriluvuin 30—20.
Seuraava vuosi kului suurimmaksi osaksi koripallon merkeissä, jonka harrastus olikin saanut valtavan kannatuksen Norssissa. HOU;n sarja päättyi Turnarien selvään voittoon ja vielä, kun Tampereen Lyseo haastoi Norssit koripalloon
häviten kuitenkin koriluvuin 19—26, voitiin todeta palloilun hyvä taso Norssissa. Voimistelusaavutuksista parhaimmaksi muodostui Turnarien kasvatin Matti
Sutisen voitto Suurkisojen yhteydessä käydyssä Nuorten SM-kilpailuissa alle
18-vuotiaitten sarjassa.
Syksyllä käydyssä yl. urh. ottelussa Ressu-Norssi vei voiton Ressu pistein
83—78 saaden haltuunsa vuodeksi kiertopalkinnon "Hopeatuopin”.
Uinti säilytti paikkansa edelleen Turnarien vahvimpana urheilulajina, sillä
Oppikoululaisviesteissä saavuttivat Turnarit ensimmäisen ja kolmannen sijan.
Lisäksi käydyssä vesipallo-ottelussa Norssi-Muut koulut oli Norssi ylivoimainen
luvuin 7 —3. Helsingin Oppikoulujen koripallosarjassa vuonna 1948, saavuttivat
Norssit jo kahdeksannen voiton ja koulun 60-vuotisjuhlien yhteydessä käydyssä
ottelussa Vanhat-Nyky Norssit olivat nuoremmat parempia luvuin 51—32.
Yleisurheilun Norssi—Ressu ottelu päättyi Ressujen niukkaan voittoon pistein
115—113. Edelleen yleisurheilun SOU:n kilpailuissa saivat Turnarit yhden mestaruuden Matti Sutisen ansiosta, joka voitti seipään tuloksella 350 cm. Myöhemmin Matti Sutisesta kehittyi eräs Suomen etevimmistä seiväshyppääjistä.
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Kuluvana vuonna huomattiin selvästi, kuinka suurin harrastus siirtyi lajista
toiseen. Alkuaikojen jalka- ja jääpallomenestys oli vaihtunut uintiin jakoripalloon. Tämä oli kyllä ymmärrettävissä, sillä onhan kyse kouluseurasta ja oppilaiden mielenkiinto kulki ajan virtausten mukana.
Seuraavana vuonna huomattiin Turnareissa, että kokousten pito ja niihin
osanotto oli verrattain vaisua. Turnareita kiinnostivat paljon enemmän käytännön harjoitukset jakilpailut kuin kokousten pito. Niinpä kevätkaudella ei ollut
kuin yksi virallinen kokous.
Uinnissa jatkui menestys edelleen ja Norssi olikin paras koulu sekä HOU:n että SOU:n uinneissa. Myös vesipallossa voittivat Turnarit edellisvuosien tapaan
muiden koulujen yhdistetyn joukkueen ja tästä innostuneena haastoivat Turnarit Yliopiston osakuntien mestarijoukkueen otteluun häviten kuitenkin maalein
2—3. Pesäpallossa koettiin iloinen yllätys, sillä koulun joukkue voitti käydyssä
HOU:n sarjan loppuottelussa Kulmakoulun juoksuin 17—1.
Yleisurheilun Pokaaliottelu Norssi—Ressu päättyi viimevuosista poiketen
Ressun selvään voittoon 135,5—92,5. Norssin parhaat yleisurheilijat olivat juuri
jättäneet koulun ja nuorempi polvi otti vasta ensi askeleita kehityksen saralla,
mutta tulevaisuudessa voidaan odottaa parempia saavutuksia.
Käsipallossa oli taso noussut valtavasti ja parhaimmista pelaajista olivat monet aina mestaruussarjatasolla asti. Tästä innostuneena ehdottivat Turnarit
HOU:n käsipallosarjan aloittamista, mutta lähinnä Ressut vastustivat ajatusta

huomattuaan Norssin kovan tason.
Aina silloin tällöin löytyy myös Turnarien parista vähän erikoisempien urheilulajien harrastajia. Vuonna 1949 sellaiset lajit olivat purjehdus ja melonta. Purjehduksessa oli kahdet kilpailut, joista ensimmäiset olivat Hels. Suomenkiel.
Oppikoulujen väliset ja toiset Suomalaisen ja Ruotsalaisen Norssin väliset kilpailut. Ensin mainituissa saavutti O. Tetri molempien osapurjehdusten voiton ja
N. Forsströmin ollessa kolmas ja viides. Sama voiton tahti jatkui myös jälkimmäisessä kilpailussa ja edellämainittu purjehtijapari purjehti selvään voittoon.
Melonnassa järjestettiin oikein HOU:n mestaruusmelonnat, joiden pääsarjan,
yli 16 v:n 250 m matkan voitti T. Artela Norssista.
Jalkapallo ei vielä ollut saavuttanut kertomusvuonna samaa asemaa Norssin
urheilussa kuin monet muut lajit, mutta sekin oli jälleen nopeassa nousussa.
Luokkien väliset sarjat saatiin saman vuoden syksynä vihdoin käyntiin uuden
luokkasarjan puitteissa.
Vuoden päätteeksi pelattiin vielä HOU:n koripallosarja, joka alkuottelujen
osalta kulki täysin Norssin ja Ressun merkeissä. Loppuottelussa olivat siis vastakkain vanhat kilpakumppanit ja ottelu päättyikin tasatulokseen 29—29. Uusintaottelussa, joka suoritettiin Ressussa, oli Norssin koripalloilijat pisteen verran onnekkaampia luvuin 28—27. Voittaneeseen joukkueeseenkuului mm. Pertti Mutru, yksi 50-luvun kovista koripallonimistä Suomessa.
Vuosi 1950 alkoi jääkiekkoilun merkeissä, sillä Turnarien joukkue saavutti
HOU:n mestaruuden melko ylivoimaiseen tapaan. Tavanomaisten mitalien
lisäksi saivat Turnarit vastaanottaa jääkiekkoliiton puh.joht. kenraali Roosin
lahjoittaman kiertopalkinnon.
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HOU:n käsipallosarjassa oli mukana peräti 10 joukkuetta, joka oli osoitus kiinnostuksen heräämisestä myös käsipalloa kohtaan. Sarjan voitti Norssi odotusten
mukaisesti.
Erittäin merkittävä tapahtuma Turnarien historiassa sattui keväällä, kun
koulun yliopettaja Collin hankki Norssille ystävyyskoulun Ruotsista. Niinpä
Ängby Högre Läroverket i Bromma saapui keväällä Norssin vieraaksi yleisurheilun ja käsipallon merkeissä. Ressu-tappiosta toipuneet nuoret yleisurheilijaTurnarit saavuttivat arvokkaan voiton vieraistaan, kuten tekivät myös käsipalloilijat, tosin yhden maalin erolla.
Monen vuoden tauon jälkeen saavuttivat Turnarit HOU:n jalkapallossa mestaruuden.

Seuraavana vuonna saavuttivat Norssit toisen kiinnityksen Pokaaliottelujen
kiertopalkintoon. Kilpailu käytiin Norssin ja Ressun välillä lajien ollessa yleisurheilu, jalkapallo ja jääkiekko. Voitosta sai kaksi pistettä ja tasapelistä yhden.
Pisteiden mennessä tasan ratkaisi jääkiekon lopputulos voittajan. Koulu, joka
sai ensinnä pokaaliin viisi kiinnitystä tai voitti sen kolme kertaa peräkkäin, sai
palkinnon haltuunsa. Palkinnon oli lahjoittanut Taavi Pohjanpaloja tähän mennessä oli Ressulla yksi kiinnitys ja Norssilla kaksi.
Voimistelussa olivat Turnarit Helsingin parhaita voittaen HOU:n A-sarjassa
kaikki mestaruudet.
SVL;n poikastandaarikilpailuissa saavuttivat Turnarit kokonaiskilvassa
toisen tilan H. Niinen voittaessa oman sarjansa alle 14-vuotiaat.
Sinä keväänä oli Norssien vuoro matkustaa Ruotsiin kohdatakseen siellä ystävyyskoulunsa Ängby Högre Läroverketin yleisurheilussa ja käsipallossa. Jälleen
tänäkin vuonna olivat Norssit molemmissa parempia.
Syksyllä käyty pokaaliotteluun kuuluva osakilpailu Norssi—Ressu yleisurheilussa päättyi Norssin voittoon pistein 111—95.
Jo muutaman vuoden jatkunut palloilukosketus Lappeenrannan Lyseoon jatkui tänäkin vuonna. Koripallon osalta olivat Norssit ylivoimaisia voittaen peräti
101:llä pisteellä, mutta häviten jalkapallossa maalein 3 —2. Tämä tappio olikin
omiaan siivittämään Norssit HOU:n sarjassa parempiin suorituksiin ja niinpä
jalkapallon mestaruus tuli Norssiin vieläpä molemmissa sarjoissa. Vielä joulukuussa pelattu HOU:n koripallosarja päättyi Norssin voittoon, joka olikin mainio päätös kuluneelle vuodelle.
Vuonna 1952 oli Turnarien historiassa ensimmäistä kertaa koulun luistelupäivä. Se oli järjestetty tavanomaisen hiihtopäivän lisäksi ja kun vielä keväällä pidettiin yleiset maastojuoksupäivät, oltiin Norssissa todella kovasti yleisen kuntoliikunnan asialla.
Koska kuluva vuosi oli omien Olympiakisojemme vuosi, eivät myöskään Turnarit jääneet osanottoa vaille. Lehtori Lahtinen oli valmentanut joukkueen
Olympiakisojen voimistelunäytökseen, joten voidaan todeta, että Turnareillakin
oli omat "Olympiaedustajansa”. Turnarit ottivat osaa kisojen järjestelyihin, sillä talven aikana ilmoittautui n. 60 vapaaehtoista Turnaria Olympiapojiksi.
Turnarien omat "Olympialaiset” eli kouluottelu Ruotsalaista ystävyyskoulua
vastaan jäi toteutumatta, koska ajankohdasta ei päästy yhteisymmärrykseen.
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Pikku Turnareiden

pyramidi vuodelta
1951

Turnarien voimistelujoukkue seuran 75-vuotisjuhlassa 1953.
Vasen rivi Juha Tikka, Risto Huttunen, Antero Liusvaara.
Keskirivi Matti Koskimies, Matti Sutinen, Olli Vikkula,
Yrjö Lindström, Yrjö Piironen.
Oik. rivi Seppo Sutinen, Eero Meurman.

Raviradalla pidetyt HOU:n viestinjuoksumestaruuskilpailut muodostuivat
Turnareille menestykseksi, sillä he voittivat sekä 4xloo m että 1000 m viestit.
Jalkapallossa menestys jatkui, sillä molempien sarjojen voitot tulivat jälleen

Norssiin.

Lokakuun puolivälissä kokosivat koulun auskultantit keskuudestaan koripallojoukkueen ja haastoivat Turnarien joukkueen otteluun, joka päättyi oppilaiden
voittoon luvuin 78—30. Myös yliopiston koripallomestarit, Hämäläinen Osakunta, hävisi Norssille niukasti pistein 79—76. Kuluvaa vuotta voidaan hyvällä syyllä pitää koripalloilun eräänä huippuvuotena. Pelatussa HOU:n sarjassa voittivat
Turnarit jokaisen vastustajansa yli 10 pisteellä ja eräänlaiseksi ennätykseksi
muodostui voitto HSYL:stä luvuin 203 —24. Tämä maineikas joukkue koostui
seuraavista pelaajista; Lappalainen, Blomqvist, Virtanen, Airas, Relander ja
Kala, josta myöhemmin kasvoi eräs Suomen maajoukkueen tukipylväistä.
Seuraava vuosi alkoi vahvasti jääkiekon merkeissä, sillä Turnarit voittivat
HOU;n loppuottelussa MYK:n peräti 11—1. Jääkiekko olikin tämän hetken talviurheilumuodoista ylivoimaisesti suosituin.
Voimistelun kohdalla elettiin myös menestyksen kautta, mitä osoittaa selvästi
SOU:n kilpailujen joukkuevoitot sekä ylä- että alasarjassa. Vielä selvemmin sitä
todistaa HOU:n mestaruuskilpailut, missä kaikissa kolmessa sarjassa saavuttivat Turnarit vähintään kaksoisvoiton.
Keväällä Turnarien kori- ja jalkapalloilijat matkustivat otteluturneelle Joensuuhun. Jalkapallossa käytiinkin tasaväkinen ja jännittävä ottelu, mikä päättyi
lopulta Turnarien voittoon. Koripallossa olivat Turnarit aivan omaa luokkaansa
voittaen ottelun selvästi.
Toukokuun puolessa välissä järjestettiin Helsingin halkijuoksu, johon myös
Turnarit ilmoittivat joukkueen koululaissarjaan, voittaen sen selvästi.
Voimistelupäivillä saavutti H. Niini kolmannen henkilökohtaisen voiton peräjälkeen saaden siitä palkinnoksi Voim.liiton lahjoittaman taulun.
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Sinä vuonna voitiin jälleentoteuttaa koululaisottelu Ängby Högre Läroverketiä vastaan Helsingissä Eläintarhan urheilukentällä. Isännät olivat yleisurheilussa parempia pistein 121—98 ja käsipallossa yhdellä maalilla. Nyt suoritettiin
myös jalkapallossa ottelu, jonka voittivat vieraat parilla maalilla. Joka syksyisistä urheilupäivistä alkoi muodostua enemmänkin yleisurheilupäivät, sillä perinteinen polttopallo jäi ensimmäistä kertaa ohjelmasta pois.
Syksyn jalkapallosarjoissa koettiin hienoiset pettymykset, sillä nuorempien
joukkue putosi jatkosta ja vanhemmatkaan eivät enää yltäneet edellisvuosien
voittoihin, joten pitkään jatkunut voittojen sarja katkesi.
Lokakuun puolessa välissä järjestetyissä suunnistuskilpailuissa saavuttivat
Turnarit pitkästä aikaa mainittavan arvoista, sillä alle 16 v. sarjassa tuli ensimmäinen ja kolmas sija.
Joulukuussa pelatussa koripallosarjassa oli voittaneen joukkueen nimi jälleen
Norssi, mutta sarjassa kärsityn yhden tappion vuoksi jouduttiin loppuottelu uusimaan Ressun kanssa. Kun ottelua oli pelattu jonkin aikaa huomasivat Norssit,
että Ressujen joukkue oli saanut "rouva Fortunan” puolelleen ja niin heidän täytyi poistua hävinneinä kentältä. Jälleen särkyi Turnarien monivuotinen hegemonia, kuten jo aiemmin oli käynyt jalkapallon kohdalla.
Vuoden 1954 talvi kulki paljolti voimistelun merkeissä, sillä olivathan Turnarit sekä HOU:n että SOU:n kilpailuissa täysin suvereeneja joukkueena.
Toukokuun alussa pidetyssä jo perinteeksi muodostuvassa Helsingin halkijuoksussa voittivat Turnarit viime vuoden malliin koululaissarjan.
Voimistelusta mainittakoon vielä Keravalla pidetty poikien seuraottelu KeUTurnarit, joka päättyi isäntien selvään voittoon. Turnareiden Olavi Leimuvirta
otti osaa Turun Voimistelijoiden kansallisiin kilpailuihin tullen kolmanneksi.
Tämä nuori voimistelijalupaus kirjoitti keväällä ylioppilaaksi siirtyen aktiiviturnareista syrjään. Hän ehti jo kouluaikanaan edustaa Suomea lukuisissa maaotteluissa.
Sinä keväänä jaettiin ensimmäisen kerran Norssin 1920—1930 lukujen edustusurheilijain lahjoittamasta palkintoerästä 6 tuoppia seuraaville koulun parhaille
urheilijoille:
Yleisurheilu: "Pistämättömän pistemiehen pikari”
”Hirmuhiihtäjän hopea”
Hiihto:
Uinti:
”Kovan kroolarin kippo”
Ammunta;
"Paukku-pojan pokaali”
Palloilu:
"Parhaan palloilijan pokaali”
"Turnarien tuoppi”
Voimistelu:
Mainittakoon vielä, että samat norssiurheilijat olivat lahjoittaneet myös "Oivallisen oppilaan tuopin”, joka jaettiin useana vuonna Norssin lehtorin esityksestä sille kilpailuvuoden joulutodistuksessa kaikissa aineissa parhaan keskiarvon saaneelle norssille, jolla samalla oli voimistelussa ja urheilussa vähintään 9.
Syyskuun puolivälissä järjestettiin ensimmäisen kerran koululaisten syyskisat
yleisurheilussa. Ilahduttavan moni Norssi oli myös uskaltautunut kilpailemaan
Suomen koulujen parhaimmiston kanssa, mutta mainittavampaa menestystä ei
saavutettu. Tämän vuoden Ängbyn matka jäi suorittamatta varojen puutteen
vuoksi.
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Seuraavana vuonna alkoi urheilukausi jääkiekon merkeissä, mutta Turnarit
olivat kuin varjo entisestään, mikä voitiin myös lukea lehdistön otsikoinneista.
Voimistelu oli edelleenkin Turnareiden vahvin laji, jota osoittaa SOU:n kilpailujen A-sarjan joukkuevoitto monien muiden hyvien sijoitusten lisäksi. Myös
HOU:n kilpailut olivat täysin Turnarien hallinnassa, sillä kaikki telinemestaruudet tulivat Norssiin monien toisien ja kolmansien sijojen lisäksi.
SOU:n uinneissa voittivat Turnarit toistamiseen 3x50 m:n sekauintiviestin
saaden kiertopalkintoon jo toisen kiinnityksen.
Perinteisen Norssi —Ressu yleisurheiluottelun voitti Ressu jo toisen kerran peräkkäin. Uutena yleisurheiluvastustajana kohtasivat Norssit Kulosaaren Yht.
koulun voittaen sen pistein 53 —42. HOU:n koripallosarjassa koettiin historiaa,
sillä Norssi putosi ensimmäisen kerran B-sarjaan.
Vuonna 1956 tuli Norssiin ensimmäisen kerran pöytätenniksen kiertopalkinto
Turnarien voitettua ”Iridinoid”-turnauksen. Turnarit ottivat myös osaa HOU:n
luisteluihin saavuttaen alasarjassa toisen ja kolmannen sijan.
Talven aikana järjestetyissä voimistelun kuukausikilpailuissa selvisivät voittajiksi useimmiten seuraavat Turnarit: J. Luukko, E. Paatero ja alasarjassa O.
Laiho.
Palloilun ainoan HOU:n mestaruuden saavuttivat Turnarit pesäpallossa.
Tämän vuotinen Norssi—Ressu yleisurheiluottelu käytiin Raviradan urheilukentällä ja siinä Turnarit maksoivat viime vuosien kalavelat korkoineen pistein
132,5—116,5. Tämän lisäksi tuli Norssiin vielä kolme HOU:n mestaruutta.
Kauneimmat saavutukset kokivat Turnarit kuitenkin voimistelun parissa, sillä 60-luvun voimistelijanimet Jussi Luukko, Olli Laiho, Yrjö Luukko ja Timo
Lassila antoivat kuulla itsestään ensikertaa. Heidän muodostamansa joukkue
voitti Helsingin piirin mestaruuden päästen mukaan Voimisteluliiton Cupkilpailuun saaden vastaansa nimivahvan TuUL:n joukkueen, joka oli liian kova
vastustaja nuorille pojille. Kyseinen TuUL:n joukkue voitti myöhemmin koko
Cup-kilpailun.
Kulunut vuosi oli erittäin toimintarikas joka kulutti myös paljon varoja ja
niinpä saivat Turnarit painiskella jatkuvien rahahuolien kanssa.
Vuonna 1957 menettivät Turnarit pöytätenniskilpailujen kiertopalkinnon, sillä Norssin kahta pöytätennistähteä vaivasi loppukilpailussa epäonni ja
”Iridinoid”-malja joutui Sv. Lyceumille.
HOU:n ampumamestaruuskilpailuihin saivat Turnarit jälleen joukkueen, joka
oli avotähtäin sarjassa 4:s ja reikätähtäin sarjassa 6:s.
Sinä vuonna koettiin jälleen viimevuoden tapaan sarjavaihdos, nimittäin jääpalloilijoiden monivuotinen ja kunniakas taival A-sarjassa päättyi. Huonosta
menestyksestä huolimatta kelpuutettiin HOU:n joukkueeseen kolme Norssia.
Keväällä järjestettiin jo toisen kerran Helsingin Sanomain, Ruotsista saadun
esimerkin mukaan, jalkapallon oppikoulu Cup. Norssit ottivat kokeilumielessä
osaa ja pääsivät aina lohkonsa loppuotteluun saakka.
Toinen oppikoulu Cup järjestettiin pesäpallossa Uuden Suomen toimesta ja
samalla ratkottiin HOU:n mestaruus, sillä pisimmälle sarjassa päässyt helsinkiläisjoukkue oli HOU:n mestari. Vuoden ainoa palloilumestaruus tuli käsipallossa A-sarjassa, Norssin joukkue koostui kahta pelaajaa lukuunottamatta seurape31

laajista ja mukana oli myös Suomen maajoukkueen varamies E. Salmi, joten
voitto ei tullut mitenkään yllätyksenä.
HOU:n voimistelumestaruudet ratkottiin keväällä ja J. Luukko voitti oman
sarjansa yli 10 pisteen erolla seuraavaan. Alle 14 v. sarjassa kahmivat Turnarit
peräti viisi ensimmäistä sijaa ja voiton kolmessa vapaaliikesarjassa.
Rahapulan takia jäi kevääksi suunniteltu Ängbyn-matka edelleen toteuttamatta.
Syksyn urheilutoiminta kulki pääasiassa yleisurheilun parissa ja HOU:n viestimestaruuskilpailuissa A-sarjan mestaruus ruotsalaisviestissä sekä B-sarjan
4xloo m:n toinen sija tulivat Norssiin. Yleisurheilukauden päätti kaunis voitto
Ressusta pistein 127—100.
Koripallossa koettiin uutta tulemista, sillä Turnarit nousivat monen vuoden
uurastuksen jälkeen A-sarjaan.
Seuraavan vuoden talvella pääsivät jääpalloilijat C-sarjassa aina loppuotteluun saakka kärsien kuitenkin niukan tappion Karjalan Yhteiskoululle.
Käsipalloilijat uusivat viime vuoden mestaruuden ja pöytätenniksen ”Iridinoid” -malja saatiin vuoden tauon jälkeen Norssiin. Voimisteluliiton Cupkilpailussa jatkoon selvinnyt Turnarien joukkue pääsi aina loppukilpailuun
saakka, jossa se kärsi niukan neljän pisteen tappion TuULdle.
Kevään viimeisissä voimistelukilpailuissa eli Voimistelupäivillä menestyivät
Turnarit kohtalaisen hyvin saavuttaen alle 14 v. sarjan henkilökohtaisen kilpailun sekä alle 16 v. joukkuevapaaliikekilpailun voiton.
Syksyllä käydystä perinteisestä Norssi-Ressu yleisurheiluottelusta muodostui
tällä kertaa erittäin tasaväkinen ja loppupisteet osoittivat Norssien niukkaa
voittoa 125—124.
Koripalloilijoiden A-sarjapaikasta tuli vain vuoden mittainen, sillä jälleen oli
edessä vaihdos sarjaa alemmaksi.
Syyskauden päätti HOU:n yleisurheilumestaruuskilpailut, joissa Turnarit
menestyivät parhaiten kautta aikojen. Norssin pistesaalis oli päätähuimaava”
61 ja eroa seuraavaan oli peräti 17 p. Aiemmin ei HOU:n kilpailuissa ole kerätty
sellaista pistemäärää ja näin tekivät Norssit samalla historiaa.
Pikku

Turnarit

harjoi-

tuksissa
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Turnarien 80-vuotisjuhlat 18.11.1958
Juhlat alkoivat komeasti koulun orkesterin soittamalla avausmarssilla, jonka
jälkeen Turnarien puh.joht. Kai Lauren lausui vieraat tervetulleiksi korostaen
puheessaan erikoisesti sitä merkitystä, mikä voimistelulla oli Turnarien 80vuotistaipaleella ollut.
Senjälkeen pankinjohtaja Toivo Aro loi lyhyen katsauksen Turnarien historiaan, jonka jälkeen olikin vuorossa sauvavoimistelua, esittäjinä vanhat Tumarit. Sauvat liikkuivatkin erittäin ryhdikkäästi vanhojen "partojen” käsissä, mutta heitä huonommaksi eivät suinkaan jääneet nyky-Turnarit, jotka olivat seuraavina vuorossa. Heidän voimistelustaan kuvastui ahkeran ja kovan harjoittelun leima, joka ei Turnareille suinkaan ollut vierasta.
Näiden ohjelmanumeroiden jälkeen seurasi vapaa sana ja onnittelunsa toivat
mm. SVUL, Suomen Palloliitto, SAUL, SOU, Ressut ja Tyttönorssit.
Juhlan päätti yhteisesti laulettu Ateenalaisten laulu.

Toiminta 60-luvulla
60-luvun toiminta jatkui pääpiirteissään edellisvuosien tapaan. Turnarien harjoituksia pidettiin kolmasti viikossa siten, että isossa voimistelusalissa pelattiin

kori- ja lentopalloa ja pieni voimistelusali oli pyhitetty voimistelijoille.
Kilpailutoiminta jakautui pääosin kahteen osaan, josta toinen oli seuran jäsenten väliset kilpailut ja toinen HOU:n ja SOU:n mestaruuskilpailut eri urheilulajeissa.
Jäsenten välisistä kilpailuista muodostuivat joka talviset hiihtokilpailut sekä
syksyllä järjestetyt yleisurheilukilpailut osanottajamäärältään suurimmiksi.
Voimistelussa pidettiin jäsenten välisiä mestaruuskilpailuja sekä erilaisia

luokkien välisiä joukkuekilpailuja.
Jalka- ja koripallossa järjestettiin vuosittain luokkien väliset koulun mestaruussarjat sekä useita haasteotteluita. Keväisin ja syksyisin järjestettiin kunkin
kauden päätteeksi erityinen palkintojenjakotilaisuus, jossa palkittiin ahkerimmat harjoituksissa kävijät sekä ansioituneimmat urheilijat lahjoituksin saaduilla kirja yms. palkinnoilla.
HOU:n palloilusarjoissa pelasivat Turnarit koripalloa A-sarjassa sekä jalkapalloa ja jääkiekkoa B-sarjassa vaihtelevalla menestyksellä.
Yleisurheiluotteluissa Norssi —Ressu, olivat Ressut etevämpiä 60-luvun alkupuolella voittaen useimmat ottelut, joskus melko selvin piste-eroin.
Turnarit juhlivat 30.11. 1963 toimintansa 85-vuotisjuhlia. Nyt oli huomattu
tarpeelliseksi järjestää joka viides vuosi suuremmat juhlat sillä lähestyihän Turnarien olemassaoloikä jo sataa vuotta. Sen vuoksi olikin ajoissa muodostettu juhlatoimikunta: puheenjohtajana Eero Rönkä ja jäseninä Jussi Luukko, sihteerinä
Jaakko Ollila, Heikki Brotherus, Aarno Raveala, Sakari Torniola, Erkki Rahunen sekä kouluneuvos Väinö Lahtinen, lehtori Esa Seeste ja voimistelunopettaja
Risto Telamo. Taloustoimikunnan muodostivat Kauko Ahlström, Sakari Torniola ja Timo Lassila.
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Juhlan ohjelma kulki pääasiassa voimisteluesitysten merkeissä esittäjinä vanhat janyky-Turnarit vuoronperään. Välillä saatiin kuulla musiikkiesityksiä vanhojen Norssien kuoron ja trumpetisti Reima Jaatisen toimesta.
Juhlan yhteydessä sai kouluneuvos Väinö Lahtinen SOU:n kultaisen ansiomerkin erittäin pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta Turnarien ja koko Suomen
kouluvoimistelun hyväksi.

Talvella 1965 aloittivat Turnarit possujen ja virvoitusjuomien myynnin kerhohuoneistosta käsin ruoka- ja välituntisin. Tämä oma-aloitteinen toiminta herätti
kouluhallituksessa pahennusta, vaikka siihen olikin rehtorin lupa. Juttua käsiteltiin aina päivälehtien palstoja myöten ja yleinen mielipide oli Turnareiden
puolella. Asiasta ei tullut kuitenkaan sen vakavampia seurauksia ja possujen
myynti sai jatkua.
Vuosi 1965 oli muullakin tavoin Turnarien 60-luvun toiminnassa huippuvuosi.
Edellä kerrotun toimintavarojen hankkimisen lisäksi ottivat Turnarit osaa lukuisiin kilpailuihin, joita ei ennen oltu huomioitu lainkaan. Eräs niistä oli
HOU:n pujottelumestaruuskilpailut, joihin tosin otti osaa vain yksi Turnari.
Ensimmäisen kerran järjestettiin yhteinen polkuretki Tyttönorssien kanssa alkaen Laakson kentältä. Huonojen sääolosuhteiden vallitessa jäi osanotto melko
pieneksi, osanottajat suurimmaksi osaksi alaluokkalaisia.
Turnarit kokeilivat parina talvena Otahallin käyttöä sisämestaruuskilpailuihin sekä jalkapalloharjoituksiin ja havaitsivat sen varsin käyttökelpoiseksi, tosin
tämä aiheutti myös jonkin verran kustannuksia.
Parantaakseen seuran sisäistä toimintaa perustivat Turnarit yhdysmiesten
toimet jokaiselle luokalle. Heidän tehtävänään oli pitää yhteyttä Turnarien eri
jaostoihin ja informoida kulloinkin omia luokkatovereitaan Turnarien erilaisista
tapahtumista. Yhdysmiestoiminta oli kuitenkin teoriassa paremmin toimiva
kuin käytännössä, sillä harvemmin oli toiminta todella tehokasta johtuen kulloisenkin yhdysmiehen omasta aktiivisuudesta.
Turnarit miettivät kokouksissaan pitkään Johanneksen kentän erilaisia käyttömahdollisuuksia ja havaitsivat ne mitä moninaisimmiksi, mutta tarvittavat
välineet puuttuivat . Tämän johdosta tekivätkin Turnarit anomuksen Helsingin
kaupungille edelläesitetyn asian puolesta ja tiedustelivat kaupungin mahdollisuuksia asian suhteen. Asia jäi ilmeisesti kaupungin urheilu- ja ulkoiluviraston
pöydälle, koska siihen ei tullut vastausta.
Kaikkein suurimmat vaikeudet kohtasivat Turnareita 60-luvun puolivälin jälkeen, sillä harjoitteluhaluttomuus ja aktiivisuuden puute olivat varsin selvästi
vallalla. Voimisteluharjoituksissa kävi vain muutama poika eikä palloilunkaan
laita ollut yhtään parempi. Tähän lienee montakin syytä, mutta eräs varsin suuri tekijä oli yhä uusien urheilun erikoisseurojen lisääntyvä toiminta, joka houkutteli oppilaat muiden seurojen harjoituksiin. Vaikka ohjaus ja harjoittelumahdollisuudet olivatkin erikoisseuroissa paremmat, olisi silti oppilailta odottanut
enemmän mielenkiintoa omaa kouluaan kohtaan ja sen maineen puolustamiseen
erilaisissa oppikoulujen välisissä kilpailuissa. Vielä eräs huomattava seikka oli
koulutuksen puute. Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävissä vaadittiin jo nykyään
paljon esim. yleistä järjestö- ja kokoustekniikan tuntemusta. Muutaman päivän
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kurssit eivät suinkaan olisi olleet pahaksi, sillä nyt joutui henkilövaihdoksen jälkeen jokainen itse opiskelemaan tehtäviensä laadun merkityksen. Lisäksi sen
ajan hengen mukaisesti koulussa vallalla ollut yleinen Turnarien tehtävien aliarviointi oli omiaan tukahduttamaan toimintaa. Jos tähän vielä lisätään voimistelunopettajien suhteellisen kapea lajikokemus, on varmasti syitä toiminnan heikentymiseen jo varsin paljon.

Eivät ole taidot ruostuneet. Vanhat Turnarit esittämässä
sauvavoimistelua Turnarien 80-vuotisjuhlassa.
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Yhä elävä seura
Turnarien 1968—78 vuosien toimintaa
Jorma Meller
Kyllä Turnarit on varsinainen valtio valtiossa, historian yliopettaja Matti
Castren tokaisi tuskastuneena joskus 60-luvun lopulla, kun pojat myöhästyivät
tunnilta ja selittivät olleensa "Turnarien asioilla”.
Ei Castren täysin harhaan osunut. Rehtori Aulis Ojajärven aikana Norssin
harrastustoimintakin oli vireätä. Koulun alakertaan kunnostettiin Konventin ja
muiden seurojen käyttöön kerhohuoneisto, rehtori oli aina valmis keskustelemaan poikien suunnitelmista jakannustamaan heitä, uusia toimintamuotoja etsittiin ja löydettiin. Harrastustoiminta oli siinä määrin aktiivista, että se saattoi
yhden jos toisenkin opettajan mielestä haitata opiskelua.
Seuratoiminta myös vaati aikaa. Yhtä hyvin Teiniliitto kuin vastaavat kouluurheilun järjestöt aiheuttivat jäsenyhdistyksilleen melkoisen paperisodan, ja
miltei tilaisuuden kuin tilaisuuden järjestäminen vaati yhteydenpitoa paitsi
koulun johtoon, myös erilaisiin viranomaisiin. Luku sinänsä on jatkuvasti harjoitettu varojen kerääminen, joka olisi helposti työllistänyt muutaman kokopäivätoimisen talousihmisen.
Tässä 60-luvulle ominaisessa kehityksessä pyöri mukana Turnaritkin. Kun sitä paitsi Norssin Konventti nukkui aika ajoin eräänlaista Ruususen unta (herättävän suudelman antoi vasta puoluepolitiikan tunkeutuminen kouluihin 70luvulla), Turnarit liittivät toimintaansa monia sellaisia muotoja, jotka olivat perinteisesti kuuluneet Konventin alueeseen.
Siis vaikka voimistelu- ja urheilutulosten valossa Turnarit ei viimeksi kuluneena kymmenvuotiskautena näytä aina yltäneen kunniakkaimpien päiviensä
tasolle, se ei merkitse etteikö toimintaa olisi ollut. Kehitys oli vain johtanut siihen, että tilastoihin pääsemiseksi oli tehtävä moninkertainen taustatyö aikaisempaan verrattuna.
Koulu-urheiluseurojen merkitys sitä paitsi väheni vuosi vuodelta varsinaisten
tulosluetteloiden kannalta. Eri lajien erityisseurat ottivat riveihinsä yhä nuorempia jäseniä, eikä esimerkiksi Turnareilla ollut edellytyksiä kilpailla kouluttajana niiden kanssa. Koulu-urheiluseurojen tehtäväksi jäi yhä enemmän vain erilaisten sarjojen, cupien ja muiden mittelöiden tekninen järjestely. Oikeastaan
vain voimistelussa Turnarit säilytti auktoriteettinsa myös kouluttajana. Se johtui Norssin tältä kannalta vankoista opettajavoimista; mukana oli sellaisia nikaikki kansainvämiä kuin Väinö Lahtinen, Esa Seeste ja Tuomo Jalantie
lisestikin tunnettuja voimistelumiehiä.
Kun tarkastellaan sata vuotta täyttävää seuraa tänään, sen merkitys on toki
vähäinen verrattuna Iwar Wilskmanin aikoihin. Mutta kun otetaan huomioon
yleinen tilanne, jossa seura on viime aikoina toiminut, sen toimihenkilöille voi
antaa täyden tunnustuksen: he ovat vastanneet perinteiden haasteeseen. He
ovat käyneet läpi järjestöllisen prässin, josta selvittyään kyllä pärjää yhdistyksen kuin yhdistyksen johdossa.
Turnarit on yhä elävä seura, ja sellaisena se aloittaa toisen vuosisatansa.
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Voimistelussa Turnarit on onnistunut säilyttämään asemansa kunnialla. Seura on kyennyt lähettämään edustajansa Pohjoismaiden välisiin kilpailuihin
saakka. Myös Suomen voimistelupäivillä sekä SVUL:n, SOU:n ja HOU;n kilpailuissa Turnarien nimi on näkynyt usein tulosluetteloiden kärkipäässä. Voimistelevia turnareita on osallistunut myös lajinsa ohjaajakursseille. Kauden 73 —74
aikakirjoista löytyy historiallinen merkintä. Tytöt
horribile dictu
saivat
oman harjoitteluvuoronsa, ja heidän vapaavoimisteluharrastuksensa lähtikin

käyntiin aktiivisesti.

Yleisurheilun saavutukset ovat olleet vähenemässä. Kuitenkin vuosikymme-

nen vaihteessa norssit sijoittuivat HOU:n mestaruuskilpailuissa kärkisijoille.
Koripalloilu on tuonut monia merkittäviä saavutuksia, kansainvälisilläkin
areenoilla. Norssi voitti Suomen oppikoulujen mestaruuden 1975 ja edusti maatamme Roomassa. Sijoitus oli kovassa seurassa hyvä: kuudes tila. Myös HOU:n
ja SOU:n sarjoissa tuli kärkisijoituksia 70-luvun alussa. Muissa palloilulajeissa
tulokset ovat olleet keskinkertaisia.
Talviurheilu on ollut menestyksekkäintä pikaluistelun alueella. Viime vuosikymmenen lopulla Turnarien edustajat veivät kärkipaikkoja pariinkin otteeseen
HOU:n kilpailuissa. Myös hiihto- ja jääkiekkokilpailuihin on otettu osaa, nyt

vaatimattomalla menestyksellä.
Koulun sisäiset kilpailut ovat pyörineet vaihtelevalla innostuksella. Ilmeisesti
Turnarit ovat seuranneet ajan henkeä ja korostaneet kuntourheilun merkitystä
kilpailutoiminnan rinnalla ja joskus sijastakin.
Kiperä tilanne perinteellisessä Norssin-päivän jalkapallo-ottelussa Vanhat
Nykynorssit.
Norssit

L. Ravanti

P. Mutru

L. Mätinki

P. Kaartinen

O. Suontausta
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Tytöt astuvat kuvaan
Erkki Rahunen
Norssi oli vuosikymmenet ollut puhtaasti poikakoulu. Naisväki yleensäkin oli
outo ilmestys, sillä naisopettajiakin oli 1920-luvulla vain kaksi. Opettajien
naisistumista enteilivät tosin jo käytävillä kävelevät lukuisat naisnaskalit (opettajakandidaatit). Mutta sitten se tapahtui. Ensimmäiset tytöt tulivat Norssiin
oppilaiksi syksyllä 1972.
Tunnelmia kuvaa erään kolmatta sukupolvea Norssissa käyneen alaluokkalaisen lausunto: "Kuule iso-isä, meidän luokalla ei ole flikoi”. Hänen veljensä ei
ollut säästynyt moisesta rangaistuksesta.
Eiväthän tytöt tosin pystyneet koulua valtaamaan, sillä heitä oli ensialkuun
vain 30, mutta vallankumoukselliselta se joka tapauksessa tuntui. Turnarit ottivat tytöt ilomielin vastaan. Niihin aikoihin eli miesvoimistelu lamakauttaan ei
vain Tumareissa vaan koko maassa. Tyttöturnareista toivottiin saatavan uutta
verta. Toiveet alkoivat toteutua hyvin nopeasti, sillä tyttöturnarit esiintyivät ensimmäisen kerran 95-vuotisjuhlassa 13.4. 1973 opettajansa Kristiina Pohjan johdolla.
Tytöt ovatkin esiintyneet useaan otteeseen perhepiirissä eli koulun omissa tilaisuuksissa, kuten joulujuhlissa ja kevätjuhlissa. Kevään 1978 kulttuuriviikolla
oli myös luokkien välinen liikuntakilpailu. Kuuden eri luokan tytöt esittivät voimisteluohjelmansa, yhteensä 23 osanottajaa. Valitettavasti pojat loistivat poissaolollaan. (Vanhan norssin huomautus)
Tyttöjen ohjelmaan on sisältynyt telinevoimistelu, palloilu ja varsinainen voimistelu, joka on jakautunut sekä kunto- että näytösvoimisteluun. Myös moderni
tanssi on löytänyt harrastajansa tyttöturnarien parista.
Tyttöjen voimistelun opettajina ovat toimineet jo mainittu Kristiina Pohja,
Ritva Vellonen ja vuodesta 1976 Airikki Pousi. Turnarien 100-vuotisjuhla on tyttöjen ensimmäinen julkinen esiintyminen. Ohjelmaa varten on sävelletty oma
musiikki, johon Airikki Pousi on suunnitellut voimisteluohjelman 20 tytön joukkueelle

Koulun joulujuhlassa v. 1977
Turnari-tytöt

vät ryhmä-

esitti-

voimistelua
Tytöt vasemmalta

Elina Tanskanen,
Annette Virolainen,
Nina Schorin,
Heidi Vikholm,
Satu Suontausta
ja Jaana Säde.
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Turnarein alkutaivalta
K. A. Paloheimo

haastattelu

Vuoden 1878 alussa sai Turnarein toiminta alkunsa. Alkeisopisto oli jo silloin
Kouluhallituksen entisessä talossa. Mitään perustavaa kokousta ei haastateltava muistanut olleen, eikä mitään erikoisia kokouksia, joissa pöytäkirjaa olisi pidetty, ei ollut. Haastateltavamme kertomuksista päätellen on tämä järjestelmällisen toiminnan puute selitettävissä vain siten, että johtajanaoli Iwar Wilskman,
mies, joka kertakaikkiaan oli sellainen persoonallisuus, että se teki kaiken tällaisen virallisen puolen, niinkuin toimihenkilöitten vaalin y.m., tarpeettomaksi,
sillä Wilski oli itseoikeutettu ja kaikkien kunnioittama Turnarien johtaja. Harjoitukset olivat jotenkin voimistelutunnin tapaisia, ero oli vain siinä, että harjoitusiltoihin oli oppilaita otettu eri luokilta ja lisäksi vielä parhaimpia voimistelijoita, jotka Wilski valitsi näihin harjoituksiin. Harjoitukset aloitettiin sauvaliikkeillä ensin paikalla ja sitten oli juoksuliikkeitä. Harjoitusasuissa oli suurta kirjavuutta, ei ollut mitään erikoista pukua. Erikoista ja aivan ainutlaatuista näissä harjoituksissa ja tunneillakin oli Wilskin oma persoonallisuus, sitä tahtoi
haastateltavamme vuorineuvos Paloheimo, erikoisesti korostaa. Wilski sai kaikki voimistelijat suoraan sanoen pyhän innostuksen valtaan. Hän kertoi pojille,
kuinka hän itse oli lapsuudessaan ollut heikko ja kivuloinen, mutta voimistelu
oli tehnyt hänestä miehen, jolla oli sekä ulkonaista ryhtiä ja lihaksia, hän käveli
aina rinta pystyssä, että myöskin sisäistä tahdikkuutta ja aina puhtaat jaterveet
ajatukset sekä humaaninen suhtautumistapa kaikkiin, joidenkanssa hän joutui
tekemisiin. Wilskin suhtautuminen erikoisesti Turnareihin oli hyvin toverillista.
Sauvavoimistelun jälkeen voimisteltiin telineillä, joita silloin oli rekki, paarit
(nojapuut), plintti (arkku), hevonen ja puolapuut. Renkaita ei ollut. Kippi oli
siihen aikaan hirveän vaikea liike. Sellaisiakin mestareita löytyi, jotka jättiläistä
heittivät. Erikoisen hyvä voimistelija oli Arvid Järnefelt. Mutta esim. prof.
Kaarle Krohn oli niin heikko, ettei häntä hyväksytty Turnarein harjoituksiin
kelvolliseksi. Niin Brander veljekset (Paloheimo) olivat myöskin hyviä voimistelijoita. Nykyisille turnareille ja norsseille voidaan mainita eräs vieras piirre, nimittäin se tavaton ikäero, joka saattoi olla kahden samanluokkalaisen välillä.
Partasuu-uros saattoi istua piimäsuisen mammanpojan vieressä: ikäeroa yli

kymmenenkin vuotta.
Haastateltavamme kertoman mukaan pidettiin v. 1874 Kaisaniemessä "Majföreningenhn (Sylvia-yhdistys) järjestämät voimistelujuhlat, jossa Z. Topelius
jakoi palkinnot.
Jäsentenvälisiä enempää kuin muitakaan kilpailuja ei haastateltavamme
muistin mukaan pidetty. Yleisurheilua ei tähän aikaan harrastettu. Erittäin suosittu pallopeli oli "Kuningas pallo”, jota monet kerrat pelattiin Alkeisopiston pihalla.
Haastateltavamme muistin mukaan antoivat Turnarit näytöksiä ainakin lukukauden päättäjäisissä.
Haastattelun lopuksi lausui vuorineuvos Paloheimo: "Koulun varsinaisen kasvatuksen ohella ovat Turnarit seurastaan saaneet varmasti paljon hyvääkin, sellaista, jota ne miehinä ovat tarvinneet. ~Mens sana in corpore sano” on Turnarein tunnuslauseena.
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Tuokiokuvia Turnarien
Eliel Wartiainen (1875—1973)
Muistiinpalauttamiset kouluajoiltani ja turnareista liikkuvat vuosien 1885—
95;n vaiheilla ja ovat ne paremminkin vain jonkinlaisia lyhyitä tuokio- ja
ajanviettokuvia.
Turnarit, jotka noina vuosina nostivat seuransa suurimpaan maineeseen, tekivät sen lähinnä yleisurheilun alalla. Poimin nimet Hj. Fellman, Ernst Rosenqwist, Einar Lindberg, Lauri Boijer-Poijärvi, huomattavimpia mainitakseni.
Näistä pari oli jo koulupenkillä maan parhaita. Kaikki myös olivat eteviä voimistelijoita.
En malta olla tässä heti kärkeen mainitsematta erästä saavutusta, joka tuskin
on ylitettävissä. Tapana koulussamme oli jakaa abituuruksille päästötodistukset
juhlavassa tilaisuudessa suuressa salissa koko koulun läsnäollessa. Rehtori luki
asianomaisen nimen, käytöksen, ahkeruuden ja edistyksen arvosanat, jätti todistuksen ja siirtyi seuraavaan. Mutta yhden todistuksen hän luki kokonaan. Se oli
Ote lehtori Lauri Poijärven (1870—1940) muistiinpanoista:

V. 1886 Kaisaniemessä voimistelujuhlat. Turnarit osallistuivat. Sauvaliikkeitä
ja telinevoimistelua. Marssikulkue.
V. 1888 Tampereella pidetyissä laulujuhlissa esiintyivät Turnarit omalla voimistelunäytöksellään. Urheilukilpailuissa oli m.m. painonnostoa. Turnari Tammelin nosti 30 kilon painoa 10 kertaa saaden ensi palkinnon, kun taas eräs väkevä seppä joutui toiselle sijalle nostaen painoa vain viisi kertaa. Niissä kilpailuissa oli 150 metrin juoksu.
edelliseltä sivulta
Kun seura nyt viettää juhlaansa, niin tahtoisin erikoisestikorostaa yhtä asiaa.
Jo syntymästään saakka on seura aina potenut pahaa tautia, suurta rahapulaa.
Muistan Wilskin täyttäessä 50 vuottansa, kun seura kutsui perustajansa ja isänsä kunniajäsenekseen, että seura sai pistää viimeiset markkansa likoon saadakseen ensimmäiselle kunniajäsenelleen arvonmukaisen kultaisen jäsenmerkin,
jonka hinta silloisessa rahassa oli pari kymmpiä. Tarkoituksemme ei suinkaan
ole, että tällä juhlalla saataisi kassaa kokoon, ei suinkaan. Nämät tulot tarvitaan
juhlan menoihin. Turnarein Wilskin muistoa kantava rahasto on välttämättä perustettava. Onhan se Norssi-henki saanut aikaan suurempaakin, niin eiköhän
tästä tulisi tosi. Turnareilla on paljon menoja. Heidän täytyy saada palkattu johtaja, joka hoitaa sekä voimistelu- että urheilupuolen. Akateemista urheilunuorisoa tarvitaan, ja koulun voimistelutunnit eivät tällaiseen kasvatukseen riitä.
Voimistelulla ja urheilulla on kasvatuksen ohella suuri merkityksensä. Turnarein viettäessä 50-vuotisjuhlaansa satuin varsinaisen juhlan jälkeen vietetyillä
toveri-illallisilla istumaan Wilskin vieressä, silloin hän sanoi: "iloitsen suuresti,
että turnareistani on tullut oikeita miehiä, minun tietääkseni tämän 50 vuoden
Wilski on jättänyt
aikana on ainoastaan kolme heistä joutunut harhateille”.
meille perinnön ja sitä perintöä on meidän vaalittava.”
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varhaisemmilta ajoilta
mahdollisimman yksitoikkoista luettavaa. Todistuksessa oli näet kaikissa aineissa täysi kymppi. Sen sai turnari ja abituurus Ernst Rosenqwist, sittemmin
Mikkelin läänin maaherra ja mestariampuja.
Entä sitten Hjalmar Fellman, solakalta varreltaan, ylväältä ryhdiltään kuin
poikien palvoma, tyttöjen unelmoima. Fellmanilla ei kylhelleeninen Adonis
läkään todistuksessaan ollut liikaa painolastia kympistä, mutta kun hän, ollen
vielä koulun kirjoissa, palasi vuoden 1891 :n Tukholman pohjoismaisista yleisurheilukilpailuista kolminkertaisena mestarina, alkoivat jokeskiluokkienkin pojat
tervehtiessään nostaa hänelle lakkiaan.
Vaikka siis Normaalilyseolla ja sen ”Turnareilla” olikin muutamia vuosia kestävä urheilullinen loistokausi, koulu kuitenkin liikuntakasvatuksellisesti jo silloin oli ennen muuta voimistelukoulu. Voimistelu oli Iwar Wilskmanin sydämenvaltias, en nähnyt hänen koskaan hiihtävän tai luistelevan, tuskin juoksevankaan. Mutta silti hän koetti pitää oppilaansa urheilussa ajan tasolla, jopa edelläkin. ”Turnarithan” olivat mm. ensimmäiset, jotka maassa alkoivat harjoittaa
keihään- ja kiekonheittoa.
Teoksessaan "Muistelmiani”, ilmestynyt v. 1928, Wilskman kirjoittaa ”Turnareista”: ”Yli 50 vuotta on se nyt ollut olemassa ja varsinkin seuran alkuaikoina
noin vuoteen 1914 saakka
oli sen toiminta erittäin intensiivistä. Näytöksiä
järjestettiin joka vuosi ja ”Turnarit” ottivat menestyksellisesti osaa useaan voimistelujuhlaan sekä kotipaikkakunnallaan että monessa maaseutukaupungissakin. Että voimistelunharrastus koko koulussakin oli suuri, siitä Wilskman mm.
sanoo:
Ylimääräisellä ajalla ahkerasti harjoitettiin telineliikkeitä; etenkin nuo
kauniit ja ruumista monipuolisesti kehittävät rekkiliikkeet miellyttivät oppilaita paljon —. Pätevänä todisteena tästä oli eräs koe, jonka Wilskman toimeenpani lukuvuonna 1889—90. Hän tarkasti näet miten moni oppilas kullakin luokalla
osasi kipin rekillä. Prosentit olivat seuraavat: VIII luokka 68 %, VII luokka 48 %,
VI luokka 71 %, V luokka 56 %, IV luokka 55 %, 111 luokka 70 %, II luokka 51 % ja
I luokka 16 %.
Mitäs tästä sanotte te nykyiset norssit? Käsittääksemme tulos
oli loistava.
Saakoon tässä sijansa pari pientä niin sanoakseni interiöörimuistelmaa voimisteluhommistamme.
Sen ajan, josta nyt on puhe, koululaisilla ei ollut nykyisiä ajanviettotilaisuuksia, ei sinnepäinkään. Ehkä halutuimpia huvituksia meillä oli käynti Cinisellin
kuuluisassa sirkuksessa Siltasaarella. Siellä oli nähtävää jos mitä, aivan henkeäsalpaavaakin. Sieltä se kulkeutui kouluunkin, ainakin meidän nuorempien turnarien harjoitusohjelmaan ilmavolttien teko. Ponnahduslaudan avulla saatiinkin pian syntymään komeita voltteja. Mutta kuinka ollakaan, rehtorin korviin
kantautui tieto, että turnarit koulun seinien sisällä harjoittelivat hengenvaarallisia sirkustemppuja. Ja suureksi mieliharmiksemme ne kiellettiin. Wilskman
tuskin oli tämän kiellon takana, mutta erään toisen sellaisen hän itse antoi vuoden pari myöhemmin, kun koulun paras voimistelija putosi rekiltä tehdessään
ns. jättiläisheittoja. Kädet heltisivät ja turnari lensi korkealle ilmaan pudoten
luokalla siitä kyllä oli popäistikkaa lattialle. Tässä auttoi ehkä kova pääkin
ei murtunut kallo, muita kolhaisuja vain. Wilskman pejalla hieman harmia
lästyi pahoin ja kielsi kertakaikkiaan jättiläisen toistaiseksi.
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”Turnarien” voimistelunäytöksessä olin viimeistä kertaa mukana v. 1894, vieläpä sen johtajana. Oli näet tapahtunut sellainen kumma, että ikiterve Wilski oli
kerran sairastunut hänkin. Sain määräyksen johtaa näytöksen.
Olet jonkunverran jo tottunut voimistelutuntien pitoon Sörkän hurjille pojille siellä Alli
Tryggin kansankovissa, Wilskman sanoi. Eihän siinä vastaanmukiseminen auttanut. En enää muista sainko kiitosta vai moitetta, mutta sitä vieläkin mielihyvin muistelen, että näytöksen jälkeisinä päivinä muutamat alaluokkalaiset tervehtiessään
nostivat minullekin lakkia.
Pojat ovat aina poikia. Heidän kehonsa ja vaistonsa vaativat liikuntoa, voimain koetuksia. Millä innolla löimmekään keväisin kuningaspalloa Kaisaniemen kentällä
ainoa pallopeliimme! Siellä oli mukana vanhempiakin turnareita, ylioppilaitakin. Talvisin oli meihin suuri vetovoima Pohjoisrannan kauniilla
luistinradalla, ehkäpä siellä liitelevällä ~hänelläkin”. Radan viereiset
~rutshbaanat”, puurakenteiset korkeat kelkkamäet, olivat myös hyvin suosittuja. Hiihtäen retkeiltiin Helsingin ympäristöjä ja saaristoa. Kaikki nämä kuuluivat tietysti turnareidenkin elämäntyyliin.
Mutta oli sitten vielä olemassa eräs kaikista sesonkiajoista riippumaton, pojan
tappelu. Elettiinatavistisiin, sotaisiin viettoihin pohjautuva liikuntamuoto
hän vielä kieliriitojen aikaa. Julkisessa elämässä, lehdistössä, säätyvaltiopäivillä
isät peittosivat toisiaan sanan voimalla
me heidän poikansa nyrkkivoimalla.
On jäänyt mieleeni eräs riemullinen temmellys. Vaikka tämä nyt onkin vähän si-

vulla aiheestamme, tulkoon kuitenkin mainituksi, koska siinä olivat vastakkain
molemmat normaalilyseot. Eräänä nuoskaisena talvipäivänä olivat ruotsalaiset
norssit saaneet päähänsä sen käsittämättömän röyhkeyden, että välitunnilla
suurin joukoin ilmestyivät melkein meidän porteillemme asti. Taistelua käytiin
sillä kalliolla, joka myöhemmin tasoitettiin Topelius-aukioksi. Koulumme ulkokello pompotti ja pompotti kutsuen oppilaita sisään. Se kello soi kuuroille korville. Ilmestyipä silloin äkkiä keskellemme miehekäs opettajamme Viktor Hellman
ja kovalla äänellä komensi meitä painumaan tunnille. Mutta pitipä silloin satsanoisinko poikien kannalta niin onnellisesti, että kova panos osui opettua
tajaan keskelle "pläsiä”. Pohjalainen veri hänessä kuohahti, tilanne muuttui silmänräpäyksessä. "Pojat, varatkaa kovat pallot”, hän huusi, ~me hyökkäämme
ja ajamme sveesit omille mailleen! Minä vastaan.” Valtavalla innolla ja äänen
voimalla tehtiin hyökkäys ja pian olivat naapurikoulun kaaderit pakokauhun
vallassa. Lukumääräisesti meitä kyllä lopulta oli enemmän. Viktor Hellman ei
saanut karsseria, mutta kylläkin poikien suuren ihailun osakseen.
Vaan palatkaamme asiaan. On omituista ajatella, miten nuorta meidän urheilumme itse asiassa vielä on, tai paremminkin ihmetellä, miten valtavasti se on
kehittynyt siitä, mitä se oli vielä 60—70 vuotta sitten. Nykyisin on meillä vuosittain satoja yleisurheilukilpailuja, 1890-luvulla oli vuosittain vain yhdet, sanoo
yhdet, maan pääkaupungissa, lukuunottamatta 1894 voimistelujuhlaa, jossa urheilupuolella enimmät palkinnot korjasivat entiset turnarit, silloiset ylioppilaat
Fellman, Lindberg, Rosenqwist ja Boijer-Poijärvi. Tässäkin mitä suurin ero nykyiseen nähden. Kilpailijoita ulkopuolelta yliopiston ja oppikoulujen ei vielä ollut. Silti ylioppilaidenkin valtaosa eli urheiluun nähden vielä vieroksuvalla yliol42

kaisellakin kannalla. Civis academikuksen arvolle ei muka sopinut urheilu, vielä
vähemmin kilpailu. Varmaan ”Turnareista” lähteneillä etevillä ylioppilasurheilijoilla on kyllä aikanaan ollut oma herättävä vaikutuksensa kierojen käsitteiden
häviämiselle akateemisista piireistä. Sillä taholla ei kuitenkaan ollut, kuten tiedämme, riittävästi voimanlähteitä urheilun todelliseen nousuun ja valtaanpääsyyn Suomessa. Ne lähteet oli etsittävä laajemmalta maapohjalta.
Urheilutekniikassa oli erittäin suuri eroavaisuus nykyiseen verraten. Heitot oli
suoritettava sekä vasemmalla että oikealla kädellä, hypyissä määräsi myös yhteistulos. Fellman oli kuten sanottu maailmanmestari keihäänheitossa. Mikä oli
sitten hänen tuloksensa? Paremmalla kädellä 44 metriä. Mutta huomatkaa: se
oli heitetty seisovalta jalalta ja sen ajan huonolla keihäällä. Hänen silloinen
korkeushyppy-yhteistuloksensa oli 340 cm. Keveästi ja sulavasti hän voimistelullisella kaunohypyllä ylitti 170 cm. Ei tunnettu saksihyppyä, ei uiko- tai sisäjalan tyyliä. Muutoin oli Fellman ensimmäinen Suomessa, jolla oli piikkarit. Hänen v. 1893 saavuttamansa ennätystulos kuulassa oli 11.35. Se oli voimassa kymmenen vuotta.
Kun v. 1892 olin ensikerran mukana noissa Helsingfors Gymnastikklubbin
syksyisin järjestämissä yleisurheilukilpailuissa nuorempien alle 18vuotisten ryhmässä, oli meillä sellainenkin "urheilulaji” kuin kolme perättäistä kieppiä rekillä. Siinä olikin temppu, mikä voitiin suorittaa sangen helpolla tavalla, mutta
myös vaikealla hienolla tavalla, joka tuotti pisteitä. Kumma kyllä mitään pika-

juoksua ei meillä nuoremmilla ollut, vanhemmilla 150;llä metrillä.
Yleensä näissä syksyisissä yleisurheilukilpailuissa Suomal. Normaalilyseon
"Turnarit” sijoittuivat aina palkintosijoille.
Ns. "tempausten” tekeminen ei taida olla yksinomaan teekkareiden keksimää. Osattiin sitä vähän ennenkin. Jonkinlaisena vastalauseena konsuleille, jotka eivät välittäneet järjestää nuorelle väelle enemmän kilpailutilaisuuksia, päättivät muutamat nuoremmat turnarit kahden ruotsalaisen koululaisurheilijan
ohella itse "panna töpinäksi.” Asiat valmisteltiin kaikessa salaisuudessa. Vasta
kilpailupäivänä nähtiin keskikaupungin kaduilla kulkevan ison ~hampparin,”
edestä ja takaa vuorattuna pahvilevyillä, joissa oli kirjottuna ilmoitus ja ”puhvi”
kilpailuista. Olisi tietoista valhetta puhua yleisömenestyksestä,, maksaneesta
nimittäin. "Mutta missäs harakka, jos ei siantappajaisissa”
kutsumattomina
vieraina tuli näet myös pari kiiltonappista poliisikonstaapelia. Sediksi ei heitä
vielä silloin kutsuttu.
Kuulkaas pojat, kenenkä luvalla te näitä kilpailuja oikein pidätte?

Omalla luvallahan me

Teillä pitäisi olla poliisikamarin lupa, koska tilaisuudesta on pääsymaksu.
Aijee . . !
Kun kuitenkin harrastatte hyvää asiaa, niin olkoon menneeksi, jatkakaa,
mutta varokaa toiste ilman poliisin lupaa tällaisiin ryhtymästä!
Nettojäännös kilpailuista oli noin 4 markkaa. Toimikunta kokoontui Löfströmin konditoriaan Aleksin varrella ja korkean tunnelman vallitessa söi verrattoman ~äppelbain”, nykyään ~omenahyveen”. Suositellaan tapaa!
Mainittakoon vielä jotakin silloisesta talviurheilusta. Alkupuoli 1890-lukua oli
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meillä kaunoluistelun loistoaikaa. Korkeinta tasoa koko Euroopassa. Oikeastaan
kolmen luistelijan ansiosta. Ihaillen me pojat sivulta seurailimme näiden huippuesityksiä, mutta siihen ihailuun se jäikin. Kenties ei ollut varaa hankkia kalliita kaunoluistimia; mutta eli meissä sellainenkin kummallinen käsitys, että
tuo kaunoluistelu täisikin olla ruotsalaisten erikoisalaa, koska juuri he sitä ahkerasti harrastivat. Meillä ei ollut halua mennä kuokkavieraiksi. Valitettavasti,
sillä ei turnari taitovoimisteluineen ollut niinkään kaukana kaunoluistelusta.
Mutta hollantilaisten pikaluistimiemme kärjissä ei ollut mitään
”vikinga-andaa.” Illasta iltaan, talvesta talveen me kiersimme niillä rataa, mutta kun kilpailuja nuoremmille ei juuri järjestetty, tyrehtyi vähitellen into eikä

piiristämme noussut yhtään ennätysluistelijaa.
Todellisesta hiihtotaidosta noina aikoina voi tuskin puhua, nimenomaan ei
Etelä-Suomessa. Helsingissäkin saatiin suksia ostaa vasta 1880 ja nekin kehnoja.
Vielä minunkin kouluaikanani pojanvekarat täällä laskivat mäkeä "tunnskimbareilla”, tynnyrilaudoilla. Saatiinhan sitten aikanaan ns. kajaanilaisia. Mieleeni ei ole jäänyt kuin yhdet mäkikilpailut, joissa meitä nuorempia turnareita tai
sellaisiksi tulevia oli mukana. Mäkenä oli korkea kallio Katajanokan pohjoisrannalla, hyppyri 1,2 m korkea oli alhaalla jäällä. Mikäli muistan me pojat selvisimme aika hyvin kolmesta hypystämme, mutta raskaammat miehet lensivät piYleisiin kilpahiihtoihin ei
10 metriä tai vähän päälle.
temmälle, kokonaista
meillä sen ajan oppikoululaisilla ja turnareilla tietenkään ollut osaa eikä arpaa
muuta kuin innokkaina katsojina.

Arv. lukijani!
Vajavaisen pakinani tarkoituksena on ollut osoittaa, miten meillä ”Turnarien” toiminnan alkuaikoina vielä elettiin urheilun alalla varhaiskautta, miten
siitä silloin tavattomassa määrässä puuttui sitä, mitä nykyisin on yllin kyllin, jopa joskus vaarassa ylittää terveen kehityksen ja muuttua itsetarkoitukseksi, mikä ei enää ole oikean urheiluhengen mukaista.
Kuten sanottu, varsinainen kansa mittaamattomine voimavaroineen ei urheilullisesti vielä ollut herännyt, unisia silmäluomiaan vasta hieroskeli itse Alma
Materkin. Mutta käsitykseni mukaan oli toki yksi liikuntakasvatusmuoto, joka
kestää nykyajankin arvostelun. Se oli voimistelu, ainakin sellaisena kuin me sen
opimme tuntemaan "Turnareissa”. Se oli korkeatasoista, ei kylläkään nykymitan mukaan huipputasoista. Turnareille ei voimistelu ollut itsetarkoitus, vaan
viehättävä keino tasapainon luomiseksi hengen ja ruumiin välille, se oli peruskunnon hankkimista terveyteen, fyysiseen kestävyyteen, henkiseenkin vaalitettiin. Se oli todellista liikuntokasvatusta, kylläkin urheilun puolella puutteellista,
mutta kuitenkin kasvatusta, oppimestarinamme Iwar Wilskman. Hedelmistään
puu tunnetaan. Turnareista kehittyi täysimittaisia kansalaisia, kunniaksi itsel-

leen, koululleen, isänmaalleen.

Maan ensimmäisenä oppikouluna on Suomal. Normaalilyseo esikuva toisille
myös voimistelun opetuksessa. Vanhan perinteen uskollisina vaalijoina ovat 80
vuoden ajan olleet lähinnä ”Turnarit”, tämän maan ensimmäinen suomenkielinen voimisteluseura. Siitä me entiset turnarit sitä ja sen johtajia kiitämme. Onnittelemme sydämellisesti "kunniavanhusta” iästä huolimatta. Säilyköön hänellä edelleenkin nuoren turnarin kepeä, joustava jalannousu!
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Voimistelusysteemejä ja saavu-

tuksia
Väinö Lahtinen
Esa Seeste
Turnarien perustaja Iwar Wilskman oli myös Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton (SVUL) perustajia. Siitä johtuen Turnarit on alusta alkaen ollut mainitun
keskusliiton toiminnassa mukana epävirallisena jäsenenä, mikä johtuu siitä, ettei Turnarit -seuraa ole rekisteröity. Syitei siihen on monia. Ne jääkööt tässä selvittämättä. Epävirallisena jäsenenä Turnarit on kuulunut useampiinkin
SVUL:n erikoisliittoihin. Niistä mainittakoon Suomen Voimisteluliitto. Tätä
tietä on avautunut mahdollisuus päästä mukaan koko maata käsittävään liikuntatoimintaan.
Koulun omalle liikuntakasvatukselle on ilman muuta ollut kannustavaa nähdä Turnareiden nimiä erikoisliittojen tulosluetteloissa. Varsinkin Voimisteluliiton jokavuotisten ”Voimistelupäivien” monet ikäsarjakilpailut ovat kiinnostaneet Turnareita. Niissä on osallistuttu sekä mieskohtaisiin että joukkuekilpailuihin, niin telineille kuin joukkuevapaaliikkeisiinkin.
Kun muistetaan, että koulu miltei poikkeuksetta on ollut mukana suurin piirtein kaikissa sekä Suomen että Helsingin alueen koulujen välisissä kilpailuissa ja
menestynyt kohtalaisen hyvin, uskaltanee sanoa, että Norssi Turnareineen on
hyvin täyttänyt tehtävänsä mallikouluna.
Tämä tulos on saavutettu sekä oppilaiden että opettajien välisen yhteistyön
tuloksena. Turnarien sääntöjen mukaan on vuosikokouksessa valittava oppilaista johtajat kutakin ohjelmassa olevaa urheilumuotoa varten. Kuraattoriksi valittu opettaja ei ole vain muodollinen kerhotyön valvoja vaan aktiivinen valmentaja, joka on jatkuvasti johtanut harjoituksia. Näin on ollut laita varsinkin voimistelussa ja erikoisesti Turnareiden 100-vuotiskauden jälkipuoliskolla. Ilman opettajan jatkuvaa mukanaoloa ei voimistelussa olisi saatu kunnon tuloksia aikaan.
Muutkin voimistelun opettajat kuin kuraattori ovat olleet mukana näissä vapaaharjoituksissa usein jopa kolmasti viikossa. Sama koskee auskultantteja, joita
on koulutettu urheiluseuratyöhön varsinaisen opetusharjoittelunsa ohella. Urheilun johtajiksi valitut oppilaat ja muutkin asiasta kiinnostuneet ovat kiitettävällä innolla olleet mukana harjoitus- ja neuvontatehtävissä.
Puhuttaessa Turnareista ja heidän saavutuksistaan on aina muistettava, että
suuri osa heidän valmennuksestaan suoritetaan koulun lukujärjestyksessä olevilla voimistelu- ja urheilutunneilla ja että valmentajina sillointoimivat opettajat.
Koulun tavoitteellista koulutusohjelmaa suunniteltaessa on otettu harjoitettavaksi sekä SVL:n että SOU:n kilpailuohjelmat. Täten on vältetty tavoitteiden
monilukuisuus. Ohjelmat ovat olleet useimmiten samat. Voimistelunopettajien
opetusharjoittelu syyslukukaudella on käsittänyt sekä valvojien antamia että
harjoittelijoiden omavalintaisia ohjelmia. Kevätlukukaudella on keskitytty mainittujen liittojen pakollisiin kilpailuohjelmiin. Ne ovat käsittäneet sekä joukkuevapaaliikeohjelman että telineliikkeitä.
Tällä menetelmällä on koulutettu kaikkia Norssin oppilaita sillä tuloksella, että keväällä on jokaisella luokalla saatu kokoon kilpailukelpoinen joukkue, ja on
joka kevät pystytty pitämään Norssin luokkien väliset voimistelukilpailut, jotka
samalla ovat mestaruuskilpailut.
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Tämä on taannut myöskin sen, että jatkuvasti saatiin Turnareita SVL:n jokakeväisille Voimistelupäiville ja SOU;n mestaruuskilpailuihin. Niistä onkin vuosien mittaan kerätty lukuisa joukko mitaleita ja kunniakirjoja. Näin sekä koulun
että Turnareiden voimistelun hyväksi tehty työ nivelsi hyvin yhteen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7 Ij.b.
6 Ij.b.
7 Ij.a.

VI kl.
VH, kl.
6 Ij.a.

Esimerkkejä:
3.5. 1961
voixnistelumestaruuskilpailut
Norssin
Lukioluokkien sarja:
66—6
18 pistettä (Norssin mestari)
4—5—5
14
5—4—3
12
3—3—4
10
2—l—o
3
I—2—o
3
=

=

=

=

=

=

Pisteet on saatu siten, että voittajalle on annettu niin monta pistettä kuin sarjassa on luokkia, toiselle yhtä vähemmän jne.
Ensimmäisessä sarakkeessa on tulos liikeosista, toisessa liikesarjoista ja kolmannessa joukkuevapaaliikkeistä.
Kilpailussa liikeosista ja liikesarjoista otettiin huomioon kaikki oppilaat. Vapaaliikejoukkue käsitti 6 voimistelijaa.
Vapaaliikeohjelma oli SVL:n kilpailuohjelma Voimistelupäivillä 1961 ja samalla näytösohjelma Kansainvälisen Voimisteluliiton Gymnaestradajuhlilla saman vuoden heinäkuussa Stuttgartissa.

Joukkuevapaaliikkeet:
Lukioluokkien sarja:
1) 7 b. 8,8 p.
(Jukunen, Laiho, Luukko, Paatero, Tavaila, Tormilainen)
(Castren, Jalli, Lassila, Mäntynen, Rosen, Luukkanen)
2) 6 b. 8,4 p.
3) VI kl. 7,9 p.
(Anderzen, Koponen, Leppänen, Liinpää, Malmio, Pajari)
4) 7 a. 7,8 p.
(Alho, Kaitila, Korteila, Kuusi, Nikola, Tarasti)
Liikeosat I—lo. Mieskohtainen kilpailu luokittain.
I luokat:
1) Lausalo

Kurki
3) Alanne
4) Karvinen
5) Koski
6) Valtonen
7) Leinonen
8) Tuomola
Kaartinen
Pietola
2)

Ib
la
la

la
I
la

38 p
22
21
21

19
17

II luokat:
1) Lihavainen
2) Kauhanen
3) Kauppinen
5)
6)
7)
8)

Paukkuri
Ahti
Holmström
Kanninen
Kallioinen
Kavanne
Tiainen

I
Ib
I
I

14
12
12

12

10)

IV

58 p

IV

57

V luokat:
1) Hirvonen,
2) Jakoila

Raunio
4b
4) Leppänen 4a

54
53

IV luokat:
1) Jantunen
2) Alhola
3)

46

M:ti

111 luokat:
II
2b
2a
2b
2a
II
2b
II
II
2b

61 p
39

5a

60 p
59
56

5a
5b

Paukkuri
4) Hirvonen, M:ku 5a

3)

39
39
31
28
27
24
24

23

53

1)
2)
3)
4)

Viljanen

Takkunen
Tarvainen
Porttinen
Penttinen
Kähäri
Reinholm
Miettinen
Alsi

6)
7)
8)
9)
10) Berghäll
VI luokat:
1) Lassila
2)
3)

Jalli
Halen
Castren

3b
3b
3b
3c
3b
3c
3c
3a
3a

3a

51 p
51
49

47
47
43
42
40
38

36

6b
6b
VI

79 p

6b

63

71
63

Mäkelä
6) Tavalla
7) Seppälä
8)

Kuusela

9) Helkama

Leino

VII luokat:
1) Laiho
2) Luukko
Paatero
4) Kauppinen
5) Vallinkoski
Kaajas
7) Aho

Julkunen
9) Kajantie
10) Korteila

Tavaila

4b
4b
4a
IV
IV
IV

53
49
44

7b
7b
7b
7a
VII
7b
7a
7b

79 p
79
79

7a
7a

7b

42

41
41

5) Saari

Keränen
Mäkelä
Malmio
9) Ström
10) Arponen

V
5b
5b

Liinpää

51
51
51
5a 51
5a 50
V 48

6)
7)
8)
9)

68
68
64
64
62

VIII luokat:
1) Koistinen
2) Kotiako
3) Helo
4) Herler
5) Huttunen
6) Hyyryläinen
7) Rainio
8) Leskinen
9) Lohikoski

8a 71 p
8a 67
VIII6I
V 11157
8a 52
VIII 49
8b 48
V 11145

61

10) Yliperttula

8b

75

61

8a

Mäntynen
Malmio
Tuukkanen
Apponen
Koponen

VI
6b
VI
6b
6a
VI

63
62
54
53
52
52

43
42

Norssin voimistelumestaruuskilpailut 13.4.1964
Joukkuevapaaliikkeet:
(Mähönen, Mäkinen, Narvola, Saari)
(Pursiainen, Tiivola, Noro, Hyttinen)
(Ojala, Isotalo, Lahonen, Nurmi)
(Heinonen, Penttinen, Tikkanen, Willberg)
(Heino, Hårdh, Kangas, Nokela)
(E. Alaja, P. Alaja, Sandbacka, Pajula)
(Ahtola, Kienanen, Käkränen, Kääpä)
2) 3a (Niemi, Hirvonen, Willström, Tiusanen)
3) 111 (Juva, Korhonen, Harvilahti, Santanen)
1) 4a (Kurki, Railio, Maasalo, Karvinen)
2) 4b (Kauhanen, Laaksonen, Silvennoinen, Tikkanen)
1) V (Mattila, Nyman, Heikinheimo, Kivikataja)
2) 5a (Ahti, Kauppinen, Oksa, Saarinen)
3) 5b (Kanninen, Kauhanen, Kola, Tolvanen)
1) VI (Ihto, Lagerström, Palme, Jantunen, Palokangas,
Penttilä)
2) 6b (Takkunen, Tarvainen, Penttinen, Pohjanoksa, Sell,
Viljanen)
1) VII (Jalli, Lehto, Kuusi, Kuusela, Leino, Ahola)
2) 7b (Jaatinen, Julin, Kohonen, Mäkelä, Tavaila, Valtonen)

1. luokat: 1) Ib
2) la
3) I
2. luokat: 1) 2a
2) II
2b
3. luokat: 1) 3b
4. luokat:
5. luokat:

6. luokat:

7. luokat:

8,35 p
8,3
7,7
8,9
8,7

8,7
9,1
8,35
8,1
8,5
7,45
8,95

8,9
8,65
8,9
8,7
9,1
8,5

Turnarit esiintymässä seuran

90-vuotisjuhlassa
1969
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Mieskohtainen telinekilpailu:
1. luokat

1)

Ojala

2) Saari

Hatakka
Lahtinen
5) Pursiainen
6) Mäkinen
1) Ahtola
2) Niemi
3) Willström
4) Tiusanen
3)
4)

3. luokat

Kääpä

5. luokat

Kienanen
Kanninen
2) Kauhanen

6)
1)

3) Ahti
Nyman
5)
6)

7. luokat

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Oksa
Tuokko
Mäkelä
Leino
Tavaila
Julin
Silvennoinen
Ström

I
Ib
la
la

la
Ib
3b

18,5 p
16,0

2. luokat:

1)

15,6

4)

15,2
14,0
12,8
17,6
17,6

3a

16,1

3a
3a
3b
3b
5b
5b
5a
V
5a
5b
7b
VII
7b
7b
7a
7a

13,7
13,3
13,3
11,3
17,0
16,6

Heino

2) Sandbacka
3) Pyy

Heinonen

5) Hårdh
6) Heinonen
4. luokat:

Kurki
Silvennoinen
Kauhanen
Tuomola
5) Laine
6) Maasalo
6. luokat: 1) Jantunen
2) Ihto
1)
2)
3)
4)

3)
4)
5)
6)

16,1
16,1

16,1
15,9

15,8

Pohjanoksa

Perttinen
Viljanen
Lipponen

n
2b
2b
2b
II
2a
4a
4b
4b
4b
4b
4a
VI
VI
6b
6a
6b
6b

17,4 p
17,0

15,8
14,3
14,1
14,0
15,2

13,5
12,0
10,5
10,3
5,0

16,2
15,3
15,2
15,1
14,7

13,9

16,7
16,6

15,3
15,2

15,0
13,5

Joukkuetelinekilpailu (rekki ja nojapuut):
1. luokat:
2. luokat:

1)
2)
3)
1)

2)
3)
3. luokat:

1)

2)
4. luokat:
5. luokat:

6. luokat;
7. luokat:

Tehtävät:
Rekillä ja
nojapuilla
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3)
1)
2)
1)
2)
3)

1)
2)
3)
1)
2)
3)

(Hatakka, Lahtinen, Pursiainen)
(Oja, Nurmi, Isotalo)
(Saari, Mäkinen, Mähönen)
(Sandbacka, Pyy, Heinonen)
(Heino, Hårdh, Kangas)
(Heinonen, Raekallio, Tikkanen)
(Niemi, Willström, Tiusanen)
(Ahtola, Kääpä, Kienanen)
(Santanen)
(Silvennoinen, Kauhanen, Tuomola)
4a (Kurki, Maasalo)
5b (Kanninen, Kauhanen, Tuokko)
5a (Ahti, Oksa, Kauppinen)
V (Nyman, Lihavainen, Heikinheimo)
VI (Jantunen, Ihto, Malme)
6b (Pohjanoksa, Viljanen, Lipponen)
6a (Porttinen)
7b (Mäkelä, Tavaila, Julin)
VII (Leino, Jalli, Kuusi)
7a (Silvennoinen, Ström, Seppälä)
la

I
Ib
2b
II
2a
3a
3b
111
4b

1. luokat: 111 luokan voimistelumerkkiliikkeet
II luokan
3. luokat: II luokan
I luokan
4. luokat:
5. luokat:
I luokan
6.—8. luokat: Mestariluokan
2. luokat:

„

45.8 p
41.9
38,6
47,1
44,9
39,7
43,1
42,2
3,0
36,0
20,2
49,8
47,7

44,3
45,3
43,8
15,1
47,2
38,7

38,4

Edellä olevasta selvinnee, että tässä on ollut kysymys sekä joukkoliikunnasta
että "huippu-urheilusta”. Vapaaliikkeisiin joukkovoimisteluna pystyy jokainen
koulupoika opettajan johdolla ja näytösvoimisteluunkin hyvin pitkälle, mutta
vaikeat permantoliikkeet eivät ole jokaisen mahdollisuuksien rajoissa. Koulutuntien joukkovapaaliikkeet voivat olla hyvin monipuolista liikuntaa, jota kaikenikäiset voivat harjoittaa terveydekseen vielä vuosikymmeniä eteenpäin koulun päätyttyä.
Telinevoimistelu on nuorten mielenkiintoista puuhailua sillä edellytyksellä,
että on riittävästi voimaa, notkeutta, rytmi- ja tyylitajua sekä sisua ja aikaa harjoitteluun. Telineharjoitukset vaativat opettajan tai ainakin voimistelusta perillä olevan avustajan läsnäoloa. Telinevoimistelu kehittää ruumiin hallintaa ja tilanteen arvioimiskykyä, josta voi olla paljon hyötyä jokapäiväisessä elämässä.
Kaikista ei tule partaallakaan valmennuksella korkean tason voimistelijoita,
mutta vähemmästäkin taitavuudesta voi telinevoimistelija saada tyydytyksen.
Telinevoimistelun tekemiseksi jokaiselle koulupojalle ainakin jossain määrin
mahdolliseksi, Norssissa on kehitetty vaikeusasteisiin perustuva liikesukujärjestelmä, jossa liikkeiden asteet ovat vaikeusjärjestyksessä ja jossa helpoimmat tehtävät ovat kaikille mahdollisuuksien rajoissa ja jossa vaikeimmat ovat tai ainakin lähentelevät todellista taitovoimsitelua. Jokaisessa liikesuvussa on neljä vaikeusastetta (1-2-3-4), tarvittaessa enemmänkin. Ne eivät kuitenkaan edusta eri
liikesukujen asteiden toisiinsa verrattavaa todellista vaikeutta. Siitä huolimatta
lukuja 1-4 voidaan sellaisenaan käyttää liikeosakilpailujen ratkaisuun vaikuttavina pisteinä. Voi tietenkin arvostella liikkeet vastaamaan niiden todellista vaikeutta toisiinsa verrattuna ja käyttää laajempaa asteikkoa esim. 1-10.
Tämä järjestelmä tarjoaa työtä kaiken tasoisille oppilaille japitää yllä mielenkiinnon säilymistä. Jokaisella on tässä tilaisuus yrittää päästä eteenpäin ja oppia sitä, mitä ei vielä osaa, ja jos jollekin taiturille vaikeusasteet loppuvat, voi sitä vielä lisätä suorittamalla tehtävä vaikeammassa yhteydessä tai harjoittaa
suoritustyyliä ja suorituspuhtautta, mikä onkin voimistelun lopputavoite. Huonosti hallittu taitovoimistelu on kuten huono taide, joka ei myy itseänsä.
Tämän järjestelmäntarkoituksena ja etuna on siis opetuksen helpottaminen ja
siinä erityisesti eritasoisten oppilaiden voimistelun opetus samalla tunnilla siten, että jokaisella on jatkuvasti uutta opittavaa. Systeemiä voidaan toteuttaa
tavallisella opettajajohtoisella täydellisellä voimistelutunnilla ja myöskin ryhmätyöskentelytunnilla sekä eritasoryhmiä että tasatasoryhmiä käyttäen. Joku
esimerkki systeemin valaisemiseksi:
Rekillä oikopyörähdys taakse: Nojasta myötäotteella ’mahapyörähdys’
taakse takaisin nojaan, 2) oikonojasta myötäotteella ojennettu kiintopyörähdys
taakse oikonojaan, 3) oikonojasta vapaapyörähdys taakse alas, 4) oikonojasta
vapaapyörähdys taakse riipuntaan. Vielä vaikeampia vapaapyörähdyksiä on olemassa kuten vapaapyörähdys taakse käsinseisonnan kautta, ja se olisi jo viides
vaikeusaste eli ylimääräinen.
Jättiläinen on hurjan liikkeen maineessa, mutta sen alkuharjoitus on heilunta, joka on jokaisen harjoitettavissa. Se on lisäksi koko rekkivoimistelun perusliike, joka on opittava, jos mielii päästä eteenpäin. Teknisesti oikein suoritetusta
etuheilahduksesta voi yrittää heiluntakieppiä, jonka jälkeen voi havitella puolijättiläistä rekin päältä alakautta takaisin rekin päälle. Sen jälkeen on leukajättiläinen ja lopuksi jättiläinen suorin käsin.
Jättiläisen harjoittaminen koulutunnilla tuntuu jonkun mielestä mahdottomalta jopa sopimattomalta ajatukselta. Mutta kun p.o. liikkeen harjoittaminen
4
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alkaa heilunnan opettelulla, on jättiläisen mukanaolo puolustettavissa kouluvoimistelun liikeluettelossa.
Samanlaisia vaikeusastesukuja on kaikilla taitovoimistelutelineillä s.o. rekillä
nojapuilla, permannolla, matolla, voimisteluhyppytelineillä ja myös renkailla ja
hevosella. Kahrien viimeksi mainitun käyttöä rajoittaa telineiden vähyys voimistelusaleissa.
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Rekki:
Voimanosto
Kieppi:
Oikopyörähdys taakse

Kulmapyörähdys taakse
Kiintopyörähdys eteen

Liikeosat liikesukuina
1 neljä leuannostoa
3 kaksitoista leuannostoa

2 kahdeksan leuannostoa
4 kuusitoista leuannostoa

1 matala, vapaaote
3 nostokieppi, myötäote
1 mahapyörähdys
3, vapaapyörähdys matala
1 toispolvipyörähdys

2 hyppykieppi, myötäote
4, hidas voim.kieppi, myötäote

3 selinkulmapyörähdys
1 myötäotteella
vaihtaen myötä-vastao.
1 polvikippi
3, pujotuskippi (eteen)
1 myötäotekippi

3,

Pujotuskipit

Kipit

3,

laskukippi
heiluntakieppi

Myötäjättiläinen

1

Vastajättiläinen

3. leukajättiläinen
1 heilahdusjännitys
3 leukajättiläinen

Nojapuut:

Heilunta
Olka-käsinseisonta
”Jäniskäännös”
nojakäannös edessä
=

1.
3.
1.
3.
1.

oikoheilunta
koukkausheilunta taakse
olkaseisonta
käsinseisonta aisaponn.
edessä siv. alas täysk.

=

nojakäännös takana

Säärten sivuheitto

tasalla
1. takana sivulle alas
täyskäännös ulospäin
3. nojaan, jalat aisan
tasalla
1. päästä yhdellä säärellä
nojaan
3. päästä haarahyppy-

Heilahdusjännitys

Olkakippi

Kippi

Olkapyörähdys taakse

Puikkaus-alavoltti

2,
4,
2,

4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2.
4.
2.
4.
2.

aisaanpäin

3. nojaan, jalat aisan

”Rödel”

tai hidas voimanosto oikon.

nojaan
1. takaheilahdusjännitys
ojennetuille käsille
3. takaheilahdusjännitys
vaakatasoon
1. kippinojasta

3. vap.noj. vaakatasoon

1. päästä juoksuvauhdilla
3. keskellä laskukippi
1. kippinojasta olkaseis.

mol. puol. polvipyörähdys
jalkapohjapyörähdys

vastaotteella
vaihtaen vasta-myötäo.
toisp. pujotuskippi
selkäkippi
vastaotekippi

kääntökippi
puolijättiläinen
jättiläinen suorin käsin

puolijättiläinen
jättiläinen suorin käsin

koukkausheilunta eteen
koukk.heilunta eteen-taakse
olkaseisonta heilahduksesta
käsinseisonta heilahduksesta
pien. heilunnasta nojaan

4. nojaan,

jalat aisan yläp.

2. pienestä heilunnasta nojaan
4.

nojaan, jalat aisan yläp.

2. päästä molemmilla säärillä
nojaan

4. keskellä nojasta haaraheitto
nojaan
2.

etuheilahdusjännitys
ojennetuille käsille

4.

takaheilahdusjännitys
käsinseisontaan

2. vapaanojasta
4. vap.noj. käsinseisontaan
2. päästä hyppyvauhdilla
4. kesk. laskukippi täyskäänt.
olkariip. (= kääntök.)
2. Vapaanojasta kippinojan

3. vapaanojasta suorin
4.
vartaloin olkapyörähdys
1 puikkaus hyppyvauhdilla 2,
olkariipuntaan
4,
3. alavoltti (= puikkaus
taakse) hyppyvauhdilla
olkariipuntaan

hyvä kiintopyörähdys

vapaäpyör. korkealla riipp.

kautta olkaseisontaan
vapaanojasta olka-

jättiläinen
puikkaus vapaanojasta
olkariipuntaan

alavoltti

(=

puikkaus

taakse) vapaanojasta

olkariipuntaan
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Renkaat:
Kieppi

Lapakääntö

Heilahdusjännitys

1. seisoalta yläreunaotteella
vapaanojaan
3. riipunnasta alareunaotteella vapaanojaan
1. eteen
3. taakse
1. etuheilahdusjännitys

Kuperkeikka taakse
Kärrynpyörä

Päähyppy
Puolivoltti eteen
Pukki:
Haara-pihtihyppy
Arkku:
Haarahyppy

Kyykky-taittohyppy
Urhonhyppy:

vapaanojaan

4. riipunnasta käsinseisontaan
2. eteen kahdesti, vart. oj.
4. taakse kahdesti, vart. oj.
2. takaheilahdusjännitys
koukkunojaan

koukkunojaan

Matto:
Käsinseisonta

2. seisoalta yläreunaotteella

3. takaheilahdusjännitys
ojenn. käsille vapaanoj.

4. takaheilahdusjännitys
käsinseisontaan

1. tukea vasten
3. käsinseisonta, varma
1. koukkupolvin
3. suorin polvin käsinseis.
kautta
1. yksi pyörä

2. ilman tukea, epävarma
4. käsinkävely 3 metriä
2. suorin polvin vart. oj.
4. suorin polvin käsinseisontaan
2. kaksi peräkkäistä pyörää
4. arabialaishyppy

3. useita peräkkäisiä
hallittuja pyöriä
1. kyykkyyn
3. seisoalle, kädet alhaalla
1. kyykkyyn

3. seisoalle, kädet alhaalla

1.
3.
1.
3.
1.
3.

haarahyppy
pihtihyppy
poikittain
poikittain haarahyppy
haarahyppy
pitkitt. hyvä haarahyppy
poikitt. kyykkyhyppy
pitkitt. hyvä kyykkyh.
1. poikitt. päähyppy

3. pitkitt. urhonhyppy

Voimistelun taitomerkkejä suoritettiin sekä

2. polvia ojentaen kyykkyyn
4. seisoalle, kädet ylhäällä
2. kyykkyyn, hyvä suoritus
4. seisoalle, kädet ylhäällä

2. haarahyppy täyskääntyen

4. pihtihyppy täyskääntyen
2. pitkittäin haarahyppy
haarahyppy

4. pitkitt. haara-kalahyppy
2. pitkitt. kyykkyhyppy
4. pitkitt. taittohyppy
2. poikitt. urhonhyppy
4. pitkitt. hyvä urhonhyppy

seurassa että koulussa.

Voimisteluharrastuksen elpymiseen ja tason kohottamiseen tähtää myöskin
merkkijärjestelmä, jota aikanaan harrastettiin paljon sekä koulu- että seuravoimistelussa. Sen toteuttamisessa on hankaluutena se, että samanaikaisesti voi olla harjoitettavana monia erilaisia liikesarjoja, mutta sen etuna on hyvä systeemi
monenlaisia voimistelullisia tavoitteita silmällä pitäen, tietenkin sillä edellytyksellä, että niissä olevat liikeosat ja yhdistelmät vievät voimistelua eteenpäin.
Voimistelumerkeillä on ollut suuri merkitys vuosisadan alkupuolella maamme
kivutessa vähitellen kehitysmaasta maailman huippumaiden joukkoon voimistelussa.
Voimistelumerkkiliikkeitä on harjoitettu sekä Norssin luokilla että Turnareissa. On järjestetty mieskohtaisia ja joukkuekilpailuja ja otettu osaa koko maata
käsittäviin seurojen ja koulujen välisiin merkkikilpailuihin. V. 1963 Turnarit
voittivat Suomen kouluissa järjestetyn voimistelun taitomerkkisuorituskilpailun.
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Merkin lunastuspakkoa ei tietenkään ole ollut, mutta kyllä merkin kantamisella rintapielessä on ollut oma merkityksensä. Valitettavasti merkkisuoritusinto viime aikoina on koko maassa laskenut paikoitellen melkein olemattomiin. Olisikohan siinä yksi syy voimistelun nykyiseen lamaan.

Harjoitteiuahkeruutta Tumareissa palkittiin
Turnareiden voimistelutoiminnasta kannattanee tulla mainituksi vielä eräs kilpailumuoto, joka oli käytössä seurassa näkyvästi vuosina 1963—1976, ja jolla oli
varmasti merkitystä harjoittelun intensiivisyyden lisääjänä. Tämä kilpailutoiminta oli harrastuskilpailun nimellä tapahtunut toiminta. Jokainen harjoituksessa kävijä sai kertasuorituksestaan yhden pisteen. Sellainen poika, joka osallistui oman seuran näytökseen tai jäsentenväliseen kilpailuun sai kertaosallistu-

misestaan viisi pistettä ja jos osallistui koulun ulkopuolella tapahtuneeseen näytökseen tai kilpailuun palkittiin 10:llä pisteellä. Lukukauden lopussa laskettiin
kunkin suorituspisteet yhteen, voittaja palkittiin kiertopalkinnolla ja tavallisesti
tässä harrastuskilpailussa jaettiin kymmenkunta henkilökohtaista palkintoa.
Niinä vuosina, jolloin tätä harrastuskilpailua Turnareiden jäsenten kesken käytiin, oli kilpailu- ja näytöstoiminta myös HOU:n piirissä vilkasta. Eri koulut järjestivät vuorotellen HOU:n nimissä pieniä ns. kuukausikilpailuja lyhennetyllä
HOU:n mestaruuskilpailuohjelmalla, 2 —3 kilpailua syyskaudella ja jokseenkin
sama määrä kevätlukukaudella. Turnareiden harrastuskilpailuun voimistelussa
osallistuivat myös tytöt tultuaan kouluun v. 1972. Tässä kilpailussa kiertopalkinnon voittajina esiintyvät seuraavien turnarien nimet: Mauri Heino 6 kertaa,
Raimo Hanninen 5 kertaa, Kaj Rydman 5 kertaa, Antero Mansikka 4 kertaa, Juha Forsman 2 kertaa, 1 kerran ovat voittaneet, Matti Ojala, Seppo Nurmi, Heikki Kopomaa, Matti Telivuo, Hannu Pulkkinen, Pekka Salminen, Jarmo Piippo,
Kaj Björkqvist, Pekka Halsas, Martti Muuronen, Sampo Aurell ja Ilkka Rantanen. Tähän jäsenten väliseen harrastuskilpailuun voimistelussa osallistui eniten
norsseja v. 1968 keväällä, kaikkiaan 71 poikaa Raimo Hannisen voittaessa henkilökohtaisesti.

Suomen Voimisteluliiton toimintakilpailuun osallistuttiin.
Sen jälkeen kun SYL aloitti v. 1946 n.s. toimintakilpailun seurojensa kesken, on
Turnarit ollut tässä kilpailussa mukana. Vuonna 1946 Turnarit voitti heti tämän
kilpailun alettua koululaissarjan. Vuodesta 1952 kilpailtiin kahdessa sarjassa,
kaupunkisarjassa ja maalaiskuntien sarjassa ja 60-luvun puolivälistä lähtien kilpailut tapahtuivat samassa sarjassa. Tässä SVL:n toimintakilpailussa, joka siis
alkoi 40-luvun puolivälissä ja on jatkunut näihin päiviin asti, seurat ovat kilpailleet ja kilpailevat hyvin monitahoisesti, otetaan lukuun harjoitustoimintaa, taitomerkkisuorituksia, näytöstoimintaa ja kilpailutoimintaa, jopa arvostelutuomarikoulutustakin. Tässä laaja-alaisessa toimintakilpailussa Turnarit ovat aina
menestyneet hyvin. Parhaita saavutuksia ovat olleet vuoden 1946 voiton lisäksi,
3. tila vuonna 1955, jolloin osanottavia seuroja oli 63 ja vuonna 1956 6. tila osanottavien seurojen lukumäärän ollessa hyvin suuri, 160 seuraa. Tilastoista siltä
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ajalta, jolloin toimintakilpailu SYLissä on ollut käynnissä, voidaan havaita, että
Turnarit ovat melkein aina sijoittuneet osallistumisluettelon keskiarvon paremmalle puolelle ja usein kymmenen parhaan joukkoon.

Tumareiden voimistelijat saavuttivat menestystä kilpailuissa.
"Vuonna 1963 Tumareiden Timo Lassila voitti ylivoimaisesti HOU:n mestaruuskisoissa yli 16 v. sarjassa ja Aarne Heikinheimo oli toinen,” julistaa päivän
sanomalehti suurin otsikoin. Samoissa kisoissa, joissa osanottajia oli yli 90, oli
norsseilla enemmänkin menestystä. Niinpä joukkuevapaaliikkeen yli 16-sarjassa
voitti koulumme joukkue, jossa voimistelivat Martti Hirvonen, Antero Jakoila,
Antti Kuusi, Martti Laila ja Markus Sell, johtajana Väinö Lahtinen. Alle 16sarjassa Norssi oli kolmas, alle 14-sarjassa toinen ja alle 12-sarjassa kolmas.
Edellä mainittu kilpailutilaisuus on vain yksi esimerkki norssien s.o. Turnarien toiminnan vireydestä. Edellisessä kilpailussa on mainittu Timo Lassila voittajana, mutta Turnareissa on aikojen kuluessa kehittynyt monia muitakin pitkälle päässeitä voimistelijoita. Sellaisia ovat mm. Hannes Syrjälä, Kaarlo Rinne,
Esko Kosunen, Matti Sutinen, Heikki Niini, Kimmo Leimu, Jussi jaYrjö Luukko, Antti Paatero, Mauri Heino, Aarne Heikinheimo, Seppo Nurmi, Jarmo Piippo ja tietenkin ennen kaikkea olympiajoukkueeseen kivunneet ja olympiamitaleita saavuttaneet, E. Saastamoinen, Olli Laihoja Olavi Leimuvirta. Kyllä varmaan on ollut oma vaikutuksensa sillä, että Norssin opettajina, Tumareiden kuraattoreina ja harjoitusten vetäjinä on ollut olympialuokkaa olevia valmentajia
ja voimistelijoita kuten Väinö Lahtinen ja Esa Seeste.

Menestystä Suomen Voimisteluliiton kilpailuissa.
Henkilökohtaisissa SVL:n alaisissa kilpailuissa vuosina 1938 ja 1942 Hannes
Syrjälä ja Kalervo Rinne saavuttivat Tumareiden nimissä Suomen nuortenmestaruuden.
Sota-aikana perustettiin pojille kilpailujärjestelmä, joka sai nimekseen Suomen Poikavoimistelupäivät. Voimisteluliiton lisäksi järjestelyyn yhtyivät TUL,
Sotilaspojat, Poika- ja Tyttöurheiluliitto, Suomen Voimistelunopettajaliitto

SOU.

Ensimmäisessä kilpailussa Tainiokoskella, johonkelpuutettiin kahdeksan lohkokilpailun parhaista 45 poikaa, voitti turnari Juha Tikka, myöhemmin huippuuimarina tunnettu, alle 14-vuotisten telinekilpailun ja Turnarit-seura tuli ensimmäiseksi alle 16-vuotisten joukkuetelinekilpailussa.
Vuonna 1948 poikapäivät laajennettiin Suomen Voimistelupäiviksi, jolloin
miehet pääsivät mukaan. Myöhemmin ovat mukaan tulleet myös naiset ja kilpailuihin on lisätty uusia sarjoja sekä joukkuevapaaliikkeet. Voimistelupäivillä
Kuusankoskella 1948 turnari Matti Sutinen, myöhemmin tunnettu seiväshyppääjä Melbournen kisoissa 1956, voitti alle 18-vuotiaiden telinekilpailun. Lapuan voimistelupäivillä 1950 Turnarit sijoittui ensimmäiseksi alle 16-vuotiaiden
joukkuetelinekilpailussa ja Kimmo Leimu tuli mestariksi alle 14-sarjassa. Lappeenrannassa 1951 Heikki Niini voitti päivien henkilökohtaisen telinekilpailun
alle 14-sarjassa. Jyväskylässä 1952 Turnarit sijoittui ensimmäiseksi alle 1654

sarjan joukkuetelinekilpailussa sekä alle 18-sarjan vapaaliikkeissä. Turussa 1953
Niini oli alle 16-sarjan paras telineillä. Karhulassa 1955 Turnarit oli ensimmäi-

nen alle 18-vuotisten joukkuetelinekilpailussa ja Turengissa 1957 voitettiin sekä
joukkueteline- että vapaaliikekilpailu alle 14-sarjassa. Vierumäen päivillä 1958
Timo Lassila voitti alle 14-sarjan telinekilpailun ja Turnarit alle 16-vuotisten
joukkuevapaaliikkeen. Keravalla 1959 Olli Laiho oli ensimmäinen alle 16sarjassa ja seura saman ikäsarjan joukkuetelinekilpailussa ja joukkuevapaaliikkeissä. Turussa 1960 Timo Lassila voitti telinekilpailun alle 16-sarjassa. Vuosina
1965 ja 1975 Turnarit saavuttivat Suomen mestaruudet joukkuevapaaliikkeissä
alle 14-sarjassa ja alle 18-sarjassa ja seuramestaruus voitettiin miesten Csarjassa vuonna 1967. Vuonna 1961 Laiho voitti telinekilpailun alle 18-sarjassa ja
Lassila seuraavana vuonna. Vuosina 1962—64 Laiho ja Lassila voittivat vielä
Norssissa ollen Suomen nuorten mestaruuksia, mutta vuodesta 1961 lähtien molemmat edustivat jo Helsingin Voimistelijoita. Samoihin aikoihin siirtyi muitakin turnareita mainittuun seuraan. Ylioppilasvoimistelijoita rupesivat edustamaan Olavi Leimuvirta ja Heikki Niini.
Turnarit on kautta aikojen ollut puhdas koululaisseura
seuraan on kuulunut vain koulun omia oppilaita. On varsin luonnollista, että koulunsa lopettaneet siirtyvät siinä vaiheessa koulun ulkopuoliseen seuraan. Mutta jos siirtymistä tapahtuu kouluaikana, silloin viedään jalat alta kouluseuralta. Totuus kouluseuroista kuitenkin yleensä on ollut, ettei niissä kovin pitkälle kehityksessä päästä. Turnarit on ollut asia erikseen siitäkin syystä, että tällä seuralla on ollut päteviä opettajia ja niinpä se on jatkuvasti ja tehokkaasti ollut mukana koulun ulkopuolisessakin kilpailutoiminnassa. Se kuitenkin hyvin onnistuakseen vaatii
parhaiden kykyjen mukana oloa. Nimekkäitä entisiä turnareita jo mainittujen
lisäksi, jotka myöhemmin ovat edustaneet kilpailuissa muita seuroja, on ainakin
mainittava YV:stä Syrjälä ja Leimu, HV:stä Sutinen, J. ja Y. Luukko, Paatero,

Heino, Piippo ja Pulkkinen.

Näinä päivinä ollaan jo kuitenkin tilanteessa, jolloin ehkä vaaditaan tehtäväksi uusia ratkaisuja koko maan voimistelukehitystä ajatellen, sillä yhä nuorempia
poikia ja tyttöjä valmennetaan jo entistä tehokkaammin keinoin. Sen tuloksena
näemme jo maailmanmestareita ja olympiavoittajia, jotka ovat vielä melkeinpä
lasten kirjoissa. Tilanteen kehittyessä meilläkin tähän suuntaan herää kysymys
kouluseurojen mahdollisuuksista 'Taistelussa koulun huippu-urheilijoista”. Onko niillä mahdollisuuksia?
Lennokasta menoa Turnarien
90-vuotisjuhlassa 1969
K. Nurmi lentokuperkeikassa,
Putso niskaseisonnassa
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Turnareille voimisteluvoittoja SoU:ssa
1938
1941
1943
~

1945
1947
1948
1949
1952
1953
~

1954

Savonlinna
Hämeenlinna
Heinola
~

~

Turku
Helsinki

Rauma

Heinola
Vierumäki

~

B-sarja joukkuemestaruus
Heikki Niini
joukkuemestaruus
A-sarja OlaviLeimuvirta
joukkuemestaruus
(Leimuvirta, Mäkelä, Niini)
B-sarja joukkuemestaruus
(Kylliäinen, Lehmuskallio, J. Luukko)
A-sarja joukkuemestaruus
(Kylliäinen, Leimu, Niini)
Olli Laiho
joukkuemestaruus
B-sarja Timo Lassila
A-sarja Olli Laiho
„

~

1955

Kisakallio

1959

Jyväskylä
~

„

~

Kouvola
Helsinki

~

~

~

~

~

~

„

~

~

~

1962
~

1963
1964

~

vapaaliikejoukkuemestaruus
(Meurman, Piironen, Tikka, Vikkula)

~

~

~

Matti Sutinen

~

Tampere

~

1960
1961

„

~

~

~

Hannes Syrjälä
koulujen välinen pistekilpailu
A-sarja Esko Kosunen
joukkuemestaruus

Oulu
Kouvola

~

joukkuetelinemestaruus
joukkuevapaaliikemestaruus
Olli Laiho

joukkuetelinemestaruus
Timo Lassila

HOU:n ja SVUL:n Helsingin piirin kilpailuissa paljon voittoja.
Sota-ajalta kirjataan Turnareille SVUL:n Helsingin piirin mestaruudet vuosille
1942 (Esko Kosunen) ja 1943 (R. Kuivalainen). 40-luvun muista Turnareiden
kärkivoimistelijoista Helsingin alueen kilpailuista on mainittava Matti Sutinen,
Matti Pärnänen ja Juha Tikka. Heidän ja eräiden muiden turnareiden voimin
sanotaan mm. vuosina 1946—47 seuran voittaneen melkeinkaikki Helsingin piirin ja HOU:n nuorten kilpailujen kärkitilat.
50- ja 60-luvut olivat Turnareiden voimistelussa noitten "kovien ällien”, Laihojen ja Lassiloiden aikaa. HOU:n ja Helsingin piirin kilpailuissa ei juuri toisilla
kouluilla ja seuroilla ollut sanomista. Näiltä vuosikymmeniltä on merkitty muistiin Turnareiden tiliin mm. seuraavat voitot:
1953
1954

HOU joukkuetelinekilpailu (Lehmuskallio, J. Luukko, Niini)
~

joukkuevapaaliikekilpailu (Lehmuskallio,

Leimu, Luukko, Paatero)
piiri
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joukkuetelinekilpailu, nuoret
(Kylliäinen, Leimu, Niini)

1957
~

1958

1959
„

1960
1962
1963
„

1967
~

1968

HOU
~

J. Luukko 18 v, Laiho 16 v, jaLassila 14 v.
joukkuevapaaliikekilpailu,kaikki sarjat

HOU Laiho 16-sarja ja joukkuevoitto
Laiho 18-sarja, Lassila 16-sarja
~

joukkuevapaaliikkeet 18-ja 16-sarjat
joukkuevoitto 18-sarja
Lassila 18-sarja
Lassila 18-sarja
joukkuevapaaliikkeet 18-sarja
HOU Heino 16-sarja
piiri Hanninen 14-sarja, Helske 12-sarja
HOU Nurmi 14-sarja
piiri joukkuevapaaliikkeet 18-, 16- ja 12-sarjat
~

~

~

„

~

HOU:n ja Helsingin piirin kilpailuista myöhemmältä ajalta, 70-luvulta, on
Turnareiden nimiin merkitty toki voittoja ja hyviä sijoituksia myöskin:
1971
1972
1973
~

~

1974
~

piiri

joukkuevapaaliike 18-sarja

HOU Halsas 12-sarja

Aurell 12-sarja
piiri
HOU joukkuevapaaliike 18-sarja
piiri joukkuevapaaliike 14-sarja
HOU Aurell 14-sarja
~

1975
~

~

1976
„

piiri
~

~

HOU

joukkuevapaaliike 18-sarja ja 12-sarja
Myllykoski 12-sarja
Aurell 16-sarja

Turnarit osallistuivat voimistelunäytöksiin ja -juhliin
Tunnustuksena Turnarien osoittamasta voimisteluharrastuksesta ja saavutetuista tuloksista valitsi Suomen Voimisteluliitto maata edustamaan Tukholmassa pidetyllä Lingin viikolla 1959 Turnarien joukkueen, jonka esitykset herättivät
suurta huomiota, ihastusta ja ihmettelyä sekä aiheuttivat ylenpalttisia kiittäviä
arvosteluja tukholmalaisissa sanomalehdissä. Joukkueeseen kuuluivat Turnareista Matti Jalli, Olli Laiho, Timo Lassila, Yrjö Luukko ja Antti Paatero. Muu
osa joukkueesta, kolme voimistelijaa, oli Helsingin Voimistelijoista.
Turnareita on ollut Voimisteluliiton näytösjoukkueissa Ruotsin Lingiadeilla ja
Kansainvälisen Voimisteluliiton (FIG) Gymnaestradajuhlilla. Viimeksi 1975
Berliinissä Gymnaestradajuhlilla Turnareita edustivat seuraavat pojat: Aurell,
Fallenius, Lahtinen, Ruohonen ja Rydman. Ennen kaikkea on kuitenkin muistettava osanotto kotimaisiin voimistelujuhliin. Niitä alettiin pienoiskoossa järjestää jo viime vuosisadan puolella ja Turnarit olivat josilloin mukana. Säännöllisesti toistuvia voimistelujuhlia ruvettiin järjestämään vuosisadan alusta alkaen
ja niitä pidettiin kolmen vuoden välein vuoteen 1930 saakka. Sen jälkeen pidettiin kahdet Voimisteluliiton juhlat neljän vuoden väleillä ja niistä viimeiset v.
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Koripallo Turnarien ohjelmassa
Esko Karhunen
”Ja vielä lopuksi muistuttaisin
teitä kaikkia siitä, että tänä lukuvuonna ei sitten harjoitella ja pe-

lata koripalloa siinä määrin mitä
aikaisempina lukuvuosina”, lopetti v. 1946 rehtorimme Rafael
Holmström rekseille niin tutuksi
tulleen lukukauden avajaispuheensa Norssin juhlasalissa. Puhe
veti monen innokkaan koripalloilua harrastavan ilmeet vakaviksi.

Pikku-turnarien peli-iloa seuran
90-vuotisjuhlassa 24.1. 1969.

edelliseltä sivulta
1938 Suomen Voimistelun Suurkisoina keskentekoisella Helsingin Olympiasta-

dionilla. Sodan jälkeen oltiin 1947 Suomen Suurkisoissa kaikkien urheilulajien
yhteisessä juhlassa, yli 50.000 urheilijan suurkatselmuksessa, jolloin suurimmissa voimistelunäytöksissä oli yli 10.000 esiintyjää. Kaikissa näissä näytöksissä sekä myöskin myöhemmissä SVUL:n Suurkisoissa ja Helsingin Olympialaisten
voimistelunäytöksessä on ollut turnareita mukana. Näytösohjelmien tekijöinä on
usein ollut Norssin opettajia (Väinö Lahtinen, Esa Seeste).
Turnareiden ja koko Norssin voimistelulle on koko 100-vuotiskauden, mutta
ainakin 1930-luvulta lähtien näihin päiviin saakka merkinnyt paljon se seikka,
että koulussa ja seuran toiminnassa on ollut mukana voimistelunopettajia, joille
voimistelun hoitaminen koulussa ja seurassa on ollut hyvin läheinen asia. Heistä
mainittakoon seuraavat, kuka enemmän kuka vähemmän, Turnarien ohjaajina
ja kuraattoreina toimineet, Iwar Wilskman 1875—1914, Lauri Poijärvi
1907—1933, Klaus U. Suomela 1918—1931, Yrjö Nykänen 1932—1940, Eliel Vartiainen 1940—1945, Ranne Roni 1945—1947, Väinö Lahtinen 1934—1965, Esa
Seeste 1947—1976, Tuomo Jalantie opettajana vuodesta 1965 alkaen. Edellämainituista Lauri Poijärvi jaEliel Vartiainen ovat itsekin norsseja. Paljolti opettajis58

Kun meikäläinen ensimmäisen kerran keltanokkana avasi maineikkaan Norssin jykevät tammiovet elettiin syksyä 1939, siis sodan kynnyksellä. Koripalloilu

oli jo silloin saavuttanut koulussamme varsin voimakkaan jalansijan, huolimatta siitä, että koripalloilussa oli vasta saman vuoden alkupuolella aloitettu maassamme viralliset sarjat ja samalla perustettu monen värikkään taistelun jälkeen
Suomen Koripalloliitto herätti se heti koululaisten piirissä valtavan innostuksen
lajia kohtaan ja ennenkaikkea Norssissa ja Ressussa. Ja nämä koulut sitten olivatkin koripallokentän värikkäimmät hahmot, kiihkeissä yhteenotoissaan. Sieltä napattiin myös maamme koripalloseuroihimme parhaat yksilöt.
Kun ensimmäisen kerran olin katsomassa Norssin ja Ressun välistä yhteenottoa koulumme ”isossa salissa”, oli tunnelma kuin Suomi-Ruotsi maaotteluissa
konsanaan. Roikuin salin parvella, kämmenet kurkottivat korilautaa ja voimistelusali pullisteli kaikenkokoista norssia jaressua aina ikkunalaudanreunamista
takaparven katonrajaa myöten. Se oli elämys, jollaista en aikaisemmin ollut kokenut.
Pelissä riitti vauhtia ja kovia otteita. Norssin sen ajan ”kuumat nimet” Leo ja
Max Jakobson teknilliset veljekset, Kyösti Kaihovaara tulisieluinen laitahyökkääjä (nykynimitys sivunastari), Risto Vaarakari romuluinen ja vahva puolustaja, riuskanlainen Kalle Einiö, tekniikkataituri Olli Pekkala, raivokkaasti yrittävä "Posse” Hyrske, siinä joukkueen runko, missä vielä silloin olivat vaihtomiehinä hillitty Olli Alppivuori ja Aarne Huuskonen. Nämä pelaajat sitten sävyttivät
kin 40-luvun alkupuolella maamme koripalloilua ja nousivat sen parhaimmistoon.
Voimistelu, joka oli ollut Norssin vahvin ja näkyvin urheilulaji, sai rinnalleen
nyt vakavan kilpailijan koripalloilun. Yrjö Nykänen ja Väinö Lahtinen, voimistelumme "kulmakivet”, näkivät tosiasian, jota ei voinut pakoilla. Entistä voimakkaammin pyöreä koripallo kihelmöi yhä useamman norssin hyppysiä jataistelu pehmoisen pallon ja kylmän kohmeisen rekkiraudan tai hienoksi lakatun nojapuun välillä oli alkanut. Kumpi tulisi vetämään pitemmän korren? Vannoutuneet voimistelumiehet Nykänen—Lahtinen eivät voineet taistella tutkainta
-

ta johtuen Norssin voimistelusaleissa on kautta vuosikymmenien uutterasti voimisteltu, ja Norssin ja Turnareiden saavutukset koululaiskilpailuissa ja koko
maankin voimistelussa ovat olleet varsin näkyviä. Toivottavasti näin perinne
jatkuu.
Turnareiden voimisteluharjoituksiin yleensä kolmasti viikossa vuosikymmenien aikana kokoontuneista satapäisistä poikajoukoista voisi ja pitäisi luetella
todella monia nimiä. Aina heidän nimistään ja edesottamuksistaan varsinkin
vanhemmalta ajalta ei ole kuitenkaan ollut saatavissa varmaa tietoa. Heidän nimensä mainitseminen 100-vuotishistoriikissa olisi mainitsemisen arvoista. Se
kuitenkin tiedetään, että osa heistä on tullut saliin oppiakseen enemmän kuin
mitä tunneilla on opetettu, itsensähallitsemisen jaloa taitoa
miksei myös itsensähillitsemisen taitoa
telineillä ja muutenkin elämässä, osaa heistä on viehättänyt alati uuden oppiminen, ja se on tuonut heidät Turnareiden harjoituksiin. Osa on tullut vain harjoittelun ja oman kuntonsa vuoksi. Osaa heistä on
varmaan viehättänyt kilpailu paremmuudesta, tai ehkä jotkut ovat halunneet
panna panoksensa peliin Turnareiden, tuon Suomen vanhimman suomenkielisen seuran, perinteistä rikkaan Wilskin seuran puolesta.
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vastaan, ja kun suuri kamppailu Suomi—Neuvostoliitto oli selvitetty ja päästy
jälleen rauhan toimiin voitiin todeta, että se siemen, joka 1939 oli kylvetty, alkoi
kantaa satoa. Kun lisäksi maamme koripallosarjat lähtivät kaikessa laajuudessaan käyntiin, tuli koripalloilusta etenkin koululaisten omaama peli, ja heille
varsin sovelias.
Ensimmäinen ~titaanien taistelu” sodan alun jälkeen käytiin jälleen Norssin
ja Ressun kesken v. 1943 Glorian Tennishallissa. Minutkin oli kelpuutettu joukkueeseen ja mahtava halli oli tupaten täynnä kummankin joukkueen raivoisasti
huutavia kannustajia. "Parempi nahka Norssissa kuin abiturus Ressussa” heittelivät meikäläisten kannattajat herjojaan ressulaisille. Ja niin ottelu alkoi. Ressu oli ennakkosuosikki, mutta kun pelin loppuvihellys kuului, osoittivat numerot
taululla selvää Norssin voittoa. Voi sitä riemua!
Kun sitten aamulla tulin kouluun ja ensimmäinen tunti oli matikkaa, niin
meidän kaikkien sen ajan norssien hyvin tuntema "Pulla” Saarialho sanoi: "Kun
luin lehdistä, että olit Karhunen pelannut hyvin, ei sinun tänään tarvitse tulla
taululle tyhmiä tietojasi näyttämään, vaan saat rauhassa kerrankin istua”.

Vaikka "Pullan” sanat eivät olleet parhaalla mahdollisella tavalla esitettykään,
niin tuntui kuitenkin lämmittävältä kuulla, että opettajatkin olivat noteeran-

neet voiton rakkaasta vihollisestamme Ressusta.
Muutkin kuin Helsingin koulut myöskin Turun, Tampereen, Kotkan ja
Lahden koulut olivat käynnistäneet omat sisäiset sarjansa. Todellinen koripalloruletti koululaisten piirissä oli alkanut.
Norssilla oli vankka koripallomiehistö ja voidaan sanoa, että katkeamaton
mestaruuksien sarja oli alkamassa vaikka Ressu sen pari kertaa "työtapaturman” takia katkaisikin 40-luvun lopulla.
Vuosina 1943—48 nimet ja pelimiehet, jotka teilasivat jopa Helsingin yhdistetyn koululaisjoukkueen ja napsivat kultaiset mitalit, on syytä palauttaa mieliin:
Yrjö Launonen, Sami Ahokas, Jarmo Kurkela, Erkki Aimio, Sulo Santanen,
Teppo Suonperä, Ohto Uotinen, Olavi Laitinen, Tapio Norros, Eero Saul, Aarre
Kivimäki, Einari Ylinen, Pertti Mutru, Asko Jokinen ja allekirjoittanut. Jos jonkun väkevän miehen nimi puuttuu listasta, se ei ole tarkoituksellisesti unhoon
jätetty vaan, inhimillinen muistikatkos.
Mutta ei pojasta polvi huonontunut. 1950-luvun alkupuoliskolla tulivat "tiet
isäin astumaa” säihkyvät koripallomiehet Seppo Kuusela, Ristoja Juhani Kala,
Jorma Blomqvist, Reijo Niiranen, Kainu Mikkola, muutamia vain mainitakseni.
He hoitivat Norssin koripallomaineen jatkuvuuden. Innostus koripalloiluun säilyi ja koulumme oli Ressun ohella Helsingin parhaita.
Niin urheilussa kuin muillakin elämänpoluilla kääntyy nuorison katseet ihanteisiin, idoleihin, joiden tekemisiä seurataan ja matkitaan. Kun parhaat koripalloilun tähdet olivat Norssista koulunsa päättäneet, loppui myös koulun menestyksen kulku koripalloilussa. Tuli Munkkiniemi Pilkevaaroineen ja muine maajoukkuetähtineen hallitsemaan oppikoululaiskoripalloilua. Mutta sen vankimman kivijalan koko maamme koululaiskoripalloiluun loi Norssi. Koulun mainiot
pelaajat usean vuoden ajalta jättivät jälkipolville maineikkaan kuvan koulustamme. Vaikka historian kellastuneet lehdet ovat kääntyneet muutaman sivun
eteenpäin, sen ensimmäiset sivut kertovat kuitenkin vääjäämätöntä tarinaa niistä norssilaisista, jotka herättivät, ei ainoastaan koululaiskoripalloilun nykyiseen
kukoistukseensa, vaan antoivat myös sysäyksen koko maamme koripalloilun laajaan ja mittavaan kansalliseen ja kansainväliseen nousuun.
Huolimatta siitä että Norssia pidettiin 30-, 40- ja 50-luvuilla enemmänkin voimistelukouluna, täytyy antaa tunnustus niille vannoutuneille voimistelun opet60

tajille Nykäselle, Lahtiselle, Vartiaiselle, Seesteelle ja Jalantielle, joiden sydän
sykki oman urheilualansa aatteelle, voimistelulle. He ymmärsivät koripalloilun
liikunnallisen merkityksen, ja vaikka heidän taitonsa koripalloilun opettamiseen
eivät olleetkaan parhaat mahdolliset, innostivat he omalta osaltaan norssilaisia
hyviin saavutuksiin antamalla enemmän ja enemmän koulumme voimistelusalia
palloilun käyttöön. Koulutuntien jälkeen ja jopa välitunneillakin oltiin uusia
kikkoja opettelemassa, ja hiestä märkänä juostiin kotiin tai tunneille.
Norssin täyttäessä 60 vuotta järjestettiin ensimmäisen kerran, nyt perinteelliseksi tullut ottelu, vanhat norssit —nykyiset. Elettiin vuotta 1947. Niin opettajat kuin oppilaatkin täyttivät ison voimistelusalin ääriään myöten ja siinä ottelussa oli todellista "suuren urheilujuhlan tuntua”. On syytä palauttaa mieliin ne
nyt jo ikämiehen kirjoihin luettavat norssit, jotka tässä ottelussa olivat mukana.
Vanhat pelasivat seuraavassa kokoonpanossa: Armas Järvi, Olli Alppivuori, Aarne Huuskonen, Sami Ahokas, Tapio Norros, Yrjö Johnsson, Yrjö Launonen, Ohto Uotinen, ja Kalle Einiö. Silloiset nykyiset; Teuvo Lindström, Pertti Mutru,
Lasse Ravanti, Sulo Santanen, Aarre Kivimäki, Teppo Suonperä, Saulo Haarla
ja Esko Karhunen. Ottelun tulos oli selvä nykyisten voitto 51 —32.
Norssin palloilijat ovat hekin kerran raivanneet tiensä huipulle. Sen tekivät
koripalloilijat v 1974 voittaessaan Suomen koululaismestaruuden ja edustaessaan maata ISF:n (Kansainvälisen koululaisurheiluliiton) kisoissa Roomassa
1975.
Vaikkakaan Turnarit maamme vanhimpana suomenkielisenä urheiluseurana
ei kerro monellekaan koripalloilua harrastaneelle hänen lajistaan paljoakaan,
voidaan kuitenkin todeta, että oman koulumme sisäiselle toiminnalle sillä oli koripalloiluakin ajatellen merkityksellinen asema.
Voin vain jälkikäteen vuosikymmenien saatossa ylpeänä varmaan monen
muunkin koripalloilua harrastaneen puolesta lausua Norssille varauksettoman
kiitoksen niistä monista jännittävistä elämyksistä ja kovista koululaisotteluista,
jotka antoivat pohjan suuriinkiin koripallotehtäviin ja myöskin kouluttivat jokapäiväiseen kiihkeään elämänrytmiin, ajattelemaan oikein, alistumaan tappion
hetkillä ja taas nousemaan taistelemaan voitosta.

orssin ampujat
Erkki Näätänen
Norssin ampujat niminen Helsingin Normaalilyseon harrastuskerho perustettiin vuonna 1962. Aika, jolloin Norssin Ampujat perustettiin, oli koulupoliittisilta oloiltaan melko kireää ampumaurheilun kannalta. Tuoreessa muistissa oli
vielä erään maaseutukoulun vastaavantyyppisestä toiminnasta tehty eduskuntakysely, josta oli aiheutunut käytännöllisesti katsoen moisen toiminnan kieltäminen koulujen puitteissa. Kerho saatiin kuitenkin perustetuksi ilmeisesti rehtori Aulis Ojajärven jayliopettaja L. Arvi P. Poijärven jaKouluhallituksen välisten
keskustelujen tuloksena. Ratkaisevana tekijänä oli todennäköisesti se, että ker61

hon toimintaan ei ollut tarkoituskaan liittää mitään varsinaista koulutustoimintaa ja se, että kaikki sen jäsenet kuuluivat johonkin varsinaiseen Suomen Ampujainliiton ampumaseuraan, joita silloin Helsingissä olivat lähinnä Suomen Metsästysyhdistys ja Helsingin Varuskunnan Ampujat (SMY ja HVA). Näihin kuuluminen ei ollut eikä voinutkaan
olla vaatimuksena koulukerhon jäsenyydelle, mutta em. tekijät huomioonottaen kaikki NA:n jäsenet joko olivat tai liittyivät SMY:n nuorisokerhon tai HVA:n jäseniksi.
Kerhon toiminta oli normaalia koulukerhotouhua
kuukausikokouksia pidettiin säännöllisesti ja ampumassa käytiin seurojen kilpailuissa ja omissakin.
Koulun tiloissa pidetyissä kokouksissa keskusteltiin omaan urheilulajiin liittyvistä kysymyksistä, kuultiin joskus alaan liittyviä esitelmiä ja katsottiin filmejä
jotka tosin harvoin liittyivät ampumiseen, mutta sitäkin useammin avaruuja suunniteltiin tuleviin kilpailuihin osallistumista. Urheiden valloitukseen
luvälineitä siis aseita ei kouluun tehtyjä lupauksia kunnioittaen tuotu edes
havaintomateriaaliksi, vaikka joillakin varsinaisilla koulutunneilla joku niin
täisikin tehdä.
Toiminnan kohokohtia olivat kerhon mestaruuskilpailut ja ennen kaikkea oppilaitten ja opettajien väliset ampumakilpailut, joita järjestettiin myös silloin
tällöin. Kilpailulajeina olivat SAL:n sääntöjen mukaiset nuorten lajit, pienoiskiväärin makuuasento ja -kolmiasentoinen kilpailu, pienoispistooli ja olympiaammunta. Näissä pyrittiin lisäksi noudattamaan SAL:n silloista sarjajakoa alle
20-vuotiaat ja alle 17-vuotiaat. Koska kerhon jäsenmäärä oli parhaimmillaan
muutama kymmenen, tässä yleensä onnistuttiinkin. Kilpailut pidettiin poikkeuksetta SMY:n Viikinmäen ampumaradalla, joka saatiin tarvittavalta
osin käyttöön nimellistä korvausta vastaan.
Opettajakunnan kiinnostus toimintaa kohtaan oli varsin innostavaa, sillä he
osallistuivat mielellään kilpailuihin ja auttoivat muutenkin parhaansa mukaan.
Kuraattoreina toimivat ainakin L. Arvi P. Poijärvi, Matti Castren ja varmasti
Kai R. Lehtonen, jotka myös yhdessä tohtori Lindin kanssa olivat innokkaimmat
kilpailuihin osallistujat. Yliopettaja Poijärvi erityisesti piti huolta kilpailujen
kirjapalkinnoista yleensä niin runsaskätisesti, että jokaiselle osallistujalle riitti
jotain.
Muita toiminnan tukijoita olivat jo edellä mainittu Suomen Metsästysyhdistys, joka antoi NAdle samat edut ampumaradallaan kuin omalle nuorisokerholleen ja Oy Sako Ab, joka lahjoitti vanhan ”kolmen linjan” kiväärin tähtäimet
kiertopalkinnoksi.
Kerhon jäseniä olivat muiden muassa Reino Jokisalo, Risto-Heikki Laakso,
Väinö Castren, jotka olivat perustamassa kerhoa, Matti ja Heikki Koivisto, Timo Aho, Pertti Petäjäniemi ja Erkki Näätänen, jotka olivat ehkä aktiivisimmat
ampujat ja edustivat myös SMY:tä ja HVA:a SM-kilpailuissa ja Kari Pakarinen,
Ora Meres-Vuori ja lukuisat muut "nuoremmat”.
Norssin ampujien perustaminen ja ammunnan harrastus oli eräänä osoituksena Turnarien monista toimintamuodoista.
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Turnarit SOU:ssa
Jaakko Ollila
Hannes Syrjälä
Norssin osuus maamme koulu-urheilussa on ollut huomattava. Itse koulu on toiminut pedagogisena oppilaitoksena, jonka pihalla ovat ensimmäiset kuulat, keihäät ja kiekot lennelleet ja jossa on koulittu satoja voimistelunopettajia. Samalla
se on ollut vapaaehtoisen koululaisurheilun tärkeä tukikohta.
Suomen urheilun isä, Norssin, silloisen Alkeisopiston voimistelunlehtori Iwar
Wilskman perusti paitsi Tumareita, myös maan ensimmäisen varsinaisen urheiluliiton, Suomen Lyseoiden Urheilijat. Tämä tapahtui v. 1900. Kun SLU aikanaan kuihtui, löytyi Norssista jälleen apu. Silloinen koulupoika Eero Rönkä lietsoi porvoolaisen urheiluystävänsä Veikko Tähkän kanssa mielialan otolliseksi
uuden liiton SOU:n perustamiseksi, osallistui ensimmäisestä kokouksesta vuonna 1926 lähtien järjestön toimintaan kahden vuosikymmenen ajan ja vei ensimmäisen 110 m;n aitojen mestaruuden.
SOU:n hallituksen jäseninä ovat toimineet seuraavat norssit: Eero Rönkä, Osmo Tuomikoski, Veikko Kock (Pajari), Jaakko Ollila, Kai Malmio, Matti Aro,
Antti Aarnela, Vilho Blåberg, Esko Karhunen ja Hannes Syrjälä. Viimemainittu
toimi liiton puheenjohtajana sen liittyessä v. 1973 Koululiikuntaliittoon.
Kilpailutoiminnassa Norssin osuus on aina ollut merkittävä, mutta alkuvuosina 1926—1930 suorastaan hallitseva. Esimerkiksi yleisurheilun kiertopalkinto
viihtyi Norssin palkintokaapissa yhtä mittaa 6 vuotta ja henkilökohtaisia mestareita on tilastoissa 11 norssia. Kun aikaa myöten SOU:n jäsenkoulujenmäärä on
kasvanut 23:sta 449:ksi ja HOU:n vastaavasti ll:sta 71:ksi, on mestaruuksien
saavuttaminen käynyt yhä vaikeammaksi.
Norssin on kuitenkin pysyttävä mukana jalossa kilvassa. Siitä pitäköön uusi
polvi huolen.
SOU:n kilpailutuloksia liitteessä.

100-vuotisjuhla lähestyy ja
toteutui
Timo Havulinna

Erkki Rahunen

Turnarien 90-vuotisjuhlien järjestelyt olivat hyvänä harjoituksena lähestyvää
100-vuotisjuhlaa varten. Jo 90-vuotisjuhlia varten valittu toimikunta muodosti
myös 100-vuotisjuhlien toimikunnan rungon puheenjohtajanaan edelleen Eero
Rönkä. Muut juhlatoimikunnan jäsenet olivat Erkki Häyrinen (kuoli 1977), Erkki Rahunen, Jaakko Ollila, Hannes Syrjälä, Olli Suontausta, Sampo Aurell, Kaj
Rydman sekä voimistelunopettajat Väinö Lahtinen, Esa Seeste ja Tuomo Jalantie.
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Juhlatoimikunnan ohjenuorana olivat monet tasakymmenvuotiset Turnarien
vuosijuhlat, viimeisin 90-vuotisjuhla, josta silloinen turnari Timo Havulinna
kertoo:
Itse juhlapäivänä koululle oli järjestetty Turnariaiheinen näyttely ja varsinainen juhla alkoi civis Arto Vähälän alkusoitolla, jonka jälkeen oikeusneuvosmies
Eero Rönkä toivotti juhlavieraat tervetulleeksi mm. seuraavin sanoin: ”Poikaparvi toisensa jälkeen on kulkenut Turnarien tietä; opetellut kärsivällisesti taitonsa, kamppaillut sitkeästi Turnarien ja koulunsa puolesta, hävinnyt ja voittanut, edistynyt ja karaistunut sekä kasvanut tehtäviinsä myös henkisesti.”
Tämän jälkeen Norssin ja Turnarien parissa silloin jo yli 30 vuotta toiminut
kouluneuvos Väinö Lahtinen johti vanhojen Turnarien joukkuevapaaliikkeet.
1940—50 -luvun joukkue koostui silloisista kisajoukkueiden jäsenistä ja 'Veteraanien” joukkueessa voimistelivat seuraavassa luetellut innokkaat turnarit (silloinen ikä suluissa): Osastopäällikkö Ilmari Saastamoinen (76), lehtori Niilo
Tammisalo (73), hammaslääkäri Veikko Valkama (70), komisaario Esko Pekonen (66), oikeusneuvosmies Eero Rönkä (62) ja majuri Erkki Rahunen (56).
Professoreiden Poijärvi ja Ruutu johdettua vanhojen Turnarien kuoroa, piti
ylipormestari Teuvo Aura juhlapuheen. Sen jälkeen civis Matti J. Rantanen esitti hanurisoolon, jonka päätyttyä silloiset nykyturnarit saapuivat esittämään
joukkuevapaaliikkeitä ym. voimisteluesityksiä.
Ennen ansiomerkkien jakoa ansioituneille vanhoille- janykyturnareille teatteriohjaaja Matti Aro esitti mielenkiintoisia muisteloita Turnarien kulta-ajoilta.
Juhlaan saapuneiden tervehdysten joukosta kannattaa mainita seuraavilta
henkilöiltä "rapakon takaa” tullut mieltä lämmittänyt yhteinen onnittelusähke;
Ville Ritola, Armas R. Taipale, Armas Liljeberg, Karl Strömberg, Toivo Kala ja
Max Jakobson. Ja olihan Olli Laiho ikäänkuin Turnarien juhlavuodenkunniaksi
tuonut voimistelussa hopeamitalin Mexicon olympiakisoista. Hänet oli kyseisenä vuonna valittu Vuoden Norssiksi.
100-vuotisjuhlan ollessa kyseessä muodostui juhlatoimikunnan tehtävä tavallista laajemmaksi. Historiikin kokoaminen alotettiin jo juhlavuoden alussa. Historiikin painatus y.m. juhlakulujen rahoittamiseksi myytiin historiikistä mainostilaa lähinnä vanhojen norssien johtamille liikelaitoksille.
Eri ikäluokkien voimisteluohjelmien suorittajien kokoaminen paperilla aloitettiin jo kevätkaudella. Varsinaiset voimisteluharjoitukset alkoivat syyskuussa
1978.
100-vuotisjuhlan ohjelma ilmenee historiikkikirjasen alkulehdiltä. Juhlapäiväksi valittiin perjantai joulukuun 1. päivä 1978. Turnarit on tosin perustettu
joulukuun 5. päivänä, mutta silloiset turnarit eivät tienneet, että kyseinen päivä
tulee myöhemmin olemaan Suomen Itsenäisyyspäivän aatto.
Juhlapäivä aloitettiin seppeleenlaskulla seuran perustajan Iwar Wilskmanin
haudalla.
Iltapäivällä oli Turnarien 100-vuotis juhlavastaanotto Norssissa. Varsinainen
100-vuotisjuhla alkoi klo 19.00 Töölön Kisahallissa Mannerheimintie 17.
Postilaitoskin huomioi Turnarit. Juhlan kunniaksi Turnareille myönnettiin
erikoispostileima, jolla leimattiin kaikki Norssiin järjestetystä postikonttorista
juhlapäivänä lähetetty posti.
90-vuotisjuhlassa asetettu tavoite: ”100-vuotisjuhlassa 100 turnaria rivissä”
ylitettiin.
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100-vuotiaalle

Teuvo Aura

Turnarit saa synnystään kiittää "Suomen urheilun isää”, koulun silloista
voimistelunopettajaa ja sittemmin professoria Iwar Wilskmania. Hänen
jälkeensä ovat monet Norssin voimistelunopettajat olleet innokkaasti
mukana poikien vapaaehtoisissa voimistelu- ja urheiluharrastuksissa.
Mutta ratkaisevaa Turnarien vuosikymmeniä kestäneelle vireälle toiminnalle on tietenkin ollut nuorten oma into ja kiinnostus, jossa tärkeänä
kannustimena on
vaihdellessa ollut yhteishenki ja oman
koulun maineen ja kunnian kirkastaminen.
Turnarien 100-vuotinen taival on kappale Suomen urheilun historiaa
pähkinänkuoressa: se on herkästi heijastanut urheiluelämämme kulloisiakin valtavirtauksia. Mainittakoon vain voimistelun väistyminen
yleisurheilun tieltä, hiihdon valtakausi, palloilun yleistyminen jne. Turnarit on vuosien mittaan kasvattanut urheiluseuroihimme taitavia toimihenkilöitä ja eturivin aktiiviurheilijoita, jotka ovat antaneet huomattavan panoksen maamme urheiluelämään.
lältään Turnarit on suomalaisten urheiluseurojen nestori, kunnianarvoisa vanhus. Onneksi sitä ei kuitenkaan uhkaa kalkkeutumisen vaara,
koska sen jäsenistö saa jatkuvasti uutta verta luonnollisen vaihtumisen
tietä. Uskon myös, että polvi pojasta aina vain paranee, ja näin ollen Turnareille voi ei ainoastaan toivoa vaan myös ennustaa elinvoimaistatulevaisuutta. Esitän juhlivalle seuralle entisten turnareiden lämpimät kiitokset ja onnentoivotukset.
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Norssin ennätyksiä sekä turnarien saavutuksia kouluajoilta ja sen jälkeen.
Jaakko Ollila
Norssin ennätykset yleisurheilussa
Koonnut Väinö Lahtinen v. 1966
100

m juoksu

Kuusela, Seppo

200

m

juoksu

Kuusela, Seppo

400 m juoksu
1.000 m juoksu

Lindström, Yrjö
Sarkama, Raimo

1.500 m juoksu
110 m aitaj. (91,4)
75 m aitaj. (91,4)

Aro, Matti
Kuusela, Seppo
Kuusela, Seppo

Pituushyppy

Korkeushyppy
3-loikka

Kuusela, Seppo
Valtonen, Niilo
Vauhkonen, Kauko

Seiväshyppy

Kaajas, Tuomo

Kuulantyöntö (5,4)

Vauhkonen, Kauko

Kiekonheitto (1,5)
Kaajas, Lauri
Keihäänheitto (700) Nieminen, Heikki

1951 Viipurin Urheilijat—
Heinolan Isku 1. sija
22,8
1951 SVUL:n Helsingin piirin
mestaruuskilpailu 2. sija
1953 Nuorten SM kilpailu Porissa
52,1
2.39,5 1953 Tervakosken Pato,
kansallinen kilpailu
4.11,7 1926 Kansallinen kilpailu
1951 Norssi —Ressu-ottelu
14,9
1951 SVUL:n Helsingin piirin
10,7
17 v. piiriennätys
684
1951 17 v. suomenmestari
185
1937 Kansallinen kilpailu
14,06 1930 Turun Urheiluliiton
kansallinen kilpailu
400
1962 HOU:n sisähallimestari
16,31 1931 Oppikouluottelu
Tallinna—Helsinki
48,65 1959 Norssi —Ressu-ottelu
59,88
1940 SOU:n mestari
10,9

Tätä ennätysluetteloa laadittaessa on otettu huomioon ainoastaan viralliset
täysin valvotut kilpailut. Luokkien urheilutunneilla ja Norssin urheilupäivinä
saavutetut tulokset ovat tästä syystä jääneet huomioimatta.
★

Vuonna 1928 kirjattiin lisäksi Norssin ennätyksinä:
Vauhditon pituus
A. Sarkkila
Vauhditon korkeus O. Tuomikoski
Vauhditon 3-loikka T. Hakonen
500 m luistelu
J. Sunden
5.000 m luistelu
J. Sunden
SOU;n

302,5
140,0
921

48,6
9.27,7

kilpailutuloksia

SOU:n yleisurheilun alkuajat olivat Norssin Turnarien kukoistuksen aikaa,
josta osoituksena seuraavat norssien saavutukset SOU:n mestaruuskilpailuissa
vv. 1926—1931;
1926 Viipuri

110 m:n aidat
60
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m

1)
3)
4)
2)

E. Rönkä
O. Tuomikoski
M. Ollila
E. Rönkä

17.0
17.3
17.5

200 m

1.500

m

Korkeus
1.000 m:n viesti

Koulujen väliset pisteet
1927 Helsinki

110

m:n

aidat

E. Rönkä
V. Pore
M. Aro
V. Valtonen
O. Tuomikoski
E. Peltonen
Norssi
(A. Aalto, V. Pore,
E. Rönkä, M. Aro)
1) Norssi
2) Ressu
2)
3)
1)
4)
1)
3)
1)

1) E. Peltonen

E. Rönkä
1) M. Aro
1) Norssi

2)

1.500 m
1.000 m;n viesti
Korkeus
Koulujen väliset pisteet

110

m

aidat

3) E. Peltonen
1) Norssi
2) Terijoen yht.lys.

m

1.000 m viesti
Pituushyppy

Korkeushyppy
Keihäänheitto
Koulujen väliset pisteet

1929 Lahti

„

16.2

20 cm jälj

4.21,8
2.09,8

Ressu

173

102,5 pist.
97
71

„

2) E. Peltonen
3) M. Ruuth (Ruutu)

5)

1.500

126 pist.
100

(M. Aro, E. Peltonen,
E. Rönkä, A. Aalto)

3)

1928 Tampere

4.30,1
4.34,0
170
165
2.08,8

J. Ollila

4) O. Väyrynen

J. Ollila
8) T. Juusela
1) Norssi

7)

(O. Väyrynen, E. Peltonen,
O. Tuomikoski, A. Aalto)
4) E. Peltonen
9) O. Tuomikoski
3) E. Peltonen
4) E. Peltonen
1). Norssi
2) Terijoen yht.k.
3) Ressu

1) V. Kock. (Pajari)
1) E. Peltonen
110 m:n aidat
Koulujen välinen 3-ottelu 1) Norssi
(E. Peltonen, K. Vauhkonen
O. Huuri)
2) E. Peltonen
3-ottelu parhaat lajit
3) K. Vauhkonen
Vapaavalintainen 3-ottelu 2) K. Vauhkonen
Koulujen väliset pisteet 1) Norssi
60 m

2) Lappeenrannan yht.k.

4.29
4.33

4.33.5

2.12.3

654
626
165
52,98

76.5 pist.
62.5
„

62

7.3
16.1
669,56 pist
227,75
224,71
242

96,5
47,0
67

1930 Kuopio

Pituushyppy

Keihäs
Kiekko
3-ottelu
Koulujen väliset pisteet

1931 Hämeenlinna

110 m:n aidat
3.000 m maastojuoksu
1.000 m viesti
Pituushyppy

3-ottelu
Kuula

Koulujen väliset pisteet

3) K. Vauhkonen
3) K. Vauhkonen
1) K. Vauhkonen
1) Norssi
(K. Vauhkonen, J. Koivu-

laakso, H. Nieminen)
1) Norssi
2) Vaasan lys.
3) Ressu
3)
3)
2)
2)
2)
2)
1)
2)
3)

K. Vauhkonen
E. Erho
Norssi
T. Parikka
K. Vauhkonen
K. Vauhkonen
Norssi
Vaasan lys.
Ressu

621
50.00
43.56

609,34
73,5

51,0
39,0
20.3
12.14

2.13.1
256,5 pist
15,76
77,4 pist
46,0
„

41,0

Myöhemmissä kisoissa ovat turnarit yltäneet SOU:n mestaruuksiin seuraavasti:
1936 Lahti

1940 Kouvola

Korkeus
Korkeus
Keihäs

1944
1946
1947
1948

Varkaus
Mikkeli

Tampere

Turku

Seiväs
110 m;n aidat
Seiväs
Seiväs

Niilo Valtonen
Heikki Nieminen
Heikki Nieminen
M. Mehto
O. Uotinen
Matti Sutinen
Matti Sutinen

180
179

59,88
280
16,5
350
350

Myös uinnissa ovat Turnarit olleet näyttävästi "pinnalla” josta osoituksena
seuraava SOU:ssa mestaruuksia saavuttaneiden norssien nimiluettelo:
1934 Mikkeli
1935 Savonlinna

1949 Helsinki
1950 Helsinki
1951 Helsinki
1954 Helsinki

400 vu
100 su
100 vu

100 su
200 ru
4x50 vu
200 ru
200 ru
3x50 sekaviesti

3x50 sekaviesti

1955 Lappeenranta 3x50 sekaviesti
Ponnahduslautahypyt

1956 Jyväskylä
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100 su

I. Vuokko
Eino Elo
K. Pesonen
Eino Elo
Eino Elo
Jorma Soininen
Jorma Soininen
(K. Seppelin, J. Soininen,
I. Siimes)
(J. Liukkonen, Klaus Bremer,
Juhani Karras)
(Juhani Karras, Klaus
Bremer, JoukoLiukkonen)
Jouko Liukkonen
Klaus Bremer

6.23,5

1.37,0
1.13,0

1.37,5
3.12,2
2.15,9
3.15,9
3.09,7
1.47,8

1.49,8
1.45,7
28.68
1.16,2

Voimistelu on ollut yleisurheilun ja uinnin ohella yksi norssin kunniakkaimmista "leipälajeista”. SOU:ssa on saavutettu yhdeksän joukkuevoittoa
ja kuusi henkilökohtaista mestaruutta, kuten toisaalla tässä "opuksessa”
voimistelua käsittelevästä kirjoituksesta ilmenee.
Vauhdittomissa hypyissäkin ovat norssit yltäneet SOU:n joukkuemestaruuteen 2989 pisteellä Hämeenlinnassa v. 1941.

Helsingin halkijuoksu
(Kaivohuoneelta —Pallokentälle) Koululaissarja

1925
1926
1927
1928
1929

1.
1.
1.
1.

Norssi
Norssi
Norssi
Norssi
1. Norssi

11.03
10.31
10.52
11.13,5
11.10,5

10-miehisissä joukkueissa juoksivat mm. M. Aro, E. Hakapää, T. Honkavaara, T. Ailio,
M. Ollila, N. Puisto, V. Valtonen, A. Holopainen, E. Rönkä, M. Ruutu, L. Kallio, T. Juusela, A. Aalto, J. Ollila, O. Väyrynen, E. Eho, E. Kaitila, T. Meller.
Voittaessaan koululaissahan sijoittui Norssi lisäksi pistesijoille koko kilvassa.
kinnoksi tuli aina jalkapallo Norssin "futaajille”.

Pal-

Halkijuoksu oli mennyt Turnarien "veriin” niin syvälle, että vielä koulusta päästyäänkin he halusivat juosta sen ja järjestäjät hyväksyivät vanhojen norssien joukkueen mukaan kilpailuun.
Turnareille PE 1.56,3 10x100 m viestijuoksussa v. 1926
Ennätyksen ja jälleen voiton 10x100 m viestissä juoksivat A. Aalto, V. Pore, T. Meller,
V. Valtonen, O. Väyrynen, M. Aro, E. Peltonen, A. Cajander (Kalela), O. Tuomikoski ja

E. Rönkä.

Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa
(Katsaus Norssin matrikkelin pohjaksi antamien tietojen valossa turnarien urheilusaavutuksiin ja -toimiin kouluaikana ja sen jälkeen).

Yleisurheilu
Sakari Aarniala
Eero Haapasalo
Paavo Jaale
Alfons Kautonen
Antero Kuusisto
Kai Lauren
JormaLindell
Yrjö Lindström
Matti Ollila
Vieno Pore

Kari Rahkamo

2 SM, Akat. PM, maaotteluedustuksia
Akat. mest. murtomaanjuoksussa
Olympiapronssi keihäänheitossa
Olympiaedustus moukarinheitossa
SAUL;n mest. korkeushypyssä
nuorten SM;

3 SM, 2 SAUL:n mestaruutta
SAUL:n mestaruuksia, palkintosijoja SM-kilpailuissa
Poikaurheilupäivillä 110 m:n aitojen mestaruus
nuorten SM
4 SM, 31 maaottelua, SE 3-loikassa
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Eero Rönkä
Yrjö Sarvilahti
Armas Taipale
Arno Tuurna
Matti Sutinen

PE 10x100 m
n. 300 palkintoa eri lajeissa
2 olympiakultaa, ME kiekonheitossa
Akat. mestari 3-loikassa
2 olympiaedustusta seiväshypyssä, EM, 19 maaottelua
★

Satu Suontausta

ensimmäinen tyttö-turnari, joka on saavuttanut Opiskelijoiden Liikuntaliiton mestaruuden (naisten 100 m
j. v. 1974)

Jalkapallo

Pertti Alaja
Antti Einiö
Reijo Jalava
Kari Kallio
Raimo Lukander
Jussi Mehto
Raimo Pajo
Mauri Pohto
Risto Rinne
Bertil Silve
Olli Suontausta
Niilo Tammisalo
Yrjö Tuhkunen

maaottelulta, ammattilaisena Tanskassa
SAUL:n mestaruus
SM, maaottelulta
nuorten SM
SM
TUL:n mestaruus
SM, Suomen Cup-mestari
Akat. mestari
2 SM, 8 maaottelua
2 SM, 8 maaottelua
nuorten SM
3 SM, 29 maaottelua
maaotteluedustuksia

Jaakko Arajärvi
Antti Einiö
Kaarlo Einiö
Gideon Karha
Visa Lappalainen
Esko Pekonen
Akseli Pietiläinen
Mauri Pohto
Risto Rinne
Armas Saarinen
Feliks Siimes
Niilo Tammisalo
Yrjö Tuhkunen
Ohto Uotinen

maaotteluedustus
2 SM
SM
maaotteluedustus
3 SM, maaottelulta
4 SM, 10 maaottelua
3 SM
Akat. mest.
2 maaottelua
4 SM, 5 maaottelua
4 SM, maaotteluedustuksia
4 SM, 7 maaottelua
5 SM, useita maaottelulta
2 SM, maaotteluedustuksia

Jääpallo

★

(1920-luvun alussa voittivat Norssit Helsingin koululaismestaruuden, joukkueen

muodostuessa seuraavista yllämainituista HJK:n pelaajista; Saarinen, Lappalainen, Pekonen, Siimes, Tuhkunen. 1929 saman mestaruuden voittivat seuraavat
Jukolan Poikiin kuuluvat norssit: Leo Talvio, Mauri Ahlroth, Erkki Ahlroth, Jaakko
Ollila, Esko Peltonen, August Bergman, Jaakko Wallenius).

rungon

Jääkiekko

Antti Einiö
Niilo Tammisalo
70

SAUL:n mestaruus
SM

Pesäpallo

Aarne Kuosmanen
Reino Launonen
Urho Pulkkinen
Eero Rönkä
Armas Saarinen
Väinö Soininen

SM
SM II
ikämies SM
SM II (Pikku-Maila)
2 SM
3 TUL:n mestaruutta

Lentopallo

Raimo Ikonen
Kainu Mikkola

SM
8 maaottelua

Käsipallo

Saulo Haarla
Kalevi Kaivola
Pentti Laaksonen
Jyrki Lappalainen
Visa Lappalainen
Pentti Lehmuskallio
Leo Liusvaara
Pertti Mutru
Harri Piehl
Eero Routamo

Kari-Pekka Tolvanen
Jaakko Tuominen

SM

SM (ulkokentällä)
2 nuorten SM, 8 maaottelua
SAUL;n mestaruus

10 SM, 27 maaottelua, w. 59—61 paras käsipalloilija
SAUL:n mestaruus
nuorten SM
2 maaottelua
SM-sarjassa otteluita
useita SM, 2 SAULm mestaruutta
4 maaottelua
kansainvälinen käsipallotuomari

Koripallo

Toivo Aro
Aarne Huuskonen
Risto Kala
Esko Karhunen
Kai Koskinen
Pentti Kuosmanen
Jyrki Lappalainen

Visa Lappalainen
Pertti Mutru
Harri Piehl

SAULm mestaruus
SM
olympiaedustus, lukuisia maaotteluita
13 SM, olympiaedustus
nuorten SM, NMKYm EM
Aikala Cup
SAULm mestaruus
SM
7 SM, 38 maaottelua, olympiaedustus
useita maaotteluita

Voimistelu
Esko Kosunen
Olli Laiho
Timo Lassila
Kimmo Leimu
Erkki Leimuvirta
Yrjö Luukko
Ossi Mäkelä
Heikki Niini
Eino Saastamoinen
Matti Sutinen
Hannes Syrjälä

SOUm mestari
olympiahopea, useita maaotteluita, 3 SOUm
mestaruutta, nuorten PM
SM, nuorten SM, 3 SOUm mestaruutta
7 SM, SAULm mestari
useita SM, 2 olympiaedustusta, SOUm mestari
nuorten maaotteluedustus
SOUm 2 joukkuemestaruutta
useita SM ja SOUm mestaruuksia
olympiahopea
3 SOUm mestaruutta, SVLm poikien ja nuorten
mestaruuksia
nuorten SM, SOUII
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Uinti
AimoArho
Sorri Aro
Toivo Aro
Klaus Bremer
Juhani Karras
JoukoLiukkonen
Erkki Mättö

Ilmari Niemeläinen
Pertti Niemi
Paavo Nurmi
Jouni Pelttari
Uljas Rauanheimo
Eero Routamo
Risto Santala
Kalevi Seppelin
Lauri Siren
Jorma Soininen
Väinö Soininen
Leo Telivuo
Juha Tikka

Yrjö Tuhkunen
Veikko Vähätalo

SOU:n mestari
Akat. mestaruus
olympiaedustus, 12 MM uimahypyissä
26 SM, PM hopea, PM pronssi uinnissa ja vesipallossa

SM viestinuinnissa
SM viestinuinnissa, SOU:n mest. viestinuinnissa ja
uimahypyissä
SAUL:n mestaruuksia
2 olympiaedustusta, 29 SM, 8 PM uimahypyissä
SOU;n mestari uimahypyissä
SM, 6 Akat. mestaruutta

SM viestinuinnissa
SM
SAUL:n mestaruus vesipallossa
SAI
nuorten SM selkäuinnissa ja uimahypyissä
11 SM vesipallossa
8 maaottelua vesipallossa
useita SM ja ennätyksiä, SOU:n mestaruuksia
TUL:n vesipallomestaruus ja ikämiesmestaruus
uinnissa
9 SM, 25 SAUL:n mestaruutta
8 SM, useita SE, 3 PM, rintauinnissa w. 52—56
kaikkien maaotteluiden kapteeni, valittu 3:sti vuoden
parhaaksi uimariksi.
SM vesipallossa
7 SM ja useita maaotteluita vesipallossa

Ammunta

Pekka Artto
Erkki Hartikainen
Juhani Heikinheimo
Esko Jalovaara
Reino Jokisalo
Teuvo Musto
Heikki Niini
Ensio Oila
Heikki Paasikallio
Roine Pallasvuo

osallistunutkansainvälisiin kilpailuihin
isopist. suurmestari
SAUL:n mest., Pohjoismaiden RUL:n mestari
ikämies SM
Norssin mestari pienoiskiväärillä
armeijan sot.kiv. mestari

puol.voim. joukkuemestaruus

Jukka Tarjanne
Alfred Turja
Arvo Vaarne

osallistunut kansainvälisiin kilpailuihin
2 SM
ammunnan suurmestari
vapaa- ja pien.kiv. suurmestari, MM-kilpailuedustus
pien.pist. mestarilk.
pist. I Ik
pist. suurmestari

Eino Elo
Eero Virkkunen

osallistunut alppihiihdon MM-kilpailuihin
akat. mestari

Tapani Sohlberg

Hiihto

Suunnistus
Olavi Aspinjaakko

'Teppo Laurikainen
Roine Pallasvuo
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puol.voim. partiosuunn. C Ik mestari
poliisien SM, suunnistuksen mestarilk
suurmestari, SAUL:n mestaruus

Keilailu
Kauko Ahlström
Esko Nyyssönen
Jussi Nyyssönen
Toivo Sillanpää

valtakunnan suurmestari, useita SM, MM- ja EMkilpailujen edustuksia
2 joukkue SM, SM pronssi, useita maa- ja kaupunki
otteluita
suurmestari, kansainväl. kaupunkiotteluita,
ikämies SM
valtakunnan suurmestari, SM ja MM-kilp.edustuksia,
-

maa- ja kaupunkiotteluita

Tennis
Niilo Lahonen
Erkki Mättö
Hannu Pelkonen
Kaarlo Wilen

nuorten SM

Akat. mestaruuksia
SM, B
palkintosijoja arvokilpailuissa

Moottoriurheilu
Klaus Bremer
Eino Elo
IlmoKurki-Suonio
Erkki Lavonius
Niilo Malmgren
Juhani Uusmaa

2 SM, autoilu

2 SM, autoilu

moottoripyöräilyssä useita palkintosijoja

maantieautokilpailuissa useita palkintosijoja
auto- m.pyöräkilpailuissa useita palkintosijoja
ralliautoilussa useita palkintosijoja

Eri urheilumuotoja
Raimo Hyväri
Esa Ellonen
Antti Saastamoinen
Risto Huttunen
Mauno Heikkilä
Kari Mikkola
Pentti Salanterä
Max Jensen
Mauno Heikkilä
Kaarlo Wilen
Pauli Paukkonen
Tom Artela
Erkki Hartikainen
Arvi Juusela
Kullervo Virtanen
Antti Einiö
Kaarlo Einiö
Jarl Sunden
Bertel Wathen
Aulis Cannelin
Ahti Tarkkanen
Aimo Siro

SFI:n mestari, useita henkilökoht. ja joukkuepalkintoja pyöräilyssä
pöytätenniksen suurmestari, 9 SM, 15 maaottelua

pöytätenniksen SM C Ik
purjelennon "hopea C”
nykyajan 5-ottelussa SM b, sot. 3-ottelussa
2 mestaruutta

Akat. mestari painonnostossa
SE painonnostossa
judossa kaikkien sarjojen SM 1963 ja keskisarjan
SM 1964
nuorten SM kalpamiekkailussa
SAUL:n mestaruus floretti- ja säilämiekkailussa
SAUL:n mestaruus soudussa
oppikoulumestaruus melonnassa
pohj.maiden res.ups. merikilpailun partiomestaruus
puol.voim. nyrkkeily mest.kilpailussa hopea
2 SM uistimen- ja perhonheitossa
8 SM jayli 30 maaottelua maahockeyssa
4 SM maahockeyssa
SM luistelussa
Norssin edustaja luistelussa 1914
saanut purjehduksessa n. 500 palkintoa
SM purjehduksessa
SE lennokki- ja purjelennossa, purjelennon A, B,
C tutkinnot
73

Urheilukynäilijät

Heikki Brotherus
Erkki Merinevz
Antero Mäkipää
Jussi Nyyssönen
Matti Ollila
Esko Pekonen
Yrjö Puhkunen
Hugo Valpas

Olavi Varoma
Urheilun johtajia
Kauko Ahlström

S. keilailuliitto, kans.välisen keilailuliiton bowlingjaoston pj

JormaLindell
Jaakko Ollila
Eero Rönkä
Feliks Siimes
Väinö Sinisalo
Väinö Soininen
Olavi Suvanto
Hannes Syrjälä

Stadion Säätiö
SAUL, Otaniemen Urheilusäätiö
SOU (syntysanat), HKV, parin tennisseuran ja yhden
uintiseuran pj
SAUL
SVL
TUK
TUL
SOU

★

Edellä olevien saavutusten lisäksi on Norssiin ja vanhoille turnareille kertynyt satoja
HOU:n ja eri liittojen piirimestaruuksia. Niiden luetteloimiseen ei ole tilaa. Uljaimpia
hetkiä ovat varmaan olleet kouluaikana ne hetket, jolloin on onnistuttu nujertamaan "toinen suuri” eli Ressu.
Lisäksi on vanhoja turnareita erittäin lukuisasti eri urheilulajien urheiluseurojen, erikoisliittojen ja säätiöitten puheenjohtajina, perustaja- ja hallituksen jäseninä sekä muina
toimihenkilöinä. Voimistelunopettajia on turnareista valmistunut niin runsaasti, että on
ollutRessullekin jakaa. "Turnarihengen” säilymistä kuvannee parhaiten Norssin matrikkelissa se, että n. 3/4 entisistä norsseista on ilmoittanut vapaa-ajan harrasteekseen urheilun sen eri muodoissa.

Nyt esitetty luettelo "saavutuksista” tuskin on täydellinen eikä varmaan aivan oikeakaan, koska se perustuu ao. henkilöiden lähinnä Norssin matrikkeliin antamiin usein
muistiin perustuviin tietoihin. Toisaalta monet eivät ole lainkaan ilmoittaneet urheilusaavutuksiaan Norssin matrikkeliin, joka kattaa tiedot vain vuoteen 1967 ja sisältää kaiken lisäksi tuona vuonna kaikki vielä koulussa olleet suppein tiedonannoin.
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ORAVAN TARINA
Tarina Kansallis-Osake-Pankin
virallisesta tunnuksesta on paljolti
tarina oravasta.

Kansallispankin ensimmäinen

liikemerkki ei vielä tuntenut oravaa. Merkki on peräisin viime vuosisadalta ja eräiden muistitietojen
mukaan se on Akseli Gallen-Kallelan käsialaa.

Eliel Saarisen suunnittelemassa
ansiomerkissä vuodella 1921 on kuva-aiheena sittemmin niin tutuksi
tullut neljän oravan ryhmä. Siitä
muodostui myös liikemerkki, jolla
on käyttöä yli viisi vuosikymmeniä.

Taiteilija Olof Eriksson teki
Saarisen suunnitteleman tunnuksen

pohjalta uuden
luvun lopulla.

liikemerkin

1950-

Myös Kansallispankin uusin
tunnus on orava-aiheinen. Sen on
suunnitellut Heikki Toivola, joka
voitti pankin vuonna 1974 järjestämän liikemerkkikilpailun.

hKANSALLISOSAKE-PANKKI

Tervehdimme
100-vuotiaita
Norssin Turnareita

■ Il
11 EZ
'

INSINÖÖRITOIMISTO
EERO PALOHEIMO & MATTI OLLILA

Oy Esso Ab
Amer-yhtymä Oy, Amer-Tupakka

Wihuri Oy

Siemens Osakeyhtiö
76

Mr ALEXANDER
ALEKSI 19

Valistus Oy
Osuuspuu

Duodens Oy

KY Pentti Pajari

Wihuri Oy, Witraktor
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RAKENNUSKUNTA

ONNITELEE
100V.
NORSSIN
TURNAREI1A

W\

Meiltä ne saatte
Hyvännäköiset vaatteet
joka tilaisuuteen.

Herkut ja katteet
illanistujaisiin.
Kätevät varusteet
iloiseen arkeen.
K

T
PARAS MENNÄ STOCKMANNILLE

STOCKMANN
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Valmistamme ja toimitamme
tietoliikennejärjestelmiä
teollisuustoimintojen
automatisointeja
tietojenkäsittelyjärjestelmiä
alaamme on tiedon

kerääminen
käsitteleminen
siirtäminen

NOKIA ELEKTRONIIKKA
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Poikkea
m! rc
Suomalainn m:
kotimaiselle Il UON-asemalle.
Niitä on jo yli 300.

?r
Me emme sano

sitä luovuudeksi vaan
ammattitaidoksi
Emme halua mystifioida työtämme. Jos haluatte rakentaa mainontanne
Vakavaa, loogista työtä me teemme. tosiasioille ja käyttää apunanne
Tosiasioista lähdetään ja työtä ammatti-ihmisiä, teillä on asiaa
tehden tullaan ratkaisuun. Ammatti- TOPITÖRMÄÄN.
työhön kuuluvat mielestämme - Rakenteeltamme olemme
itsestään selvinä ratkaisun selkeys, joustavasti toimiva, keskisuuri mainostoimisto, viittä vaille
tuoreus, ainutkertaisuus. Tällaiseen
tulokseen pääseminen vaatii tietysti viisitoistavuotias. Liikevaihtomme
myös ammattitaidon sitä osaa, jota 19 milj. tilikaudella
kajahtaen luovuudeksi sanotaan. 1.4.1977-31.3.1978.
Me puhumme mieluummin ammattitaidosta kokonaisuutena.

ir
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Markkinointi TOPTTÖRMÄ Oy
Fredrikinkatu 48 A 00100 Helsinki 10

puh. 694 1600
telex 121713 turma sf

Tuloksekkaan
opiskelun
edellytys on
terveys

Terveyden ylläpitämisessä on ravitsemuksella suuri merkitys. Ravinnon
valitsemisessa ja ruokailuajoissa tulee
ottoa huomioon se, että

0 ravinto sisältää

oikeassa suhteessa

energiaravintoa ja suojaravintoa

9 ruokailuajat ovat

säännölliset

% alkoholijuomien käyttö

ei häiritse
ravintoaineiden tasapainoa.

Alkoholijuomissa
ei ole vitamiineja
Alkoholijuomissa on vitamiineja erittäin
vähän. Oluessa on jonkin verran B-vitamiinia eli tiamiinia. Jotta päivittäinen tiamiinin
tarve tulisi tyydytetyksi, olisi olutta kuitenkin juotava noin 50 pullollista vuorokaudessa.

Alkoholin runsas
käyttö johtaa
ylipainoisuuteen
Runsas

alkoholijuomien käyttö nor-

Alkoholijuomien suuri joulemäärä
johtuu siitä, että alkoholissa varsinkin
oluessa on melko runsaasti hiilihydraatteja.
-

-

Alkoholi ja veren
sokeri
Jos ateria korvataan oluella, nousee
veren sokeripitoisuus nopeasti, Samalla
nälän tunne häviää. Vaikutukset ovat kui-

tenkin näennäisiä ja lyhytaikaisia verrattuina
runsaasti valkuaisaineita sisältävän aterian
vaikutuksiin.

Runsas alkoholin
käyttö häiritsee
ravitsemusta
Pitkäaikainen ja runsas alkoholijuomien
käyttö syrjäyttää muut energiaravintoaineet
ja suojaravintoaineet ja aiheuttaa ravitsemushäiriöitä, jopa aliravitsemusta.
Opiskelussa tarvitaan henkistä ja ruumiillista vireyttä, joiden perusta on monipuolinen ravinto.

■Y

Tunne vastuusi

maalin ruokailun yhteydessä johtaa lihomiseen. Ylipainoisuus taas aiheuttaa
terveydellisiä haittoja.

Oy Alko Ab

Lähde: Ylioppilasterveys ry:n ravitsemusjulkaisu, 1976.
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mallikelpoinen
-tutkittu -testattu
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sa

suomalainen

helkama
turvapyörä
Meiltä:

/cai/yvo7vi/7

/C€/£/CC//7/
§CJ\UiSiOKJCJ

Ja

/C€/£#CC//7/
P*Oi* CA

Uusi mullistava helppokäyttöinen
Shimano PPS vaihteisto!
Helkama-kauppiaat
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Edullinen uutuus nuorille pareille

tJla/eMZsi

■

yh/rf/z/YY/

Pariturvaa muistuttavia ns. suurvakuutuksia on tähän asti
myyty yhden hengen vakuutuksina. Tällöin on vakuutettu mies
vaimon jäädessä ilman vakuutusturvaa.

antaa vaimolle samansuuruisen turvan vain kolmanneksella
miehen maksusta.
Kannattaa ottaa yhteys lähimpään Kalevan konttoriin.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Kätevä
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Hyvän illan

lintu.

/viimevuoden
kymmenestä eniten
katsojia keränneestä ohjelmasta
oli MTVn
Katsojat kerää

MTV

CULTOR Vankkaa
kokemusta
asfalttiteissä

Helsinki 55, Hämeentie 103, Puh. 750 506
Sivuliikkeet: Turku, Pori, Kotka, Rovaniemi
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f

Jr
a

BKM

4)

pitää
oikealla

tiellä

Matkailukartat, tiekartat, ympäristökartat,
ulkoilukartat ja maastokartat

MAANMITTAUSHALLITUKSEN
KARTANMYYNTI

w/

PL 209, 00131 Helsinki 13
Vaihde 90-175 81 1
Karttamyymälä; Eteläesplanadi 10

85

Koko
holohoHo
Primosta.

O
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Primo Oy

00700 Helsinki 70

puh. 90-354 311

suomalainen

sjzj»

EJRJ

ratas

SLRj

pitää varmasti

i€Ri Gm
02270 Espoo 27, puh. 90-883 122

Asea-Skandian
korkealaatuiset kodinkoneet
3

C53
CYLINDA PYYKINPESUKONEET

ASTIANPESUKONE DM 12

Asea-Skandian Cylinda-sarjan pesukoneet ovat nykyaikaisia kauan.
Tinkimätöntä laatua ja tutkittua tehokkuutta. Kolme mallia, useita vä-

Cylinda DM 12 pesee kerralla 120
astiaa ja ruokailuvälinettä. Kattiloil-

rejä.

Pyykin kuivaukseen:
kuivausrumpu ja kuivauskaappi

KYLMÄKALUSTEET
Asea-Skandian kylmäkalusteet tarjoavat monipuolisia ratkaisuja taruoansäilytykseen.
loudelliseen
Sarjaan kuuluu jää-viileäkaappeja,
jääkaappipakastimia. kaappipakastimia ja säiliöpakastimia.
Myös värillisinä.

le samoinkuin aroille astioille omat
pesuohjelmansa. Sisätila kokonaisuudessaan krominikkeliterästä.
Useita värejä.

Valtuutetuista ammattiliikkeistä kautta maan. Valtakunnallinen huoltoverkko.

ASEA-SKANDIA OY
ESPOO

•

KUOPIO • LAHTI • LAPPEENRANTA - OULU

•

■

RAISIO • ROVANIEMI SALO • TAMPERE • VAASA
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ABESSimALAISET SOTIVAT VAIN PAITA PÄÄLLÄ

,

mutta Sinä tarvitset
tunteva norssi ajattelc
kaulaansa, vaan vaatii

muitakin vaateparsia. Eikä kukaan arvonsa
”Paita kuin paita” tai sido mitä narua tahansa
aina PARASTA;

TÄÄ MERKKI JOS EI HYVÄÄ
ISKEÄ SAAT OLAIN TAKAA!

TAKAA.

Reippaitten miesten vaatehtimo. Mikonkatu 1
ELON PAITAA PAIKALLA EI TARVITSE PAIKATA PAIKALLA!

Aina mukana ajan kuvassa

...

Tämä oli ilmoituksemme Norssin Veikon ensimmäisessä
numerossa vuonna 1935. Palvelemme edelleen nykyisiä
ja vanhoja turnareita ja norsseja myymälöissämme:
Keskustassa os. Kaisaniemenk. 4, Töölössä os. ”töölön
elo”, Mannerh.tie 96. Feminiineille, sekä nuorille että
varttuneille, Emilia os. Mannerh.tie 96. Tukkuosasto, joka m.m. markkinoi SISU-neuleita os. Kaisaniemenk. 1.
Sisar-yhtiö maan kuulu solmiotehdas, EBB-SOLMIO Oy.
Näitä yhtiöitä johtaa m.m. Turnareiden puh.johtajana
toiminut ekonomi Eino Elo.
Pirteätä 100-vuotista onnitellen

EMIL ELO OY
vanhan turnarin asusteaitta
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Sähkö johtaa
eteenpäin.
Talous tarvitsee nyt uutta voimaa;
kaikki mahdollisuudet on käytettävä hyväksi.
Lujitamme talouselämän perustaa laajentamalla
sen energiapohjaa.
vesi-,
hiili-,
Jalostamme
kaasu-ja ydinvoimasta sähköenergiaa.
Tuotannon monipuolisuus varmistaa sen,
että sähkö on kriiseistä vapaata, luotettavaa energiaa.
Sähkön varaan kannattaa rakentaa.

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÖ
89

Sovella-kalusteet
Sovella-kaluste-

järjestelmän monista eri osista

m

n
&

voit rakentaa
juuri sinun eteisesi ja perheesi
kokoa vastaavan
säilytysratkaisun. Sovella-järjestelmässä on
monia juuri eteiseen suunniteltuja tuotteita:

&

is

vaatenaulakko

hattuhyllyineen,
ylä- ja alakaapistot, koukkulista kassien ja
pusakoiden säilytykseen sekä
kenkäteline.

m
m

Tule tutustumaan Sovellan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

owe
Sovellaa valmistaa

Kodinkalusteet
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Oy G.W. Sohlberg Ab
Työnjohtajankatu 1, 00810 Helsinki 81
PL 33, 40101 Jyväskylä 10

Perheen edustajamme
Monlturva
tarkoittaa sitä,että
selvittää
kanssasi, mitä ja minkä kokoisia vakuutuksia
perheesi tarvitsee. Saat vakuutussuunnitelman,
jonka voit toteuttaa oman harkintasi mukaan.

tv.

Vv::v:

mm.
Ota yhteyttä Pohjolan ja Suomi-Salaman konttoriin tai edustajaan.
Hänen kanssaan voit tehdä perheellesi yksilöllisen vakuutussuunnitelman, jossa otetaan huomioon nykyinen elintaso, vastuu ja
sosiaaliturva sekä nykyiset vakuutukset. Suunnitelma ei maksa
mitään, mutta sen perusteella voit ryhtyä toteuttamaan vakuutuskokonaisuutta
Sinun Perheesi Moniturvaa.
Perheen Moniturvan piiriin voidaan liittää henki-, työkyvyttömyys-,
sairaala-, tapaturma-, nuoriso-, koti-, auto-, kesämökki-, vene-,
ym. perheellesi tärkeät vakuutukset.
—

POHJOLA- SUOMI SALAMA
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Paljon hyötyä

Kokin

jäsenyydestä
•

•
•
•

•

•

1% ostohyvitys HOK:n ja Sokoksen kassalipukkeista 2.000 mk:n
eristä.
Jäsenetutarjoukset sekä valtakunnalliset että Hokki-kohtaiset.
Sokos-hotelleissa asut 50% viikonloppualennuksella.
Jäsenetumatkat: tosi edulliset lennot Yhdysvaltoihin ja Kanadaan
tai viikonloppupaketit lentäen johonkin 10 paikkakunnan
-

Sokos-hotelleista.
Perhejuhlat alennuksin: 25% kodinperustamistarvikkeista
häälahjakortilla 1000 mk:aan asti, 20% Sokle-leivistä ja -leivonnaisista ja 10% HOK:n hautaustoimiston tarvikkeista.
Perheen tapaturmavakuutus Pohja-yhtymästä 20-30%

edullisemmin.
Säästökassa avoinna myös iltaisin ja lauantaisin.
Ilmaiset, hyvät jäsenlehdet Hokki ja Yhteishyvä.
• Vaikutusvaltaa: äänioikeus Hokin edustajiston vaaleissa.
Kehität kauppaasi myös osallistumalla myymälä- tai naistoimikunnan toimintaan.
Korkoa osuusmaksulle. Hokin jäseneksi liityt maksamalla osuusmaksun, jolle maksetaan korkoa. Erotessaan jäsen saa summan
•
•

•

takaisin.
Liity Hokin jäseneksi se kannattaa.
Kysy lisätietoja myymälästäsi
-

S>1K Helsingin Osuuskauppa
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Tärkeä osa Volvon
turvallisuutta on sen
kevyt ajettavuus.

a :■
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Volvo on kevyt
käsitellä ja hallita
kaikissa
ajotilanteissa.
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Tervetuloa tutustumaan!

VOLVO
Suomessa 50 vuotta
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MATKOIS

Jaakko Pöyry.
ja projektivienti
Kokemusperäistä tietoa ja taitoa
Jaakko Pöyryn 20 vuoden kokemus voi
luotsata Teidät ohi monien karikkojen,
joita uudella yrittäjällä tai uusilla markkinoilla aina on vastassa.
Tiedämme kuinka suomalaista tietoa ja
taitoa voidaan hyödyntää kansainvälisillä

markkinoilla
läntisissä teollisuusmaissa,
SE V-alueella,,kehitysmaissa.
Olemme vieneet läpi 1500 erilaista tutkimus- ja suunnittelutehtävää 80 eri maassa.
-

Monia erikoispalveluja
•

Voimme arvioida projekti-ideanne kantavuuden ja riskit ja neuvoa sen kehittä-

•

misessä.
•

•

•

•

Tutkimme tuotteidenne markkinat ja
kilpailukyvyn.
Teemme organisaatio-ja resurssisuunnittelun.
Yhteistyöprojekteissa autamme yli yllätyksiä sisältävän sopimusjuridiikan.
Teemme projektin rahoitussuunnitelman ja opastamme kansainvälisille rahoituslähteille.

•

Voimme ottaa vastuullemme koko projektin koordinoinnin, aikasuunnittelun,
hankintapalvelun, rakennustyön valvonnan, käyntiinajon.
Laajojen kansainvälisten yhteyksiemme
ansiosta olemme hyvin perillä niistä
monista paikallisista normeista, teknisistä standardeista ym. rajoituksista,
jotka liittyvät kansainväliseen projektitoimintaan.

Projektiviennissä ovat hyvät neuvot halpoja
taa Teille todella arvokasta markkinapotentiaalin ja paikallisolosuhteiden tietoa.

Pienetkin virheet voivat kostautua suurina
tappioina. Täydentäkää omia resurssejanne
meidän palveluksillamme. Yli 1000 hengen
organisaatiomme ja 12 eri maassa toimivat
tytäryhtiömme ja edustajamme voivat an-

Hyvät neuvot säästävät aikaa ja rahaa.

Jaakko Pöyry International Oy
Jaakko Pöyry Engineering Oy
Jaakko Pöyry Consulting Oy
00401 HELSINKI 40 puh.: (90)56 571 Telex: 121069 jpcon sf

JAAKKO PÖYRY
PL 16 (Kaupintie 3)

•

•

•
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Auramo-valmistus
perustuu yhtiön hydrauliikan, maerikoistumista, asiantuntemusta, teriaalinkulun ja varastoinnin alalsuunnittelukykyä, kansainvälisiä la saavuttamaan asiantuntemukyhteyksiä, erikoisalojen tuoteoh- seen ja kokemukseen; täydentää
oleellisesti yhtiön tuontiohjelmaa;
jelmien täydellisyyttä.
tunnetaan jo yli 20 vientimaassa.

Auramo-ohjelma on

luottamuksellisia, asiakassuhteita,

Auramo Oy

Posti: PL 668 00101 HELSINKI 10
Pääkonttori: Aleksi 48, HELSINKI,
vaihde 13 113, telex 12-816
Toimitalo: Veromiehen teoll.alue, VANTAA
vaihde 821 022, telex 12-1125
-

AURAMO

OY

KreuTo
RAKENNUSINSINÖÖRI

URAKOITSIJA

BYGGNADS1NGENIÖRENTREPRENÖR
Vattuniemenkatu 12
00210 Helsinki 21
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AB

KESKITETTYÄ
LHTINPALVELUA
Pyrkimyksissämme
täydelliseen
letkupalveluun
olemme laajentaneet Imperial-Eastman myyntiohjelmaamme matalapaine- ja spiraaliletkuilla, puristettavin liittimin. Valmistamme Teille odottaessanne
letkuliitoksen, joka ei petä.
Matalapaineletkut ja liittimet

KWIKRIMP Punosvahvikkeisille korkeapaineletkuille
SPIRAKRIMP 4-spiraalivahvikkeisille korkeapaineletkuille

PÄÄEDUSTAJA:

VALTAMERI
PAKILANTIE 61

00660 HELSINKI 66
PUH. 742011 • TURKU 372111 • OULU 221966
HÄMEENLINNA 21345 • KOUVOLA 21321
-

-
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Terveys

on ihmisen
tärkein
omaisuus
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Nykyajan kiireisessä
elämänmenossa ihmiselläon
harvoin aikaa itselleen. Oman
terveyden merkityskin selviää
vasta kun sen menettää.
Oikeat ravintotottumukset, henkilökohtainen
hygienia, hyvän kunnon
ylläpitäminen ja henkisen
vireyden säilyttäminen luovat
erinomaiset edellytykset
terveydelle.

Tästä huolimatta
sairastuminen on mahdollista.

Orion-yhtymäon
monitoimialayritys, joka jo
kuusi vuosikymmentä on
työskennellyt ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin
hyväksi. Korkeatasoiset kotimaiset tuotteet ovat jatkuvan
tutkimustyön jatuotesuunnittelun tulosta.
Toiminta-ajatuksemme
tavoitteena on auttaa ihmistä
pysymään terveenä ja
työkykyisenä yhteiskunnan
jäsenenä.

Orion-yhtymä Oy

Kemira

Kansainvälisen luokan
kemian teollisuusyritys
Kemiran toiminta käsittää laajan alueen. Tärkeimmän tuoteryhmän lannoitteiden valmistus kattaa
kotimaan markkinat ja riittää vientiinkin. Kemiran
tuottamat lannoitteet muodostavatkin erään
Suomen maatalouden kulmakiven. Lisäksi Kemiran
tuotanto käsittää teollisuuskemikaaleja, maatalouskemikaaleja, räjähdysaineita, tekokuituja, maaliraaka-aineita, suojaimia, rakennuslaattoja ym.
Vientitoiminta on vilkasta ja viennin osuus on
lähes kolmannes liikevaihdosta. Tuotanto ja
markkinointi nojaavat laajaan tutkimustyöhön ja
koetoimintaan.

fM
o
KEMIRA
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KUN PUHUTAAN HYVÄSTÄ NÄÖSTÄ
PUHUTAAN INSTRUMENTARIUMISTA

rd
\

i

f

Näkökykysi säännöllinen
tarkistus on myös terveytesi
hoitoa
Instrumentariumin laillistettu
optikko suorittaa
tutkimuksen silmälasien
määräämiseksi
ä
Liity jäseneksi
Instrutest Systeemiin.
Saat jatkuvan
monia muita etuja.
Mukaan tulet yksinkertaisesti ryhtymällä silmälasitai piilolinssiasiakkaaksemme.
•

TULE

#

täydellinen näöntutkimus silmänpaineen

mittauksineen

•

1 vuoden täystakuu

jatkuva valtakunnallinen huolto ja palvelu
• rahanarvoisia erikois•

etuja

silmälaseille
iNsntu Lisää tietoja Instrutest Systeemistä saat
TEST myymälästämme. Tervetuloa!
SVSIEEMDN
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SOKOS

HOTELLIT

viihtyisä osa matkaasi

SOKOS-HOTELLIT

on Suomen suurin yhtenäinen hotelliketju. Siihen kuuluu 59 erilaista hyvän palvelun pistettä. Suurin osa keskellä
kaupunkia, muut lähellä luontoa hyvien harrastusmahdollisuuksien
tuntumassa. Mutta kaikki hyvien kulkuyhteyksien päässä.

SOKOS-HOTELLIT ovat luotettavia. Siitä takeena on tähtiluokitusjärjestelmä, jossa hotellit on luokiteltu palvelu- ja varustetasosta
riippuen seuraavasti:
vaatimaton pienehkö hotelli
tyydyttävästi varustettu hotelli
monipuolinen hotelli
korkeatasoinen hotelli
kansainvälinen loistoluokan hotelli.
+

++

+++

++++

+++++

SOKOS-HOTELLIT

ovat edullisia. Jos olet SOK-osuuskaupan jäsen, saat 50 %:n jäsenetualennuksen normaalihuonehinnoista viikonloppuisin. Kesäaikaan monet hotellit myöntävät tämän edun
kaikkina viikonpäivinä. Kannattaa olla jäsen!

Kaikki varaukset SOKOS-hotelleihin hoitaa veloituksetta

KESKUSVARAAMO/SOKOS-HOTELLIT
Runeberginkatu 60 A PL 40 Puh. 90-441 255

JÅ
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Monet

menestyvät
yritykset
käyttävät

konsultointia
hyväkseen
Palveluksessanne:

OY MEC RASTOR AB
MR]
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Satamakatu 4
00160 Helsinki 16
Puhelin: (vaihde) 90-171 956 Telex: 121503 MECRASF

MAAä

rr
n

n

X

Teollisuuden

suurhankkija
ALGOL
Eteläranta 8, 00130 Helsinki 13
Puhelin 90-12 631 Telex 12-1430 algol sf
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Sokeria tarvitaan
Sokeri on energiaa

Elääkseen ihminen tarvitsee energiaa. Eräs ihmiskunnan
pääongelma on ravintoenergian riittämättömyys. Sokeri
on tehokasta, monikäyttöistä ja huokeata ravintoa.

Sokeri maistuu

Yksi ihmisen neljästä perusmausta on makea, jonka
useimmat kokevat miellyttävänä. Sokerin avulla voidaan
lisätä mm. elimistön tarvitsemien vihannesten, marjojen ja
hedelmien makua ja nautittavuutta.

Sokeri säilöö

Sokeri lisää ruokien säilyvyyttä estämällä pieneliöiden
kasvua hilloissa, mehuissa, säilykkeissä ja antaa samalla
näille tuotteille luonteenomaista sitkoa.

Sokeria tarvitaan
leivonnassa

Hiivaa käyttävässä leivonnassa tarvitaan sokeria. Lisäksi
sokeri parantaa leivonnaisten rakennetta ja ulkonäköä ja
lisää tuotteen säilyvyyttä.

Syntyy vain sokerilla

Useat tuotteet, kuten makeiset, konditoriatuotteet ja säilykkeet perustuvat sokerin käyttöön, jonka poisjättäminen
tekee tuotteen joko mahdottomaksi valmistaa tai maultaan
ja hinnaltaan epätyydyttäväksi.

Sokeri on huokea
elintarvike

Sokeri on usein huokein osa elintarvikkeista. Sokerin poisjättäminen tai vähentäminen ei ainoastaan tee tuotetta
maultaan, säilyvyydeltään ja rakenteeltaan huonommaksi
vaan useimmiten myös kalliimmaksi.

hyvältä

suomEn sokeri
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Perinteisen hyvästä

Elannon leivästä lähtee
nälkä.

ELANTO
105

pistetä

ktätä auan
tuijotaritäv n

Kun
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tule

”Norssilainen”
Harrastatpa mitä tahansa
—

—

kuntoilet
matkustelet jne

Pankkiasioihisi löytyy
aina turvallinen
kokonaisratkaisu

o<7\

SUUR-HELSINGIN

OSUUSPANKKI -KYLLÄ
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KAUKOMARKKINAT OY
PL 40 002631 Espoo 63

VIENTIÄ

108

-

TUONTIA

Puh. 90-523 711

-

Telex 12469 kauko sf

KANSAINVÄLISTÄ KAUPPAA

Aina siellä missä
kilpaillaan hyvällä
palvelulla, edullisilla
erikoistarjouksilla sekä
tuotteiden parhaalla
laadulla,
sieltä löydät myös
i

Yh
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T-lähikaupan tai T-marketin

T-lähikaupat

T-marketit

T-lähikauppiaalta saat yksilöllistä ja

T-marketeista saat elintarvikkeiden
lisäksi myös erilaisia kodin käyttötavaroita. Laadun takeena ovat maan
parhaimpien valmistajien merkkitavarat. Ja useimmat tuotteet reilusti
alle normaalin hintatason.
Säästä T-marketissa!

ammattitaitoista lähipalvelua. Tuoretuotteiden laatu ja asiantuntemus,
ystävällinen palvelu sekä tietenkin
edulliset erikoistarjoukset takaavat,
että T-lähikaupassa teet aina oikean
ostoksen.

Tule

tutustumaan!
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Käyttövarana voimanlähde veneisiin

Yanmar on

maailman kokenein
tendiesel
föy

öy

valmistaja
tehnyt dieseleitä
Yanmari
n
valikoimaan kuuluu
vuotta:
kaikenkokoisia, pienistä venemoottoreista
on

jo 65

SaEbaiilSir'

raskaisiin, suurten laivojen dieseleihin.
Siksi uskallamme väittää, että Yanmar
on maailman kokenein diesel.

Yanmar-sarja Suomessa: 8 ja 12 hv vaakasylinteriset,
8 ja 12 hv pystysylinteriset, 15 hv 2-sylinterinen uutuus, 22 hv

2-sylinterinen, 33 hv 3-sylinterinen.
Elämme vahvojen ja turvallisten meridieseleiden aikaa. Jokainen polttoaineiden hinnankorotus
tekee dieselmoottorista yhä edullisemman. Dieselit
ovat tulleet ja Yanmar on niistä suosituin. Siitä on osoituksena se,
että viime veneilykaudella myydyistä alle 60 hv:n meridieseleistä
joka toinen on Yanmar.
Maahantuoja:

Novi Oy
Veneentekijäntie 12, 00210 Helsinki 21,
puh.90-6922533
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Asuntoasioissa
oikea osoite
Asuntomyymälä
KESKUS-SATO OY:n
asuntotuotannon myyntipiste Helsingissä.
Rakenteilla ja suunnitteilla on asuntolainoitet
tuja ja vapaarahoitteisia kerros- ja rivitaloasun
toja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keraval
la, Järvenpäässä ja Kirkkonummella.

□asunto
myymälä

ITÄ-PASILA

RATAVARTIJANKATU 4
00520 HELSINKI 52
PUH. 141 155

avoinna ma—pe klo. 9.00—16.00
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LIIKUNNAN HYVÄKSI
—

—

—

—

—

Urheiluhallien lattiat
Jääkiekkokaukalot
Squash-hallit
Pingispöydät
Dominohallitilat eri

laitoksiin
Levyt Euroopan laajimmasta
valikoimasta

TURNAREITA TERVEHTII

SCHAUMAN
PL 240

00121 Helsinki 12

puh 90-646 018 telex 12-1342 wshki sf
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K-kauppiaat ja Kesko

113

1975

1974

1973
1972
uran sah

1972

1970
Lokomon tehtaat

1967

1962
Röyttän saha

1956
Porin tehtaat

1952

*
•Jff.

•;

1951

ttMA-REPOL^ Oy
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Huippu-urheilun maailma 4 kookasta osaa.
1600 sivua. Yli 2000 kuvaa.

VV"VV2

Elokuussa ensimmäinen osa: YLEISURHEILU
Juoksut, hypyt, heitot, moniottelut
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KAAKAOMAITOJUOMA
Kylmänäkin lämmittää mukavasti.
i
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S. W. PAASIVAARA-YHTYMÄ OY

kioskilla

kannattaa
käydä
117
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Yhtä matkaa.
Vanhimpana Suomessa toimivana öljyyhtiönä Shell on tullut tutuksi koko autoilevalle Suomelle.
Laajan huoltoasemaverkostonsa ja tunnettujen, korkeatasoisten öljytuotteillensa
avulla Shell on koko ajan luonut edellytyksiä järkevälle autoilulle.
Se on tapahtunut mukavasti suomalaisittain suuren eurooppalaisen pääyhtiön
myötävaikutuksella.
Yhdessä suomalaisen autoilijan kanssa
Shell on kehittynyt luotettavaksi ja monipuoliseksi.
Tänään on 480 Sheli-asemalla sama
suunta kuin sinullakin.

Hyötyä autollesi. Shellistä.
118

MIIA MAKSAA
VENEVAKUUTUS?
■

i

Avance 24

Arvo n.
Purjepinta-ala

A-vakuutus
B-vakuutus
C-vakuutus

59.800,24 m2
670,-

402,234,-

Vene kannattaa aina vakuuttaa.
Vakuutusmaksu on perusteltu kustannus
tämän arvokkaan omaisuuden turvaamiseksi.
Tutki oheisia esimerkkejä. Ehkä jo niiden avulla pystyt arvioimaan minkä kokoinen olisi
oman veneesi vuotuinen vakuutusmaksu. Ja
käänny asiantuntevan vakuutusyhtiön puoleen.
Suomen Meressä olemme valmiit yhdessä
punnitsemaan veneesi vakuutustarpeen ja
suunnittelemaan sille sopivan vakuutuksen.

SUOMEN MERI

SUOMEN MERIVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ

Eteläesplanadi 12, Helsinki, puh. 175166
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ORA ruostumatonta
terästä. Oikein muo-

toiltua,kestävää, helppohoitoista ja moni
käy ttöistä. Suunniteltu teitä varten.
-

Muotoilu: Timo

Sarpaneva

G
/

ORA OY

FREDRIKINKATU 25

HELSINKI FINLAND
120

ELINKEINOELÄMÄN

VALTUUSKUNTA
Eteläesplanadi 20, Helsinki
puh. (90-) 648 112

Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA) on elinkeinoelämän
eri alojen
teollisuuden, pankki- ja vakuutustoiminnan,
kaupan ja maatalouden
yhteistoimintaelin.
—

—

JÄSENJÄRJESTÖT

■
■
■
■
■
■

Liiketyönantajain Keskusliitto
Pellervo-Seura
Suomen Pankkiyhdistys
Suomen Työnantajain Keskusliitto
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
Teollisuuden Keskusliitto

EVAN TOIMINTA-AJATUKSENA on osallistua ja vaikuttaa
vapaan suomalaisen yhteiskunnan ja talouselämän myönteiseen kehittämiseen.

PÄÄMÄÄRÄNÄ toiminnassa on kansalaisten perusturvallisuuden kattava ja yksilön vapauteen perustuva monipuolinen ja oikeudenmukainen hyvinvointi sekä sellainen myönteinen aelmapiiri, jossa tiedostetaan kilpailukykyinen elinkeinoelämä välttämättömäksi osaksi tätä pyrkimystä ja tuetaan sen toimintaedellytyksiä.
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Myyntiosastomme toimittavat

mm. seuraavia tuotteita;
ELEKTRONIIKKAOSASI©

□
□
□□

□

ELEKTRONIIKAN MITTAUSLAITTEITA

MASSASPEKTROMETREJÄ

RADIOPUHELIMIA
TEOLLISUUDEN SÄÄTÖLAITTEITA
TYHJIÖ LAITTEITA

TEOLLISUUSOSASTO

□□
□□
□
□
□

AINEEN KOETUSKON EITÄ

ANNOSTELUPUMPPUJA
INDUKTIOKUUMENTIMIA
PINNOITTEENPAKSUUSMITTAREITA

□
□

KOMPONENTTEJA JA RAKENNEOSIA
TIETOKONEITA JA PÄÄTTEITÄ

□□

JUOTTEITA
JUOKSUTTEITA

SYVÄJÄÄHDYTYSKAAPPEJA

SÄHKÖLÄMMITYSNAUHOJA

ULTRAÄÄNI PESU LAITTEITA

LABORATORIO- JA SAIRAALAVÄLINEOSASTO

□
□
□□
□

□□
□
□
□□

□
□

ANESTESIALAITTEITA JA
KULUTUSTAVAROITA
BILIRUBINOMETREJÄ

ELEKTRODEJA

ELEKTRO POREESI LAITTEITA

FERMENTOREJA, RAVISTELIJOITA

SEKOITTAJIA
H APEN JAKELU LAITTEITA
H APPI KESKUKSIA
IMULAITTEITA

KLORIDIMETREJÄ
KYLMÄKUIVAAJIA
KYVETTEJÄ, UPOKKAITA, MALJOJA

ROHDOSKESKUS-OSASTO

□
□
□
□
□

ELATUSAINEITA
IMMUNOKEMI KALEJA
KLIINISDIAGNOSTISIA
REAGENSSEJA
LABORATORIO KEMI KALEJA

LÄÄKETEOLLISUUDEN
RAAKA-AINEITA

n

MAKUUHAAVAPATJOJA

□
□
□
□
□
□
□

PIIRTUREITA
SENTR1FUGEJA

□
□
□
□
□

METALLISTANDARDEJA
PUHTAITA METALLEJA
Rl A-TESTI PAKKAUKSIA
ROKOTTEITA

TITRAUSLAITTEITA, pH-,
JOHTOKYKY-, SAMEUSMITTAREITA

VAAKOJA
VEDENTISLAUSLAITTEITA
VERI KAASU AN ALYSAATTOREITA,
HAPPISATURAATIOMITTAREITA
VIS-, UV-V1S-, AA-,
IR-SPEKTRO FOTOMETREJÄ

SÄILÖNTÄAINEITA

HAVULINNA Oy

□NIITYAAJANKATU
PUH. (90)7554144
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LIEKKIFOTOMETREJA

12 HERTTONIEMI 00810 HELSINKI 81
TELEX 12426 HAVUL
•

•

•

SÄÄSTÄ
ENERGIAA VS/

käytä
Kiinteistöpesulaa

■■

WKRTSILI

KIINTEISTOPESULA
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TRANSFENNICA

METSÄTEOLLISUUDEN

VIENTIKULJETUSORGANISAATIO
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Tee taloosi hyvä lämmöneristys. Käytä vuorivillaa.
Se on ainut eristysaine joka
kestää tulikokeen.
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Muista myös Partek-lasivilla. Keltaraitapakkauksessa.
Se on Paraisten Kalkin vaihtoehto niille, jotka haluavat taloonsa
lasivillaeristyksen.

partok
PARAISTEN KALKKI OY

Enstysameyksikkö Munkkiniemen puistotie 25

00330 Helsinki 33, puh, 90-484 011
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Perusyhtymä on maamme johtavia rakennusurakoitsijoita,
vahva tekijä kaikessa rakentamisessa. Pitkäaikainen toiminta
on antanut meille monipuolisen kokemuksen. Olemme kehittyneet ajan vaatimusten mukana. Nykyisin toimialaamme kuuluvat teollisuus- ja talonrakennustyöt, voimalaitosten rakennustekniset työt, kunnallistekniset työt, vesiliikenteen väylät ja
satamat, maaliikenteen väylät, rakennusten perustamistyöt ja
muut maarakennustehtävätsekä metsätalouden perusparannustyöt. Harjoitamme myös teollista toimintaa, joka käsittää pientalot, tilaelementit, tiilituotteet ja rakennuskoneet. Rakentaminen on usein suuri ja pitkävaikutteinen investointi, jonka kannattavuudesta rakennuttajalla on oltava parhaat mahdolliset
takeet. Onnistunut urakoitsijan valinta on tärkeä lähtökohta
edettäessä kohti taloudellisinta lopputulosta. Asiantuntemus,
monipuolinen kokemus ja vankka taloudellinen asema muodostav.

ett

n urakoitsijan erus

perusyhtymä on

aloitta
verkost

tieen rakensekä suo-

cunut

tamiseen, afu
rnalaisen rake
yhteiskunnan
talouselämäni1

entä;

en, ymp
>n vieru li

PerusyhtBnä asettaa kaatoonne

isto

Q

ime

toteuttaneet

samalla

rakentamisessa.

omawperustuksensa: vuosien

vahva tekijä kaikessa rakentamisessa. Pitkäaikainen toiminta
on antanut meille monipuolisen kokemuksen. Olemme kehittyneet ajan vaatimusten mukana. Nykyisin toimialaamme kuuluvat teoi I i su us- ja taionraken n ustyot. voi maf ai tost en rakon n uvtekniset työt. kunnallistekniset työt, vesiliikenteen väylät, ia

aSPERUSYHTYMÄif
Ratakatu 3, 00120 Helsinki 12, puh. 90-13600
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Suoraan
suomalaisesta
metsästä

Metsäliitto-Yhtymä on 170 000 yksityismetsänomistajan kaupallis
teollinen suuryritys, joka tähtää toiminnallaan taloudelliseen
puun korjuuseen, jalostamiseen ja kauppaan, päämääränään
maaseudun vireys ja hyvinvointi. Metsäliitto-Yhtymän voimakas,
nykyaikainen ja yhä laajeneva teollisuus valmistaa tuotteita
Suomen ja monen muun maan käyttöön. Sen tuottamat rakennustarvikkeet
saha- ja höylätavarasta lastulevyyn, rakennusvanereista puusepäntuotteisiin
ovat rakentajan tuttuja
maaseudulla ja asutuskeskuksissa.
Mekaanisen metsäteollisuuden lisäksi yhtymällä on voimakas
paperi-, sellu-ja kemianteollisuus, joiden tuotteet ovat
tunnettuja laajalti maailmassa
—

—

M ETSÄLIITTO-YHTYMÄ
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Yhteispelillä se sujuu
Tässä veljekset perhepotretissa. Vasemmalla Express, vanhempana ja kokeneempana, vieressään kansallisiin arvoihin keskittynyt Kiito, Vastakohdat
täydentävät toisiaan, sanotaanja veljeksien yhteistyössä pääsevät kummankin
erikoisominaisuudet esille. Express hoitaa ulkomaanliikenteen kielten
taitajana ja kokeneena maailmanmatkaajana, veli Kiito puolestaan hallitsee
11 tavara-asemaltaan koko teollisuus-Suomen. Yhteispelillä sujuvat kuljetukset suoria reittejä syrjäisiltäkin saloseuduilta Euroopan liikekeskuksiin
nopeasti ja ilman välikuormauksia.
Olipa kuljetusongelmanne koti- tai ulkomainen, kysykää huolitsijaltanne
Polar-palvelua.

POLAR-EXPRESS
puh.
82991

POLAR-KIITO
puh. 82991
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Puhdasta vettä

WTi&< A
%

Asiantuntijanne vedenpuhdistamojen
suunnittelussa ja rakentamisessaja kaikessa muussakin rakentamisessa.
OY YLEINEN INSINÖÖRITOIMISTO (YIT)
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki 52
Puh. vaihde 90-15051, telex 12-1416 sf
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Annamme
lainan saannista
TAKUUKIRJAN
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Hile varmistamaan lainan saantisi.

YHDYSPANKKI

MV/Oy
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