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LUKIJALLE
Kädessäsi on 80 vuotta Karhun historiaa. Selvää on, että näiden kovien
kansien vähin on mahtunut vain pintaraapaisu Karhun menneisyyttä.
Paljon on jäänyt pois ja varsinkin niistä tuhansista ihmisistä, jotka ovat
olleet Karhun riveissä sen kuluneena 80 vuotena, olen ottanut kirjan ri
veille vain muutaman. Sitä enemmän olen pyrkinyt tarjoamaan mahdolli
suuksia löytää itsensä rivien välistä; niistä kilpailuista, tapahtumista tai
tempauksista, joita olen kirjan lehdille säilönyt.
Mutta pitemmittä selityksittä: Karhun menneisyyttä on pala kirjana
ja on tullut aika kiittää niitä monia, jotka jaksoivat vaivautua muistele
maan vanhoja ja penkomaan arkistojaan kuluneen vuoden aikana. Erityi
sen paljon kirjan tekemisessä avusti Karhun historiatoimikunta: Ilmari
Jaskari, Heikki Lammi, Veikko Niemi-Aro, Unto Lyly-Yrjänäinen ja Kar
hun todellinen Oltermanni Reino Myllymäki, jonka keräämät tiedot ja
muu tietämys olivat koko historiankirjoitusprojektin lähtökohta.

Kauhajoella 6.9.1990.
Kimmo Levä
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Historiatoimikunta. Seisomassa vasemmalta: Heikki Lammi, Unto Lyly-Yrjänäinen ja
Reino Myllymäki. Istumassa vasemmalta: historian kirjoittaja Kimmo Levä ja toimi
kunnan puheenjohtaja Ilmari Jaskari. Kuvasta puuttuu Veikko Niemi-Aro.
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KARHUN PERUSTAMINEN
JA ENSIMMÄISET VUODET
Urheilu ennen Karhua
Urheilu tuli Etelä-Pohjanmaalle nuorisoseuran toiminnan mukaan. Nuo
risoseuraliike suntyi Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1881, ja urheilu kuului
sen ohjelmaan alusta lähtien. Urheilukilpailuja ja urheilunäytöksiä jär
jestettiin nuorisoseurojen iltamissa ja vuosikokouksissa. Ensimmäisinä
urheilulajeina olivat juoksu, ampuminen, säkkitaistelu ja kiipeily. M yö
hemmin tavallisimmaksi urheilu- ja kilpailumuodoiksi tulivat moniottelut, kolmi-, viisi- tai kymmenottelut ja voimistelu. Moniottelujen lajeina
olivat tutuimmat heitto- ja hyppylajit sekä juoksuista tavallisimmin 100
m ja 400 m matkat sekä lisäksi jokin erityisjuoksu kuten esimerkiksi
häkkijuoksu. Juoksulajeista 400 metriä pidettiin kestävyysmatkana ja
juoksutaktiikka tuli laatia sen mukaisesti: alku varovaisesti ettei loppu
matkalla olla ” henkipatoksis” 1
Urheilutoiminta alkoi Etelä-Pohjanmaalla siis nuorisoseuraliikkeen yh
teydessä. Varsin aikaisessa vaiheessa pyrittiin kuitenkin luomaan itsenäi
siä urheiluseuroja. Ensimmäiset yritykset urheiluseuran perustamiseksi
tehtiin luonnollisesti läänimme pääkaupungissa, Vaasassa. 1800-luvun
lopulla Vaasassa toimi useitakin urheiluseuroja, joista vanhin oli 1884 pe
rustettu Vaasan Voimistelu- ja Miekkailuklubi. Tämän, niinkuin muiden
kin seurojen, toiminta oh laimeaa ja tavallisimmin se päättyi kokonaan
1900-luvun ensimmäisinä vuosina, jolloin kaikenlainen järjestöllinen toi
minta vaikeutui poliittisen tilanteen kiristymisen vuoksi. Vuonna 1889
Vaasassa perustettiin liikemiesten voimisteluklubi, joka 1907 muutti ni
mensä Vaasan Vasamaksi. Kokkolaan, Pietarsaareen ja Kristiinankau
punkiin tulivat ensimmäiset urheiluseurat vuosisadan vaihteessa. Maa
seudulla pyrittiin perustamaan urheiluseura ainakin Ilmajoelle ja Lai-
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liialle. Ilmajoella toimi muutaman vuoden 1880-luvun puolessa välissä
luistin- ja voimisteluseura. Laihialla urheiluseuratoiminnan ensiaskeleet
otettiin 1890-luvulla. Vuonna 1900 Vaasan läänin urheiluseuratilanne oh
kuitenkin se, että Vaasassa toimi seitsemän seuraa, mutta maaseudulla
ei ainoatakaan.2
Perustetut urheiluseurat olivat yleensä jonkin urheilulajin tai jonkin
tiettyjen ammattiryhmien, kuten esimerkiksi liikemiesten tai kirjaltajain
urheiluseuroja. Varsinaisia monipuolisia seuroja, joiden lajivalikoima oh
laaja ja jäseniksi kelpasivat kaikki, alettiin perustaa vasta 1910-luvun
alussa. Tällöin alkoi nuorisoseuraliikkeessä urheilu vähentyä, koska liik
keen johdon mielestä se vei hikaa aikaa muulta toiminnalta. Toisaalta ur
heilijatkaan eivät olleet tyytyväisiä nuorisoseuran toimintaan, koska
nuorisoseurojen kilpailuissa harvoin enää pystyttiin viemään kaikkia la
jeja toiminnan laajenemisen vuoksi lävitse.3
Kauhajoelle perustettiin nuorisoseura vuonna 1895. Seuran ohjelmaan
kuului alusta lähtien urheiluaatteen herättäminen ja vaaliminen. Ensim
mäiset urheilukilpailut järjestettiin vuosijuhlan yhteydessä 1902. Tällöin
lajeina olivat juoksu, kuulantyöntö, painonnosto ja ampuminen sekä li
säksi polkupyöräkilpailu. Erillinen voimisteluosasto Kauhajoen nuoriso
seuraan perustettiin vuonna 1905, ja se sai nimekseen ” Woima”. Nimi
viittasi juuri perustettuun valtakunnalliseen voimaliittoon.4 Woiman
johdossa toimi innokas urheilumies ja nuorisoseuralainen Ruuhen Kainu
lainen, joka työskenteh kauppa-apulaisena Riskun kaupassa. Woiman lajivahkoimaan kuuluivat voimistelu ja yleisurheilu. Voimisteluohjelma
koostui mm. vapaa- ja sauvavoimistelusta sekä pyramiideista, jotka oli
vat nuorisoseurojen voimisteluosastojen ohjelmassa kaikkialla. Woima
antoi voimisteluesityksiä aina iltamien yhteydessä ja ohjelmanumerojen
sanottiin olleen "hauskoja ja innostavia’ ’. Yleisurheilutoiminnasta tuh
Woiman myötä säännöllisempää. Urheilukilpailuja, lähinnä moniotteluita järjestettiin aina nuorisoseuran iltamien ja vuosikokousten yhteydes
sä. Vuodesta 1907 lähtien Woima järjesti erityisiä pokaahkilpailuja, joi
den tarkoituksena oh "herättää ja ylläpitää Kauhajoen kuntalaisissa in
nostusta vapaaseen urheiluun sekä yleensä järkiperäiseen ruumiinhoitoon ja terveelliseen elämäntapaan". Pokaahkilpailut oh tarkoitus järjes
tää kolmesti kesässä ja pokaahsta kilpailtiin kymmenessä eri lajissa: kuu
lantyöntö, pituushyppy, keihäänheitto, seiväshyppy, 100 m:n juoksu, 400
m:n juoksu, korkeushyppy, kiekonheitto, häkkijuoksu ja kolmiloikka tai
kolmiloikkaus kuten sitä nimitettiin. Ajan tavan mukaan kaikki heitot
suoritettiin sekä oikealla että vasemmalla kädellä ja hypyt sekä oikealla
että vasemmalla jalalla ponnistaen. Yhteistulos ratkaisi kilpailijan sijoit
tumisen. Kymmenottelun pistelaskussa noudatettiin "maailmanrekordien” perusteella tehtyä pistejärjestelmää, joka saatiin Urheilulehdestä.
Parhaimpia urheihjoita järjestetyissä moniotteluissa ohvat Iivari Thrja,
Vihtori Kuutti ja Iivari Aro.4

8

Urheilutoiminta lähti nuorisoseuran puitteissa ripeästi liikkeelle.
Urheilu- ja voimistelukilpailuja järjestettiin ja tehtiin kilpailumatkoja
naapurikuntiin, Teuvalle ja Ilmajoelle. Suotuinen kehitys urheilurintamalla ei kuitenkaan kestänyt kuin muutaman vuoden. Jo vuoden 1909
nuorisoseuran vuosikertomukseen on merkitty, että urheiluosaston toi
minta oh ollut laimeaa ja vuoden 1910 kertomukseen Vihtori Kuutti on
kirjannut, että voimisteluosaston toiminta oh lakannut. Hän mainitsi
kuitenkin, että urheilemisen virittämiseksi oh tehty jo valmisteluja. Nuorisoseuraurheilun loppumisen syynä oh seuran toiminnan yleinen laime
neminen 1910-luvun vaihteessa. Useassa vuosikertomuksessa seuran pu
heenjohtaja ja sihteeri valittivat sitä, että Nuorisoseuran tilaisuuksissa
ei käynyt tarpeeksi ihmisiä ja jopa hallituksiakin oh vaikea saada ko
koon.5

Karhun perustaminen
Kun 1900-luvun ensimmäinen vuosikymmen lähestyi loppuaan, oh jär
jestöllinen urheilutoiminta Kauhajoeha lähes täysin lamassa. Vain naisvoimistelu osoitti joitakin elonmerkkejä ja voimisteluharjoituksia pidet
tiin ompeluseurojen yhteydessä. Tilanne ei luonnolhsestikaan tyydyttä
nyt urheilukipinän innoittamia miehiä, jotka 21.10.1910 kokoontuivat
Harja-Aron kansakoululle keskustelemaan kauhajokelaisen urheilun tu
levaisuudesta. Kokoukseen osallistuivat opettaja Vilho Lauttajärvi, ra
kennusmestari Herman Reijonen, kauppa-apulainen Valde Paloluoto,
työnjohtaja Jaakko Tuisku, Kalle Paasivaara ja talonpojat Urho Mattila,
Jaakko Tyyni, Iisakki Tyyni, Jaakko Toivakka, Jaakko Yli-Harja, Vilho
Nurmela, Vihtori Kuutti sekä Santeri Mattila. Näiden 13 miehen kokoustamisen tuloksena Kauhajoelle perustettiin voimistelu- ja urheiluseura.
Seuran säännöt, jotka laati opettaja Lauttajärvi, hyväksyttiin
10.11.1910 ja samassa kokouksessa seura ristittiin neiti Roosa Niemen
(myöhemmin rouva Kuutti) ehdotuksesta ” Voimistelu- ja Urheiluseura
Karhuksi”.6
Karhu oh Kauhajoen ensimmäinen urheiluseura, joka toimi itsenäises
ti. 1905 perustettua Woimaa on syytä pitää Nuorisoseuran voimisteluosastona, joka toimi Nuorisoseurojen tavoitteiden ja sääntöjen mukaises
ti. Karhun toiminta taas tuli keskittymään vain voimistelu- ja urheilukulttuurin kehittämiseen.
Perustamiskokouksen päätöksen mukaan Karhun tarkoitus on herät
tää ja pitää vireillä harrastusta terveelhsiin ruumiinharjoituksiin ja puh
taisiin elämäntapoihin. Karhun perustamiseen vaikutti jo mainittu nuo
risoseuran toiminnan laajeneminen, mutta varmasti myös naapuripitä
jien esimerkki. Lähes kaikkialla muualla oh jo voimisteluseura: Lapualla
toimi Virkiä, Teuvalla Rivakka, Kurikassa taas oh Kurikan Metsästys-
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Karhun ensimmäinen voimistelujoukkue, joka koostui pääasiassa Karhun perustajajä
senistä. Kuva on vuodelta 1911. Voimistelijoiden rintamuksessa on ensimmäinen Kar
hun merkki. Kuvassa ovat: Ylärivi vasemmalta: J. Toivakka. V Kuutti, S. Marttila, M.
Martila, V. Nurmela, H. Reijonen, K. Paasivuori. Keskirivi vasemmalta: J. Koski, O. Toi
vakka, Y. Rintala, A. Väinölä. Alarivi vasemmalta: J. Yli-Harja, T. Aronen, V. Lauttajärvi, V. Paloluoto, V Risku.

ja Urheiluseura ja Seinäjoella urheilusta huolehti seura nimeltä Kiivas.7
Karhun ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Lauttajärvi ja sih
teeriksi Kuutti. Lauttajärvi muutti pian Kurikkaan, mutta Kuutista Kar
hu sai monivuotisen innokkaan puuhamiehen ja ansaitusti hänelle on an
nettu lisänimi "Isä-Karhu”. Urheilurintamalla Karhu alkoi toimia kesällä
1911. Karhu järjesti iltamia, joissa sen voimistelijat esittivät sauva-,
rekki- ja vapaavoimisteluja sekä ajan tavan mukaan muodostivat pyrami
deja. Voimistelun lisäksi iltamissa järjestettiin viestijuoksuja, joihin
haastettiin mukaan nuoria miehiä ympäri Kauhajokea ja myös naapuri
kunnista. Iltamapaikkana oh tavallisesti nuorisoseuratalo ”Rientola”, jo 
ka myöhemmin toimi kunnantalona (nyk. nuorisotalo, joka sijaitsee uima
hallin vieressä). Urheilukilpailut järjestettiin Rientolan kentällä tai jon
kun urheilusta kiinnostuneen talollisen pihamaalla.8
Urheilulajeista ehdoton ykkönen oh voimistelu. Karhuun perustettiin
sekä mies- että naisvoimistelujoukkue. Naisilla oh Harjankylässä jopa
oma naisvoimisteluseurakin nimeltä Naapurit, joka toimi ainakin vuodet
1912—1914. Voimistelun lisäksi muunlainen urheilutoiminta oh vähäistä
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ja Karhun jäsenmäärä pysyi pienenä. Tähän vaikutti varmasti se, että ur
heiluharrastus ja osallistumismuotona oli niin uusi, eivätkä eri urheilula
jit olleet vielä tuttuja. Suurin este urheilutoiminnan kehittymiselle, var
sinkin maalaispitäjissä, oli kuitenkin ihmisten asenteet. Urheilun sanot
tiin sopivan vain ihmisille, jotka eivät saa tarpeeksi liikuntaa työssään ja
väitettiinpä jopa, että ” urheilu vie tosi työssä tarvittavat voimat ja on
usein liikarasitukseksi”. Urheilijoita sanottiin vaivaavan myös järjetön
"metallia janoava urheiluraivo”, joka johti julkeisiin ihmistapojen polke
misiin. Lehtien palstoilla keskusteltiin myös aiheesta "Onko raakuus
välttämätön seuraus urheilukilpailuista vai voidaanko sitäkin harrastaa
siveellisessä hengessä?”. Karhun perustamisen aikoihin urheilemista siis
pidettiin enemmän herrojen ja muiden ei ”rehellistä työtä” tekevien huvi
na, joten on luonnollista, että seuran alkutaival ei ollut toiminnallisesti
kovin vilkas.9

Urheilutoiminta viriää
Vuosi 1912 ja Tkkholman olympiakisat oli käännekohta, joka sai aikaan
mahtavan urheiluinnostuksen niin Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla kuin
koko Suomessakin. Tukholman kisoissahan ”Suomi juostiin maailman
kartalle” ja juoksijana oli Hannes Kolehmainen, joka voitti kultaa 5 000
m:n ja 10 000 m:n matkoilla sekä maastojuoksussa. Suomalaisten menes
tys oh muutenkin hyvä. Kultaa tuli keihään- ja kiekonheitossa ja painijat
voittivat 15 jaossa olleesta mitalista 7. Kauhajoella urheiluinnostus nä
kyi erityisesti yleisurheilun nousuna. Kilpailuja järjestettiin yhä useam
min ja yhä useammin alkoi Karhun jäsenet näkyä myös oman pitäjän ul
kopuolella pidettyjen kilpailujen tuloslistoissa. Karhun lajivalikoima oh
jo melko laaja ja karhulaisista löytyi kilpailija yleisurheilussa lähes joka
lajiin. Yleisurheilun voimakas nousu merkitsi kuitenkin voimistelun
taantumista. Vuoden 1913 jälkeen Karhun mies voimistelu ei saanut enää
uusia voimia, vaikka menestys jatkuikin vielä parin vuoden ajan. Vuoden
1912 parhaita urheilijoita Karhussa ohvat Väinö Risku, Vilho Nurmela,
Vihtori Kuutti ja Urho Mattila. Vuonna 1912 Karhu liittyi myös Suomen
voimistelu- ja urheiluhittoon, SVUL:n jäseneksi.10
Thkholman kisojen luomaa innostusta päästiin todella käyttämään hy
väksi vasta keväällä ja kesällä 1913. Suupohjan urheilumiehet näkivät
välttämättömäksi luoda alueen urheiluseuroille johtava urheilujärjestö,
joka huolehtisi urheilun kehittämisestä. Suupohjan piirin perustavassa
kokouksessa 17.5.1913 Karhun edustajina ohvat Kuutti ja Teofilius Aro
nen. Myös naisvoimisteluseura, Naapurit Harjankylästä, lähetti edusta
jansa kokoukseen. Suupohjan piirin muut jäsenet tuhvat Jalasjärveltä,
Kurikasta, Ifeuvalta, Karijoelta, Isojoelta, Lapväärtistä, Kristiinankau
pungista ja Kaskisista. Karhun osuus piirin toiminnasta oh merkittävä
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ja Kuutti valittiin ensimmäisen johtokunnan jäseneksi. Puheenjohtajana
hän toimi vuodet 1917—1922.11
Vuosi 1913 oli urheilullisesti vilkasta aikaa. Karhu järjesti useita urhei
lukilpailuja, mutta osallistui vielä innokkaammin muiden järjestämiin ki
soihin. Jäsenmäärä kohosi 42:een ja järjestetyissä kilpailuissa seuran
parhaaksi urheilijaksi kohosi Väinö Risku. Hän osallistui jo myös Kar
hun edustajana Helsingissä 19.—20. heinäkuuta järjestettyihin Suomen
mestaruuskilpailuihin. Matka-avustukseksi hänelle myönnettiin 20 mk,
joka oh huomattava summa, jos ottaa huomioon, että kaikkiaan seuralla
oh rahaa vuoden aikana vain 116 mk. Risku selviytyi kisoista kunnialla
ja tuli järjestetyssä viisiottelussa neljänneksi. 400 metrin loppukilpai
luun hän ei kuitenkaan ”erään kilpailijan hävyttömyyden takia” päässyt,
mikä ilmeisellä katkeruudella pöytäkirjoihin merldttiin. Piirin tasolla
Karhun urheihjat menestyivät kohtalaisesti. Suupohjan piirin ensimmäi
sissä mestaruuskisoissa, elokuussa 1913 Karhu voitti mestaruuden miesvoimistelussa, 3 000 m:n viestijuoksussa, ja Väinö Risku voitti kymme
nottelun saavuttaen ensisijan kuulassa ja kolmiloikassa. Lisäksi hän
voitti neljä hopeaa ja kaksi pronssia. Naisista Hulda Niemi tuli 100 m:n
kisassa pronssille. Väinö Risku oh kisojen ylivoimainen kuningas, hänen
urheihjauransa Karhussa loppui kuitenkin jo loppusyksystä, jolloin hän
työn vuoksi muutti Tkmpereelle.12
Karhun organisaatio alkoi kehittyä ja toiminta levitä Aro-Harja akselil
ta laajemmalle ympäri Kauhajokea. Syyskuulla 1913 perustettiin Kar
hun ensimmäiset haaraosastot Päntäneelle ja Valkamankylään sekä mar
raskuussa vielä Koskenkylään. Pian näiden haaraosastojen lisäksi alkoi
toimia Kirkonkylän ala-osasto ja erityinen Karhun naisosasto.13
Vuosi 1913 oh Karhulle täyttä toimintaa ja niinpä Karhun varapuheen
johtaja Urho Mattila sai vuoden toimintakertomuksen päättää tyytyväi
senä siitä, että ”Karhu on osoittanut sikeämisen merkkejä”. Hän toivoi
myös, että tätä sikeämistä tapahtuisi yhä enemmän, ”sillä kuinka arvaa
maton hyöty siitä onkaan yhteiskunnalle ja rakkaalle isänmaallemme,
mutta ennen kaikkea sille nuorukaiselle itselleen, joka sen parempi mitä
aikaisemmin pelastuu maailman niljaisilta likalätäköiltä rypemästä voi
mistelun ja urheilun viihdyttävään turvaan. . .” 14
Thlviurheilua pyrittiin myös järjestämään, mutta melko heikolla me
nestyksellä. Suupohjan piirin ensimmäisissä, 15.3.1914 järjestetyissä,
hiihtomestaruuskilpailuissa mestaruuden vei 30 km:n matkalla Karhua
edustanut Santeri Vainio. Mestaruus tuh melko suurella erolla muihin,
koska hän oh ainoa kilpailija, joka selvisi 22:sta matkaan lähteneestä
maaliin. Hiihtoharrastuksen vähäisyyden syyksi nähtiin lähinnä ilmas
tolliset ja maastolhset olosuhteet. Jblostaso jäi heikoksi myös Suupohjan
piirin ensimmäisissä sisämestaruuskilpailuissa, jotka järjestettiin Kau
hajoella 12.4.1913. Kilpailijat olivat pääasiassa karhulaisia, eikä Rientolan juhlasali luonut parhaita mahdolhsia olosuhteita tulostehtailuun.
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Näissä kisoissa Karhun naisosasto esitti myös ensimmäisen kerran julki
sesti voimistelua.15
Innostus urheiluun säilyi edelleen vuonna 1914. Erityisen piristeen
Suupohjan urheiluelämään toi maisteri Lauri "Tahko” Pihkalan luentokiertue. Kauhajoella hän esitelmöi 22.2.1914 aiheesta "Leikin ja liikun
nan välttämättömyys ihmisen kehitykselle”. Vihtori Kuutin mielestä oli
erityisen tärkeää, että varsinkin lapset ja nuoret kuulisivat Pihkalan esi
tyksen. Niinpä hän ehdotti, että opettajille, jotka ohjaisivat oppilaitaan
luentotilaisuuteen, annettaisiin vapaalippu ja kansakoululaisten lippuhinta olisi neljännes normaalista hinnasta, eli 25 penniä. Nämä keinot
auttoivat, ja paikalle saapui 108 kansakoululaista ja muuta yleisöä oli
150 henkilöä. Pihkalan esityksen sanottiin olleen mielenkiintoinen ja sitä
seurattiin erityisellä kiintymyksellä.16
Keväällä 1914 alettiin Karhulaisten keskuudessa yhä vakavammin kes
kustella oman urheilukentän välttämättömyydestä. Kentän paikaksi
suunniteltiin kunnallistalon (Rientolan) eteläpuolella olevia peltoja, jotka
olivat pinta-alaltaan 48 x 19 metriä. Näille pelloille tulisi 283 m:n pitui
nen juoksurata sekä paikat heittojen ja hyppyjen harjoitteluun. Tämä
kenttähanke ei kuitenkaan toteutunut ja ensimmäinen urheilukenttä
Kauhajoelle saatiin vasta Suomen itsenäistymismelskeiden jälkeen
1920-luvun alussa. Täysin ilman urheilukenttiä ei Kauhajoella oltu, sillä
kyläosastoista ainakin Valkamankylästä löytyi juoksurata ja harjoittelu
paikkoja heittolajeille.17
Naisurheilu ja varsinkin naisvoimistelu sai uutta potkua, kun Karhun
hallitus päätti lähettää osanottajan opiskelemaan Varalan naisvoimistelujohtajakursseille Tampereelle. Päätös rasitti Karhun taloutta melkoi
sesti, sillä ylläpito-, oppikirja-, matkustus- ja muut kustannukset nousi
vat heinäkuun kestäneellä kurssilla 75 markkaan. Kassan kartuttamisek
si kehotettiin kaikkia alaosastoja järjestämään iltamia. Karhun voimiste
lijat ryhtyivät myös harjoittelemaan pyramideja, koska nuorisoseura oh
luvannut maksaa markan jokaisesta, jonka Karhu esittää heidän iltamis
saan. Näillä toimilla saatiin opintorahat kerättyä ja kursseille lähetettiin
Elsa Nurmela. Kursseilta palattuaan hän otti johtoonsa Karhun naisvoi
mistelijat, jotka tähän saakka olivat toimineet Vihtori Kuutin ohjaukses
sa. Nurmela teki myös opastusmatkoja kyläosastoihin, joissa hän pyrki
saamaan erityisesti naisia innostumaan urheilusta ja Karhun toimin
nasta.18
1914 karhulaiset jatkoivat kilpailemista samaan tyyliin kuin edellisinä
vuosinakin. Jäsenten välillä järjestettiin yleisurheilukilpailuja, joissa la
jeina olivat tavallisimmat olympialajit. Uutuutena Karhun toiminnassa
olivat pyöräkilpailut. Ensimmäinen pyöräkilpailu 10 km:n matkalla jär
jestettiin pääsiäisenä, ja se herätti yleisön mielenkiinnon, mutta osanot
tajia varsinaiseen kilpailuun ei löytynyt kuin 6. Parhaan ajan saavutti Ei
no Koskiharja, joka hallitsi myös lyhyempää 1 000 m:n ” lentäjämesta-
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Karhun naisvoimistelujoukkue vuodelta 1914. Takarivi vasemmalta: Alma Laturi, E ste
ri Mäenpää, Hilda Marttila, Aini Aro. Hanna Marttila. Eturivi vasemmalta: Adele Skyt
tä, Ruusa Niemi, B etty Kuutti, Elsa Nurmela, Iiti Korhonen, Lahja Skyttä, Linnea Toi
vonen.

rien” matkaa niin Karhussa kuin koko Suupohjan piirissä. Pyöräilyn li
säksi toinen uutuus Karhun lajivalikoimassa oli pitkäpallo. Pitkäpallo oli
Tähko Pihkalan kehittämä peli, josta kehittyi myöhemmin pesäpallo. Pelikipinän Karhuun toi Kuutti käytyään Jyväskylässä Pihkalan järjestä
mät pitkäpallokurssit.19
Kilpailumatkoja karhutaiset tekivät naapuripitäjiin Karijoelle, Teuvalle ja Jalasjärvelle sekä lisäksi Vaasaan, jossa järjestettiin piirikuntien vä
liset joukkuemestaruuskilpailut. Suuri takaisku Karhun ja koko Suupoh
jan piirin urheilulle oh Kristiinankaupungin vuoden 1914 urheilujuhlien
peruuntuminen. Suupohjan piiri oh suunnitellut järjestävänsä suuret piirinmestaruuskisat 1. ja 2. elokuuta, mutta ne jouduttiin peruuttamaan
viime hetkellä, juuri puhjenneen I maailmansodan vuoksi. Näihin kilpai
luihin Karhukin lähetti joukkueen, mutta kisapaikalla ilmoitettiin, että
kilpailuja ei ollut lupa järjestää. Kisojen peruuntuminen oh piirin puheen
johtajan mielestä "isku, joka tuotti piirille n. 600—700 mk:n tappion ja lo
p etti kaiken innostuksen urheiluun ja voimisteluun koko piirissä’ ’. Kiso
jen aiheuttama tappio päätettiin korjata ylimääräisellä jäsenverolla, joka
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Karhun urheilijat paluumatkalla Kristiinan peruuntuneista piirin mestaruuskilpai
luista.

määriteltiin seuran koon ja oletetun maksukyvyn mukaan. Karhun veron
osuus oli 60 mk, joka oli suurin koko piirissä yhdessä Tfeuvan Rivakan
kanssa. Suunnitellut kilpailut järjestettiin vasta 31.7.—1.8.1915, joissa
jaettiin myös vuoden 1914 kisoihin hankitut palkinnot.19
'Ibimintansa rahoittamiseksi Karhu järjesti vuoden 1914 aikana ilta
mia kaikkiaan kymmenen kertaa. Iltamien ohjelmassa oli urheilun lisäksi
voimistelunäytöksiä, Karhun jäsenten esittämiä näytelmiä ja Karhun se
kakuoro, joka oli perustettu joulukuussa 1913, esitti isänmaallisia ja in
nostavia lauluja. Muuta toimintaa, joka ei suoranaisesti liittynyt urhei
luun, oli Karhun oma seuralehti. Lehden näytenumero ilmestyi 1914 vuo
sikokoukseen, jossa lehti sai nimikilpailun tuloksena nimekseen ”Kaiku
ja K a r h u s t a Tämän jälkeen lehti pyrittiin toimittamaan jokaiseen suu
rempaan Karhun kokoukseen, jossa sitä yhdessä luettiin.20
Vaikka vuosi 1914 näytti olleen toiminnallisesti vilkas ei seuran sihtee
ri Yrjö Rintala ollut tilanteeseen täysin tyytyväinen. Vuosi oli taloudelli
sesti raskas. Elsa Nurmelan koulutus verotti seuran varoja melkoisesti.
Heinäkuussa tilanne oh jo se, että puheenjohtaja totesi: ”Koska seuran
rahasto on suvainnut käydä yhtä kuin nollaa, päätettiin kääntyä jonkun
sellaisen rahamiehen puoleen, jonka sydän on paikalla kumartaa häneltä
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50 markkaa seuralle lainaksi”. Seuran taloudellista tilannetta ei myös
kään parantanut peruutuneista Kristiinankaupungin urheilujuhlista
syntynyt ylimääräinen 60 mk:n maksu. Taloudellisen tilanteen lisäksi
seuran toimintaa haittasi hetkellinen johtajapula, sillä Karhun voima
hahmo Vihtori Kuutti muutti elokuussa pois Kauhajoelta ja seura jäi il
man pätevää organisoijaa. Tilanne kuitenkin helpottui nopeasti, kun hä
nen tilalleen saatiin valittua uudet miehet, ja lisäksi Kuutti palasi jo jou
lukuussa takaisin Kauhajoelle ja Karhuun.21
Sihteeri Rintalan masennuksesta huolimatta voidaan kautta 1914 pi
tää parempana kuin edellistä. Seuran jäsenmäärä moninkertaistui ollen
vuoden lopulla 105. Jonkin verran pystyttiin hankkimaan myös kalustoa
mm. ensimmäisen sekuntikellon, jolla saatiin hieman perusteita kilpai
luissa kymmenesosasekunnin tarkkuudella annettuihin juoksuaikoihin.
Ibdelliseen masennukseen kuitenkin oh aihetta jo vuonna 1915. Maail
mansodan varjo sen luoma kiristynyt ilmapiiri näkyi Karhun toiminnas
sa. Kilpailujen ja harjoitusten määrä väheni, sillä kuten seuran sihteeri
toteaa: ”Sota-aikana urheilijankin mieli pakostakin on vähän ulkopuoli
sia asioitakin seuraava ja näin ollen oma asia jää vähän noin niin kuin
syrjään.” Sotavuoden 1915 aikana Karhu järjesti vain kolmet iltamat. Ur
heilukilpailuja pidettiin yleisurheilussa jäsenten välillä kolmet ja yhdet
piirikunnalliset murtomaajuoksukilpailut. Voimisteluharjoituksia oli
vain muutama alku- ja loppukaudesta. Kaikissa järjestetyissä tilaisuuk
sissa osanottajamäärä jäi huomattavasti pienemmäksi kuin edellisinä
vuosina. Seuran jäsenmäärä putosi puoleen. Vuoden lopussa jäseniä kir
jattiin enää 52 kappaletta. Jos tilanne oli huono kesäurheilun osalta, niin
oli se sitä myös talviurheilussa. Hiihtokilpailuja järjestettiin kerran ja kil
pailuun otti osaa vain kolme hiihtäjää. Piirikunnallisissa kilpailuissa San
teri Vainio jatkoi hyviä esityksiään voittaen 10 km:n ja 30 km:n matkat.
Jotain uuttakin yritettiin järjestää, nimittäin luistelukilpailut, mutta "al
kaneen innostuksen vei mukanaan sama vesi, jokajäätkin”, kuten sihtee
ri lakonisesti totesi.22
Vuoden kestäneen masennuksen jälkeen alkoi Karhun toiminta taas
hieman vilkastua. Maailmalla käyty sota oh muuttunut jo arkipäiväisek
si, eikä se jaksanut enää kiinnostaa, joten urheilijatkin voivat taas kään
tää ajatuksensa takaisin oman asiansa pariin. Talven aikana oh Karhun
toiminta edelleen vähäistä. Hiihto oh paljolta kansanhiihtoa; hiihdettiin
kylästä toiseen ja varsinaisia kilpahiihtoja oh tuskin lainkaan. Sisäurheilulajeina suosittiin sisähyppyjä: pituus- ja korkeushyppyä sekä kolmi
loikkaa, jotka kaikki suoritettiin vauhdittomasti. Parhaat tulokset kor
keudessa ohvat 130 cm:n molemmin puohn, pituudessa tulostaso oh
270—280 cm ja kolmiloikassa 870—880 cm. Karhussa sisähyppymestari
oh Arvo Rintala ja hän voitti myös piirinmestaruuksia.23
Kesällä urheihjat taas innostuivat melkolailla ripeään toimintaan.
Juoksulajeja hallitsi Juho Salokuutti, joka oh myös Karhun alaosastoista

16

ahkerimmin toimineen, Valkamankylän alaosaston puheenjohtaja. Muis
sa yleisurheilulajeissa ensipalkinnon nouti useimmin Jaakko Keski-Keturi. Yleisurheilun lisäksi pyöräily ja paini olivat vahvassa nousussa. Pyö
räilyssä saavutettiin jo seuraavana kesänä 1917 joukkuekilpailu voitto
piirikunnallisissa kisoissa. Painitoiminta oh Karhussa, muista Etelä-Poh
janmaan seuroista poiketen ollut hiljaista. Karhulle oli hankittu painimatto, mutta matolle ei löytynyt käyttäjiä, koska seurassa ei ollut päte
vää painijaa, joka olisi herättänyt kiinnostuksen lajiin. Tilanne muuttui
vuonna 1916, kun Kauhajoelle muutti taitava painimies Kosti Jalonen.
Hän oh jo aikaisemmin samana vuonna voittanut piirinmestaruuden
Karhun väreissä. Jalosen johdolla paini virkosi ja sen vuoksi hankittiin
toinenkin painimatto. Ensimmäiset painikilpailut Kauhajoella olivat ke
sällä 1917 järjestetyt pitäjänmestaruuspainit. Painin nousukausi jäi kui
tenkin lyhyeksi, kun kansalaissota vei Jalosen mukanaan Viipuriin, ja
painiharrastus jäi samalla unohduksiin aina 1920-luvun alkuun
saakka.24
Karhun toiminta vilkastui vuonna 1916 niin paljon, että ilmaan heitet
tiin ajatus toiminnanjohtajan palkkaamisesta. Ideaa ei kuitenkaan toteu
tettu lähinnä taloudellisista syistä ja ensimmäistä toiminnanjohtajaa
saatiin Karhussa odottaa aina 1940-luvun loppuun saakka. Tilaongelmat
helpottuivat hieman, kun Karhulle hankittiin vuodenvaihteessa ensim
mäinen talo yhdessä Kauhajoen raittiusseuran Taisto IV:n kanssa. Karhu
otti vuoden 1917 vastaan toiveikkaana ja vuosikertomuksen mukaan in
nostus alkoi saada yhä aktiivisemman luonteen.25
Toiminnan aktivoituminen näkyi jäsenmäärässä; Kun se pääsi 1915
laskemaan niinkin alas kuin 52:een, oh jäseniä vuonna 1917 jo 176. Jäsen
määrän nousuun vaikutti Karhun urheihjoiden menestymisen lisäksi
seuratoiminnan organisaatio. Karhussahan toimi neljä kyläosastoa, ja
vuodesta 1916 lähtien myös erityinen poikaosasto Arvo Ketolan johdolla.
Poikaosaston tehtävänä oh ohjata nuoria poikia urheilun ja siten Karhun
toiminnan pariin. Karhun lajivalikoimasta oh kesällä 1917 yhä useam
man helppo löytää mieleisensä laji. Perinteisten yleisurheilulajien lisäksi
karhulaiset pyöräilivät, painivat ja myös uinti tuli ohjelmaan, mutta ku
ten muuallakin Etelä-Pohjanmaalla harjoittelupaikkojen puute esti lajin
kehittymisen.26
1910-luvun loppu oh Suomessa pohittisesti rauhatonta aikaa. Venäjällä
kuljettiin kohti vallankumousta. Suomen itsenäistyminen oh yhä toden
näköisempää, mutta samalla alkoivat suomalaiset jakautua kahteen lei
riin. Jännittyneisyys aistittiin myös Kauhajoella ja Karhussa. Niinpä
vuoden 1917 vuosikokouksessa päätettiin "tehdä ehdotus muille edistysseuroille perustaa yhteinen järjesty sjoukkue valvomaan järjestystä mah
dollisesti tulevien levottomuuksien varalta'. Kauhajoen edistysseurat, lu
kuun ottamatta sos. dem.järjestöä, kokoontuivat marraskuun 10. päivä
nä kunnalhstalolle, jossa päätettiin perustaa Kauhajoen suojeluskunta ja
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Karhun ja Raittius seura Taisto IV:n vuonna 1916 hankkima Raittius- ja Urheilutalo, j o 
ka sijaitsi Harjankylässä.

kehotettiin kyläläisiä muodostamaan suojeluskuntaosastoja.27
Kauhajoen Suojeluskunnan muodostaminen Karhun aloitteesta oli
merkittävä osoitus urheiluseuran aktiivisuudesta, mutta samalla se ty
rehdytti Karhun toiminnan. Karhun jäsenet jatkoivat edelleen harjoitte
lemista, mutta ohjelmasta piti yhä useammin huolen suojeluskunta.28
Vuodet 1910—1917 muodostavat eräällä tavalla erillisen jakson Kar
hun historiassa. Näihin vuosiin mahtuu sekä Karhun perustaminen että
toiminnan hiljeneminen kansalaissotaan. Tänä aikana Karhun toiminta
oli vielä monella tapaa epävarmaa. Rahamäärät, joita pystyttiin järjestä
mään olivat usein pieniä, eivätkä mahdollistaneet kovinkaan suuria väli
nehankintoja ja urheilijoiden tukeminen jäi vähäiseksi. Kilpailujen järjes
tämisessä vaikeutena oh kokemuksen puute ja sääntöjen vaihtelevuus.
Monesti kilpailujen tulokset ja palkintojen jakautuminen jäi ratkaise
matta, kun kilpailuihin ilmoittautumisessa tai kilpailusuorituksessa oli
epäselvyyttä. Tämä ei luonnollisestikaan koskenut vain Karhua vaan ko
ko Suupohjan piiriä.
Edellä mainitut vaikeudet eivät suinkaan johtuneet Karhussa toimi
vista henkilöistä vaan koko urheiluharrastuksen uutuudesta ja kaikista
niistä ennakkoluuloista, jotka siihen liittyivät. Karhun perustajat olivat
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innokkaita miehiä ja naisia, jotka uhrasivat huomattavan määrän ajas
taan seuratoiminnan ja urheiluharrastuksen levittämiseksi Kauhajoella.
Asenteet urheiluun muuttuivatkin huomattavasti Karhun ensimmäisinä
vuosina. Karhun aktiivijäsenen Yrjö Rintalan mukaan jos ennen Karhun
perustamista kylällä joku urheili jonkinlaisissa asianmukaisissa urheilutamineissa kuuli poikkeuksetta epäiltävän tuon raukan "pääruuvien”
höltyneen. Sitä vastoin jo vuonna 1914 oh urheilupukuinen mies vieläpä
tyttökin jokapäiväinen näky. Asenteiden muuttumiseen vaikutti Karhun
toiminnan lisäksi huomattavasti myös Tukholman olympiakisat. Karhun
jäsenmäärä pysyi melko vähäisenä ja seuran toiminnan jatkumisesta vas
taavien henkilöiden joukko oli pieni.29
Karhun historian ensimmäiset vuodet osuivat niin Suomen kuin koko
maailmankin historiassa ajankohtaan, joka ei ainakaan helpottanut Kau
hajoen urheilupioneerien työtä. Maailmansota ja Suomen irtautuminen
Venäjästä vei pakosta innokkaimmankin karkulaisen ajatukset pois
omasta urheiluseurasta. Kansalaissota oli kuitenkin vasta se tapahtuma,
joka vei koko urheilumiehen eikä pelkästään hänen ajatuksiaan. Urheilun
tilalle tuli suojeluskunta-aate, mutta Karhu oh kuitenkin vankalla pohjal
la, ja olojen rauhoituttua oh lupa odottaa hikunta- ja urheilukasvatustyön jatkumista saman seuran piirissä.
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VAPAUSSODASTA
TALVISOTAAN
Suojeluskuntien perustamispäätös merkitsi, että tarvittiin myös koulut
tajia, jotka osasivat sotilaalliset perustaidot. Vimpelin sotakoulussa jär
jestettiin 28.12.1917—13.1.1918 kurssit, joissa näitä kouluttajia valmen
nettiin. Kauhajoelta Vimpelin kursseille osallistui viisi miestä: Jaakko
Yli-Harja, Vihtori Kuutti, Jaakko Keski-Keturi, Juho Salokuutti ja Urho
Mattila. He kaikki olivat Karhun aktiivisia jäseniä ja Mattila on kirjoit
tanut seuraavan vahvasti urheiluhenkisen kuvauksen Vimpelin kursseis
ta otsikolla:

Karhun viitoset
Kun Karhu oh seitsemisen vuotta uutterasti talvet voimistellut ja kesät
urheillut ja kilpaillut, 1917 syksyllä uumoiltiin, että karhujenkin pitäisi
ottaa osaa mahdollisesti eräällä tavalla omalaatuisiin kilpailuihin. Alle
kirjoittanutkin oli ahkerasti yritellyt kilpailla, laatuja paljoakaan valikoi
matta, siksi kai lankesi kuin luonnostaan, että olin sitten yksi niistä Kar
hun "viitosista”, jotka ottivat joulun aikaan hiihtimet kainaloonsa ja pai
nuivat e.m. kilpailuja silmällä pitäen sitä varten toimeen pannuille harjoi
tusleireille.
Harjoitukset toimivat järven rannalla. Majoitusvaikeuksien vuoksi ne
olivat sijoitettu kahteen kylään, siis kahtena eri osastona. Leirin johtaji
na ja valmentajinamme toimivat itse ” Ison-Villen” oppipojat. Harjoituk
set kävivät todellisen korkeapaineen alaisina. Lyhyessä ajassa olisi pitä
nyt saada mahdollisimman paljon uutta toiminnan taitoa. Pimeiden aa
mu tuntien aikana oli kiinteästi luentoa. Harjoituskenttänä oh yli kym
menen kilometrin laajuinen jääaukeama, jossa Celsius lähenteli -40°. Siel
lä yritettiin totisesti "tupa karhuja” karaista vastaisuutta varten.
Tammikuun toisella viikolla palasimme kotiin ja aloimme innokkaasti pitä
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jän eri kyläkunnilla asuville karhuille ja muillekin uteliaille jakaa saami
amme tiedon murusia, harjoitusten muodossa.
Ne "laatukilpailut” alkoivatkin ja tammikuun 28:na 1918 räpsähtivät
lähtölaukaukset. Varsinaisista kilpailuista onkin jo ehtinyt kulua neljä
kymmentä vuotta, joten siitä on "pookstaavia” perätysten historian leh
dillä, niin että Karhun nuorimmatkin juurivesat sieltä pelin hyvin selville
saavat. Mainitsen vain, että nuo Karhun "viitosetkin” olivat muiden mu
kana tuossa monivaiheisessa kilpailussa ja e.m. harjoituksissa saadut tai
dot hyvin tarvittiin, ja että Jumala oh meille jokaiselle säätänyt hyvät
suojelushenget. Kilpailujen päätyttyä saimme kukin palata terveenä tou
kotöihin yleisenä kunniapalkintona itsenäinen, vapaa Suomi.”
Kuvaus Vimpelin kurssista julkaistiin Karhun 40-vuotishistoriikissa
vuonna 1950. Sen kirjoittaja Urho Mattila oh innokas urheilumies ja hän
kuului Karhun johtokuntaan vuodet 1912—1919.

Sodan jälkeinen masennus
Vapaussota-kansalaissota meni onnellisesti Vimpelin kursseille osallistu
neilta karhulaisilta, mutta muuten kauhajokelaiset saivat maksaa sodas
sa raskaan veron. Kauhajokelaisia kuoli taisteluissa kaikkiaan 52, mikä
oh määrällisesti eniten Etelä-Pohjanmaan kunnista. Karhun jäseniä näi
den 52 joukossa oh kaksi: Paavo Rintakoski ja kultaseppä Anselmi Savu
nen.1
Vapaussota-kansalaissotaa seurasi yleinen masennus sekä Karhun että
koko Suupohjan piirin toiminnassa. Vuonna 1918 ei tiettävästi järjestet
ty ainoatakaan kilpailua ja seuraavanakin vuonna toiminta oh laimeaa.
Kauhajoella 23.2.1919 järjestettyihin Suupohjan piirin hiihtokilpailuihin
osallistui kauhajokelaisten lisäksi ainoastaan teuvalaiset hiihtäjät. Kil
pailumatkoina ohvat 5 x 2 km:n viestinhiihto, miesten 10 km:n ja naisten
5 km:n hiihto. Karhulaiset voittivat kaikki mestaruudet. Miesten puolella
hiihtovaltikka oh edelleen Santeri Vainiolla, joka oh viestijoukkueen jä
sen ja voitti 10 km ajalla 38.33,5. Myöhemmin samana talvena Vainio
voitti myös 30 km:n matkan piirinmestaruuden Kristiinassa järjestetyis
sä kilpailuissa. Naisten 5 km:n hiihdon piirinmestariksi hiihti Selma
Kuutti aikaan 27.02,05. Hiihtokilpailujen lisäksi Karhu järjesti piirin
mestaruuskilpailut pyöräilyssä ja 10-ottelussa. Pyöräilyssä voiton vei se
kä 1 km:n että 10 km:n matkalla karhulainen Jaakko Yh-Harja.2
Piirikunnallisten kilpailujen lisäksi Karhu järjesti muutamia pienem
piä kilpailuja, mutta osalhstuminen näihin jäi vähäiseksi. Iltamia järjes
tettiin vuonna 1919 kolme kertaa ja vuoden merkittävin saavutus oh
Karhun ja raittiusseura Täisto IV:n talon kunnostus. Kunnostustöiden
päättymistä ja tupaantuhaisjuhha vietettiin marraskuun lopulla ja talo
oh Kuutin mukaan nyt kaunis, viihtyisä ja ajanmukainen.3
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Vuosikymmenen loppu meni Karhussa kaikenpuolisen väsähtäneisyyden merkeissä. Jäsenmäärä laski ollen vuoden lopussa enää 50, vähennys
tä oli 126 jäsentä. Tästä syyn Kuutti langetti jäsenmaksujen kerääjille,
jotka eivät olleet tarpeeksi ahkerasti kiertäneet kylissä. Seuran toimintaa
lamautti myös se, että puheenjohtaja ja sihteeri olivat sotapalveluksen
vuoksi poissa Kauhajoelta ja muutkin Karhun hallituksen jäsenet olivat
työllistetty suojeluskuntain taholta. Uusi kymmenvuotiskausi aloitettiin
siis varsin epävarmoissa merkeissä.4

Karhun ja piirin toimintaa elvytetään
Seuratoiminnan elvyttämiseen lähdettiin ripeästi. Seura ilmoitettiin yh
distysrekisteriin heti vuoden 1920 alussa ja tämän vuoksi Karhulle luo
tiin uudet säännöt, joissa oli otettu huomioon rekisteröinnin aiheuttamat
ja vaatimat muutokset. Näissä säännöissä Karhun tehtäväksi määritel
tiin seuran jäsenten ja muidenkin innostaminen mukaan voimisteluun ja
urheiluun järjestämällä harjoitustilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä sekä
pitämällä terveysopillisia puheita ja esitelmiä eri tilaisuuksissa. Karhun
jäseniksi pääsivät kaikki yli 15-vuotiaat, jotka seuran hallitus hyväksyi.
Lisäksi seuraan voi liittyä alle 15-vuotiaat harjoittelujäseniksi. Thkijäseneksi voitiin ottaa henkilöitä, jotka maksoivat 20 mk:n jäsenmaksun;
varsinaisilta jäseniltä maksu oh 2 markkaa.5
Olympiakisat järjestettiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen Antwerpe
nissä 1920. Näissä kisoissa suomalaiset jälleen osoittivat olevansa urheilukansa. Suomalaisurheilijoiden menestys Antwerpenissä oli vieläkin pa
rempi kuin Thkholman kisoissa 1912. Paavo Nurmi löi itsensä läpi voitta
malla kultaa 10 000 metrillä ja maastojuoksussa sekä hopeaa 5 000 met
rin matkalla. Hannes Kolehmainen otti puolestaan kultaa marathonilla.
Lisäksi suomalaiset voittivat useita mitaleja muissa lajeissa kuten keihäänheitossa, jossa tuli kolmoisvoitto ja painissa, jossa suomalaiset otti
vat yhteensä 12 mitalia. Suomalaisurheilijoiden menestyksen olisi luul
lut herättävän samanlaisen innostuksen urheiluun kuin Thkholman ki
sat, mutta toiminta Karhussa ja Suupohjan piirissä pysyi lamassa. Kil
pailuja oh vähän ja pidettyihin kilpailuihin ei osallistunut kuin muutama
urheilija.6
Yksi Karhun historian synkimmistä vuosista oh 1921. Tbimintaa ei ol
lut edes sen vertaa, että sihteeri ohsi voinut kirjoittaa vuosikertomuksen.
Saman vuoden syksyllä kokoontui Karhun johtokunta keskustelemaan
aiheesta jatketaanko toimintaa vai ei. Päätökseksi tuh, että ” toiminta el
vytetään miesvoimalla ainakin entiselleen tai parem m aksi” Tälle päätök
selle antoi varmasti voimaa Kauhajoelle kesällä 1921 rakennettu ensim
mäinen kunnollinen urheilukenttä. Kenttä sijaitsi Aronkylässä ja se oh
Kauhajoen aina 1970-luvulle saakka. Alunperin kenttä rakennettiin Kor-
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Suupohjanpiirin viimeiset hiihto me Starit vuodelta 1922. Edessä vasemmalta Vihtori
Kuutti. Suupohjan piiri muuttui kesällä 1922 Etelä-Pohjanmaan piiriksi.

pi-Arolta lunastetulle maalle. Kenttähankkeen johdossa oli Juho Salokuutti, ja se toteutettiin osakeyhtiöperiaatteella. 30 000 markan pääoma
jaettiin 1 000 markan osakkeisiin, jotka myytiin pääasiassa yksityisille
asianharrastajille. Valmistunut kenttä oh pinta-alaltaan 8 245 m2, ja
juoksuradan pituudeksi tehtiin 260 metriä. Kauhajoen urheilukenttä oli
ensimmäinen maalaiskenttä Etelä-Pohjanmaalla ja se vastasi hyvin ajan
vaatimuksia. Vihkiäiskilpailut pidettiin 16.—17.8. ja niihin osallistui kil
pailijoita ympäri maakuntaa. Kisoihin piti osallistua myös maailmanennätysjuoksija Tatu Kolehmainen, mutta hän ei lopulta yleisön pettymyk
seksi saapunutkaan.7
Karhun elvyttäminen aloitettiin organisaatiomuutoksella. Seura jaet
tiin piireihin, joissa johdossa olivat piirineuvostot. Kyläpiirit muodostet
tiin Harjan-, Aron- ja Kirkonkylään. Tämän lisäksi valittiin eri urheilula
jien elvyttäjiksi valiokunnat. Karhun johtokunta oli tyytym ätön myös
Suupohjan piirin toimintaan, mikä oli ollut lamassa aina kansalaissodas
ta lähtien. Tämän vuoksi päätettiin ehdottaa Suupohjan piirille, että se
lopetettaisiin ja koetettaisiin saada yhdessä Vaasan piirin kanssa muo
dostettua Etelä-Pohjanmaan piiri. Jos tämä ei onnistuisi eroaisi Karhu
Suupohjan piiristä ja liittyisi Vaasan piiriin, joka oh näistä kahdesta pii
ristä aktiivisempi. Karhun ehdotusta käsiteltiin piirin edustajien ko
kouksessa Seinäjoella 31.11.1921. Keskustelujen jälkeen todettiin yksi
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mielisesti, että piirit oli ensitilassa yhdistettävä E tela-Pohjanmaan pii
riksi. Päätös hyväksyttiin vielä molempien piirien vuosikokouksessa ja
SVUL:n vuosikokouksessa. Virallisesti Etelä-Pohjanmaan piiri aloitti toi
mintansa 1.5.1922. Karhu sai heti edustajansa, Vihtori Kuutin, piirin joh
tokuntaan, jossa hän toimi usean vuoden ajan.8
Seuran elvytystoimet tuottivat tulosta ja syksyn 1921 ” herätyskökouksen" jälkeen toiminta alkoikin astella oikein peninkulma-askelilla
eteenpäin” kuten Täuno Aro vuosikertomuksessaan totesi. Kilpailuja jär
jestettiin ja kilpailuihin osallistuttiin kaikilla rintamilla. Maaliskuussa
lähdettiin hiihtämään Kristiinaan 15 miehen voimalla. Matka-avustuk
sia tosin ei ollut varaa maksaa, mutta Kuutti lupasi kustantaa matkan
sille, jonka omat varat eivät riittäneet. Yhdistetyt hiihto-, sisämestaruusja painikilpailut järjestettiin huhtikuun alussa. Näihin kilpailuihin osal
listui melko runsaasti karhulaisia urheilijoita ja painiharrastus osoitti
monen vuoden tauon jälkeen heräämisen merkkejä. Thsokkaampaa pai
nia Kauhajoella nähtiin myöhemmin samassa kuussa, kun Karhu järjesti
lajin E tela-Pohjanmaan piirin ensimmäiset mestaruuskilpailut. Kilpai
luissa oli mukana piirin parhaita painijoita Ilmajoelta ja Nurmosta, mut
ta Karhun painijat loistivat poissaolollaan. Karhusta eivät osallistuneet
kuin kaksi harjoittelematonta miestä, Vilho Aronranta ja V. Yli-Ikkelä,
55 kg:n sarjassa. Karhun parhaat painijat sattuivat sairastamaan kisojen
aikana hyvin ”luonnollista mahatautia”, mistä voisi päätellä, että henkis
tä puolta Karhun painijoiden piti vielä ainakin harjoitella. Näihin kilpai
luihin painitoiminta Kauhajoella taas sammui pariksi vuodeksi.9
Yleisurheilijoiden harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet paranivat huo
mattavasti urheilukentän myötä, joten heillä tulostaso osoitti hieman pa
ranemisen merkkej ä. Vihkiäiskilpailuista pois j äänyt Tätu Kolehmainenkin juoksi vihdoin Kauhajoella Suojeluskunnan kesällä 1922 pitämissä
kilpailuissa.9

Pesäpallon ensimmäinen edustusjoukkue
Karhun ehdoton ykkösurheilulaji vuonna 1922 oli pesäpallo. Sitä alettiin
pelata välittömästi, kun säännöt pelistä ilmestyivät. Pesäpallo kehitet
tiin pitkästäpallosta, jota Karhussa oltiin aiemmin pelattu. Ensimmäisel
le pelireissulle lähdettiin jo toukokuussa, jolloin matkustettiin Vaasaan
pelaamaan kiertopalkinnosta. Peliin päätettiin lähteä mukaan kauhajo
kelaisella sisulla, vaikka pesäpalloa ei aikaisemmin oltu pelattu. Pesäpalloharjoitukset aloitettiin sitten vasta tämän pelimatkan jälkeen. Innos
tus peliin oli suuri ja harjoituksiin osallistui paljon väkeä, vain sääntöjen
monimutkaisuus ja siitä aiheutuneet tulkintavaikeudet haittasivat aluk
si pelaamista. Vähitellen säännöistä kuitenkin päästiin yksimielisyyteen
ja ne syöpyivät miesten mieliin niin, että pelaaminen todella voitiin alkaa.
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Karhun ensimmäinen edustusjoukkue pesäpallossa.

Harjoitusporukasta erottuivat kevään kuluessa parhaat miehet, joista
muodostettiin Karhun ensimmäinen edustusyhdeksikkö: Tauno Aro, Ur
ho Mattila, V. J. Marttila, Vihtori Kuutti, Jussi Rinne, Arvo Ketola, Jaak
ko Yli-Harja, Armas Havunen ja Leuto Ketomäki. Tämä joukkue oli ke
sällä 1922 jo niin hyvä, että Kuutti ehdotti Arolle: ”<
eiköhän oteta ja hiu
kan pelata Suomen mestaruudesta.” Karhun alkuerän vastustajaksi tuli
sotilasyhdeksikkö ”Radio”, silloinen Radiopataljoonan joukkue Helsin
gistä. Radion miehet moittivat Kauhajoen kenttää hieman liian lyhyeksi
lyönneilleen ja käyttäytyivät muutenkin ilmeisen ylimielisesti, mutta pe
lin he kuitenkin hävisivät 9—7. Näin avautui Karhulle tie semifinaaleihin,
jotka pelattiin TRmpereella ja vastaan asettui Töijalan joukkue. Tästä pe
listä ei tullut karhulaisten juhlaa. Ensinnäkin erotuomari oli Aron mu
kaan puolueellisin tuomari mitä maa voi päällään kantaa. Tämän lisäksi
satoi taivaallisen täydeltä ja samainen tuomari vain kehuskeli itseään ja
huusi kuin historiantakainen hirviö. Itse peliä Aro ei halua paljoa kom
mentoida, mutta ”se oli täydellistä kaaosta sekaisin pesäpallosta, estejuoksusta, käräjistä ja suoranaisesta tappelusta.” Tällaisen ottelun Kar
hu luonnollisesti hävisi. Tilos oh 30—7, mikä olisi ”oikean tuomarin alai
sessa pelissä noin 12—8 tai yhtä hyvin 15—13 toijalalaisten hyväksi” jat
koi Aro spekulointejaan. Tämä peli, jossa toijalalaisjoukkueen lisäksi
Karhun vastustajina olivat erotuomari ja säiden herra, sammutti yhdek
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sikön enimmän pesäpalloinnostuksen. Sen jälkeen pelattiin vain kylien ja
pitäjien välisiä otteluja. Suomen mestaruudesta Karhu uskaltautui otte
lemaan seuraavan kerran vasta vuonna 1925.10

Hannes Kolehmainen Kauhajoella
Uusi vuosi 1923 saatiin Karhussa pitkästä aikaa ottaa vastaan toiveik
kaissa merkeissä. Toiminta oh vilkasta kaikilla rintamilla ja seuralla oli
innokkaat johtomiehet. Heti vuoden ensimmäisessä kokouksessa Kar
huun perustettiin erityinen huvi toimikunta, jonka tehtävänä oli järjestää
iltamia niin usein kuin mahdollista. Huvitoimikunnan työ oli merkittä
vää, sillä olivathan iltamat Karhun pääasiallinen tulonlähde. Valitut huvitoimikunnat eivät seuraavina vuosina kuitenkaan toimineet kovin te
hokkaasti ja vastuu iltamien järjestämisestä pysyi paljolti Karhun halli
tuksella.11
Kauden tärkein urheilutapahtuma Kauhajoella oh 21.7.—22.7.1923 pi
detyt kansalliset kilpailut, jotka Karhu järjesti yhdessä suojeluskunnan
kanssa. Kilpailuista päätettiin tehdä suurimmat mitä Suupohjassa oli
koskaan nähty, ja siksi oli tärkeää hankkia vetonauloiksi kansallisia huip
pujamme. Kauhajoelle saapuikin piirin parhaiden urheilijoiden lisäksi it
se Hannes Kolehmainen ja hänen veljensä Tatu sekä vielä Hanneksen
seuratoveri G. Ruotsalainen. Näiden nimien ja hyvien palkintojen uskot
tiin vetävän kisoihin sekä runsaan osanottajajoukon että yleisön. Kilpai
luja edelsi laaja mainoskampanja. Sanomalehti-ilmoitusten lisäksi maa
lattiin isoja kylttejä, joissa luki ”Hannes tulee”. Mainoksia levitettiin
ympäri Kauhajokea ja nuoret miehet pyöräilivät kyltti selässään pitkin
sivukylien teitä. Mainonnan avulla paikalle saatiinkin houkuteltua parituhatpäinen yleisö. Itse kilpailuissa ennakkosuosikit voittivat lajit, joi
hin he osallistuivat. Tatu Kolehmainen voitti 20 km:n juoksun ja 10 000
metrillä Hannesta vastaan asettui Karhun viisimiehinen viestijoukkue,
mutta hekään eivät missään vaiheessa pystyneet Hannesta uhkaamaan.
Hän vei voiton ajalla 32.41,1. Kauhajoen kilpailut olivat osa Hannes Ko
lehmaisen ensimmäistä Etelä-Pohjanmaan kiertuetta. Hän ei aikaisem
min ollut kilpaillut maakunnassa ja Kauhajoelta hän jatkoi Laihialle ja
sieltä Ilmajoen urheilukentän vihkiäisiin.12
Yleisurheilun lisäksi karhulaiset pelasivat edelleen innokkaasti pesä
palloa, mutta nyt tyydyttiin vain kylien ja seurojen välisiin otteluihin.
Useimmat ottelut pelattiin kurikkalaisia vastaan. Kurikkalaisten peli
kenttä ei kuitenkaan karhulaisia kovasti miellyttänyt, kuten seuraava peliselostus Kurikassa käydystä ottelusta osoittaa. "Alkoi sitten peli elefan
tin korkuisessa heinikossa, josta keskellä kenttää pistäytyi esiin näkötor
nina vanha vinttikaivo. Ojia oli kolme kappaletta, joten peli ei voinut
muodostua jämeräksi. Vastatuuli haittasi lyöntejä, pitkä heinä juoksua,
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Hannes Kolehmainen kilpaili Aronkentällä Karhun viestijoukkuetta vastaan vuonna
1923. Kuvassa Hanneksen takana juoksee Arvo Ketola.

ojat kopinottoa ja kotipiirin takana oli syvä alanko, johon pallo aina kieri,
jollei saanut kiinni.” Karhu hävisi luonnollisesti tämän ottelun 13—8, sil
lä oma yhdeksikkömme ei ollut kurikkalaisten tavoin tottunut pelaa
maan sellaisissa olosuhteissa. Karhu tosin joskus hävisi myös omalla hy
vällä kentällään, mutta silloin suurin syy oli säässä. . . 13

Paini vakiintuu Karhun lajivalikoimaan
Kultaseppä Eino Kinnari muutti pysyvästi Kauhajoelle vuonna 1924. Tä
mä merkitsi samalla painin vakiintumista Karhun urheilulajien jouk
koon. Painia oli Kauhajoella tosin harrastettu ja painimatot olivat olleet
jo monen vuoden ajan, mutta painitoiminta oh ollut satunnaista eikä
säännöllisiä harjoituksia oltu järjestetty ainakaan monta viikkoa peräk
käin. Vasta Kinnari toi Karhuun sen taidon ja innostuksen, mikä oli edel
lytyksenä edustuskelpoisten painijoiden kehittymiselle. Vuonna 1924
Kauhajoella aloitettiin toisenkin kamppailu-urheilun, nyrkkeilyn, harjoi
tukset Eemil Raivion johdolla. Nyrkkeilijöille hankittiin täydelliset harjoitteluvälineet ja tilat Raittius ja Urheilutalolta. Nyrkkeily ei tästä huo
limatta edennyt alkuaskeleita pitemmälle ja säännölliset harjoitukset
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Karhun painin alkuunpanija Eino Kinnari pitämässä ensimmäisiä harjoituksia Aron
koululla vuonna 1922.

kestivät vain vajaan vuoden. Seuraavan kerran hanskat otettiin naulasta
vasta vuonna 1939.14

Toimintaorganisaatio hahmottuu
Vuosina 1922—1924 Karhun toiminta oli vilkasta. Seuraan tulivat ne lajit
ja luotiin se organisaatio, mikä tuli olemaan toiminnan runkona seuraavat vuodet. Karhun jokaisen urheilulajin johtoon nimitettiin kapteeni ja
valiokunta. Kapteenia voidaan pitää eräänlaisena valmentajana ja hänen
tehtäviinsä kuului huolehtia harjoituksista ja kilpailuista: niiden järjestä
misestä ja ohjelmasta. Kapteenin ja valiokunnan tehtäviin kuului oman
urheilulajinsa kehittäminen Kauhajoella. Valiokunnilla ei kuitenkaan vie
lä ollut samaa itsenäistä asemaa kuin myöhemmin eri jaostoilla. Esimer
kiksi raha- ja talousasiat käsiteltiin Karhussa vielä kokonaisuutena. Ur
heilulajien johtokunnan tehtäviin kuului pelkästään luoda hyviä tuloksia
urheilussa ja saada mahdollisimman suuri harrastajajoukko lajin taakse.
Urheilulajeista parhaiten edustettuina olivat: yleisurheilu (kapteenina
Kuutti), paini (Kinnari), pesäpallo (Kuutti ja T. Raivio) ja hiihto (Kuutti).
Lisäksi Karhun lajivalikoimaan kuuluivat pyöräily, voimistelu ja kuten
mainittu nyrkkeily.15
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Karhun organisaatio jakautui vielä itsenäisiin kyläosastoihin, jotka he
rätettiin uudelleen henkiin vuoden 1925 alussa. Tällöin aloitti toimintan
sa Kirkonkylän, Harjankylän ja Aronkylän osastot. Näistä Aronkylän
osasto toimi joskus ”,Suojeluskunnan urheilijat” -nimikkeen alla.

Pysähtyneisyyden vuodet 1925—1928
Tehokkaasta organisaatiostaan huolimatta Karhun toiminta alkoi taas
vuoden 1924 lopulla näyttää laimenemisen merkkejä. Vilkasta toiminta
kautta seurasi usean vuoden masentuneisuus seuratoiminnassa, mitä
kesti aina 1930-luvun alkuun saakka. Kautta voi kutsua eräänlaiseksi py
sähtyneisyyden ajaksi, sillä täysin lamaantunutta seuratoiminta ei ollut,
mutta innostuneisuus Karhun kehittämiseen ja uudistamiseen oh poissa.
Karhu polki paikallaan vuodesta toiseen, ja poikkeuksetta Karhun sih
teerit päättivät vuosikertomuksensa 1925—1928 hartaaseen toivomuk
seen, että toiminnan oh vilkastuttava ja uusia voimia saatava mukaan
toimintaan. Vuosikertomuksiin piirrettiin myös uhkakuva, että pian vie
tetään Karhun hautajaisia ja väläyteltiin uuden urheiluseuran perustami
sen mahdollisuutta.16
Toiminnan laimeuteen nähtiin yleensä syynä seuran heikko talous ja se,
että toiminnasta kantoi vastuun liian pieni piiri, lähinnä Karhun johto
kunnan jäsenet. Jälkimmäinen syy oh varmasti merkittävämpi, sillä ta
loudellisesti 1920-luvun loppu ei ollut Karhun historian synkimpiä. Vuosi
1928 oh taloudellisesti jopa hyvä iltamien ja tanssien vuoksi. Näinä py
sähtyneisyyden vuosina Karhu pysyi hengissä lähinnä Vihtori Kuutin,
Eino Kinnarin, V. J. Marttilan ja tohtori Lauri Halosen ansiosta. Halosen
osuus Karhun talouden pönkittäjänä oh merkittävä. Hän lahjoitti kierto
palkintoja erityisesti nuorisourheilun tukemiseksi ja lisäksi hän vuonna
1925 lahjoitti Karhun perittäväksi kaikki lääkärinmaksurästit, jotka ko
konaisuudessaan tekivät useita tuhansia markkoja.16
Urheilurintamalla toiminta pysyi hengissä ja ehkä hieman kehittyikin
hiihdossa, painissa, pesäpallossa ja yleisurheilussa. Hiihto oh hyvin pit
källe vielä kansanhiihtoa eli kilpailuja järjestettiin melko vähän. Muuta
missa tilaisuuksissa hiihtäjiä kuitenkin laitettiin paremmuusjärjestyk
seen. Karhun parhaimmiksi nousivat yleisessä sarjassa Erkki Myllynie
mi ja Viljo Kuja-Aro, nuorissa Lauri Kuuttinen ja naisissa paras oh Anni
Korhonen. Kauhajokelaisen hiihdon voimahahmo Vihtori Kuutti osallis
tui myös voitokkaasti ikämiessarjan kilpailuihin. Karhun jäsenten välisiä
hiihtokilpailuja ei järjestetty vaan kilpailuista piti huolen suojeluskunta.
Karhun edustajina osallistuttiin SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piirin kilpai
luihin, mutta yleisempää oh, että Karhun hiihtäjät esiintyivät tulosluet
teloissa Kauhajoen Suojeluskunnan edustajina, kuten esimerkiksi joka
vuotisessa Kauhajoki—Kristiina viestihiihdossa. Viestiin osallistui Kau-
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Kansallinen huippupainija Armas Laitinen opastamassa Karhun aloittelevaa painijakaartia vuonna 1924. Kuvassa mm. Matti Ala-Harja, Eino Rajala, Iisakki Ala-Harja,
Vilho Aronranta, Paavo Rinne, Frans Ristimäki, Aarne Mäki, Eino Ojala, Arvi Yli-Heikkilä, Paavo Kallionpää, Väinö Ylikoski, Eino Kinnari, Ilmari Ritola, Tauno Aro ja äärim
mäisenä oikealla Armas Laitinen.

hajoen lisäksi Tfeuvan, Jurvan, Kristiinan ja Isojoen suojeluskun
nat.17
Vihtori Kuutti teki ankarasti työtä hiihtourheilun piristämiseksi. Hän
hankki kunnollisia hiihtovälineitä ja propagoi hiihdon puolesta. Vähitel
len hänen työnsä jäljet näkyivät. 1920-luvun viimeisinä vuosina Karhu
järjesti jo useita jäsentenvälisiä hiihtoja ja pitäjien välisissä kilpailuissa
Karhun hiihtäjät olivat ylivoimaisia. Varsinkin kansakoululaisten kes
kuudessa innostus hiihtourheiluun oh huomattavaa.17
Urheilulajeista nopeiten kehittyi paini. Eino Kinnarin johdolla aloitet
tiin vuonna 1924 säännölliset painiharjoitukset, mutta harjoitustilat ei
vät olleet kovinkaan hyvät. Painimattoja jouduttiin usein siirtelemään
Raittius- ja Urheilutalon ja Suojelukuntatalon välillä. Painiharjoituksia
pidettiin myös paljaan taivaan alla ja jouduttiinpa joskus luomaan jopa
lumet pois painimatoilta ennen kuin päästiin harjoittelemaan. Heikot
olosuhteet eivät kuitenkaan sammuttaneet painikipinää ja harjoituksis
sa alkoi käydä toistakymmentä miestä. Piirinmestaruuskilpailuihin osal
listuttiin jo vuonna 1925 kahden painijan, Väinö Yli-Kosken ja Vilho
Aronrannan, voimin. Yli-Koski osoitti heti lahjakkuutensa voittamalla
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sarjassaan (alle 62 kg) pronssia. Muita hyviä karhulaisia painijoita olivat
T. Hagelberg sarjassa alle 67,5 kg ja itse Kinnari sarjassa alle 62 kg.
Eino Kinnarin lisäksi painitietämystä Karhun painijoille jakoivat ilma
jokelainen mestaripainija Arvo Haavisto, joka opasti oikeat painiotteet
ja piirin paini valmentaja Armas Laitinen, joka piti syksyllä paripäiväi
sen kurssin. Kursseille osallistui runsaasti miehiä ja Laitinen oli erittäin
tyytyväinen Kauhajoella viettämiinsä päiviin. Paini oh Karhussa monel
lakin tapaa myötätuulessa, mutta harrastajajoukko oli silti melko pieni:
vain vähän reilut kymmenen miestä. Harrastajapohjan kapeus näkyi eri
tyisesti kilpailuja järjestettäessä. Kilpailuihin ei saapunut yleisöä, ja lä
hes jokainen kilpailu epäonnistui niin taloudellisesti kuin järjestelyjenkin
puolesta. Tyypillinen esimerkki oli Karhun 5. ja 6.6.1926 pitämät kansalli
set kutsupainit, jotka supistuivat vain päivän pituisiksi, koska kilpailui
hin ei saapunut ilmoituksista huolimatta tarpeeksi painijoita ja järjestä
jät kuittasivat yleisön vähyyden vuoksi yli 1 000 markan tappiot. Tällai
nen tilanne painissa jatkui lähes koko 1920-luvun: ne, jotka painivat, pai
nivat hyvin, mutta kauhajokelainen urheiluväki ei vielä lajia arvostanut.
Vasta vuosikymmenen vaihteessa alkoi tilanne muuttua ja painista tuli
yksi Karhun suosituimmista lajeista.19
Pesäpallo tempaisi 1920-luvun lopulla suurimmat harrastajajoukot
mukaansa. Pesäpalloharjoituksissa kävi 30—40 miestä ja lisäksi harjoi
tuksia ja otteluja seurasi runsaasti yleisöä. Suomen mestaruudesta Kar
hun yhdeksikkö uskaltautui pelaamaan jälleen vuonna 1925, mutta SM
otteluputki loppui heti alkuunsa, kun ensimmäiseksi vastustajaksi asteli
vanha tuttu Toijalan Voiman joukkue. Karhu hävisi tuloksella 12—2,
mutta ottelu oli nyt paljon siistimpi kuin vuonna 1922 käyty yhdistetty
’ pesäpallopaini '-ottelu.20
Kiivaimmat pesäpallopelit käytiin kuitenkin kylien välillä. Kyläotteluja, joihin osallistui Kainasto, Kirkonkylä, Aronkylä ja Harjankylä, pelasi
vat sekä pojat että miehet. Poikien ottelussa ongelmaksi muodostui hei
dän kehittymätön urheilijaluonne, joka ei kestänyt tappiota. Niinpä otte
lut menivät joskus hulinaksi ja jouduttiinpa ne välistä keskeyttämäänkin. Miesten ottelut olivat tasokkaita ja paras joukkue löytyi yleensä
Harjankylästä. Pitäjien välisiä otteluja käytiin sekä urheiluseurojen että
suojeluskuntien välillä. Kauhajoella molemmat joukkueet koostuivat sa
moista miehistä. 1920-luvun lopulla parhaimpia pelaajia olivat: Vihtori
Kuutti, V. J. Marttila, Martti Salo, Matti Oinas, Jaakko Yli-Harja, Arne
Viitanen, Erkki Myllyniemi, Tauno Raivio sekä Julius ja Artturi KasariAro. Näistä miehistä koottiin edustusyhdeksikkö, kun sitä tarvittiin.20
Erityisen maininnan pesäpallon yhteydessä ansaitsee nuorisotyö. Nuo
ret pojat pelasivat pesäpalloa kylien välillä ja vuodesta 1927 lähtien tuli
perinteeksi pelata myös kansakoulujen välisiä otteluja. Poikien innostus
peliin säilyi silloinkin, kun vanhojen partojen kiinnostus pesäpalloon al
koi vähentyä. 1920-luvun lopulla alkoi Karhun miesten pesäpallossa
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eräänlainen sukupolven vaihdoksen aika, jota kesti aina 1930-luvun puo
leenväliin saakka. Pesäpallon alkuajoista lähtien mukana ollut miehistö
alkoi olla menestyäkseen jo liian vanha ja toisaalta nuoripolvi ei ollut vie
lä tarpeeksi taitavaa täyttääkseen heidän jättämän aukon. Kansakouluikäiset kuitenkin pelasivat ja harjoittelivat ahkerasti pitäen yllä uskoa
Karhun pesäpallon tulevaisuuteen.21
Yleisurheilussa kilpailukalenteri muodostui seuraavanlaiseksi: talvella
pidettiin sisämestaruuskilpailut hyppylajeissa, kesäkausi aloitettiin vuo
desta 1925 lähtien aina murtomaajuoksukilpailulla. Kesällä järjestettiin
piirikunnalliset kilpailut ja oteltiin suojeluskuntaa vastaan. Kausi päät
tyi tavallisesti elokuussa Karhun mestaruuskilpailuihin. Näiden kilpailu
jen lisäksi järjestettiin joskus iltamien yhteydessä moniotteluita. Piirikunnallisiin kilpailuihin osallistuttiin myös Kauhajoen ulkopuolella. Kar
hun urheilijoiden taso oli kuitenkin niin huono, että edustusjoukkue koos
tui vain muutamasta miehestä. Karhun lupaavin urheilija oli Unto Suksi.
Hän oli monipuolinen yleisurheilija ja erityisen lahjakas keihäänheittäjä.
Hän osallistui jo vuonna 1925 Helsingin poikaurheilupäiville voittaen
siellä keihäänheiton tuloksella 59,65 m. Unto Suksi menestyi myös mie
hissä ja hän heitti vuonna 1926 piirinennätykseksi 57,05 m. Suksi saa
vutti suurimmat menestyksensä kuitenkin vasta 1930-luvun alussa. Par
haan vastuksen Sukselle moniotteluissa antoi Julius Kasari-Aro, joka oli
kotonaan pikamatkoilla ja hyppylajeissa: pituudessa, kolmiloikassa ja
korkeushypyssä. Lisäksi heittolajeissa Matti Oksalahti (Oinas) täytti
edustusurheilijan mitat.22
Pesäpallon tavoin yleisurheilussakin kiinnitettiin huomiota nuorisotoi
mintaan. Ensimmäiset kansakoulujen väliset moniottelut järjestettiin
vuonna 1926. Näihin kilpailuihin Lauri Halonen lahjoitti arvokkaan urheilijapatsaan kiertopalkinnoksi. Ensimmäisiin kilpailuihin osallistuivat
oppilaat Aron, Thrjan, Harjan ja Kokko-Lylysalon kouluista. Muut kou
lut jäivät pois lähinnä kilpailumatkan pituuden vuoksi. Parhaaksi kou
luksi selviytyi Kirjan koulu, joka hallitsi kilpailua myös pari seuraavaa
vuotta.23
Vuonna 1926 pyrittiin järjestämään myös naisyleisurheilua. Karhun
syyskilpailuissa naisille oh 100 m:n juoksu, mutta siihen ilmoittautui
vain kolme kilpailijaa. Vähäisen kiinnostuksen vuoksi naisyleisurheilu
jäi pimentoon vielä useaksi vuodeksi. Tilanne ei ollut Kauhajoella miten
kään poikkeava, sillä naisten yleisurheilukilpailujen järjestäminen SMtasolla oh lopetettu jo vuonna 1923 osallistujien vähyyden vuoksi.53
Yleisurheilun harrastamista ja tuloksien tekoa haittasi erityisesti Kau
hajoen urheilukentän heikko kunto. Niinpä kentän korjaustyöt aloitettiin
syksyllä 1927. Tämä remontti oh niin mittava, että kenttä saatiin takai
sin käyttöön vasta syksyllä 1929. Näinä urheilukentän rakennusvuosina
yleisurheilun harrastus oh lähes täysin lamassa, ja kun kenttä saatiin uu
delleen käyttöön oh tulostehtailu aloitettava vuoden 1926 tasolta.24
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Edellä esitellyissä urheilulajeissa hiihdossa, painissa, pesäpallossa ja
yleisurheilussa vuosina 1925—1929 toimintaa oli enemmän tai vähem
män, mutta lajeissa, joissa ei ollut pätevää johtajaa tilanne oh huomatta
vasti heikompi. Pyöräilyssä Karhulla oh vielä vuonna 1925 lähettää piirinmestaruuskilpailuihin edustajia ja voittipa Frans Rinne 10 km:n mes
taruudenkin, mutta perinteisiä Kauhajoen mestaruuskilpailuja ei enää
pidetty. Seuraavana vuonna pyöräilyssä vallitsi jo täysi lepo ja vuoden
1928 vuosikertomukseen on kirjoitettu kuvaavasti: ”Pyöräilyä meillä ur
heiluna ei harrasta enää kukaan. Minkäänlaista toimintaa sen elvyttäm i
seksi ei myöskään ole ilmennyt.” Voimistelurintamalla vallitsi myös täysi
hiljaisuus niin naisten kuin miestenkin puolella ja kuten mainittu, nyrk
keilystä puuttui nyrkkejä hyvistä harjoittelumahdollisuuksista huoli
matta.25
Uutena lajina Karhuun otettiin vuonna 1926 ammunta. Silloin järjes
tettiin seuran talouden kohentamiseksi puulaakiammunnat, jotka onnis
tuivat kohtalaisesti. Ammunta ei kuitenkaan pysynyt kauaa Karhun ur
heilulajien joukossa vaan jo vuonna 1928 puulaakiammunnoista huolehti
suojeluskunta ja 1930 ampumatoiminta lakkasi täysin. Uinti tuli Karhun
laji valikoimaan vuonna 1928, jolloin seura järjesti ensimmäisen uimakoulun. Se epäonnistui kuitenkin huonojen säiden vuoksi, mutta Vaasan
Uimaseuran syksyllä järjestämä uimanäytös jätti uimakipinän elämään.
Seuraavana vuonna innostusta uintiin löytyi ja uimakoulu saatiin vietyä
läpi. Vuonna 1930 uimakoulutoiminta jouduttiin jo lopettamaan lähinnä
taloudellisista syistä. Uimaopettajan palkkaaminen oli melko kallista, ei
kä Karhu saanut uimisesta tuloja. Jatkoa Karhun uinnille seurasi vasta
1940-luvun loppupuolella.25

Laman alku, laman loppu
Vuonna 1929 Karhu heräsi horroksestaan ja seuratoiminnassa alkoi uusi
virkeä kausi, jota kesti aina talvisotaan saakka. Historiallisesti seuran
nousukauden alku osui mielenkiintoiseen ajankohtaan, sillä merkitsihän
vuosi 1929 samalla maailmassa ja Suomessa suuren taloudellisen lama
kauden alkua. Karhunkin taloudessa lamakausi luonnollisesti näkyi ja
vuosina 1930—1934 Karhu tuotti tappiota, mutta urheilusaldo alkoi
näyttää jälleen voittoa. Tbiminta piristyi lähes kaikissa lajeissa ja synkeät ennustukset Karhun pikaisista hautajaisista alkoivat väistyä. Eri
tyistä syytä sille, miksi juuri nyt toiminta lisääntyi on vaikea löytää. Seu
ran johto pysyi edelleen samojen henkilöiden käsissä, jäsenmäärä pysyi
samalla tasolla kuin edellisinä vuosina ollen vuonna 1929 77 henkilöä; ei
kä seuran organisaatiotakaan muutettu. Uusittu urheilukenttä kuitenkin
oli omiaan lisäämään uskoa Karhun tulevaisuuteen. Urheilukentän re
montti saatiin viimein päätökseen ja kenttä tuli parhaimpaan kuntoon
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mitä se oli koskaan ollut. Uusittu kenttä innosti erityisesti yleisurheilijoi
ta, mutta varmasti se lisäsi luottamusta Karhun tulevaisuuteen muissa
kin lajeissa. Nousukausi Karhun urheilussa olikin ensimmäisinä vuosina
lähinnä henkisellä puolella, sillä tulostaso pysyi vielä kauan melko mata
lana ja piirin huippuja, puhumattakaan Suomen huipuista, Karhussa oli
vähän. Mutta tärkeintä oh, että innostus urheilun eteenpäin viemiseksi
löydettiin uudelleen.26
Voimistelu aloitettiin sekä miesten että naisten joukkueilla. Miesten
harjoituksista huolehtivat Vihtori Kuutti ja Arvo Ketola. Kuutin vastu
ualueena oh Alapään ja Ketolalla Kirkonkylän mies voimistelijat. Nais
voimistelijoiden harjoituksista vastasi Saima Kivistö. Hänen johdollaan
parikymmentä naista harjoitteli läpi vuoden säännölhsesti kerran j ajopa
kaksikin kertaa viikossa. Kesällä joukkue piti useita onnistuneita voimisteluohjelmalhsia iltamia, ja he ottivat osaa myös Helsingissä pidetyille
voimistelujuhhlle. Syksyllä aloitettiin lisäksi voimisteluharjoitukset
Aron kansakoululla. Naisvoimistelun järjestämisestä vastasi Karhun
ohella Suojeluskunnan lotat.27
Yleisurheilu virkosi kesän 1929 lopulla urheilukentän kunnostustöiden
päätyttyä. Ensimmäiset kilpailut ja samalla Kauhajoen mestaruuskilpai
lut pidettiin 10.—11. elokuuta. Kilpailut onnistuivat hyvin ja parhaista
tuloksista vastasivat edelleen Unto Suksi ja Matti Oksalahti. Uutena ni
menä kärkisijoille tuli Viljo Peltola. Suksen keihäskaaret lähentelivät 60
metriä ja Kauhajoen mestaruus irtosi tuloksella 59,55 m. Matti Oksalahti
oh kärjessä kuulantyönnössä (12,25 m) ja kiekonheitossa (33,12 m). Viljo
Peltola oh parhaimmillaan pikamatkoilla. Hän voitti mestaruuden 100
metrillä aikaan 12.4, 400 m taittui aikaan 58,4. Lisäksi hän voitti 110
metrin aitajuoksun ajalla 19,0. Näistä kolmesta Karhun parhaasta ylei
surheilijasta tulostasoltaan edustuskelpoisia olivat vain Suksi ja Peltola.
Suksi oh piirin huippuheittäjä, ja hän osallistui myös SM-kilpailuihin,
mutta hän epäonnistui ja jäi tuloksellaan 55 m yhdeksänneksi. Peltola
puolestaan osallistui useisiin SVUL:n ja Suojeluskuntain piirinmestaruuskilpailuihin sijoittuen aina mitaleille.28
Yleisurheilukauden huipennukseksi ja koko kesän huomattavimmaksi
urheilutapahtumaksi muodostui elokuun 25. päivä järjestetty pitäjäottelu Kurikkaa vastaan. Tämän ottelun, joka nimettiin ” maaotteluksi”, karhulaiset hävisivät reilusti 14 pisteellä numeroin 66—52. Ottelutappio oh
yllätys ja Karhun kannattajien lehtereillä vallitsi kilpailun päätyttyä,
Täuno Aron mukaan, hevä hautajaistunnelma. Järjestelyiltään ensim
mäinen pitäjäottelu onnistui hyvin ja järjestäjät ohvat tyytyväisiä talou
delliseen tulokseen ja yleisö oh — ainakin kurikkalaisten osalta — tyyty
väinen sekä näkemäänsä että kuulemaansa. Kurikan ja Kauhajoen ”maa
otteluista” muodostui joka vuotinen yleisurheilukauden huipentuma, jo 
ka toi uutta innostusta ja virkistystä molempien seurojen toimintaan.29
Painissa jatkui suotuisa kehitys. Painiharjoituksia pidettiin Aronky-
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Unto Suksi oli Karhun me
nestyvin urheilija 1920- ja
1930-lukujen
vaihteessa.
Hän voitti mm. Akateemi
sen maailmanmestaruuden
keihäänheitossa
vuonna
1930.

Iässä ja Koskenkylässä ja niistä huolehtivat Eino Kinnarin ohella Väinö
Yli-Koski. Painissa kauden päätapahtuma oli Karhun suojeluskuntatalol
la maaliskuussa järjestämät Etelä-Pohjanmaan piirin painimestaruuskilpailut ranskalais-suomalaisessa painissa. Kilpailuihin Karhu hankki uu
den painimaton, joka maksoi 2 000 markkaa ja merkitsi 1/3 seuran koko
vuoden menoista. Piirinmestaruuskilpailut olivat Karhun järjestämistä
paineista ensimmäiset, jotka onnistuivat hyvin sekä järjestelyjen että
yleisön puolesta. Kilpailuihin lähetti painijoita kaikki piirin merkittävim
mät painiseurat: Nurmon Jymy, Ilmajoen Kisailijat, Vaasan Vasama, Ku
rikan Ryhti, Kyrön Voima, Lapuan Virkiä ja Lapuan Pyrintö. Karhua
edusti kilpailuissa 4 painijaa. Yhteensä painijoita kilpailussa oli 25. Myös
yleisö otti nyt painin omakseen ja järjestäjät kuittasivat reilun voiton.
Karhulaisista pääsi mitaleille vain Väinö Yli-Koski, joka sarjassaan (alle
58 kg) sijoittui toiseksi. Yli-Koski voitti myöhemmin samana vuonna suomenmestaruushopeaa Oulussa käydyssä kilpailussa. Paini siirtyi vuonna
1929 kokonaan Karhun huostaan pois suojeluskunnalta ja se saavutti vii
mein vakaan ja arvostetun aseman seuran urheilulajien joukossa. Niitä,
jotka epäilivät painin järkevyyttä ja painijoiden menestymisen mahdolli
suuksia oh yhä vähemmän; tulokset puhuivat puolestaan.30
Karhun urheilulajeista hiihto sai liikkeelle suuret harrastajajoukot ja
järjestettyihin kilpailuihin löytyi joka sarjaan useita hiihtäjiä. Seuran
parhaita hiihtäjiä olivat Erkki Myllyniemi ja varsinkin vuonna 1929 it
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sensä läpi lyönyt Asseri Perälä. Myllyniemi voitti SVUL:n ja suojelus
kunnan Etelä-Pohjanmaan piirin mestaruudet 20 km murtomaahiihdos
sa. Perälä kilpaili vielä nuorten alle 21-vuotiaiden sarjassa saavuttaen
SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piirin mestaruuden 10 km:n matkalla. Hän
osallistui myös yleiseen sarjaan ja voitti mm. Kauhajoen, Teuvan ja Kris
tiinan välillä pidetyt propagandahiihdot jättäen niissä taakseen myös
Myllyniemen. Hiihdon suuresta suosiosta osoituksena oh myös kansa
koulujen välinen hiihtokilpailu, johon osallistui 10 koulua ja yhteensä 118
nuorta hiihtäjää.31
Pesäpallossa jatkettiin vuonna 1929 samoilla linjoilla kuin aikaisem
minkin. Miesten pesäpallo oli hieman voimatonta, mutta nuorten innos
tus lajiin oh yhä kasvamassa. Kansakoulujen välisiin otteluihin osallistui
nyt jo seitsemän koulua, parhaaksi kouluksi selviytyi Kainasto. Karhun
miesyhdeksikkö pelasi arvo-otteluja vain piirin tasolla ja joukkue pääsikin aina loppuotteluihin saakka. Karhun joukkue ei loppuotteluita kui
tenkaan pelannut, koska samaan aikaan pelattiin Kauhajoella kyhen väli
set ottelut, jotka ohvat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla.32
Ikään kuin uuden aikakauden alkamisen osoitukseksi otettiin Karhus
sa vuonna 1929 käyttöön uusi seuramerkki. Uuden merkin oh suunnitel
lut taiteilija Carl Bengts jo vuonna 1926, mutta vasta nyt se virallistet
tiin. Uudessa tasasivuisen kolmion muotoisessa merkissä oh kuvattuna
karhun pää ja viisi ruiskuhilasta. Merkille luotiin uudet säännöt, jotka
määrittelivät Karhun urheihjoiden toivotun tulostason 1930-luvun alus
sa. Saadakseen seuramerkin urheilijan täytyi olla yh 21-vuotias ja hänen
oh saavutettava jokin seuraavista tuloksista: juoksulajeissa 100 metriä
aikaan 12 s., 200 m aika 25 s., 400 m aika 55,5 s., 800 m aika 2,08 min.,
1 500 m 4,35 min., 3 000 m aika 9,15 min., 5 000 m aika 16,30 min. ja
10 000 m aika 33,30. Hyppylajeissa täytyi saavuttaa seuraavat tulokset:
pituus 6,20 m (vauhdittomana 2,20), kolmiloikka 12,80 m (vauhdittomana
9 m), korkeus 168 (vauhdittomana 138) ja seiväshyppy 320 cm. Kuulaa
piti työntää 12 m, kiekkoa heittää 36 m ja keihästä 50 m. Lisäksi seuramerkki voitiin myöntää urheilijalle, joka saavutti lajissa sellaisen tulok
sen, joka johtokunnan harkinnan mukaan oh edellä luetelluihin tuloksiin
verrattavissa. Merkki annettiin myös seuran toiminnassa erikoisesti an
sioituneille henkilöille. Seuramerkkiin oikeuttava tulos oh tehtävä
SVUL:n sääntöjen voimassa ollessa ja vähintään seuran jäsenten välisis
sä kilpailuissa. Seuramerkin säännöt osoittivat miesyleisurheilun vahvan
aseman, sillä naisurheilijat, hiihtäjät ja painijat saivat merkkinsä vasta
johtokunnan harkinnan jälkeen. Tällainen käytäntö seuramerkin kohdal
la oh aina vuoteen 1948 saakka. Vasta siitä lähtien seuramerkin on saa
nut kiinnittää verryttelypukuun ilman tiettyä urheilusuoritusta.33
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Eino Kinnari ja hänen vaimonsa Mari.

Karhu uudelle vuosikymmenelle
Karhu vietti 20-vuotisjuhliaan suojeluskuntatalolla marraskuussa 1930
luottavaisin mielin: usko tulevaisuuteen oli vankka ja Karhu näytti ole
van vahvempi ja toiminta tarmoisempi kuin koskaan. Juhlatilaisuudessa
palkittiin ansioituneimmat seuran jäsenet ensimmäisillä kultaisilla seuramerkeillä, jotka saivat Vihtori Kuutti, Lauri Halonen ja Unto Suksi.
Kuutti ja Halonen palkittiin tunnustuksena työstään seuran hyväksi.
Suksi sai merkkinsä ansioistaan huippu-urheilijana.
Alkaneen uuden vuosikymmenen tärkeimmiksi miehiksi nousivat kui
tenkin Eino Kinnari ja Artturi Kasari-Aro. Hyvällä syyllä voitaisiin koko
1930-luku Karhun historiassa nimetä heidän mukaansa, sillä niin huo
mattava oh heidän työnsä osuus seuran toiminnassa. Kinnari oli Karhun
puheenjohtajana vuodet 1929—1936 ja 1939—1944. Kasari-Aro toimi sih
teerinä vuodet 1929—1930, 1932—1934, 1936—1937 ja 1939—1942. Vaik
ka Karhun johto siis pysyi lähes koko 1930-luvun kahden miehen käsissä
ei toimintaa missään vaiheessa vaivannut väsyneisyys vaan tämä kym
menvuotiskausi oli yksi Karhun historian vilkkaimmista. Olisi kuitenkin
epäoikeudenmukaista muistaa 1930-luvulta vain nämä kaksi miestä, sillä
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hallituksessa toimi monia muita innokkaita jäseniä kuten esimerkiksi
Helmi Mäki monivuotisena rahastonhoitajana, Eero Kouhi monivuoti
nen valmentaja ja urheilumies, Niilo Haavisto, Paavo Ikkelä ja luonnolli
sesti vielä itse isä-Karhu Vihtori Kuutti, joka edelleen jaksoi itseoikeutet
tuna hallituksen jäsenenä tehdä työtä seuran eteen. Näiden innokkaiden
organisaattoreiden työ ei luonnollisestikaan olisi ollut hedelmällistä il
man hyviä urheilijoita, joita Karhussa oli yhä enemmän.34
Karhulle ja koko Kauhajoelle oli menetys lääketieteen ja kirurgian toh
torin Lauri Halosen äkillinen kuolema 12.10.1931. Hän oli kuollessaan
40-vuotias. Halonen toimi Karhun hallituksessa usean vuoden ajan ja pu
heenjohtajana vuodet 1927—1929. Erityisen suuri merkitys Halosella oh
Karhun talouden vahvistajana. Suoranaisen raha-avun lisäksi hän lah
joitti seuralle useita kiertopalkintoja ja erityisesti hän halusi edistää nuorisourheilua.34

Organisaatio uusiksi
Johtokunta piti Karhun kehittämisessä välttämättömänä sitä, että saa
taisiin muodostettua mahdollisimman laaja rintama seuratoiminnan
taakse. Vanha, hallituksen jäsenien varaan perustuva toimintamalli, ei tä
tä mahdollistanut. Ensimmäinen uudistus organisaatiossa tehtiin vuo
den 1933 vuosikokouksessa, jolloin muodostettiin jaostot jokaiselle Kar
hun urheilulajille: hiihtoon, painiin, pesäpalloon, voimisteluun, yleisurhei
luun ja poikaurheiluun. Jaostojen tehtävänä oli piristää toimintaa ja vie
dä jokaista lajia eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti. Uudistus oh
kuitenkin sanan mukaisesti vain nimellinen, sillä olihan jo 1920-luvulta
saakka samassa tehtävässä toimineet lajien valiokunnat ja kapteenit. To
dellinen uudistus organisaatioon tehtiin vuonna 1936, jolloin Kinnarin
ehdotuksesta myös seuran talous järjestettiin jaostoperiaatteelle. Uudis
tus merkitsi sitä, että nyt jaostoista tuh taloudellisesti itsenäisiä yksiköi
tä, joiden piti itse kattaa menonsa. Organisaatiouudistus vei heti hyviin
tuloksiin. Seuran talous saatiin vihdoin melko hyville kantimille, eikä sen
jälkeen ole enää tarvinnut turvautua raha-arpoihin toivoen, että ’ ’p ääs
köön nyt seuramme rahahuolista”, kuten tehtiin vielä vuonna 1935. Jaos
tojen itsenäisyyden lisääminen oh kaikin puolin hyvä uudistus. Karhuun
tuh monta pientä toimivaa yksikköä eikä kaikki pyörinyt enää niin paljoa
seuran sihteerin ja puheenjohtajan varassa.35
Karhun organisaatiossa tapahtui muitakin muutoksia 1930-luvun alus
sa. Vuonna 1932 Karhu liittyi kaikkiin seitsemään valtakunnalliseen ur
heiluliittoon: voimistelu-, urheilu-, paini-, hiihto-, pesäpallo-, pyöräily- ja
poikaurheiluhittoon. Naisurheilun eteenpäin viemiseksi Karhuun perus
tettiin vuonna 1933 erityinen naisjaosto, jonka toiminta lähti kuitenkin
hieman nihkeästi käyntiin. Itsenäisinä osastoina olivat edelleen kylä-
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Karhun naisten hiihtomuotia 1930-luvun alussa.

osastot Karhankylässä, Valkamankylässä, Päntäneellä ja Hyypässä.
Päntäneen kyläosasto herätettiin jälleen henkiin vuonna 1933 ja Hyypän
osasto perustettiin maaliskuussa 1935. Kyläosastojen lisäksi itsenäisenä
alaosastona alkoi vuonna 1936 toimia Karhun Naisvoimistelijat, johon
yhdistyivät sekä lottavoimistelij at että entiset Karhun Naisvoimisteli
jat.36

Karhun ensimmäiset edustushiihtäjät
Hiihto oh 1930-luvulla Kauhajoella yksi suosituimmista urheilulajeista.
Karhun lisäksi hiihtokilpailuja järjestivät maamiesseura, nuorisoseura ja
suojeluskunta. Eniten osanottajia oli nuorten sarjoissa. Erityisen suuria
tilaisuuksia olivat joka vuotiset Karhun järjestämät kansakoulujen väli
set kilpailut, joihin osallistui aina lähes 100 kilpailijaa. Siitä huolimatta,
että hiihto oh suosittu harrastus, jäi Karhun edustushiihtäjien joukko
pieneksi. 1930-luvun alussa Karhua edustivat Kauhajoen ulkopuolella lä
hinnä Asseri Perälä, Eevert Mäenpää, Erkki Myllyniemi ja vuosikymme
nen lopulla Karhun parhaaksi hiihtäjäksi nousi Veikko Harju. Näistä nel
jästä hiihtäjästä parhaiten menestyivät Perälä ja Harju. Perälä oli useis
sa piirikunnallisissa kilpailuissa mitaleilla ja saavutti mm. piirinmesta
ruuden vuonna 1933 30 km:n matkalla. Mäenpää oli tavallisesti muuta
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man sijan Perälää huonompi. Piirin kilpailujen lisäksi Mäenpää ja Perälä
osallistuivat ensimmäisinä karhulaisina myös Ounasvaaran kilpailuihin
vuonna 1933, mutta he eivät menestyneet. Harju saavutti ensimmäisen
piirinmestaruuden alle 21-vuotiaiden 17 kilometrillä jo vuonna 1933 ja
seuraavana vuonna hän voitti samassa sarjassa 10 km hiihdon piirinmes
taruuden. Yleisessä sarjassa Harju voitti mm. kansalliset Pässilän hiih
dot Jurvassa, jättäen taakseen muutamia maamme parhaita hiihtäjiä.
Vuonna 1934 hän oh Ounasvaaran hiihdoissa 14:s, mikä oli erittäin hyvä
saavutus lakeuksien hiihtäjälle. Vuonna 1938 Harju valittiin Karhun par
haaksi urheilijaksi. Naisista parhaita hiihtäjiä olivat Hilma ja Selma Pe
rälä. Vuosikymmenen lopulla parhaaksi karhuttareksi nousi Annikki Ikkelä.37
Vireästä hiihtoharrastuksesta huolimatta todellisia nimihiihtäjiä Kar
hussa oli siis vähän. Tämä ei ollut kuitenkaan poikkeuksellista, sillä tilan
ne oli samanlainen kaikissa Pohjanmaan pitäjissä. Suomen huipulle poh
jalaisten hiihtäjien oh vaikea päästä, koska tasaiset harjoittelumaastot
eivät suosineet murtomaahiihtoa. Piirintasolla Karhu oh parhaita seuro
ja. Tästä todistavat mestaruusmitalit ja pitäjien välisien propagandahiihtojen voitot.

Painilan painijat
Paini pysyi edelleen Karhun kehittyvimpänä urheilulajina. 1920-luvun
loppu ja 1930-luvun alku osoitti, että painista oh hyvää vauhtia tulossa
tasokas ja suosittu urheilulaji Kauhajoella, niin harrastaja kuin yleisö
määränkin puolesta. Maaliskuun 24. 1931 Karhun painia kohtasi kuiten
kin onnettomuus, joka keskeytti lajin kehityksen lähes kahdeksi vuodek
si. Tällöin tuhoutuivat Karhun kaikki painimatot suojeluskuntatalon pa
lossa. Karhun painiharjoitukset loppuivat täysin eikä seuran painijoita
nähty kilpailemassa enää myöskään Kauhajoen ulkopuolella. Painimatto
jen palo sattui erittäin huonoon aikaan, sillä juuri vuosina 1931—1932
Karhun talous oh yleisen lamakauden vuoksi heikoissa kantimissa eikä
Karhulla siten ollut varaa ostaa uusia mattoja tuhoutuneiden tilalle.38
Painilla oh Karhussa kuitenkin jo niin vanhat perinteet ja vahvat kan
nattajat, että usko painin tulevaisuuteen ei kadonnut. Syksyllä 1932 saa
tiin vanha painimatto korjattua painittavaan kuntoon ja vuonna 1933
Karhu järjesti jo kuudet painikilpailut, joista viidet olivat jäsentenvälisiä
koitoksia ja yksi oh piirikunnalhnen kilpailu. Näiden kilpailujen tarkoi
tuksena oh saada nuorille aloittelevihe painijoille kilpailu- ja mattotottumusta enemmän kuin tavallisissa harjoituksissa. Uusi painijapolvi nousi
nopeasti antaen kilpailujen järjestäjille ja painin johdolle, lähinnä Kuma
rille, monta iloista yhätystä. Erityisen hyviä otteita esittivät Eino Vallin,
Aleksi Lähdesmäki, Vilho Rintamäki sekä Panttilan veljekset Aleksi ja
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Karhun painijoiden ensimmäinen harjoituskämppä Painila, Kirkonkylässä.

Eeli. Tämä joukko muodosti koko vuosikymmenen Karhun painiedustusjoukkueen rungon. Kansallisissa ja Kauhajoen ulkopuolella käydyissä
kilpailuissa Karhun nuoret painijat eivät vielä vuonna 1933 menestyneet
ja parhaimmista tuloksista vastasi edelleen vanha konkari Väinö YliKoski.39
Karhun painin kehitystä vaikeutti heikot harjoittelutilat. Painijoilla ei
ollut vakinaista harjoittelupaikkaa ja mattoja jouduttiin siirtelemään ti
lapäisten huoneistojen välillä. Tilanteeseen saatiin vihdoin vuonna 1934
parannus, kun Karhun yleisessä kokouksessa 11.3.1934 päätettiin raken
taa seuralle painihuone. Tontti painikämpälle ostettiin Iisakki Ala-Panulalta ja se sijaitsi aivan kunnallistalon (nykyisen nuorisotalon) vieressä.
Itse rakennus tontille nostettiin osaksi talkoo- ja osaksi urakkatyöllä.
Suurin ansio uudesta Panulasta lankesi Niilo Haavistolle, Paavo Ikkelälle
ja Eino Kinnarille. Haavisto ja Ikkelä hankkivat talkooapuna lähes kai
ken rakentamisessa tarvitun puutavaran ja Kinnari huolehti talon rahoi
tuksesta ottamalla Kauhajoen Säästöpankista 7 000 mk:n lainan omiin
nimiinsä. Uusi Painila innosti Karhun painijoita yhä ahkerammin käy
mään harjoituksissa ja nosti painin lopullisesti yhdeksi Karhun vahvim
mista urheilulajeista.40
Painilan ansiosta Karhun painijat saavuttivat nopeasti piirin kärkipään tason. Karhu kävi vuosina 1933—1938 useita seurojenvälisiä ottelu
ja Jalasjärven Jalasta, Laihian Liittoa ja Karijoen Tapparaa vastaan.
Seurojen väliset ottelut olivat aina yksi kauden kohokohdista ja paini-
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propagandassa niillä oli samanlainen merkitys kuin yleisurheilussa pitä
jien välisissä otteluissa. Seuraotteluissa Karhun painijat menestyivät hy
vin ja he hävisivät em. vuosina vain yhden ottelun Laihian Liittoa vas
taan vuonna 1935. Karhun painijat alkoivat tehdä myös yhä pitempiä kisamatkoja. Etelä-Pohjanmaan pitäjien lisäksi käytiin Karhun värejä vä
läyttämässä aina Poria, Riihimäkeä ja Helsinkiä myöten. Useimmiten kisamatkoilla oli myös tuliaisina jonkin värinen mitali.41
Nuoresta painijapolvesta kirkkaimmaksi tähdeksi nousi Aleksi Panttila ja vuosi 1936 oh hänen läpimurtovuotensa. Silloin Panttila saavutti en
simmäisen piirinmestaruutensa sarjassa alle 66 kg. Hän selätti monia ko
via nimiä Porin Tärmon järjestämissä kansallisissa kilpailuissa ja tuli toi
seksi Helsingin Atleetti Klubin järjestämissä kilpailuissa häviten vain
olympiavoittaja Lauri Koskelalle. Näissä Helsingin kilpailuissa Panttila
kiinnitti Suomen painin johtomiesten huomion, mikä mahdollisti Panttilan edustustehtävät jo seuraavana vuonna. Panttila palkittiin vuonna
1936 Karhun parhaana urheilijana. Panttila pääsi edustamaan Suomea
maaottelussa Ruotsia vastaan vuosina 1937 ja 1938. Hän paini b-joukkueessa. Vuonna 1938 hän saavutti kaksoisvoiton ja Ruotsin lehdistö niine
si Panttilan kisojen parhaaksi suomalaiseksi painijaksi. Karhu palkitsi
ensimmäisen maaotteluedustajansa vuonna 1937 kultaisella merkillä.
Edellä mainittujen suurkilpailujen lisäksi Panttila voitti useita pienem
piä kilpailuja ja hän sai tunnustusta erityisen reilusta ja yritteliäästä pai
nista. Vuonna 1939 Panttila sai Suomen Kultasepät ry:n tunnustuspal
kinnon voittamalla eniten kilpailuja selätyksellä. Panttila olisi ollut yksi
vahvimmista ehdokkaista Suomen painijoukkueeseen vuoden 1940 Hel
singin olympialaisiin, mutta kisat peruuntuivat sodan vuoksi ja Aleksi
Panttilalle kävi kuten monelle muullekin 1930-luvun huippu-urheilijalle:
hyvin alkanut kehitys katkesi sotaan, eikä hän ehkä koskaan päässyt pai
nimaan parasta kauttaan.42
Aleksi Panttilan lisäksi Painilan molskilta nousi tunnetuiksi niskanvääntäjiksi Eeli Panttila, joka voitti mm. sarjassa alle 79 kg piirinmesta
ruuden vuonna 1939, Akseli Lähdesmäki, Eino Vallin ja Viljo Rintamäki.
Viimeksi mainitut kunnostautuivat erityisesti sota-aikana. Vallin paini
itsensä Kannaksen mestariksi yli 79 kg:n sarjassa ja Rintamäki voitti di
visioonan mestaruuden. Heidän lisäkseen Karhulla oli 1930-luvulla mon
ta lupaavaa painijaa, jotka kuitenkin enemmän tai vähemmän jäivät lä
hinnä Aleksi Panttilan loistavan menestyksen varjoon.43

Pesäpalloa Kuutin johdolla
Pesäpalloa Kauhajoella lyötiin 1930-luvulla paljolta vain pitäjän miesten
kesken. Vuosittainen suurtapahtuma oh kylien väliset ottelut tai Kauha
joen sarjaottelut kuten niitä joskus myös nimettiin. Parhaimmat kylä-
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Etelä-Pohjanmaan piirin lottien pesäpallomestarit vuodelta 1934. Joukkue koostui ko
konaisuudessaan samoista pelaajista kuin Karhun edustusyhdeksikkö.

joukkueet tulivat yleensä Harjan- ja Aronkylistä. Vuosikymmenen lopul
la sarjaottelujen parhaimmaksi joukkueeksi nousi Yhteislyseon joukkue.
Parhaimmillaan tähän Kauhajoen sisäiseen sarjaan osallistui toistakym
mentä joukkuetta eri puohita pitäjää.44
Edustusjoukkueen kokoamisessa Karhulla oh vaikeuksia. Parhaiten
Karhun edustusyhdeksikön menestystä kuvaa Väinö Peltosen vuoden
1938 joukkueesta antama arvio: "Joskus joukkue on pelannut kuin yh
deksän enkeliä, mutta joskus se on hävinnyt — Kurikallekin!” Joukkueen
menestys oli siis erittäin ailahtelevaa. Karhu voitti esimerkiksi piirinmestaruushopeaa vuonna 1934 lyöden monta kovaa vastusta, mutta seuraavana vuonna ei taas "päästy häviötä pitemmälle”. Huonoina vuosina menestymättömyys tavallisesti laitettiin heikon harjoittelun tai nuoren ja
kokemattoman joukkueen tikin. Hyvinä vuosina menestyksestä kiitok
set sai Vihtori Kuutti, joka edelleen pystyi innostamaan joukkueen hy
viin suorituksiin. Kuutilla j a Karhun pesäpalloyhdeksikön menestymisel
lä olikin selvä yhteys: kun Kuutti jäi pois jaostosta oli edessä taantumi
sen vuodet. Esimerkiksi vuosina 1936—1937 pesäpallo kärsi verenvähyydestä, mutta jo seuraavana vuonna palattuaan jaoston johtoon Kuutti oli
valmis lyömään paitansa vetoa siitä, että Karhu voittaisi piirinmesta
ruuskilpailuissa kovana joukkueena tunnetun Vaasan Vasaman. Tältä pelimatkalta Vaasasta Kuutti tosin joutui palaamaan ilman silkkipaitaan
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sa, mutta pesäpallon eteenpäin viemiseksi se oli pieni uhraus. Vuonna
1938 Kuutin paidan hävinnyt joukkue oh kokoonpanoltaan hieman eri
koinen, sillä siinä pelasi kaksi kappaletta Vilhoja, Veikkoja, Toivoja ja
Olaveja sekä yksi Pertteli, ”joka yritti pelata kahden edestä”. Edustus
joukkueen jäsenet olivat koko nimeltään Vilho Kujanpää, Vilho Tammi
nen, Veikko Harju, Veikko Kuja-Aro, Tbivo Kangas, Toivo Saha, Olavi
Lammi, Olavi Skyttä (Rautakoura) ja Pertteli Yli-Harja.74
Naispesäpallo osoitti heräämisen merkkejä. Naiset pelasivat pitäjäotteluja ja voittivat mm. Etelä-Pohjanmaan piirin lottien mestaruuden kol
mesti peräkkäin vuosina 1934—1936 Kurikan ja Vaasan joukkueiden tar
jotessa pahimman vastuksen. Naiset pelasivat myös haasteotteluita mm.
pesäpallon setämiehiä, eli yli 35-vuotiaita miehiä, vastaan, ja useimmiten
setämiesten konseptit olivat sen verran sekaisin, että naiset korjasivat
otteluista voiton. Pesäpallossa haasteottelut olivat suosittuja ja niitä pe
lattiin myös poika- ja ukkomiesten välillä.45

Yleisurheilu vähitellen piirin tasolle
1930-luku alkoi yleisurheilussa lupaavissa merkeissä ja Kauhajoen uusit
tu urheilukenttä oli ahkerassa käytössä. Kilpailukausi aloitettiin edelleen
aina maastojuoksukilpailulla. Kenttäurheilukausi alkoi tavallisesti tou
kokuun lopulla jäsentenvälisillä kilpailuilla. Kauden aikana kilpailtiin piirintasolla, käytiin pitäjäotteluita ja kausi päättyi pitäjänmestaruuskilpailuihin. Kauhajoen kentällä järjestettiin Etelä-Pohjanmaan piirin mes
taruuskilpailujen toinen osa kolmena perättäisenä vuonna 1930—1932.
Näissä kilpailuissa Karhun urheilijoiden menestys oh vielä melko vaati
maton. Piirin mestaruuskilpailujen ohella toinen tärkeä kunnon mittaustapahtuma oh seuraottelu Kurikan Ryhtiä vastaan. Näissä otteluissa
naapuri oh kuitenkin poikkeuksetta Karhua parempi, ja vuonna 1932
pohdittiin vakavasti, ohko Karhun mitään mieltä kilpailla Ryhtiä vas
taan, sillä ottelun tulos oh selvä jo ennen kilpailua: Karhu tuhsi häviä
mään ja melko reilusti. Kurikkaottelujen katsottiin lähinnä vain masen
tavan Karhun urheilijoita eikä innostavan heitä parhaaseen mahdolliseen
suoritukseen, kuten oh seuraottelujen tarkoitus. Tämän vuoksi Karhu al
koi etsiä tasaväkisempiä vastustajia, ja niitä löytyikin Teuvalta, Peräsei
näjoelta ja Karijoelta: joskin ottelut Kurikan kanssa pysyivät vielä pari
vuotta mukana kilpailuohjelmistossa.46
Karhulla oh yleisurheilussa runsaasti harrastajia, kenttä oh hyvässä
kunnossa ja kilpailutoiminta vilkasta, mutta heikko menestys piirintasolla ja varsinkin häviämiset Kurikan Ryhdille osoittivat, että Karhun ur
heilijoiden tulostaso oh heikko. Tulostasoltaan Karhun yleisurheihjat oli
vat polkeneet paikallaan jo useamman vuoden. Syynä tähän nähtiin lä
hinnä taitavien valmentajien puute. Kauhajoelta ei löytynyt ainoatakaan

44

Karhun yleisurheilijoita harjoituksissa Aron urheilukentällä vuonna 1937.

valmentajaa, joka olisi osannut opastaa urheilijoita tyylillisesti puhtai
siin suorituksiin. Kilpailijat tekivät tuloksensa pelkän voiman avulla.
Valmentajapuutteen lisäksi Karhun urheilijoita vaivasi lyhytjännittei
syys harjoittelussa: tyyliseikkoihin ei jaksettu paneutua, koska se ei vai
kuttanut tuloksiin välittömästi. Heikon tulostason vuoksi Karhun kilpai
lijoita näkyi harvoin Kauhajoen ulkopuolella käydyissä kilpailuissa, toi
saalta myös huono taloudellinen tilanne vähensi kilpailijoiden edustusmatkoja.47
Yleisurheilun eteenpäin viemiseksi Karhu päätti vuonna 1933 järjes
tää mittavat kansalliset kilpailut. Yleisön ja kilpailijoiden vetonaulaksi
hankittiin kisoihin olympiavoittaja keihäänheittäjä Matti Järvinen.
Vaikka kilpailut pidettiin niinkin myöhään kuin syyskuussa, niitä saapui
seuraamaan n. 600-päinen yleisö. Järvisen keihäskaaret lähentelivät
kaikki 70 metriä ja parhaimmillaan hän kiskaisi 70,91. Keihään lisäksi
Järvinen voitti kuulantyönnön tuloksella 14,25 m.48
1930-luvun puoleenväliin tultaessa karhulaisten yleisurheilijoiden tu
lokset alkoivat hieman parantua. Vilho Tyyni heitti jo vuonna 1933 piiriennätyksen moukarissa (39,04 m), ja Karhu sai pitkästä aikaa edustus
kelpoisen naisyleisurheilijan Kaija Ketomäestä. Ketomäki juoksi 100
metriä ja parhaimmillaan hän taittoi sen aikaan 13,4. Ketomäki oli erit
täin luotettava urheilija ja vuonna 1934 hän voitti kaikki käymänsä kil
pailut. Miehissä erityisen hyvin juoksi Paavo Räme. Hänen paras kauten
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sa oli 1934, jolloin hän sijoittui monissa kansallisissa kilpailuissa mita
leille ja voitti mm. piirimestaruuden 110 m:n aidoissa uudella ennätysajalla 16,5. Sisähypyissä Räme rikkoi kaikki Karhun ennätykset (pituus
311 cm, kolmiloikka 9,27 m ja korkeus 145 cm). Saavutuksistaan Räme
palkittiin ensi kertaa jaetulla Karhun ennätyspalkinnolla vuoden par
haasta tuloksesta ja samalla hänet nimitettiin Karhun parhaaksi urheili
jaksi, joka valittiin vuonna 1934 myös ensimmäistä kertaa. Yksittäisten
urheilijoiden lisäksi yleisurheilun tulostason noususta todistivat Karhun
käymät seuraottelut. Vuonna 1933 Karhu sai Ryhdiltä vielä roiman selkäsaunan, mutta seuraavana vuonna kilpailu oh jo paljon tasaväkisempi;
kurikkalaiset eivät voittaneet enää kuin pisteellä, tulos 97—96. Karhu otteli 1934 myös Peräseinäjoen Toivetta vastaan ja voitti kamppailun va
kuuttavasti 74—54.48
Vuosikymmenen lopulla Karhun yleisurheilun kärki hieman leveni.
Kaija Ketomäki ja Paavo Räme jatkoivat hyviä suorituksiaan. Usko Suk
si oli Karhun paras korkeushyppääjä; hän teki vuonna 1934 uudeksi Kau
hajoen ennätykseksi tuloksen 180 cm. Paavo Ikkelä pysyi edelleen muka
na huipun menossa ja vain paransi vanhetessaan tuloksiaan. Vuonna
1936 hän hyppäsi pituudessa uuden Kauhajoen ennätyksen 634 cm. Nuo
resta polvesta ehtivät ennen sotaa antaa hyviä näyttöjä Veli Mäki, Matti
Pekkanen, Jussi Hakamaa, Eeli Krekola ja Pertteli Yli-Harja. Mäki oli
hyvä lyhyen matkan juoksija ja Paavo Rämeen manttelin perijä. Pekka
nen oli piirin kärkeä seiväshypyssä, ja Hakamaa puolestaan toi kaivattua
piristystä keskipitkille matkoille. Hakamaa taittoi parhaimmillaan vuon
na 1937 1 500 metriä aikaan 4.16,0, mikä pysyi Kauhajoen kärkituloksena monen vuoden ajan ja sitä pidettiin vuonna 1937 parhaana Karhussa
tehtynä tuloksena. Sotaa edeltäneen nuoren urheilijapolven todellinen
lahjakkuus oli Pertteli Yli-Harja. Hän pyrki olemaan mukana kaikissa la
jeissa ja osallistumaan kilpailuihin mahdollisimman ahkerasti. Yli-Harjan monipuolisuus kuitenkin esti häntä saavuttamasta huipputuloksia,
joita häneltä hienokseltaan odoteltiin.49
Kauhajoen urheilukenttä alkoi jälleen 1930-luvun lopulla olla heikossa
kunnossa. Vuonna 1938 Karhu joutui jo perumaan suunnitellut kansalli
set kilpailut ja seuraottelun Karijoen Täpparaa vastaan. Pertteli Yli-Har
ja antoi kunnallislehdessä kentästä melko lohduttoman kuvan: ”Rata
kasvaa voikukkaa, savipuolta, nokkosta ja on täynnä suuria kuoppia. A i
ta on kaadettu ja hyppypaikat ovat ruohottuneet. Tämä kenttä on koko
maakunnan häpeä.” Nopean rapistumisen syynä Karhun johto piti ken
tän omistussuhteita. Kenttä oh edelleen osakeyhtiön omistuksessa eikä
yhtiöllä ollut isäntää, joka oksi vastuussa kentästä, joten sen kunnossapi
to jäi tuuliajolle. Vuonna 1939 Karhu anoi valtiolta 60 000 mk:n avustus
ta urheilukentän kunnostamiseen, mutta sitä ei myönnetty, koska Kauha
joen kunta ei ollut hankkeessa mukana. Kentän remontti siirtyi näin so
tien yli.50
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Pyöräily mukaan Karhun nousukauteen
Pyöräilyssä hiljaiselo loppui, kun pyöräilyjaosto herätettiin Eino Kinnarin johdolla henkiin vuonna 1934. Kauhajokelaiset pyöräilijät, Martti ja
Arvo Lindholm, olivat osoittaneet hyviä merkkejä jo edellisen vuoden pii
rinmestaruuskilpailuissa: Martti 20 km:n mestari ja Arvo pyöräili nuoris
sa alle 21-vuotiaissa hopealle 50 km:llä.
Jaoston toiminnan myötä Karhu alkoi järjestää jälleen pyöräilykilpailuja. Vuonna 1934 järjestettiin Etelä-Pohjanmaan piirin mestaruuskilpai
lut, jossa Martti Lindholm polki 10 km mestariksi, ja yhdet jäsenten väli
set kilpailut. Seuraavana vuonna Karhu järjesti ensimmäiset propagan
da-ajot Aninkujan lenkillä, jonka voitti Aarne Äijö. Aninkujan lenkistä,
jonka 25 km:n reitti kulki Aronkylästä—Kainaston—Kokonkylän kautta
Aninkujaa pitkin takaisin Aronkylään, muodostui monivuotinen perinnekilpailu.
Vuonna 1936 pyöräilyjaoston toiminta oli erityisen tuloksekasta ja
jaosto edusti Karhua parhaiten ulospäin. Vuoden tauon jälkeen Karhuun
palannut Martti Lindholm voitti jälleen piirinmestaruuden; nytkin voitto
tuli 10 km matkalla. Karhun pyöräily ei kuitenkaan enää ollut yksistään
Lindholmin varassa, sillä Karhuun tuli myös joukkuekilpailun piirinmes
taruus 50 km:n ja 100 km:n matkoilla. Joukkueen muodostivat Martti
Lindholm, Frans Nevala ja Paavo Rauska. Seuraavana vuonna sama
joukkue pyöräih mestaruuden 10 ja 50 km:n matkoilla ja vuonna 1938
Karhun pyöräilijät saivat 50 km matkan kiertopalkinnon omakseen voi
tettuaan sen kolme kertaa peräkkäin. Karhun parhaina valtteina säilyi
vät vuosikymmenen loppuun saakka Lindholm ja Rauska. Vuonna 1937
Lindholm voitti piirinmestaruudet 1 ja 10 km matkoilla ja hänet palkit
tiin samana vuonna Karhun parhaana urheilijana. Rauska voitti vuonna
1937 piirinmestaruuden 10 km matkalla nuorten sarjassa ja tuli 50 kmillä
toiseksi. Ennen sotaa lupaavia näyttöjä pyöräilylahjoistaan ehti antaa
vielä Matti Nurmi, joka oh vuonna 1938 Karhun edustusjoukkueen jäsen
ja vuonna 1939 hän voitti 4 km ajon piirinmestaruuden.51
Karhun pyöräilyn, niin kuin monen muunkin urheilulajin, nousukausi
katkesi sotaan. Varsinkin jatkosota lopetti pyöräilyn harrastamisen ehkä
täydellisimmin kuin muiden lajien. Pyöräilyssä ei riittänyt, että sota vei
rintamalle pyöräilijät vaan lisäksi menivät urheiluvälineet. Sodan aikana
suuri osa polkupyöristä takavarikoitiin ja jäljelle jääneisiin pyöriin kan
sanhuolto ei antanut kumeja.52
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Voimistelu, nyrkkeily ja poikaurheilu
Voimistelua ei enää paljoakaan 1930-luvulla Karhun riveissä harrastettu.
Karhun lajivalikoimassa se säilyi vuoteen 1934 saakka, jonka jälkeen voimistelujaoston toiminta lakkasi. Syynä voimisteluharrastuksen vähäi
syyteen oh muiden lajien suuri suosio. Karhun johtomiehet ja urheilijat
olivat niin kiinni omassa lajissaan, että aikaa vievä ja melko suurta urheilijajoukkoa vaativa voimistelu ei enää jaksanut kiinnostaa. Tbisaalta suo
jeluskunta järjesti voimisteluharjoituksia, mikä vähensi tarvetta järjes
tää harjoituksia Karhun toimesta.53
Uutena urheilulajina Karhuun otettiin vuonna 1939 jälleen nyrkkeily.
Silloin perustettiin Karhun nyrkkeilyjaosto ja Karhu liittyi Suomen
Nyrkkeilyliiton jäseneksi. Nyrkkeilyjaoston toiminta lähti vireästi käyn
tiin ja Karhun hanskanheiluttajia kävi opastamassa itse Gunnar ” Gee
Bee” Bärlund. Talvisota koitui kuitenkin tämänkin lajin kohtaloksi ja
vuoden 1939 jälkeen nyrkkeilyjaosto ripusti jälleen hanskat naulaan so
tien ajaksi.53
Yksi antoisimmista Karhun toiminnan osa-alueista oh poikaurheilu.
Karhu järjesti pojille hiihto-, pesäpallo- ja yleisurheilukilpailuja. Erityi
sen suosituiksi tulivat Niilo Haaviston ideasta vuonna 1933 alkaneet jo 
kavuotiset poikien kymmenottelut. Kymmenottelu suoritettiin viikottaisina iltakilpailuina laji kerrallaan. Tämän vuoksi ottelusta tuli erittäin ra
sittava, mutta se ei estänyt nuoria poikia osallistumasta koitokseen aina
20 kilometrin säteeltä ympäri Kauhajokea. Yleensä kilpailuun otti osaa
60—70 poikaa. Vuodesta 1933 lähtien Karhussa toimi erityinen poikaurheilujaosto, jonka työn tuloksena seuran riveihin nousi lahjakkaita kilpai
lijoita vuodesta toiseen.54

Huveja urheilun vuoksi
Urheilupuolen lisäksi Karhu pyrki järjestämään erilaisia huvitilaisuuk
sia jäsentensä iloksi ja mikä tärkeintä, taloutensa vahvistamiseksi. Huvitoimintaa kuitenkin vaivasi järjestäjäpula. Valitut huvi toimikunnat eivät
tavallisesti saaneet mitään aikaan ja huvien järjestäminen jäi Karhun
johtokunnan huoleksi. Johtokunnalla puolestaan oh urheilussa aivan tar
peeksi työtä, joten huvien järjestäminen jäi vähemmälle. Pidetyt huviti
laisuudet olivat tavallisesti tanssi- tai ohjelmallisia iltamia. Tänssi-iltamat olivat yleisempiä, koska niitä oh helpompi järjestää ja toisaalta ne
vetivät enemmän yleisöä. Pelkät tanssi-iltamat eivät kuitenkaan tyydyt
täneet koko seurajohtoa ja jäsenistöä, jotka pitivät tanssi-iltamia ” lieveil
miöineen” epäsopivana edistysseuran toiminnalle.54
Huvitoiminnalle todellisen piristyksen antoi vuonna 1936 suoritettu
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organisaatioremontti, joka siirsi taloudellisen vastuun jaostoille. Tästä
lähtien jaostojen johtoryhmät järjestivät erilaisia iltamia aktiivisemmin
kuin aikaisemmin valitut huvitoimikunnat. Tavallisimmin Karhun ilta
mat pidettiin suojeluskuntatalolla (nykyinen urheilutalo), joka valmistui
vuonna 1932 ja tarjosi huveille parhaat puitteet. Muita mahdollisia tiloja
olivat kunnallistalo Kirkonkylässä ja raittius- ja urheilutalo Harjanky
lässä. Iltamien lisäksi rahaa Karhun toimintaan kerättiin arpajaisilla,
joista ensimmäiset järjestettiin vuonna 1936 ja ne tuottivat heti hyvän
laisen voiton (ks. liite).54

Suojeluskunta ja Karhu
Urheiluseurojen rinnalla suojeluskunnat järjestivät 1920- ja 1930-luvuilla liikuntatapahtumia. Urheilutoiminnassa suojeluskuntajärjestön yleistunnus oh: ”Suppea ohjelma laajalla rintamalla.” Tämä merkitsi sitä, että
suojeluskunta keskittyi vain muutamaan lajiin, joita harrasti niin laajat
joukot kuin mahdollista. Suojeluskuntien urheiluohjelmaan kuului kesäl
lä viisiottelu, 3 000 m joukkuejuoksu maastossa, suunnistus ja luonnolli
sesti pesäpallo. Thlvella päälajeina olivat hiihto (aseen kanssa ja ilman) ja
voimistelu.55
Tehokkaan organisaationsa ansiosta suojeluskunnat onnistuivat use
asti saamaan suuremmat massat liikkeelle urheiluun kuin varsinaiset ur
heiluseurat. Kauhajoellakin suojeluskunnan organisaatio oli levinnyt ym 
päri pitäjää paljon laajemmalle kuin Karhu. Suojeluskunnalla oli haarao
sastonsa aina Ikkeläjärveä ja Nummijärveä myöten. Urheiluseurojen ja
Suojeluskuntien välillä ei ollut kuitenkaan kilpailua jäsenistä ja kannat
tajista, vaikka niin voitaisiin kuvitella. Tilanne oh lähinnä päinvastoin.
Urheiluseurat ja Suojeluskunnat toimivat monesti yhteistyössä. Viralli
sella tasolla yhteistyöstä ei oltu sovittu, mutta urheiluseurojen ja Suoje
luskunnan välillä vallitsi eräänlainen personaaliunioni. Suojeluskunnan
ja urheiluseurojen jäsenistö ja usein johtokin koostui samoista miehistä.
Kauhajoella tilanne oh juuri tällainen. Karhun aktiiviset jäsenet, kuten
Juho Salokuutti, Vihtori Kuutti, Eino Kinnari, Eero Kouhi ja Olavi Rau
takoura olivat innolla mukana myös suojeluskunnan toiminnassa. Tiiveintä Karhun ja Suojeluskunnan yhteistyö oh Aronkylässä, jossa Kar
hun kyläosastoa useasti kutsuttiin Kauhajoen Suojeluskunnan Urheili
joiksi (KSU).56
Urheilussa Karhun ja Suojeluskunnan toiminta oh hyvin pitkälle sa
maa pesäpallossa, hiihdossa ja voimistelussa. Pesäpallossa täsmälleen sa
ma joukkue edusti molempia järjestöjä sekä miesten että naisten puolel
la. Hiihdossa suojeluskunta järjesti jopa hieman enemmän toimintaa
kuin Karhu ja siten hiihtäjät edustivat useimmin suojeluskuntaa kuin
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Karhua käymissään kilpailuissa. Voimistelussa suojeluskunta oli myös
Karhua aktiivisempi.56
Eroavuuksia näiden kahden järjestön toiminnassa oli kuitenkin run
saasti. Suojeluskunta oli ensisijaisesti sotilaallinen järjestö ja sen pääteh
tävänä oh antaa sotilaallista kasvatusta, jossa urheilu oh apukeino. Kar
hulle taas pääasia oh monipuolisen urheilu- ja liikuntakulttuurin kehittä
minen. Tämä järjestöjen ero alkoi kasvaa varsinkin 1930-luvulla, jolloin
suojeluskunnat yhä tiiviimmin hitettiin armeijan osaksi ja suojeluskuntahikunta alkoi keskittyä pelkästään ammuntaan, hiihtoon ja suunnis
tukseen. Vuoteen 1935 mennessä suojeluskunta luopui valtakunnan ta
solla kokonaan rata- ja kenttäurheilusta sekä maastojuoksusta. Piirintasolla toiminta vielä jatkui, mutta mielenkiinto väheni huomattavasti. So
tilaallisen kasvatuksen lisääntyminen suojeluskunnissa oh urheiluseuro
jen kannalta huolestuttavaa, sillä se merkitsi samalla Suojelu skuntajärjestön neuvonta- ja kurssityön loppumista sekä eräänlaisen ” massoja”
liikkeelle saavan voiman siirtymistä pois urheilusta.56
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VÄRIKÄS 1940-LUKU
Karhu kehittyi 1930-luvulla urheilun kaikilla rintamilla. Eri urheilulajien
eteenpäin viemisestä piti huolta kahdeksan itsenäisesti toimivaa jaostoa
ja urheiluinnostuksen levittämisestä ympäri Kauhajokea huolehtivat
Karhun alaosastot Harjankylässä, Päntäneellä, Hyypässä ja Valkamankylässä. Tulostasoltaan Karhun urheilijat olivat piirintasolla parhaiden
joukossa ja lähinnä painijoiden ansiosta Kauhajoen Karhu alkoi olla kan
sallisellakin tasolla tunnettu seura. Vuosikymmenen lopulla Karhun ta
lous oh myös niin vahvoissa kantimissa, että seuran tulevaisuus näytti
turvatulta. Suotuisa kehitys kuitenkin katkesi jälleen sotaan. Aluksi tal
visota lamautti ja myöhemmin jatkosota lähes täydellisesti lopetti koko
seuratoiminnan.

Talvisota ja välirauha
Thlvisodassa 30.11.1939—13.3.1940 Karhun koko jäsenistö oh tavalla tai
toisella mukana joko tulilinjoilla tai kotirintaman tehtävissä. Seuran ak
tiiviurheilijoista kaatuivat Lalli Karhula, Matti Oksalahti (Oinas), Arvo
Perheniemi, Martti Salo, Sameli Ä ijö ja Ville Karhula. Thlvisodan jälkeen
Karhun johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran 28.5.1940, jolloin pää
tettiin siirtää vuosikokouksen pito syksyyn seuran 30-vuotisjuhlien yh
teyteen. Muita suunnitelmia seuran tulevan toiminnan suhteen ei tehty.
Samaan tapaan verkkaisesti lähtivät myös urheihjat takaisin harjoituk
siin ja kilpailuihin. Talvella ei luonnollisestikaan järjestetty kilpailuja
muuta kuin kansakoulu- ja lyseoikäisihe urheilijoille ja kesälläkin lama
kausi löi leimansa seuran toimintaan eräänlaisena sodan jälkeisenä vas
taiskuna.1
Karhun jaostoista vuoden 1940 aikana osoittivat elonmerkkejä vain
poikaurheilu-, paini- ja pyöräilyjaostot. Kesällä vietiin alle 15-vuotiaiden
poikien perinteinen kymmenottelu läpi 33 kilpailijan voimin. Tulostasol
taan ottelu oh suhteelhsen hyvä varsinkin voittajan, Matti Loukon, osal
ta. Hän saavutti tuloksen 4149 pistettä ja erityisen hyvän tuloksen sei-
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Karhun hallitus vuodelta 1940 seuran täytettyä 30-vuotta. Istumassa vasemmalta: Vih
tori Kuutti, Helmi Mäki, Eino Kinnari, Edvard Pekkanen. Seisomassa vasemmalta: Ei
no Raune, Paavo Ikkelä, Olavi Skyttä ja Tauno Aro.

päässä (291 cm) ja korkeudessa (154 cm). Painijaosto sai harjoitukset
käyntiin heinäkuun puolessa välissä, mutta kilpailumenestystä ei edellis
ten vuosien tapaan saavutettu. Sen sijaan pyöräilyssä jatkui tuttu tahti.
Etelä-Pohjanmaan piirin mestaruuskilpailuissa Karhu voitti joukkueajon 4 km ja 100 km:n pyöräilyssä Matti Nurmen, Arvo Lindholmin ja
Paavo Rauskan voimin.1
Karhun pyöräilijöiden voimaa osoittivat myös yksittäisten kilpailijoi
den saavutukset. Vuoden 1940 E-P:n piirin mestaruuskilpailuissa Matti
Nurmi voitti kaikki jaossa olleet kultamitalit (1 km:n, 4 km:n ja 100 km:n
matkoilla). Kovimman vastuksen hänelle tarjosi Arvo Lindholm, joka tuli
toiseksi 4 km:n ja 100 km:n matkoilla. Lindholm voitti lisäksi kovatasoi
sen Nokian ajon ja hänet palkittiin vuoden 1940 parhaana urheilijana.1
Kesällä 1940 Karhun lajivalikoimaan otettiin uusi laji: jalkapallo. Jalkapallojaosto perustettiin ennenkaikkea siksi, että Kauhajoelle siirtolai
sina tulleiden karjalaisten joukossa oh paljon pelin harrastajia. Jalkapallojaoston toiminta kuitenkin lakkasi heti jatkosodan alettua, kun evakkoihmiset lähtivät takaisin. Kenkätilanne oh myös niin heikko, että Kar
hun sihteerin Tauno Aron mukaan vain vilttitossujoukkueiden perusta
minen olisi ollut mahdollista.1
Syksyllä 1940 Karhu juhli lämminhenkisessä tilaisuudessa 30-vuotista
taivaltaan. Juhlatilaisuudessa oh paljon yleisöä ja juhlapuheissa uskot-

52

Karhun pyöräilymestarit
vuonna 1940: Matti Nur
mi, Arvo Lindholm ja
Paavo Hauska.

tiin vakaasti Karhun tulevaisuuteen: ”Karhu elää ja voim istuu” oli kitey
tettynä puheiden sisältö. Juhlavuotta seuraavana talvena Karhu antoi
näyttöä elinvoimaisuudestaan j ärj estämällä useita piirikunnallisia kilpai
luja. Helmikuussa Kauhajoella pidettiin Etelä-Pohjanmaan piirin painimestaruuskilpailut kreikkalaisroomalaisessa painissa. Kilpailuihin osal
listui kaikki piirin parhaat painiseurat Vaasan Voima Veikkoja lukuunot
tamatta. Karhusta mestareiksi painivat Kosti Hautamäki 56 kg:n ja Eeli
Panttila 79 kg:n sarjassa. Näiden kilpailujen lisäksi Karhu järjesti vielä
perinteiset pääsiäispainit ja piirikunnallisia hiihtokilpailuja sekä nuorten
että yleisissä sarjoissa.2
Karhun toiminta saatiin siis jo talvella 1941 normaaliin tilaan, mutta
Suomen valtiollisen tilanteen epävarmuus sai seuran johtokunnan suh
tautumaan hieman varautuen kaikkiin tulevaisuuden suunnitelmiin.
Maaliskuisessa kokouksessaan johtokunta päätti pyytää piirin yleisur
heilun neuvontakurssit Kauhajoelle kesä-heinäkuun vaihteeksi. Tämän
päätöksen perään Karhun sihteeri kuitenkin huomautti enteellisesti:
”Jos ei siihen mennessä ole miehet jälleen lähteneet!!!”. Huomautus ei ol
lutkaan aiheeton, vaan sota alkoi jälleen 22.6.1941 ja suunnitellut urheilukurssit pidettiinkin Kiteen ja Matkaselän maastoissa.2
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Jatkosodan aika
Jatkosodan aikana Karhun toiminta oli lähes täydellisesti pysähdyksis
sä. Johtokunnan kokouksia ei pidetty lainkaan 10.3.1941—26.4.1943 väli
senä aikana. Jaostojen johtokuntien 30 jäsenestä 24 oli rintamalla ja kak
si muutti paikkakunnalta, joten Karhun kahdeksaa jaostoa hoiti neljä
miestä. Tällaisin voimin ei luonnollisestikaan voitu urheilutilaisuuksia
järjestää edes kansakoulu- ja lyseoikäisille.3
Karhun ympärillä alkoi olla hieman elämää keväällä 1943, kun seuran
puheenjohtaja Kinnari ja sihteeri Aro kotiutettiin rintamalta siviiliin.
Heidän palattua Karhun johtokunta kokoontui päätösvaltaisena ensimmäsen kerran yli kahteen vuoteen. Tässä kokouksessa ei suunniteltu vie
lä kilpailutoimintaa, mutta poikatyöhön päätettiin kiinnittää erityistä
huomiota. Muu urheilutoiminta jatkoi hiljaiseloaan ja Karhun jäsenten
rintamaurheilukin sai jäädä kesällä 1944 kiristyneen rintamatilanteen
vuoksi.3
Yli neljä vuotta kestänyt sotien aika sisältäen jatkosodan
(25.6.1941—4.9.1945) ja lapinsodan (15.9.1944—25.4.1945) lopetti monen
lupaavan urheilijan uran. Sodan loputtua 1930-luvun kärkinimet olivat
useasti jo liian vanhoja saavuttamaan edes sen tulostason, johon he oli
vat sodan alkaessa yltäneet. Toisaalta, vaikka ikä olisi vielä antanutkin
myöten urheilu-uralle, oli lähes viisivuotinen kamppailu rintamalla vie
nyt enimmän kilpailuinnon.4
Karhun jäsenistä jatko- ja Lapin sodan aikana kuolivat: Matti Pekka
nen, Väinö Peltonen, Risto Rautakoura, Mauno Nurmela, Reino Männis
tö, Lauri Ala-Kokko, Sulho Tyni ja lentovänrikki Tämminen. SS-joukoissa
Saksan itärintamalla kuolivat Urho M öykky ja yksi Karhun lupaavim
mista nuorista urheilijoista Pertteli Yli-Harja. Pertteli Yli-Harja ehti olla
lyhyen elämänsä aikana monella tavalla mukana Karhun toiminnassa.
Hän toimi yleisurheilu- ja poikaurheilujaostoissa sekä osallistui erittäin
ahkerasti kilpailuihin lähes lajissa kuin lajissa. Tämän nuoren aktiivijäse
nen kuolema oli Karhulle suuri menetys. Sankarivainajan muistoa kunnioittaakseen ja elävöittääkseen hänen harrastuksensa jatkuvuutta tule
vissa polvissa seuran johtokunta perusti 26.4.1943 Pertteli Yli-Harjan nimeä kantavan muistorahaston.4
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Pertteli Yli-Harja
Kirjoittanut opettaja Juhani Yli-Harja
Pertteli syntyi 19.4.1921 maanviljelijä Jaakko Yli-Harjan ja opettaja
Iitti Yli-Harjan esikoispoikana. Hän sai synnyinlahjakseen karkulaisilta
vanhemmiltaan voimakkaan innostuksen urheiluun ja nuorisotyöhön.
Pertteli haavoittui vaikeasti Jekaterinovkan taisteluissa 21.1.1943 Kau
kaasiassa ja kuoli Stalinossa 9.2.1943 saksalaisessa sotasairaalassa. Thuno Aro kirjoitti hyvän ystävänsä muistokirjoituksessa mm. seuraavaa:
”Jo poikana valmiina miehen töihin, urheilukentän hurmaavassa kil
vassa, tiedon ja taidon aarmioissa kuin kotonaan, kynän ritarina oiva
veikkonen ja kalvan karkelossa soturin ja miehentöissä aseveli parhain:
aimojen aatosten, leikin ja voiton laps ollut konsana ei kerskuuteen vika
pää.”
Innokkaana suojeluskuntalaisena Pertteli osallistui vapaaehtoisena
talvisotaan ja lähti keväällä 1941 ylioppilaskirjoitusten loputtua vapaa
ehtoisesti Saksaan ja sieltä edelleen itärintamalle Ukrainaan, Kaukaasiaan ja aina Terekille asti. Hän kirjoitti paljon lehtiin ja pääsi lyhyelle
kurssille Berliiniin kirjoituskilpailun jälkeen.
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Perttelin urheiluharrastus ja nuorisotyö oli monipuolista. Hän teki mi
tä vain: pesäpallo, yleisurheilu, pyöräily, paini, hiihto ja jalkapallo kuului
vat hänen lajivalikoimaansa. 16-vuotiaana Pertteli pelasi ykköstä Kar
hun pesäpallojoukkueessa. Ville Kujanpää, joka pelasi siepparina kertoi,
että lehdessä oli erikoismaininta: ”E i Seinäjoella ole nähty ennen niin hy
vää etukenttäpeliä kuin Villejä Pertteli esittivät. Kumpikaan ei pelännyt
ja pallo tarttui”.
Kesäjuhlien kilpailuista Pertteli keräsi lusikoita ja pyttyjä eri puolilta
Kauhajokea ja Kurikkaa. Seiväshypyssä hänellä oli Kauhajoen ennätys.
Kiekossa Pertteli kilpaili Jouppilan Kaapoon kanssa tasapäin, ja kolmi
loikassakin hän oli Karhun parhaita. Pertteli oli aktiivinen nuorison vetä
jä. Hänen johdollaan urheili Yli-Harjan pihalla kylän nuoriso vuosina
1936—1940 ja äiti antoi luvan, mutta pihan piti olla tyhjä kello 22 men
nessä. Karhun alle 15-vuotiaiden kymmenottelumestarina Pertteli järjes
ti useina vuosina Kinnarin kanssa 10-otteluturnauksia nuorille pojille.
Sota-aika katkaisi innokkaan urheilijanuorukaisen urheilu-uran ja opis
kelun. Pertteli kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1941. Hän ei kuitenkaan saa
nut lakkia päähänsä, sillä sota vei miehen mukanaan heti kirjoitusten jäl
keen. Innokas kirjoittelu itärintamalta suomalaisiin lehtiin vuosina
1941—1943 osoitti, että kutsumusammatti olisi ollut sanomalehtimiehen
ja urheilutoimittajan työ.
Pertteli Yli-Harjan isä Jaakko Yli-Harja (ent. Harja), s. 14.2.1890 ja k.
22.2.1933, oli Karhun perustajajäsen ja seuran puheenjohtaja vuoden
1914. Jaakko oli tunnettu pyöräilijä, mm. piirinmestari 1919 1 km:n ja 10
km:n matkoilla. Hänen jäämistöstään löytyy useita mitaleja pyöräily kil
pailuista ja moniotteluista vuosilta 1911—1916. Vapaussotaan hän osal
listui Täsavallan Suojelu vartioston joukoissa ja kävi sitä ennen Vimpelin
kurssin. Pesäpalloa Jaakko Yli-Harja pelasi 1920-luvun alussa mm. jouk
kueessa, joka pelasi 1922 Hujalaa vastaan Suomenmestaruusottelussa.
Iitti Yli-Harja (14.9.1899—9.3.1949) oli opettajana Harjan koululla.
Hän oli myös innokas karhulainen ollen mm. Karhun naisvoimistelujoukkueen jäsen 1910-luvulla.

Irti sodasta
Karhun urheilu- ja seuratoimintaa ei aktiivisessa mielessä ollut rauhante
on jälkeenkään vuonna 1944, sillä sota jatkui vielä Lapissa ja toisaalta
kotiutetutkin miehet palasivat hiljalleen Kauhajoelle vasta vuoden lop
puun mennessä. Panulassa ehdittiin kuitenkin saada harjoitukset käyn
tiin jo joulukuussa. Siitä lähtien Painila oli jälleen ahkerassa käytössä,
kun painijoiden lisäksi nyrkkeilijät kahdesti viikossa kokoontuivat har
joituksiin. Kauhajoen urheilukenttätilanteeseen tuli eräällä tavalla rat
kaisu rauhanehtojen seurauksena. Rauhanehdoissa määrättiin suojelus-
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Sodan jälkeen kokoontunut syyskokous korvikkeen ja uusien haasteiden parissa vuon
na 1944.

kuntalaitos lakkautettavaksi, mikä merkitsi, että Kauhajoen Suojelus
kunta Urheilijoiden omaisuus siirtyi Karhun hallintaan. Omaisuuden
mukana Karhu sai Suojeluskunnan 2/3 osuuden Kauhajoen Urheilukent
tä Oy:n osakkeista, ja samalla koko urheilukenttä käytännössä siirtyi
Karhun omistukseen, koska Karhulla oh jo aikaisemmin lähes 1/3 omis
tus osakkeista. Kentän siirryttyä suurimmalta osaltaan yhden omistajan
hallintaan oli sen hoito ja korjaussuunnitelmat helpompi tehdä kuin ai
kaisemmin.5
Karhun vuosikokous järjestettiin vuonna 1945 pitkästä aikaa normaa
liin aikaan tammikuun ensimmäisellä viikolla. Tässä kokouksessa vallitsi
murrosajan henki. Kokousedustajat tunsivat olevansa uuden aikakauden
alussa, ja he halusivat päästä sodan aiheuttamasta henkisestä ja fyysi
sestä lamasta mahdollisimman nopeasti. Vuosikokous aloitettiin kunni
oittamalla seuran sodassa kaatuneita jäseniä hiljaisella hetkellä, mikä
kuului vuonna 1945 jokaisen urheiluseuran vuosikokouksen ohjelmaan.
Seuraavaksi alettiinkin sitten jo suunnitella tulevan vuoden toimintaa.
Eri urheilujaostoja valittiin kahdeksan: yleisurheilu-, paini-, hiihto-, pesä
pallo,- poikaurheilu-, nyrkkeily-, voimistelu- ja naisurheilujaosto. Pulaajan vuoksi jalkapalloilijat oksivat edelleen joutuneet jatkamaan
vilttitossu- tai puukenkähnjalla, joten jaosto jäi valitsematta. Välineti
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lanteen epävarmuuden vuoksi myös pyöräilijät jäivät ilman jaostoa. Par
haiten sodan jälkeen jaloilleen pääsi painijaosto, koska painijoiden kunto
ja taidot eivät olleet päässeet täysin ruostumaan rintamalla järjestetty
jen harjoitusten ja kilpailujen ansiosta. Painijoiden elinvoimaisuuteen ja
tulevaisuuteen luottaen päätettiin heti ensimmäisessä vuosikokouksessa
laajentaa Painilaa. Kokonaisuudessaan Karhu päätettiin herättää hen
kiin aktivoimalla kyläosastot ja järjestämällä laaja jäsenkeräys.6
Sodan jälkeen Karhu joutui monelta kannalta katsoen aloittamaan toi
mintansa alusta. Tilanne ei kuitenkaan ollut läheskään samanlainen kuin
vapaussota-kansalaissodan jälkeen, jolloin seura oh täysin nollapisteessä
ja sodasta elpyminen vei useita vuosia. Nyt Karhun koneisto saatiin
käyntiin nopeasti, sillä seuralla oli jo rutinoitunut organisaatio ja rutinoi
tuneet puuhamiehet. Vuonna 1945 toiminnan aloittamiseen tarvittiin
vain yksi kokous, eikä usean kriisikokouksen sarjaa kuten vuoden 1918
sodan jälkeen. Suurin ero vapaussota-kansalaissodan jälkeiseen tilantee
seen oh kuitenkin se, että nyt ei kukaan edes ajatellut mahdollisuutta, et
tä Karhun toiminta ehkä loppuisi, kuten ajateltiin vielä 1919—1921. Kar
husta ja urheilusta oh tullut itsestäänselvyyksiä, joita ilman ei voitu tule
vaisuutta ajatellakaan.

Jaostot toimimaan
Jaostotoiminta lähti liikkeelle painijoiden johdolla. Vanhojen jermujen
Panttiloiden ja Valimin lisäksi painimaton reunalle ilmestyi runsaasti uu
sia kasvoja. Painijoiden harjoittamisesta piti huolen Eino Vallin. Sodan
jälkeen ensimmäiset painikilpailut pidettiin helmikuun alussa 1945.
Näissä kilpailuissa miesten harjoittelemattomuus vielä näkyi, mutta toi
saalta Hautalat, Panttilat ja Lähdesmäet esittivät jo ilahduttavan rius
koja otteita. Karhun edustaminen Kauhajoen ulkopuolella jäi paljolta Ee
li Panttilan, joka valittiin Karhun parhaaksi urheilijaksi 1945, ja Eino
Valimin hartioille.7
Toinen kamppailu-urheilu, nyrkkeily, sai viimein usean vuoden kitumisen jälkeen harrastajat liikkeelle. Kahdesti viikossa Painilassa harjoitteli
20—25 nyrkinheiluttajaa. Nyrkkeilyjaosto oh muutenkin aktiivinen jär
jestämällä iltamia ja piirinmestaruuskilpailut, joissa Karhun nyrkkeihjät
eivät vielä kuitenkaan menestyneet.7
Muiden jaostojen toiminta oh vielä 1945 melko vähäistä. Hiihdossa jär
jestettiin muutamien kyläkilpailujen lisäksi ensimmäinen Kauhajokihiihto, jonka reitti kulki Honkajoen rajalta Kurikan rajalle. Reitillä oh pi
tuutta 55 km ja se hiihdettiin viisihenkisin joukkuein. Paras viestijouk
kue tuli Harjankylästä, jonka miehistö hiihti matkan aikaan 4.41,37.
Yleisurheilua haittasi urheilukentän surkea kunto. Kenttä oh heikossa
kunnossa jo ennen sotia ja sodan lopulla sitä käytettiin siirtoväen karjan-
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lajittelupaikkana, jolloin monituhatpäinen nautalauma hävitti kentästä
viimeisetkin urheilukentän tuntomerkit. Kenttätilanteen heikkous ei kui
tenkaan näkynyt Jarmo Koskisen suorituksissa. Hän voitti alle 16-vuotiaissa vuonna 1945 Suomenmestaruuden korkeudessa sekä piirinmesta
ruuden korkeudessa ja 60 metrin juoksussa. Miesten sarjassa Karhun ur
heilijoiden tulostaso jäi vielä matalaksi. Tämä näkyi esim. siinä, että Kar
hu hävisi pitäjien välisen kolmiottelun, johon osallistui Kauhajoki, Tfeuva
ja Närpiö. Järjestetyissä kilpailuissa oh kuitenkin aina runsaasti osanot
tajia, joten vaikeuksista huolimatta yleisurheilujaostossa oltiin luottavai
sia tulevaisuuden suhteen.7
Pesäpallossa suoritettiin sotien jälkeen uusi sarjajako: luotiin 13 jouk
kueen mestaruussarjassa alempi suomensarja. Aikaisempien näyttöjen
perusteella Karhun yhdeksikkö kelpuutettiin suomensarjaan, joka oli
aluksi jaettu neljään lohkoon. Myöhemmin se jaettiin kuuteen ja kahdek
saan lohkoon. Ensimmäisenä vuonna Karhu sai taistella lohkossaan putoamispeikkoa vastaan, mutta sarjapaikka säilyi. Piirintasolla Karhu
saavutti hopeaa Vimpelin Vedon viedessä mestaruuden. Karhun naisjoukkue pelasi maakuntasarjassa ja karhuttarilla oli kauden jälkeen kau
lassaan hopeamitali.8
Tammikuussa 1945 pidetyssä vuosikokouksessa Karhuun ei perustettu
pyöräilyjaostoa. Se ei kuitenkaan estänyt pyöräilyn viriämistä. Pyöräili
jöiden menestys piirintasolla oli erittäin hyvä ja vuoden lopulla kaikki
pyöräilyn kiertopalkinnot löytyivät Karhun hyllyiltä. Lupaavin Karhun
pyöräilijöistä oh Mauno Äijö, joka voitti piirinmestaruuden nuorten 30
km:n matkalla ja yleisessä sarjassa hän voitti 10 km matkan.8
Ensimmäinen rauhan vuosi oh kaikkiaan ripeän toiminnan aikaa, ja
Karhun sihteerin Reino Myllymäen mukaan ”Karhu oli taas nousemassa
siitä notkosta, johon viime vuodet olivat sen painaneet”. Urheilutoiminta
saatiin vuodessa lähes samalle tasalle, kuin se oh ollut ennen sotia. Ilta
mia ja kilpailuja järjestettiin suhteelhsen runsaasti ja kaikissa tilaisuuk
sissa oh poikkeuksetta paljon innokasta urheiluväkeä. Trlevan toiminnan
päätavoitteeksi tuli nostaa Karhu tulostasoltaan takaisin piirin ja miksei
myös Suomen, huipulle. Urheilijoille piti saada pätevät valmentajat ja
suorituspaikat siihen kuntoon, että tulostason nostaminen olisi mahdol
lista.9

Tlilostasoa kohentamaan
Seuraavana vuonna 1946 ryhdyttiin sanoista tekoihin. Erityisen tärkeä
nä nähtiin yleisurheilun nostaminen pois aallonpohjasta. Keväällä yleisurheilujaosto laati entistä laajemman kilpailuohjelman, joka sisälsi kan
sallisten rata- ja kenttäkilpailujen lisäksi seuraottelut sekä Teuvan Riva
kan että Jalasjärven Jalaksen kanssa. Laajasta kilpailuohjelmasta kun
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nialla selvitäkseen tulivat Karhun urheilijoille oikeasta harjoittelusta
luennoimaan Etelä-Pohjanmaan piirin yleisurheilujaoston puheenjohtaja
L.M. Kauppi ja valmentaja K. Lahti. Kenttäasiat laitettiin järjestykseen
keväällä, jolloin järjestettiin suurtalkoot. Talkoiden puuhamiehenä ja
kenttämestarina toimi Paavo Ikkelä. Näillä toimilla yleisurheiluun saa
tiin uutta voimaa ja tulokset paranivat, mutta huipputuloksia ei luonnol
lisestikaan vielä saavutettu. Järjestetyissä seuraotteluissa Karhu voitti
Jalaksen 108—84, mutta hävisi Rivakalle luvuin 60.5—79.5.10
Parantunut urheilukenttätilanne koitui myös pesäpalloilijoiden eduksi.
Kaudella 1946 suomensarjan putoamispeikko ei enää väijynyt lähellä
kään Karhun joukkuetta, vaan miehistö voitti lohkonsa vakuuttavasti ja
pääsi karsimaan mestaruussarjapaikasta. Karsinnoissa Karhun vastuk
sina olivat Myllykosken Kilpa-Veljet, Tämpereen Pyrintö ja Nokian Ur
heilijat. Karhu tuli karsinnoissa kolmanneksi ja joutui näin jatkamaan
edelleen suomensarjassa Tämpereen ja Myllykosken joukkueiden siir
tyessä mestaruussarjaan. Pesäpalloilijat osoittivat muutenkin kuin peli
kentällä aktiivisuutensa. Jaosto järjesti useita iltamia ja uutuutena Kau
hajoen ensimmäiset harmonikka- ja viulumestaruuskilpailut, jotka sai
vat heti myönteisen vastaanoton. Kilpailuista tuli sittemmin perinteinen
tapahtuma usean vuoden ajaksi.11
Yleisurheilussa ja pesäpallossa tulostaso kohosi vuonna 1946, mutta
muut lajit pysyivät, toiset onneksi toiset valitettavasti, tuloksiltaan sa
malla tasolla kuin edellisenä vuonna. Painijaosto jatkoi Eeli Panttilan
johdolla hyviä esityksiään ja uusista nimistä varsinkin Hautalan veljessarja osoitti ripeitä otteita. Karhun pyöräilijät veivät tapansa mukaan lä
hes kaikki piirinmestaruudet. Kärkiniminä Karhussa olivat Nurmet ja
Äijöt. Piirinmestaruuskilpailuissa mestaruudet jakautuivat seuraavasti:
1 km:n matkan mestari Mauno Äijö, 10 km:n ja 100 km:n mestari Pentti
Äijö, 40 knxllä mestariksi polki Matti Nurmi ja alle 21-vuotiaiden sarjas
sa 30 km:n mestaruuden nappasi Martti Nurmi. Lisäksi Karhu voitti
kaikki joukkuemestaruudet. Nyrkkeilijät jatkoivat myös harjoitteluaan
ahkerasti ja Suomen alokasmestaruuskilpailuissa Täuno Äijö iski itsensä
raskaassa keskisarjassa hopealle.102
Muut jaostot pysyivätkin sitten enempi tai vähempi valitettavasti sa
malla tasolla kuin edellisinä vuosina. Hiihdossa ei järjestetty ohjattua
harjoittelua ja Karhun hiihto pysyi kyläkilpailujen tasolla. Esimerkiksi
maakuntaviestissä 1946 Karhun I joukkue oli vasta 20:s, kun kaikkiaan
kilpailuun otti osaa 48 joukkuetta. Tällainen tilanne hiihdossa jatkui ko
ko 1940-luvun lopun ja edustuskelpoisia hiihtäjiä Karhussa alkoi olla vas
ta 1950-luvulla.12
Voimistelussa toiminta miestenpuolella jäi jaoston valitsemiseen. Nais
voimistelijat sen sijaan harjoittelivat melko ahkerastikin Saima Kivistön
ohjauksessa. Poikaurheilujaoston toiminta jäi myös vähäiseksi eikä se ol
lut lähelläkään samaa tasoa kuin ennen sotia. Vuonna 1946 Karhuun pe
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rustettiin suunnistusjaosto, mutta siihen uuden jaoston näkyvä toiminta
jäikin.12

Erimielisyyttä huvien linjasta
Kevätkesällä 1946 virisi Karhun ympärillä jälleen keskustelu seuran jär
jestämistä iltamista. Karhu järjesti sekä ohjelmallisia että tanssi-iltamia.
Sodan jälkeen tanssi-iltamat alkoivat olla yhä yleisempiä ja se herätti pa
hennusta osassa kuntalaisia ja Karhun jäseniä. He vaativat, että Karhun
oli ehdottomasti pysyttävä ohjelmallisten iltamien linjalla. Suurin osa il
tamissa käyvästä yleisöstä oh kuitenkin toista mieltä ja ohjelmalliset il
tamat yhä useammin järjestettiin tyhjille saleille. Iltama väittelyssä oli
kaksi eri näkökulmaa. Tbinen piti Karhua enemmän edistysseurana, jon
ka tehtävänä oh nuorison monipuohnen kasvattaminen sekä henkisellä
että fyysisellä puolella; he näkivät Karhun enemmän nuorisoseuratyyppisenä järjestönä. Tbinen osapuoh oh puolestaan sitä mieltä, että Karhu
oh ennen kaikkea urheiluseura, ja muuta toimintaa järjestettiin vain sik
si, että saataisiin rahaa urheiluun. Karhun johtokunta oh jälkimmäisellä
kannalla ja ohjelmalliset iltamat kävivät Karhussa yhä harvinaisem
miksi.13
Sodan jälkeen huveissa käyneessä yleisössä tapahtui eräänlainen ra
kennemuutos. Sodan jälkeinen nuoriso halusi kevyempää ohjelmaa kuin
jäykät puhe-soitto-näytelmä -kaavan mukaan toistuneet ohjelmalliset il
tamat. Aika oh ajanut ohjelmallisten iltamien ohi ja Tauno Aron sanoin:
” Tanssija muu villitys on jo sillä asteella, että ohjelmailtamillakaan ei sii
hen muutosta saada”, ja kuinka oikeassa hän olikaan.13

”S o d a n jä lk e ise t v u o d e t ” —

ovat ohitse

Kolmas rauhan vuosi saatiin Karhussa aloittaa valoisissa merkeissä. Ur
heilukenttä oh kunnossa ja toiminta oh leviämässä yhä laajemmalle ym 
päri Kauhajokea. Karhun kyläosastot toimivat Harjankylässä, Kokonkylässä, Hyypässä, Päntäneellä ja kesästä 1946 lähtien oh toiminut varsin
kin painissa erittäin aktiivisesti Kainaston kyläosasto. Vuonna 1946 kun
nanisätkin viimein ymmärsivät Karhun merkityksen ja kunta alkoi avus
taa seuran toimintaa 'vuotuisella määrärahalla. Karhun historiassa voi
”sodan jälkeisiksi vuosiksi” oikeastaan nimittää vain vuosia 1945 ja
1946. Näinä vuosina sodan vaikutukset tuntuivat vielä seuran jokapäi
väisessä elämässä ja saavutuksia verrattiin aina sotaa edeltäneeseen ai
kaan. Vuoden 1946 loppuun mennessä Karhu oh kuitenkin jo saavuttanut
sotaa edeltäneen laajuuden ja mennyt useasti yhkin. Tästä lähtien Kar
hun toiminta ei ollut enää kerran jo saavutetun tavoittelua vaan uuden
ja paremman luomista.14
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Karhun ensimmäinen seuralippu.

Tbiminnanjohtaja ja naiset mukaan
Karhua kehittämään
Karhun kasvanut jäsenmäärä (vuonna 1947 jo 1915) ja yhä laajeneva toi
minta toi väistämättä eteen tosiasian, että vastuu seuran ylläpitämisestä
ja kehittämisestä tuli vapaaehtoiselle voimille liian raskaaksi kantaa.
Karhuun oh palkattava päätoiminen toiminnanjohtaja. Vuoden 1947 vuo
sikokouksessa päätös toiminnanjohtajan palkkaamisesta vielä siirrettiin
lähinnä taloudellisista syistä. Seuraavana vuonna päätöstä ei kuitenkaan
enää voinut lykätä ja 13.3.1948 Karhun toiminnanjohtajaksi palkattiin
ainoana hakijana Otto Rantala. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuului joh
tokunnan luomien sääntöjen mukaan: 1. Kilpailujen ja juhlien järjestely,
2. Valmennustilaisuuksien järjestely, 3. Poikatoiminnan järjestäminen ja
erityisesti poikatyön edistäminen paikkakunnalla, 4. Edustusurheilijoiden kilpailuihin ilmoittaminen ja niistä johtuvat tehtävät, 5. Kilpailujen
ym. tilaisuuksien ilmoitus-ja mainospuolen järjestäminen, 6. Kyläosasto
jen toiminnan järjestely ja johtaminen, 7. Palkintotuomari neuvonta ja 8.
Kaikkien urheiluasioiden ilmoittaminen paikkakunnan lehdessä. Toimin
nanjohtajalta siis odotettiin melko oma-aloitteista otetta työhönsä ja en
nen kaikkea hänen piti olla hyvä organisoija ja innostunut urheilusta laa
jalla rintamalla. Ensimmäinen toiminnanjohtaja Rantala ei täysin onnis
tunut työssään ja Karhuun alettiin etsiä uutta miestä hänen tilalleen jo
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elokuussa 1948. Uudeksi toiminnanjohtajaksi palkattiin Ylihärmän
Junkkarien toiminnanjohtaja Edvard (Eetu) Huupponen. Huupponen oli
tunnettu olympiapainija ja innokas urheilumies. Hän täytti urheiluseu
ran toiminnanjohtajan mitat niin ruumiiltaan kuin mieleltäänkin.15
Pitkän ajan lamassa ollut Karhun naisurheilu alkoi nostaa päätään
vuonna 1947. Naisurheilun eteen ahkerimmin tekivät töitä Elma Ritola
ja Annikki Ikkelä. Pääasiallisena urheilumuotona naisilla oh edelleen voi
mistelu. Vuonna 1947 naisvoimistelijoiden päätavoite oli Helsingissä pi
detyt ensimmäiset Suomen suurkisat. Kisoihin naiset harjoit telivat ja
osallistuivat Elma Ritolan johdolla. Voimistelun osuutta Karhun naisurheilussa kuvasi hyvin se, että naisjaosto alkoi vuoden 1948 alusta käyt
tää itsestään nimitystä ”Karhun Naisvoimistelijat” (Karhun NV). Nais
ten lisääntyvä aktiivisuus urheilussa näkyi myös seuratoiminnassa. Kar
hun naisjaosto hankki Karhulle kesällä 1947 ensimmäisen oman seuralipun. Naisjaosto lahjoitti lipun Karhun käyttöön juhannusjuhlissa pide
tyn lipun vihkimistilaisuuden yhteydessä.16

Tilojen puute haittaa harjoittelua
1940-luvun lopulla Karhun toimintaa alkoi yhä enemmän haitata kunnol
listen tilojen puute. Yhteistalon vuokra oh noussut niin korkeaksi, että se
alkoi olla harjoitustilana liian kallis ja iltamiakaan siellä ei voitu enää pi
tää ilman tappioita. Painila ei myöskään enää vastannut ajan vaatimuk
sia. Se oh jäänyt hian pieneksi 40—50 harjoituksissa kävijälle ja sosiaali
set tilat ohvat alkeelliset: Painilassa ei ollut lainkaan pukeutumishuonetta ja saunasta höyry virtasi suoraan painihuoneeseen. Painijoiden lisäksi
heikoista harjoittelumahdollisuuksista kärsivät ennen kaikkea nyrkkeili
jät ja voimistelijat. Nyrkkeihjöillä oh käytössään vain pieni eteinen yh
teistalon alakerrassa ja voimistelijat ohvat täysin ilman kiinteää harjoi
tustilaa. Tilaongelma päätettiin aluksi ratkaista joko ostamalla parakkirakennus seuran käyttöön tai rakentamalla oma seurahuone. Mutta, kos
ka sopivaa parakkirakennusta ei löytynyt ja seurahuoneen rakentaminen
kaatui jälleen kerran taloudellisiin vaikeuksiin, oh tilanne ratkaistava jol
lain muulla tavalla. Ratkaisuksi tuli lopulta syksyllä 1948 johtokunnan
päätös ostaa Lustilankylän pienviljelijäyhdistyksen talo "Tarmola”. Ra
hoitus hoidettiin kiinnelainana ja täytetakaajina toimivat Karhun johto
kunnan jäsenet. Ostettu rakennus ristittiin Väinö Pihan ehdotuksesta
”K a r h u la k s iKarhula ostettiin lähinnä seuran iltamapaikaksi, mutta se
sijaitsi sen verran syrjässä, että iltamia ja tansseja ei siellä pystytty kan
nattavasti pitämään. Karhula oh hian syrjässä myös harjoitusten pito
paikkana, joten sen käyttö jäi lopulta vähäiseksi ja tilaongelmiin Karhula
ei siten ollut läheskään lopullinen ratkaisu.17
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Karhun tyylikästä suurkisajoukkoa vuonna 1948.

Itsenäiset kyläosastot
Karhun toiminnan leviäminen 1940-luvun lopulla oli todella nopeatem
poista. Vuonna 1949 Karhun organisaatio käsitti pääkarhun lisäksi yh
deksän eri kyläosastoa ja yksitoista itsenäisesti eri urheilulajien hyväksi
toimivaa jaostoa. Karhulla oh osasto lähes joka kylässä: Kokonkylässä,
Harjankylässä, Kainastolla, Hyypässä, Nummijärvellä, Päntäneellä, ja
Ikkeläjärvellä. Kyläosastojen ohjelmaan kuuluivat tavallisimmin yleisur
heilu, paini ja pesäpallo. Kunta pyrki myös edistämään urheiluharrastus
ta kylissä myöntämällä avustuksia urheilukenttien rakentamiseen. Kyläosastojen mukana Karhun ohjelmaan tulivat jälleen erilaiset kylien väli
set kamppailut. Yleisurheilussa ja pesäpallossa järjestettiin kylienväliset
sarjat ja painissa oteltiin vuodesta 1948 lähtien erityiset Kauhajoen si
säiset Itä—Länsiottelut. 1940-luvun lopulla toimivin osasto oli Kokonky
lässä. Kokonkylän osastolla oh oma paini- ja hiihtomaja, joka takasi kokonkyläläisten vahvan panoksen paineissa ja hiihtokilpailuissa. Pesäpal
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lo ja yleisurheilusarjoihin se osallistui kenttäpulasta huolimatta aktiivi
sesti. Kokonkylän osaston itsenäinen toiminta meni joskus Karhun joh
tokunnan mielestä jopa liian pitkälle. Kokonkylältä esimerkiksi kiellet
tiin vuonna 1949 juhannusjuhlien järjestäminen sillä perusteella, että
osasto ei ollut ilmoittanut juhla-aikeistaan pääseuralle ja lisäksi kokonkyläiset olivat esiintyneet väärällä nimellä: ”Kokonkylän Urheilijat”.
Kieltopäätöksen taustalla voi nähdä myös kilpailijan poistaminen Num
mijärven juhannusjuhlilta, jotka järjesti pääkarhu. Muita aktiivisia kyläosastoja löytyi: Harjankylästä, jossa harrastettiin erityisesti hiihtoa,
Kainastolta, jossa paini oh ykköslaji ja Hyypästä, jossa oh oma urheilu
kenttä tekeillä sekä erityisen hyvät maastot hiihtoon.18

Jaostot 1940-luvun lopulla
Karhusta riitti 1940-luvun lopulla urheihjoita yhteentoista eri jaostoon.
Seurassa toimivat: yleisurheilu-, voimistelu-, hiihto-, paini-, pyöräily-, pesäja koripallo-, uinti-, nyrkkeily-, poikaurheilu-, suunnistus- sekä naisurheilujaosto (Karhun Naisvoimistelijat). Jaostojen asema oh edelleen hyvin
itsenäinen. Vuodesta 1948 jaostojen oh kuitenkin lahjoitettava tuloistaan
20 % pääseuran käyttöön. 1940-luvun viimeiset vuodet ohvat lähes kai
killa jaostoilla vilkkaan toiminnan aikaa ja erityisen aktiivisia ohvat Kar
hun yleisurheihjat, pesäpalloilijat, painijat ja nyrkkeilijät.19

Yleisurheilu
Yleisurheilujaosto jatkoi vuonna 1947 määrätietoista työtä Karhun yleisurheilutason nostamiseksi. Jaosto kutsui valmentajia luennoimaan oi
keista harjoittelumetodeista ja Karhun urheihjoita kävi innostamassa ur
heilu-uralle itse keihään olympiavoittaja Matti Järvinen. Kilpailuohjel
ma laadittiin niin tiiviiksi, että siinä oh varmasti haasteita jokaiselle.
Vuonna 1947 Karhu järjesti yhdet kansainväliset ja kansalliset kilpailut
sekä perinteiset seuraottelut Jalasjärven Jalasta ja Ifeuvan Rivakkaa
vastaan. Karhun ensimmäisissä kansainvälisissä kilpailuissa kansainvä
lisyyttä edusti viisi ruotsalaista kilpailijaa. Seuraavana vuonna Karhu
jatkoi kovatasoisten kilpailujen järjestämistä. Elokuussa Kauhajoella
kilpailivat olympiakävijät Yrjö Nikkanen, keihään maailmanmestari ja
Sulo Bärlund, Suomen paras kuulamies. Muita kuuluisuuksia ohvat seiväshyppääjä Auhs Reinikka ja pitkienmatkojen juoksija Väinö Mäkelä.
Vuonna 1948 seuraotteluohjelmaan tuh mukaan kisa Jurvan Urheihjoita
vastaan.20
Parhaiten käymissään kilpailuissa Karhua edustivat miehissä Sameli
Lammi ja M atti Loukko, nuorissa Jarmo Koskinen ja Raimo Jämiä sekä
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naisissa Pirkko Myllyniemi. Lammin mielilajeja olivat 100 m juoksu, pi
tuushyppy ja kolmiloikka. Vuonna 1948 hänet palkittiin kauden urheilutuloksista Karhun parhaan urheilijan palkinnolla. Lammi juoksi 100 m
aikaan 11.8, pituudessa hänen paras tuloksensa oh 6,26 m ja kolmiloikas
sa 13,06 m. Loukko oli puolestaan parhaimmillaan 110 m aidoissa sekä
korkeus- ja seiväshypyssä. Koskinen ja Jämiä nousivat kesällä A-luokan
urheilijoiden joukkoon korkeushyppy- ja pikamatkatuloksillaan. Pirkko
Myllyniemi puolestaan voitti lähes kaikki naisten kilpailemat yleisurheilulajit. 1948 hän taittoi 100 m aikaan 14,7, kuula lensi 10,18 m ja korkeut
ta hän hyppäsi 120 cm.21
Vuosikymmenen loppuun mennessä yleisurheilijat nostivat Karhun II
luokan seuraksi. Luokitettuja urheilijoita vuonna 1949 oli: miehissä Bluokan 4 ja C-luokan 23, naisissa B-luokan 1 ja C-luokan 5 sekä nuorissa
A-luokan 5, B-luokan 10 ja C-luokan 19. Erityisen korkea taso Karhussa
oh siis nuorissa, mikä luonnollisesti loi uskoa tulevaisuuteen ja siihen, et
tä Karhu tulisi lähitulevaisuudessa olemaan vielä I luokan seura. Seuraluokituksen perusteena oli pelkästään yleisurheilu tulokset, joten Karhun
luokittelu II luokan seuraksi kertoi vain Karhun yleisurheilutasosta.
Muiden lajien saavutukset tässä luokittelussa jäivät huomioitta.21

Pesäpallo
Pesäpalloilijat selvisivät hyvin sodan aiheuttamasta lamaannuksesta ja
he karsivat mestaruussarjapaikasta jo vuonna 1946. Sama tilanne toistui
seuraavana vuonna. Karhun yhdeksikkö voitti lohkonsa, mutta mesta
ruussarjaan nousuun voimat eivät vielä riittäneet. Vuonna 1948 Karhu
tuli lohkossaan Vimpelin Vedon jälkeen toiseksi. 1949 Suomensarjaan tu
li pienoisia muutoksia. Maa jaettiin nyt kahdeksaan eri lohkoon: Lapin-,
Pohjois-, Länsi-, Etelä-, Kaakkois-, Keski-Suomen- ja Itälohkoon. Karhu
pelasi länsilohkossa. Uudessa sarjassa Karhu jälleen voitti lohkonsa ja
sen jatkona seurasivat taas kerran mestaruussarjakarsinnat. Mutta his
toria toisti itseään ja Karhun pesäpalloilijat aloittivat uuden vuosikym
menen pelaten edelleen Suomensarjassa. Karhun yhdeksikön parhaita
pelaajia 1940-luvulla olivat Taavi Kuutti, Matti Kallionpää, Toivo Saha ja
Olavi Rautakoura. He olivat myös pesäpallojaoston aktiivisimpia jäseniä.
Karhun miesten edustusyhdeksikön lisäksi Karhulla oh vahva naisjoukkue, joka voitti mm. vuonna 1949 piirinmestaruuden. Naispesäpalloilijoiden johtajana toimi Annikki Ikkelä.22
Hyvin pelaavien pesäpalloilijoiden taustalla oli hyvin toimiva pesäpallojaosto, joka osoitti rahankeräyksessään harvinaisen laajaa mielikuvi
tusta. Pesäpallojaosto järjesti vuodesta 1946 lähtien Kauhajoen soittomestaruuskilpailut ja keväällä 1948 pesäpalloilijat pitivät ensimmäiset
Miss Kauhajoki-kilpailut, joissa kauneimmaksi kruunattiin neiti Helvi
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Länsilohkon voittanut Karhun yhdeksikkö vuonna 1949. Takana oikealta: Kauko Kaijankangas, Olavi Rautakoura, Juhani Yli-Harja, Helge Harju. Keskellä oikealta: Ilmari
Lusa, Taavi Kuutti, Unto Saha, Eetu Huupponen. Edessä oikealta: Ilmari Kuja-Aro, Toi
vo Saha, Matti Kallionpää.

Einola. Nämä tilaisuudet olivat hyvin suosittuja, ja kun vielä pääsylipputuloina jännittävistä otteluista kertyi mukavia rahamääriä, oh pesäpallojaoston talous vahvalla pohjalla ja rahaa riitti Karhun muunkin toimin
nan tukemiseen.23

Paini
Paini pyöri 1940-luvun viimeiset vuodet paljolta vanhojen nimimiesten
varassa. Eeli Panttila, Eino Vallin ja Akseli Lähdesmäki pysyivät karhulaisen painin kärjessä. Eeli Panttila voitti mm. sarjansa alle 79 kg Suo
men suurkisoissa vuonna 1947 ja 1948 hän paini Suomenmestaruuden.
Näyttöjensä perusteella hänet valittiin olympiakarsintoihin, mutta vain
varamieheksi. Se oli Panttilalle pettymys ja hän jäi protestiksi pois koko
karsinnoista. Vaikka vanhat jermut vastasivat Karhun edustuspainista,
niin se ei merkinnyt, että heidän oksi pitänyt keskenään Painilan mattoja
kuluttaa; Karhun paini oh laajemmalla pohjalla. Vuonna 1947 Kauhajoen
mestaruuskilpailuihin osallistui 29 painijaa, mikä oh enemmän kuin kos
kaan aikaisemmin. Uutta voimaa painitoimintaan toi vuoden 1948 lopul
la Karhun valittu toiminnanjohtaja Eetu Huupponen. Hän otti vanhana
olympiapainijana erityisesti painin kehittämisen asiakseen ja ryhtyi in
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nostamaan kyläosastoja mukaan lajiin. Hän järjesti kylienvälisiä ottelui
ta ja piti kyläosastoissa neuvontatilaisuuksia; pian painimatto löytyi lä
hes joka kylästä. Vuonna 1949 painijat pystyivät ensimmäisen kerran
voittamaan Ilmajoen Kisailijoiden nimikuulun joukkueen ja samana
vuonna piirinmestareiksi itsensä väänsivät Olavi Rinne sarjassa alle 79
kg ja E. Hakala alokassarjassa alle 62 kg. Eteläpohjalaisen ja Karhun
painin korkeasta tasosta kertoi se, että näihin piirinmestaruuskilpailuihin osallistui yli 1000 painijaa ja yksin Hakalan sarjassa oli 192 niskanvääntäjää. Piirinmestaruus oli siis yhä kovemman harjoittelun takana.24

Nyrkkeily
Kauhajokelainen nyrkkeily eli toistaiseksi viimeisen nousukautensa
1940-luvun lopulla. Tällöin Karhussa vaikuttivat kaksi kovaa iskijää
Mauno ja 'Ihuno Äijö. Heidän kummankin läpimurtovuosi oli 1947. Thuno Ä ijö voitti piirinmestaruuden yli 80 kg:n sarjassa. Mauno Ä ijö puoles
taan voitti raskaassa keskisarjassa piirin alokasmestaruuden, Suomen
Nyrkkeilyliiton (SNL) alokasmestaruuden ja kauden huipentumana suo
menmestaruuden. Hänet nimettiin 1947 Karhun parhaaksi urheilijaksi.
Seuraavana vuonna Ä ijöt olivat edelleen piirin parhaita nyrkkeilijöitä ja
Mauno valittiin jopa olympiavalmennettavien ryhmään. Olympialaisiin
hän ei kuitenkaan päässyt. Tilastollisesti Mauno Äijö oh vuoden 1948 lo
pulla Suomen viidenneksi paras nyrkkeilijä raskaassakeskisarjassa.25
Äijön menestys sai luonnollisesti monet muutkin laittamaan nyrkkeilyhanskat käsiinsä. Vuonna 1948 Karhusta löytyi nyrkkeilijä 12 eri sar
jaan ja harjoituksessa kävi kaikkiaan 30 iskijää. Kauhajoen nouseva
nyrkkeilyharrastus huomattiin myös kansallisella tasolla. Vuonna 1947
Karhu sai ensimmäisenä maalaisseurana järjestettäväkseen SNL:n mes
taruuskilpailut. SNL pyrki edistämään Karhun nyrkkeilijöiden kehitty
mistä myös lahjoittamalla seuralle harjoituksissa hakattavaksi päärynäpallon ja hiekkasäkin. Karhusta löytyi 1949 jo niin monta nyrkkeilijää,
että oh mahdollista otella seuraottelu Ilmajoen Kisailijoita vastaan. Kar
huja Kisailijat ohvat maakunnan parhaita nyrkkeilyseuroja ja ensimmäi
sen keskinäisen kamppailun voitti Karhu numeroin 7—4. Karhun nyrk
keily näytti olevan voimissaan, mutta käytännössä se eh vain Äijön vel
jesten varassa. Äijöjen siirryttyä vuonna 1950 kehistä syrjään, merkitsi
se samalla karhulaisen nyrkkeilyn loppua. Vuoden 1950 Karhun
40-vuotisjuhlakilpailut jäivät samalla kauhajokelaisen nyrkkeilyn tois
taiseksi viimeiseksi voimannäytteeksi.26
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Pyöräily, hiihto ja voimistelu
Karhun pyöräilijät pysyivät edelleen piirin kärjessä. Karhun joukkue
voitti mm. vuosina 1948 ja 1949 järjestetyt maakuntaviestipyöräilyt.
Kauhajoen parhaita polkijoita olivat Yrjö Vilponen, Arvo Lindholm ja
Väinö Latomäki. Nuorista oh erityisesti nousemassa Ossi Rinne. Karhun
hiihdon taso sen sijaan oh vuosikymmenen loppuun saakka matala.
Säännöllisiä harjoituksia ei järjestetty, mutta toisaalta kilpailutoiminta
oh kyläosastojen ansiosta melko vilkasta. Jokainen Karhun kyläosastois
ta järjesti ainakin yhdet kilpailut kaudessa ja suurimmiksi kilpailuiksi
muodostuivat Hyypän hiihdot ja Harjankylän kaksikymppiä. Järjestet
tyjen kilpailujen kärkipaikoilta löytyivät useimmiten nimet Olli Piipari
alle 18-vuotiaiden sarjassa ja Täpani Nevala yleisessäsarjassa. Karhun
perinteisistä urheilumuodoista voimistelun tilanne oh kaikkein heikoin.
Miesvoimistelu jäi paljolta jaoston valitsemiseen. Suomen suurkisoihin
vuonna 1947 Karhusta oh kuitenkin opettaja Eero Kouhin ansiosta lähet
tää 14 poikaa ja 8 miestä käsittävä joukkue, mutta suurkisojen jälkeen
miesvoimistelua Karhussa ei enää 1940-luvulla nähty.27

Uudet lajit
Suunnistus ja koripallo ottivat Karhussa ensiaskeleitaan 1940-luvun vii
meisinä vuosina. Suunnistuskipinän Karhuun toi muistona sodasta ja
suojeluskunnista Eino Kinnari. Todelliseksi suunnistuksen eteenpäinviejäksi kohosi kuitenkin vasta 1950-luvulla Ilmari Lusa. Hän oh innostu
nut suunnistuksesta jo suojeluskuntapoikana ja asevelvollisuutta suorit
taessaan hän sai lajiin lopulhsen kipinän. Ilmari Lusa toi Karhuun myös
ensimmäisen suunnistuksen piirinmestaruusmitahn voittamalla vuonna
1948 pronssia 21-vuotiaiden sarjassa. Vähitellen Lusan mukana muutkin
innostuivat lajista ja tämä uusi tulokas lähti ” hissun kissun eteenpäin’ ’,
kuten Karhun 40-vuotishistoriikissa ennustettiin.28
Koripallon Karhuun toi rintamalta mukanaan Eero Kouhi. Peli sai heti
innostuneen vastaanoton, mutta harjoittelutilojen kanssa oh ongelmia.
Aluksi pyrittiin pelaamaan Kauhajoen Yhteislyseon voimistelusalissa,
mutta se jäi pian ahtaaksi, joten harjoitukset siirrettiin Yhteistalolle.
Siellä oh huomattavasti avarammat tilat joskin suojaamattomat lamput
haittasivat heittopehä. Yhteistalon suurin puute oh lämmitys. Tälo oh
talvella erittäin kylmä harjoituspaikka. Se oh jopa niin kylmä, että vesi,
jolla harjoitusten alussa pyrittiin tansseja varten hukastettua lattiaa pe
semään, usein jäätyi ja pesun tuloksena lattia useimmiten tuli vain entis
tä liukkaammaksi. Kesäisin harjoitukset pidettiin tavallisesti Aninkoulun ja Yhteiskoulun pihamailla. Vaikeuksista huolimatta harjoituksissa
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jaksoi käydä melko suuri joukko pelaajia ja vuonna 1950 oli Karhun jouk
kue niin vahva, että se uskaltautui ottelemaan Vaasan, Seinäjoen ja Jy
väskylän joukkueita vastaan.28
Vuonna 1949 Karhuun perustettiin monen vuoden tauon jälkeen jäl
leen uimajaosto Helmi Mäen johdolla. Uimajaosto alkoi yhdessä Manner
heimin Lastensuojelu liiton kanssa järjestää uimakouluja. Uimakoulujen
lisäksi Karhu urheiluseurana osallistui luonnollisesti myös uintikilpailuihin ja voitti kahtena vuotena peräkkäin (1949—1950) maalaisseuroille kil
pailtavaksi asetetun ”Latomeren maljan”. Karhu liittyi myös vuonna
1949 Suomen uimaliiton jäseneksi. Uimaharrastuksen voimaperäisestä
alusta huolimatta olosuhteet lajin kehittämiseen olivat heikot. Nummi
järvi oh liian kaukana ja Kyrönjoki oksi vesimääränsä puolesta soveltu
nut uintiin hyvin vain kevät- ja syystulvien aikana. Täyttä kuivaharjoittelua uimajaoston työ ei kuitenkaan ollut, vaan kauhajokelaisten lasten
uimataito parani vähitellen ja vuonna 1950 vihittiin jo 19 uimamaisteria
ja 34 uimakandidaattia.29

Karhu, sodasta uuteen nousuun
Karhu selvisi sodan aiheuttamasta lamaannuksesta nopeasti. Seuran toi
minta saatiin täyteen mittaansa parissa vuodessa ja 1940-luvun viimei
set vuodet Karhu oh monipuolisempi, suurempi ja toimivampi urheilu
seura kuin koskaan. Seuran lajivalikoimaan oh tullut uusia lajeja kuten
nyrkkeily, koripallo ja suunnistus. Karhun jäsenmäärät alkoivat hikkua
tuhansissa (v. 1949 2500), kun jäseniä ennen sotia oh vain parisataa. So
dan jälkeen Karhu levitti organisaationsa muutamassa vuodessa lähes jo 
kaiseen kylään aina Perä-Hyyppää, Nummijärveä ja Ikkeläjärveä myö
ten, kun 1930-luvulla Karhu toimi paljolta vain Kirkonkylä — Aronkylä
— Harjankylä-akselilla. Kaikenpuolisen laajenemisen vuoksi Karhun toi
mintaa ei enää pystytty pitämään yllä pelkästään vapaaehtoisin voimin;
oh palkattava toiminnanjohtaja.30
Syitä, minkä vuoksi raskaita sotia ei Karhussa seurannutkaan syvä ja
pitkäaikainen lamakausi, vaan seuran toiminnassa alkoikin vahva nousu
kausi, oh monia. Ensinnäkin Karhu hyötyi suojeluskuntien lopettamises
ta. Suojeluskunnat oh toinen suuri urheilun ylläpitäjä Kauhajoella vielä
1930-luvulla ja sillä oh organisaatio, joka kattoi koko Kauhajoen. Kun
Suojeluskunnat rauhanehtojen mukaan lopetettiin tuh Karhu pienellä
viiveellä sen tilalle; ei luonnollisestikaan sotilaskasvatuksellisessa mie
lessä vaan urheilu- ja järjestötoiminnalhselta kannalta. Jbisaalta sodan
loppuminen ei aiheuttanut henkistä lamaannusta, vaan sodan jälkeen
vallitsi vahva usko tulevaisuuteen ja sodan aiheuttaman epävarmuuden
poistuminen kanavoitui ripeäksi toiminnaksi. Kolmas syy nousukauteen
oh koko Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnan tehostuminen. Piirissä vallit
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si sama innostus urheilun elvyttämiseen kuin Karhussa. Piirin suoritta
ma valmennustyö tehostui ja yhä useammin Karhunkin urheilijat saivat
opastusta oikeaan harjoitteluun. Vuonna 1947 perustettiin Etelä-Pohjan
maan urheiluntukijat eli EPUT ja he alkoivat heti puuhata Kuortaneelle
eteläpohjalaisille urheilijoille omaa urheiluopistoa. Thloudelliset vaikeu
det olivat kuitenkin melkoisia ja vasta 1950 pidettiin opiston vihkiäiset.
Lamakauden estäjinä ei myöskään voi unohtaa niitä monia innokkaita
karhulaisia urheilumiehiä ja naisia, kuten Paavo Ikkelä, Eino Kinnari,
Olavi Rautakoura, Eetu Huupponen, Reino Myllymäki, Annikki Ikkelä,
Helmi Mäki, Elma Ritola ja monet muut, joiden varassa Karhu jälleenra
kennettiin ja joiden varassa Karhu lähti 1950-luvulle.31
1950-luku Karhussa otettiin vastaan luottavaisin mielin. Uusi vuosi
kymmen aloitettiin juhlien, sillä tulihan vuonna 1950 kuluneeksi 40 vuot
ta siitä, kun 13 miestä oli Thrjan koululla päättänyt perustaa urheiluseu
ran. Näinä neljänäkymmenenä vuotena Karhusta oh tullut joka suhtees
sa kauhajokelaisten urheiluseura, jonka edelleen vahvistamiseen löytyi
innostunutta väkeä. Rahaa sen sijaan ei löytynyt ja sen hankkiminen tu
likin olemaan alkaneella vuosikymmenellä suuri haaste.

71

RAKENTAMISEN 1950-LUKU
Juhlavuosi 1950
Uusi vuosikymmen aloitettiin Karhussa juhlien seuran 40-vuotista tai
valta. Vuosi 1950 oh sanan täydessä merkityksessä juhlavuosi. Sen aika
na lähes kaikki Karhun jaostot pitivät hyvätasoiset kilpailut ”Karhun
40-vuotisjuhlakilpailut” -nimikkeen alla. Vuosi huipentui 29. lokakuuta
vietettyyn 40-vuotisjuhlaan, jonka ohjelmaan kuului aamulla juhlajuma
lanpalvelus ja kunnianosoitukset sankarihaudoilla. Sen jälkeen siirryt
tiin juhlapäivälliselle ravintola Suupohjaan. Pääjuhla vietettiin illalla
köynnöksin sekä Suomen ja Karhun lipuin koristellussa yhteistalossa.
Kunnallislehden mukaan juhlapäivästä muodostui koko Kauhajoen ur
heilun merkkipäivä eikä sitä ” varmasti olisi voitu kauniimmalla tavalla
viettää, kuin mitä se 29.10. Kauhajoella vietettiin.” Juhlan kunniaksi jul
kaistiin lisäksi Matti Porkkalan kirjoittama juhlaruno ja Karhun
40-vuotishistoriikki.1
Juhlavuosi innosti Karhun urheilijoita esittämään parastaan. Yleisur
heilussa Karhu nousi ensi kertaa I-luokan seuraksi, mikä tapahtui paljol
ta nuorten ansiosta. Suomen poikaurheiluliiton yleisurheilumestaruuskilpailuissa löi itsensä läpi ennen kaikkea Paavo Lammi. Lehtien mukaan
” hän esitti parastaan ja esitti sitä niin roimasti, että oikein hyvää teki”;
tuloksena oli hopeamitali sekä korkeudessa että kuulassa. Thlostensa pe
rusteella Paavo Lammi valittiin Kauhajoen ensimmäiseksi Ryhtipojaksi.
Nimitys on annettu siitä lähtien joka vuosi hyvin menestyneelle urheili
jalle, joka on osoittanut erityistä ryhtiä ja kunnollisuutta myös kilpa
kenttien ulkopuolella. Ryhtipojan nimesi Karhun hallitus ja hänelle luo
vutettiin ryhtimalja, jonka Karhulle lahjoitti raittiuslautakunta. Ryhtityttö on nimetty vuodesta 1958 lähtien.33
Karhun poikien hyvää menestystä poikaurheiluliiton mestaruuskilpai
luissa täydensivät Pekka Lilja, joka tuli Lammin jälkeen kuulassa kol
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manneksi ja Jaakko Vainionpää, joka voitti hopeaa hyppykolmiottelussa
15-vuotiaiden sarjassa. Vuonna 1950 Karhulla oh nuorten A-luokassa 11
poikaa ja tytöt esittivät omissa mestaruuskilpailuissaan hyviä otteita
viemällä joukkueensa kolmannelle tilalle. Yleisurheilussa uudelle vuosi
kymmenelle voitiin siis lähteä luottavaisin mielin; nuorissa oli voimaa.2
Täysin voimattomia eivät myöskään olleet Karhun miesyleisurheilijat.
Heistä parhaita otteita esittivät M atti Loukko ja Vilho Ristilä, jotka kä
vivät kilpailemassa hyvällä menestyksellä aina Ruotsissa saakka. Louk
ko valittiin lisäksi edustamaan maakuntaamme Etelä-Pohjanmaa — Hä
me piiriotteluun. Karhun yleisurheilu voimasta vuonna 1950 kertoivat
myös käydyt seuraottelut Kurikan Ryhtiä, Jalasjärven Jalasta, Jurvan
Urheilijoita ja Teuvan Rivakkaa vastaan: ensimmäistä kertaa historiansa
aikana ja myös ainoan kerran koko 1950-luvulla Karhu voitti ne kaikki.34
Karhun painin osalta uusi vuosikymmen lähti hyvin matkaan. Tämmikuulla vietettynä Suomen painin päivänä Karhu sai molskeille kaikkiaan
111 painijaa, mikä oh kolmanneksi eniten koko Suomessa. Seuraotteluita
Karhun painijoukkue kävi Jalasta ja Ilmajoen Kisailijoiden joukkueita
vastaan. Jalaksen Karhu voitti reilusti 28—0. Nimekästä Kisailijoiden
joukkuetta vastaan Karhu uskaltautui painimaan nyt ensimmäisen ker
ran. Karhu kohtasi kisailijat keväällä ja syksyllä sekä A- että B-joukkuein. Tuloksena oh Eetu Huupposen sanoin: ”A-joukkue voitti molemmat
kamppailut pistein 14—14 ja 17—11. B-joukkueemme on kärsinyt vielä lie
vän tappion.” Paras painija Karhussa oh vanha konkari Eino Vallin. Hä
net valittiin edustamaan maatamme Suomi—Ruotsi maaotteluun ja ti
lastoissa hän oh Suomen Painihiton (SPL) toiseksi paras painija raskaas
sa sarjassa kilpailukaudella 1949—1950. Nuorissa parhaita otteita esitti
Ossi Rinne, joka voitti SPL:n juniorimestaruuden ja sijoittui kolmannek
si koko Suomen junioreiden painitilastossa. Paini eh vuonna 1950 voima
kasta nousukautta, mutta nousukausi rakentui edelleen paljolta vanho
jen voimien varaan. Karhun kahdeksasta A-luokan painijasta oh täysin
uusi kasvo vain Ossi Rinne ja pitkänhnjan painijat kuten Eeh Panttila,
Ilmari Järvilehto ja A. Lähdesmäki ohvat vielä vahvasti kuvioissa muka
na. Painijoiden tilaongelmiin tuh pientä helpotusta, kun Kainaston urhei
lutalo, joka oh tarkoitettu erityisesti painijoille, vihittiin käyttöön tammi
kuulla 1950.4
Karhun muissa urheilulajeissa 40. toimintavuosi oh tasaista kehitty
mistä. Pesäpalloilijat jatkoivat voitokasta kulkuaan sijoittumalla lohkos
saan hopealle eh mestaruusarjapaikka jäi edelleen saavuttamatta, mutta
usko sarjanousuun entisestään vahvistui. Hiihto osoitti ilmeisiä nousun
merkkejä, joskin lumeton talvi lyhensi huomattavasti kilpailukautta.
Karhu järjestikin vain yhdet piirikunnalhset kilpailut ”Karhulan hiih
d ot”, joissa ainoa voitto tuh 19—21 vuotiaiden sarjassa Olli Piiparin tuo
mana. Hiihdon kehittyminen olikin paljolti massojen lisääntymistä ja
harjoittelun tehostumista. Kyläosastot patistivat ahkerasti ihmisiä la-
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Eetu (Edvard) Huupponen vaimoineen. Eetu Huupponen oli Karhun toiminnanjohtaja
vuodet 1948— 1954ja hänen työnsä tulokset näkyvät edelleen. Huupposen ehdotuksesta
perustettiin mm. tukijaosto ja Kasinon rakentamisessa Huupposella oli keskeinen rooli.

dulle ja Karhussa aloitettiin järjestelmällinen harjoittelu kilpailukausia
varten kurssien, leirien ja neuvonnan kautta. Täysin uutena lajina Kar
huun tuli vuoden alussa luistelu, kun Kauhajoelle saatiin monen vuoden
yrittämisen jälkeen kunnan ja Karhun yhteistyöllä ensimmäinen luistin
rata Kirkonkylän yhteislyseon kentälle. Luistinradan käytöstä perittiin
pientä maksua: kausilippu aikuisille 250 mk, koululaisille ja lapsille 150
mk. Kertaliput olivat hinnoiltaan aikuisille 20 mk ja lapsille 10 mk (vrt.
tanssilippu maksoi keskimäärin 100 mk). Ensimmäinen jääpallopeli pe
lattiin uudella jääradalla 19.2.1950.5
Juhlavuonna Karhun tulevaisuuteen loivat tummia pilviä vain seuran
heikko taloudellinen tilanne. Karhun alati laajeneva toiminta nieli yhä
enemmän varoja ja toisaalta seuran tulot näyttivät pienenevän: kilpai
luissa kävi vuosi vuodelta vähemmän maksavia katsojia ja tanssitulot
olivat melko vähäisiä korkean huviveron ja tanssitilojen vuokran vuoksi.
Seuran taloudellista tilaa heikensi myös ns. tanssikielto, joka tuli voi
maan vuoden 1951 alusta. Päätöksellä kiellettiin tanssien pito kuukau
den ensimmäisenä lauantaina ja sunnuntaina. Lisäksi tanssien ajallinen
kesto rajattiin kello 24:ään. Tänssikielto sovittiin nuorisoseurojen pyyn
nöstä ja se oh voimassa vain Kauhajoen alueella. Tänssikiellolla haluttiin
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toisaalta hillitä nuorison tansseissa käyntiä ja toisaalta pyhittää yksi vii
konloppu nuorisoseuran ohjelmallisille iltamille. Karhu noudatti tanssikieltoa aina maaliskuuhun 1954 saakka, jolloin se sanoutui irti sopimuk
sesta. Irtisanoutumista perusteltiin sillä, että viikonloppuina, joina Kar
hu ei järjestänyt tansseja, nuoriso matkusti naapurikuntiin ja siten tanssikiellon tavoitteet jäivät toteutumatta. Päätöksen takana voidaan myös
nähdä Karhun halu rajoituksetta pitää tansseja uudessa tanssipaikas
saan Karhuniemen Kasinolla, joka avattiin keväällä 1954.6

Ttikijaoston perustaminen
Taloudellisen tilanteen parantamiseksi perustettiin keväällä 1950 aloiteekkaan toiminnanjohtajan Eetu Huupposen ehdotuksesta Tukijaosto.
Tukijaoston perusti Karhun 12 pitkäaikaista aktiivijäsentä. Jaoston en
simmäinen puheenjohtaja oh kuolemaansa, vuoteen 1953, saakka johtaja
Juho Salokuutti. Muut perustajajäsenet olivat: I. Lahtiharju, H. Toivak
ka, V. J. Marttila, R. Peltonen, P. Koskinen, J. Kartano, O. Toivakka, J.
Rinne, A. Havunen, L. Koivisto ja I. Opas. Jaosto kokoontui ensikerran
30.5.1950, jolloin määrättiin jäsenmaksun suuruus ja laadittiin jaoston
säännöt. Jäsenmaksu oh 1000 mk jäseneltä (normaali Karhun jäsenmaksu oh 20 mk) ja ikuiseksi jäseneksi pääsi suorittamalla maksun kymmen
kertaisena. Tukijaoston sääntöjen mukaan: jaoston tarkoituksena on
edistää Kauhajoen Karhun tukena urheilutoimintaa ja kansanterveyttä
Kauhajoella ja siinä tarkoituksessa lähinnä taloudellisesti tukea ja kan
nattaa Kauhajoen Karhun toimintaa, mutta myös itse harjoittaa urheilua
ja kansanterveyttä edistävää toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
jaosto toimii Kauhajoen Karhun hyväksi keräysten, arpajaisten, juhlien,
urheilu-, esitelmä-, valistus-, raittius- ym. liikuntatoimintaa edistävien ti
laisuuksien järjestelyissä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja se
kä yleensä kaikilla luvallisilla tavoilla toimii urheilutoiminnan hyväksi
Kauhajoella.” Tätä varsin monimutkaiseen muotoon laadittua ohjelmaa
toteutettiin käytännössä ensimmäisen kerran jo kesällä 1950, kun jaosto
lahjoitti Aron urheilukentälle lauta-aidan, joka esti kilpailujen seuraami
sen ilman pääsymaksua.7

Paavo Ikkelä talouden tervehdyttäjäksi
Tukijaoston perustaminen oh jo merkittävä askel Karhun talouden ko
hentamiseksi. Samanlaisia askelia yhä tihenevässä tahdissa alettiin ot
taa 1951, kun Karhun puheenjohtajaksi valittiin parin vuoden tauon jäl
keen jälleen Paavo Ikkelä, jolla oh runsaasti keinoja, ajatuksia ja ennen
kaikkea tarmoa Karhun talouden kehittämiseksi. Ensi töikseen uusi hal-
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Sodan jälkeen käytiin vilkasta keskustelua Karhun huveista. Kuvassa kruunuhäiden
viettoa vuonna 1951.

litus järjestää kruunuhäät helluntaina 1951. Häitä valmisteltiin huolella
ja järjestelyihin meni Karhun hallitukselta koko kevättalvi, mutta vai
vannäkö palkittiin: Kruunuhäät onnistuivat erinomaisesti ja ne saivat
miltei koko Kauhajoen liikkeelle. Lisäksi väkeä tuli myös ulkopitäjistä.
Yhteistalon tilat jäivät molempina päivinä (helluntaina ja I helluntaipäi
vänä) Mian pieniksi ja karhu kuittasi hyvänlaisen voiton. Hääparina esiin
tyivät Annikki Ikkelä ja Lasse Komsi sekä Valma Panula ja Aarno Ku
janpää.8

Salon Ruusu
Kruunuhäiden jälkeen ei Karhun hallitus jäänyt toimettomana odotta
maan säästöjen hupenemista, vaan jo vuoden 1951 lopulla aloitettiin uusi
projekti: perustettiin näytelmäpiiri. Näytelmäpiiri otti ensimmäiseksi
kappaleekseen Salon Ruusu-nimisen unkarilaisen näytelmän. Näytelmän
ohjaajaksi kiinnitettiin tunnettu teatterimies Jussi Inkinen. Salon Ruu
sua harjoiteltiin reilut kaksi kuukautta ja helmikuun alussa 1952 näytel
mä oh valmis ensi-iltaan. Ensi-illassa esiintyi näyttelijöiden lisäksi kuu-
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Salon Ruusu oli Karhun näytelmapiirin suurtyö, joka keräsi katsomot täyteen esitysker
rasta toiseen. Kuvassa vasemmalla Birgitta Ollikainen ”Maria”, Tauno Talvitie ” G jyri”,
oikealla: Valma Panula-Ontto ”Magdolna”, Samppa Lammi "Im re”.

luisa taiteilija Nandor Mikolan. Itse näytelmä sai erittäin hyvän vastaa
noton ja ensi-ilta oh viimeistä penkkiä myöten loppuun myyty. Näytelmäkerho onnistui näytelmävalinnassaan hyvin, sillä Kauhajoen Kunnallis
lehden mukaan näytelmässä oli juonta juuri sen verran, kun tarvittiin
vanhan, kiihkeän intohimon ja mustasukkaisuuden sähköistämään tun
nelmaan, joka kahden naapuriperheen välillä jännittymistään jännit
tyi. . ,” 9
Salon Ruusu oh puitteiltaan mahtava ja suuritöinen voimanponnistus.
Näyttelijöitä tarvittiin kaikkiaan nelisenkymmentä, jotka kaikki puet
tiin lavasteisiin sopivasti unkarilaistyyppisiin vaatteisiin. Salon Ruusun
näyttelijöitä Kunnallislehti suitsutti seuraavasti: ”Birgitta Ollikaisen
Maria, joka lauloi kauniisti, ja jonka selväpiirteinen esitys tuntui hyvin
uskottavalta. Sanni Raivio sai lyhyestä osastaan irti sen, mitä siitä voi
saada osoittaen edelleenkin varttuneemman polven pystyväksi naisnäyttelijäksi. Valma Panula-Ontto oli herttainen Magdolna ja Laura Oksalahti oli tomera suntion vaimo. Fabian Gruyrin vaikean osan esitti Tauno
Talvitie tottuneen näyttelijän varmuudella, hyvä oli myöskin Samuel
Lammi Balank Imreen osassa. Erittäin hyvä oli Pentti Lehtolan rauhalli
sen vakava kirkkoherra. A rvo Kuhma juoppona suntiona vahvisti pystyväisyytensä koomillisiin osasuorituksiin ja Ville Korpi suntion poikana
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nauratti yleisöä." Kunnallislehden kriitikko ei luonnollisestikaan ollut
tiukimmasta päästä, mutta Salon Ruusun saama suosio: se esitettiin
kaikkiaan 19 kertaa ja poikkeuksetta lähes täysille katsomoille, osoittaa,
että Kunnallislehden suitsutukselle oh perusteita ja näytelmäkerho oh
onnistunut työssään erinomaisesti.10

Rahapelejä ja sirkushuveja
Karhu sai ensimmäisen säännölhsen tulonlähteensä, kun seuran entinen
puheenjohtaja Toivo Tammisto lähti Kauhajoelta keväällä 1952 ja jätti
veikkaustoimistonsa Karhun haltuun. Aluksi veikkauksia otettiin vas
taan Karhun toimistossa Aronkylässä ja sieltä toiminnanjohtaja lähti
kahdesti viikossa (tiistai-iltana ja keskiviikkoisin) veikkauskoneen kans
sa kirkolle silloiseen Peltosen kahvilaan, joka sijaitsi nykyisen Mannilan
kiinteistön kohdalla Urheilutien ja Tbpeekan kulmassa, kuponkeja vas
taanottamaan. Tällä tavoin veikkaustoiminta ei kuitenkaan kannattanut
vaan Karhun veikkauskoneelle alettiin etsiä vakituista paikkaa kirkon
kylästä. Paras paikka olisi ollut Tepe-baari, joka sijaitsi nykyisen Osuus
pankin tontilla, mutta se oh liian lähellä toista veikkausasiamiestä, joka
oh vanhassa Laineen kirjakaupassa Hyypäntien varressa. Tämän vuoksi
Karhun veikkauskone sijoitettiin kesällä 1953 pysyvästi Vakio-Sähköön,
joka sijaitsi samassa kiinteistössä kuin Peltosen kahvila. Vakio-Sähkössä
Kalevi Mattila huolehti Karhun veikkauskoneesta aina 1950-luvun lop
puun.11
Seuran talouden parantamiskeinojen monipuolisuutta osoitti se, että
Karhu järjesti yhdessä Suomen Ilmailuliiton kanssa lentonäytöksen eli ilmasirkuksen kesällä 1952. Lentonäytöksessä esiintyi kahdeksan taitolentäjää ja se pidettiin Lamminmaan kentällä. Lentonäytös onnistui ja se
keräsi paikalle melkoisen ihmismassan: "Autojono autojonon perään so
lui Kauhajoen ja Jalasjärven tietä. Samoin pyöräilijöitä tuli tie vallan
mustanaan.” Ilmasirkuksesta jäi Karhun kassan pohjalle mukava sum
ma ja varsinkin, kun kunnallislehti oh avustanut ilmoitusmenoissa
10 000 markalla.12
Hyvien kokemusten rohkaisemana Karhu järjesti lentonäytöksen
myös kesällä 1953. Silloin ilmasirkuksesta tehtiin vielä mittavampi ja
lentokenttää jouduttiin jopa laajentamaan Karhun toimesta. Ilmasirkus
saavutti jälleen yleisön suosion, samoin kuin näytöstä edeltävänä päivä
nä olleet lentotanssiaiset. Itse lentonäytös ei kuitenkaan mennyt lähes
kään yhtä hyvin kuin edelhsenä vuonna, sillä yksi näytöksen kymmenes
tä koneesta putosi maahan ja koneen lentäjä Erkki Kantonen loukkaan
tui vakavasti. Tähän onnettomuuteen katkesi Karhun lyhyt ilmasirkusperinne ja seuraavana vuonna näytöstä ei enää järjestetty.13
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Karhun hallitus vuodelta 1954. Istumassa vasemmalta: Toivo Saha, Antero Yli-Vakkuri,
Paavo Ikkelä, Reino Myllymäki. Seisomassa vasemmalta: Eino Vallin, Lauri Komsi,
Jaakko Koskinen, S. Rintala, Martti Samppala, A ntti Kasari-Aro.

Jos tuloja ei voi lisätä,
niin menoja voi aina supistaa
Suojeluskunnan lopettamisen jälkeen Kauhajoen Urheilukenttä Oy:n
osakekanta siirtyi lähes kokonaisuudessaan Karhun omistukseen. Urhei
lukentän ylläpito ja huoltaminen oh kuitenkin seuran taloudelle ylivoi
mainen tehtävä, j a kenttä päätettiin myydä kunnalle. Kauppoj a hierottiin
lähes kaksi vuotta ja viimein vuoden 1952 lopulla Karhun yleiskokous
hyväksyi kaupan, jolla urheilukenttä kiinteistöineen ja laitteineen siirtyi
750 000 mk:n kauppahinnasta kunnan omistukseen. Karhun velvollisuu
deksi jäi edelleen varustaa kenttä kenttäkalustolla ja tarvittavilla henki
lökohtaisilla urheiluvälineillä.14
Karhu myi syksyllä 1952 myös omistamansa Karhulan (Tarmolan) ra
kennuksen. Maa-alue pysyi Karhun omistuksessa. Karhuhan oh ostanut
Karhulaksi ristityn kiinteistön vain muutama vuosi aikaisemmin (1948)
tilaongelmia helpottaakseen. Karhula osoittautui kuitenkin epäkäytän
nölliseksi niin rakennuksiltaan kuin sijainniltaankin, joten se oli Karhun
taloudelle pelkkä rasite.15
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Kiinteistökaupoilla, kunnan avustuksin ja suurin ponnisteluin saatiin
Karhun talous vuoden 1953 loppuun mennessä melko hyville kantimille.
Erilaisten juhlatilaisuuksien järjestäjille oli nyt jopa mahdollisuus mak
saa pientä korvausta. Hallitus päätti korvata autokyydit Jokimaassa pi
dettyjen juhlien järjestäjille, ” mutta vain siinä tapauksessa, että ilma on
niin sateinen ja huono, että pyörällä ei voi päästä kulkemaan”; eli varsi
naisesta avokätisyydestä ei seuraa voinut vieläkään syyttää. Vaikka seu
ran talous vähitellen parani, oh Karhun tulot kaikki tilapäisiä, pieniä
veikkaustuloja lukuunottamatta. Tällainen tilanne ei voinut jatkua, vaan
Karhun oli saatava taloutensa säännöllisten tulojen varaan, jotta seuran
tulevaisuuteen voisi luottaa. Tilapäisten tulojen (kruunuhäät, näytelmät,
arpajaiset yms.) varaan lasketun talouden heikkoutena oh suuritöisyys.
Karhun hallituksen aika meni rahanhankintaan ja pääasialle, urheilulle,
ei jäänyt aikaa. Karhun oli löydettävä helpompi rahanansaitsemistapa ja
vuonna 1954 se löytyi, kun kauan suunnitteilla ollut oma tanssilavahanke toteutui.16

Karhuniemen Kasino
Vuoden 1953 loppuun mennessä Karhun raha-asiat olivat hyvässä kun
nossa ja seura uskalsi lähteä siihen mennessä historiansa suurimpaan ta
loudelliseen riskiyritykseen: Karhulle päätettiin rakentaa oma tanssipaviljonki. Tänssipavilj ongin tarvetta perusteltiin luonnollisesti taloudelli
silla syillä: ”Näinkin laajatoimisen seuran toimintaa ei p ystytä rahoitta
maan yksistään talvikaudella saaduilla yhteistalon tanssituloilla.” Sopi
vaksi tanssipaviljongin paikaksi löydettiin Eino Keski-Filppulan maalla
sijaitseva Filppulanniemi. Eino Keski-Filppula ei suostunut kuitenkaan
myymään niemeään, mutta lupasi vuokrata sen seuran käyttöön. Ensim
mäinen vuokrasopimus tehtiin suullisesti viideksi vuodeksi ja vuokrasumma oli 95 000 mk vuodessa.17
Kun maa-ala oltiin saatu hankittua, ryhdyttiin suunnittelemaan itse
rakennusta. Suunnitelmissa lähdettiin siitä, että rakennuksen piti olla
muodoltaan muista tanssipaikoista erottuva. Tämän vuoksi tanssipaviljongista päätettiin tehdä joko 12-kanttinen tai pyöreä. Pyöreä malli lopul
ta hyväksyttiin ja rakennuksen suunnittelu annettiin rakennusmestari
K. Koivistolle ja Eino Valimille. Tanssilava rakennettiin täysin pääseuran
nimiin ja tarvittava rahoitus hankittiin lainoina sekä keräämällä lahjoi
tuksina puita, viljaa ja rahaa. Se, että tanssilava rakennettiin pääseuran
nimiin ja samalla lavasta saadut tulot menivät pääseuran käyttöön, ei
miellyttänyt kaikkia. Varsinkin Kokonkylän kyläosasto purnasi, sillä oli
han siihen asti Karhun pääasiallisena kesätanssipaikkana ollut Jokimaan lava kyläosaston omistuksessa ja se oh ollut lähes rajoituksetta ko
ko seuran käytössä.18
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Kasino rakennettiin
Karhun rahasammok
si vuonna 1954. Vuo
sien mittaan Kasino
on muuttunut sekä ni
meltään että tiloil
taan.
Alkuperäinen nimi
oli Karhuniemi. Pian
nimeksi
vakiintui
Karhuniemen Kasino
ja 1970-luvun alusta
lähtien nimi on ollut
Kauhajoen Kasino.
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Pienistä kahnauksista huolimatta tanssilavan rakennustyöt sujuivat
nopeasti ja helatorstaiaattona 26.5.1954 voitiin pitää uuden tanssipaviljongin avajaiset. Tanssipaviljongin nimestä pidettiin nimikilpailu, jonka
tulokset julistettiin avajaisten yhteydessä. Nimikilpailun voittajalle lu
vattiin vapaaliput kaikkiin kesän tilaisuuksiin. Kilpailuun osallistuttiin
innolla ja erilaisia nimiehdotuksia tuli aina Oulua myöten. Voittajaksi va
littiin mäyryläisen Asko Moision ehdotus ”Karhuniemi ”, toinen palkinto
annettiin ehdotukselle "Karhunpuisto” ja kolmas palkinto nimelle ”Kar
h u n k ie r r o s Ylimääräinen palkinto päätettiin antaa kauhavalaiselle Aili
Kankaanpäälle nimestä ”Karhun Kasino”. Melko pian avajaisten jälkeen
tanssilavan viralliseksi nimeksi muotoutui Karhuniemen Kasino.19
Kasino saavutti heti yleisön suosion ja kesän yleisömäärä ylitti kaikki
ennustukset. Alkukesästä tansseja järjestettiin kolmesti viikossa: keski
viikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin; syksyllä pelkästään lauantaina ja
sunnuntaina. Tavallisin lipun hinta oli 100 mk. Kasinon pyörittäminen ei
ollut Karhulle kuitenkaan mikään itsestään selvyys ja täysin hyväksytty
rahan ansaitsemismuoto. Karhu järjesti oikeastaan koko 1950-luvun
tansseja hieman anteeksi pyydellen. Vuosikertomuksissa selvitettiin,
kuinka seura ”oli p a kotettu ” taloudellisen aseman turvaamiseksi järjes
tämään tansseja omistamallaan Karhuniemen Kasinolla, ja aina, kun jo 
kin kauhajokelainen merkkihenkilö kuoli Kasinon tanssit peruutettiin.
Esimerkiksi kun talousneuvos A.K. Kaura kuoli syyskuussa 1954 jätet
tiin Kasinolla viidet tanssit pitämättä.20
Karhun johtomiehet olivat tietoisia ajan ahdasmielisyydestä, ja sen
vuoksi pyrittiin tanssien järjestämisessä olemaan mahdollisimman hie
novaraisia. Tästä huolimatta Kauhajoen hengelliset piirit hyökkäsivät
melko voimakkain sanoin Karhun johtokuntaa vastaan varsinkin vuosi
na 1955 ja 1956. Karhua syytettiin Kasinon vuoksi kansan ruumiillisen
ja henkisen hyvän rappeuttamisesta ja kysyttiinpä heiltä Kunnallisleh
dessä avoimella kirjeellä jopa, että ”M itä sanotte, kun kerran viimeisellä
tuomiolla kysytään, kuinka monen nuoren tie taivaaseen katkesi Karhuniemen Kasinolla?” Lisäksi ihmeteltiin, eikö seura, joka yli 40 vuotta oli
tullut toimeen ilman tanssilavaa, voisi saada rahaa toiminnalleen toisin
keinoin. Kasinon sanottiin tuottavan suurta surua niille, joilla oli huoli
nuorten sieluista. Hengellisten piirien hyökkäys oli siis voimakas, mutta
sen takana on nähtävä ajan henki. 1950-luvun puolessa välissä tanssi ei
ollut läheskään yhtä hyväksytty ajanviettomuoto kuin nykyään; se oh
useille vielä syntiä. Karhun tanssitoimintaa vastaan hyökänneet eivät
toisaalta täysin ymmärtäneet, että tanssitulot olivat Karhulle elintärkei
tä. Tbiminta oli 40-luvun lopussa ja 1950-luvulla laajentunut jo niin suu
reksi, että ilman tanssituloja ei enää tultu toimeen, vaikka niin oltiin 40
vuotta tehtykin.21
Suurin osa kauhajokelaisista oli kuitenkin Kasinon kannattajia ja Kasi
non puolesta propakoivat muutkin kuin Karhun johtokunta. Lehtien
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palstoilla ihmeteltiin mm. sitä, miksi Karhun Kasinolla järjestämiä tans
seja pidettiin niin erityisen syntisenä, sillä tanssituinhan muuallakin, jo 
pa presidentin linnassa ja täysin yleisesti hyväksytysti. Kauhajokelaisen
yleisen mielipiteen kiistassa puki ehkä parhaiten sanoiksi tunnettu kau
hajokelainen kiertäjä Lapinnysky tokaistessaan, että ”Paskat mä papeis
ta, mutta Kasina saa olla.” 22
Kohu Kasinon ympärillä laantui kaikesta huolimatta melko nopeasti
kesään 1956 mennessä. Sen jälkeen Kasino on ollut Karhulle hyväksytty
rahoituslähde ja on opittu näkemään se oikeassa valossa: Kasino toimii
Karhua varten eikä päinvastoin. Eroa ei ole aina huomattu, ei ainakaan
silloin, kun Kauhajoen Karhun nimi on ehdotettu muutettavaksi muo
toon ” Tanssiseura Susi.” 23

Velaton Karhu
Kasinon rakentaminen ajoi Karhun aluksi taloudellisiin vaikeuksiin,
vaikka yleisöä tansseissa kävi oletettua enemmän. Kasinon tuottamaa
voittoa pienensi peruutetut tanssit ja se, että Kasino ei ollut vielä täysin
valmis. Rakennus kaipasi maalausta ja uusia kovaäänisiä. Nämä puut
teet korjattiin vuonna 1955. Aarne Nevala suoritti maalauksen 70 000
markan urakkahinnalla ja kovaääniset ostettiin 120 000 mk:lla VakioSähköstä, koska ’ Kalevi Mattila lupasi entiset maksuehdot siis makse
taan kun jaksetaan.” Vakio-Sähkön ja muiden yritysten, mm. Kunnallis
lehden, ymmärtäväisyydestä huolimatta Karhu joutui vuonna 1955 otta
maan maksamattomien laskujen paineessa 200 000 mk:n lainan. Sum
masta lainattiin puolet Hiki-Karhulta ilman korkoa ja puolet pankilta
vanhaan tyyliin eli toiset hallituksen jäsenet lainasivat ja toiset takasi
vat. Kasinon kulujen pienentämiseksi päätettiin kesän 1955 orkesterei
den tasoa hieman madaltaa ja ne hankittiin suoralla yhteydenotolla eikä
ohjelmatoimistojen kautta, mikä pudotti vielä kustannuksia, mutta toi
saalta lisäsi huomattavasti työtä.24
Kovalla työllä Karhu saatiin vähitellen taloudellisesti jälleen jaloilleen
ja 1957 seuran puheenjohtajaksi valittu Thivo Saha uskalsi jopa laittaa
oman kautensa tavoitteeksi täysin velattoman Karhun. Thvoite oli kova
ja Sahan kauden ensimmäisenä vuonna seuran rahatilanne pysyi heikko
na. Vuonna 1957 Karhu ei paljoakaan saanut tuloja muualta kuin Kasi
nolta. Kilpailujen pääsylipputulot olivat mitättömän pieniä ja yhteistalon tanssit eivät vetäneet väkeä. Tanssien tuloistakin vei valtio ja orkeste
rit lähes 80 % huviveron ollessa 40 % 25
Vuosi 1958 oh sitten taloudellisen vahvistumisen aikaa. Valtion huvive
ro putosi 25 %:iin, mikä teki tansseista huomattavasti kannattavampia ja
todelliseksi rahasammoksi osoittautuivat Karhun Nummijärvellä pitä
mät Juhannusvalvojaiset. Ne onnistuivat järjestelyiltään erinomaisesti
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ja yleisöä oli yli 6 000 henkeä. Karhun kassaan Juhannusvalvojaiset toi
vat noin 1 300 000 mk, joka oli huomattava summa, sillä muista iltamista
ja tansseista tuli vuoden aikana tuloja yhteensä n. 1 800 000 mk. Kun
Karhun huvijaos vielä järjesti arpajaiset, joiden päävoitot jäivät perimät
tä ja näytelmäpiiri sai valmiiksi uuden näytelmänsä ”Miehen kylkiluu”,
voi puheenjohtaja vuoden lopulla tyytyväisyydellä todeta tavoitteensa
saavutetuksi: Karhu oh täysin velaton. Hyvä tulos mahdollisti, että seu
ran 26.2.1958 tekemä melkoinen taloudellinen ratkaisu: tarjota kahvit
hallituksen kokouksissa Karhun laskuun, toteutui ja ratkaisu on luulta
vasti osoittautunut kaukaa viisaaksi. . . 26
Hyvä taloudellinen kehitys jatkui myös vuonna 1959 varsinkin, kun
Kasinolla oh yleisömäärien puolesta paras kesä koko 1950-luvulla. Huvikauden aikana Kasinon lavaa kävi kuluttamassa yhteensä noin 40 000
tanssijaa. Lisätuloja seura sai melko hyvän suosion saavuttaneesta näytelmäpiirin kappaleesta ”M iehen kylkiluu”, jota esitettiin koko kevät. Il
tamien, lähinnä näytelmien, ja tanssien merkitystä Karhun tuloissa ku
vaa hyvin se, että vuonna 1959 jäsenmaksuina seura sai n. 100 000 mk,
kun iltamat ja tanssit tuottivat n. 2 200 000 mk.27
Suurten taloudellisten ratkaisujen vuosikymmen huipentui 8.12.1959,
kun Karhu allekirjoitti kauppakirjan, jolla yhteistalo siirtyi seuran omis
tukseen. Kauppa toteutti seuran pitkäaikaisen haaveen omasta urheilu
talosta. Vasta nyt seura sai historiansa ensimmäisen urheilutilan, joka
tarjosi monille urheilulajeille kunnolhset harjoittelumahdollisuudet,
mutta taloudellisesti kauppa merkitsi, että Karhu joutui lähtemään uu
delle vuosikymmenelle jälleen hieman vyötä kiristellen.28

Karhu viimeisen kerran ilman toiminnanjohtajaa
Karhun johdon aika meni 1950-luvulla taloudellisten asioiden kanssa pai
niessa, ja se jätti urheilupuolen lähes heitteille. Taloudelliset ja muut käy
tännön asiat veivät Karhun hallituksen ajan varsinkin vuonna 1955, kun
seura oh ilman toiminnanjohtajaa. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Eetu
Huupponen joutui jättämään virkunsa vuoden 1955 alussa, koska kunta
veti toiminnanjohtajan palkkauksen mahdollistaneen tuen pois.29
Toiminnanjohtajan palkkatuen lopettaminen ei merkinnyt sitä, että
Karhun ja kunnan suhteet oksivat viilenneet, vaan kunta ei tukenut toi
minnanjohtajan palkkausta, koska vuoden 1955 alusta Kauhajoella alkoi
toimia kunnallinen urheiluneuvoja. Kunta piti Karhun toiminnanjohta
jan palkkauksen tukemista turhana, koska liikunnanohjaajan ja toimin
nanjohtajan tehtävät menivät paljolta päällekkäin. Ensimmäiseksi kun
nalliseksi liikunnanohjaajaksi nimettiin opettaja Mauno Ojanen. Karhun
toiminnalle kunnan päätös tiesi kuitenkin huomattavia vaikeuksia. Vaik
ka Ojanen toimensa puolesta ahkerasti kiersi kyhssä innostamassa ihmi-
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A ntti
Kasari-Aro
oli
1950-luvulla Karhun sihtee
ri ja monipuolinen toimit
sija.

siä liikkumaan ja järjesti harjoituksia, jäi seuran hallituksen kontolle vie
lä monia käytännön asioita. Sen piti järjestää huveja eli lähinnä hankkia
Kasinolle ja Yhteistalolle yhtyeet, hoitaa kilpailuihin ilmoittautumiset ja
kilpailujärjestelyt, huolehtia kirjanpidosta yms. Kaikki tämä oli vapaa
ehtoisille voimille Uikaa ja hallituksen kokoukset venyivät poikkeuksetta
yli puolenyön. Tilannetta pyrittiin helpottamaan palkkaamalla sivutoi
minen sihteeri, mutta tarpeeksi päteviä, joilla oli kohtuullinen palkkavaa
timus, ei löytynyt. Vuoden 1955 lopulla kuntakin viimein, Karhun johdon
ankaran propakoinnin jälkeen, ymmärsi seuran vaikeudet ja se alkoi jäl
leen tukea toiminnanjohtajan palkkausta. Karhun hallitus valitsi joulu
kuussa uudeksi toiminnanjohtajaksi jyväskyläläisen Toivo A Peltosen.
Hän viihtyi virassaan vain vajaan vuoden ja vuoden 1957 alusta toimin
nanjohtajaksi nimettiin Eero Toukonen.30
Käytännön asioiden, lähinnä taloudellisten ongelmien, viedessä Kar
hun hallitukselta lähes kaiken ajan, siirtyi vastuu muusta toiminnasta
paljolta jaostojen ja kyläosastojen harteille. Jaostoilla ja kyläosastoilla ei
kuitenkaan ollut Karhun organisaatiossa päätäntävaltaa tai suoraa vaikutuskanavaa koko seuratoimintaa koskevissa asioissa. Koko Karhua
koskevat päätökset teki yksin hallitus. Tilanteeseen haluttiin muutosta
ja niinpä seuran organisaatiota muutettiin. Aluksi ajateltiin lisätä halli
tuksen paikkoja siten, että jokainen kyläosasto ja jaosto saisi edustajan
sa hallitukseen. Ehdotus kaatui kuitenkin käytännön ongelmiin: hallituk
sen j äsenmäärä olisi kasvanut liian suureksi ja hallituksen kokouksia ok
si ollut vaikea saada päätösvaltaisena koolle. Lopulta päädyttiin ratkai
suun, jolla luotiin vuosikokouksessa 1955 seuran organisaation huipulle
uusi ekn: edustajisto. Edustajiston tehtäväksi tuk hyväksyä hallituksen
päätökset ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä toimia muutenkin seuran
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ylimpänä päätöksentekoelimenä. Edustajisto, jota joskus kutsuttiin
myös seuravaltuustoksi, koostui kyläosastojen ja jaostojen puheenjohta
jista sekä Karhun vara- ja varsinaisesta puheenjohtajasta.31
Edustajisto kokoontui ensimmäisen kerran 4.5.1955. Siitä lähtien sen
piti kokoontua neljä kertaa vuodessa, mutta jo vuoden 1955 lopulla ko
kouksia päätettiin pitää vain puolivuosittain. Edustajiston toiminta oli
kuitenkin melko nihkeää. Sen toimenkuva oli paljolta päällekkäin halli
tuksen kanssa ja sen kokouksia oli vaikea pitää täysvaltaisina edes puo
len vuoden välein. Edustajiston historia Karhun organisaation huipulla
oli lyhyt, sillä vuonna 1958 se ei enää pitänyt kokouksia. Karhun päätök
sen teon ”demokratisoimiseen” pyrittiin sen jälkeen hallituspohjaa laa
jentamalla: hallituksiin pyrittiin saamaan edustaja joka urheilulajille.32

Karhulainen urheilu 1950-luvulla
Yleisurheilu
1950-luku oli Karhun yleisurheilussa nousun aikaa ja erityisesti vuosi
kymmenen puolenvälin jälkeen seuran yleisurheilu oh voimakkaassa
myötätuulessa. Nousukauden taustalla oh tehostunut valmennustyö.
Karhussa vieraili useasti vuodessa piirinvalmentajat opastamassa urhei
lijoita oikeisiin suorituksiin. Lisäksi Karhu lähetti joka vuosi muutamia
urheihjoita vasta valmistuneeseen Kuortaneen urheiluopistoon oppia
saamaan.33
Vuosikymmenen alussa Karhun yleisurheilun kehitystä haittasi kui
tenkin urheilukentän heikko kunto. Karhu myi urheilukentän kunnalle
vuonna 1952, ja siitä lähtien se vaati useasti eri yhteyksissä kentän kun
nostamista ajan vaatimuksia vastaavaksi. Viimein kunta myöntyi ja
1953 saatiin Aron keskuskentälle hiilimurska ja seuraavana vuonna sai
vat kenttälajien harrastajat kunnolhset suorituspaikat. Kentän remonttivuosina 1953—1954 kilpailutoiminta Kauhajoella oh vähäistä, mikä pu
dotti yleisurheilijoiden tuloksia. Karhun toiminnanjohtajaton kausi
vuonna 1955 koski seuratoiminnallisti vaativaa yleisurheilua myös kaik
kein voimallisimmin.34
Vaikeuksista huohmatta Karhu pysyi I luokan yleisurheiluseurana.
Vastuu tämän aseman säilyttämisestä jäi paljolta nuorten urheihjoiden
kuten Jaakko Vainionpään, Pertti Piiparin, Antti Lusan, Vilho Ristilän
ja Jaakko Viitalan sekä ennen kaikkea Paavo Lammin varaan. Vainion
pää voitti pituudessa ja kolmiloikassa useita piirin mestaruusmitaleita ja
oh vuoden 1953 SM kilpailuissa kolmiloikan 4. Piipari oh keskipitkillä
juoksumatkoilla piirin parhaita voittamalla mm. piirinmestaruuden
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vuonna 1952. Lusan leipälaji oli korkeus. Siinä hän saavutti 17-vuotiaissa
pojissa Suomen mestaruuden vuonna 1951 tuloksella 170 cm ja 1953 Lusa oh paras Suomen B-mestaruuskilpailuissa tuloksella 183 cm. Ristilä
toi miesten sarjasta Karhuun sarjaluokituksen kannalta tärkeitä pisteitä
A-luokan kuulatuloksillaan ja Viitala toi pisteet poikien kolmiloikasta
voittamalla Suomen mestaruuden vuonna 1955. Karhun yleisurheilun
parhaat kyvyt olivat 1950-luvun alussa vielä nuorten tai poikien sarjois
sa ja he saavuttivat parhaat tuloksensa vasta vuosikymmenen loppupuo
lella. Näistä nuorista kyvyistä ehdottomasti kirkkain tähti oli Paavo
Lammi.35
Paavo Lammi oh vanhanajan tyyliin monipuolinen urheilija, mutta
parhaimmillaan hän oh kiekossa ja kuulassa. Hänen läpimurtovuotensa
oli 1950, jolloin hän saavutti ensimmäiset SM-mitalinsa korkeudessa ja
kuulassa. Vuonna 1953 Lammi voitti nuorten Suomen mestaruuden kuu
lassa tuloksella 17,24 ja kiekossa tuloksella 43,39 ja miesten sarjoissa hän
saavutti Kalevan kisoissa kuulassa pronssia (tulos 15,11). Lammin ansio
listaan vuonna 1953 merkittiin myös voitokas maaotteluedustus nuorten
sarjassa. Hän voitti kolmimaaottelussa Suomi-Ruotsi-Norja kultaa kie
kossa (44,88) ja hopeaa kuulassa (14,81). Lisäksi Lammi voitti lukuisan
määrän piirinmestaruuksia niin nuorten kuin miestenkin sarjoissa ja
työnsi nuorten Suomen ennätystulokseksi kuulassa 17,48.36
Seuraavana vuonna Lammi siirtyi kokonaan miesten sarjoihin. Sarjan
vaihto ei aiheuttanut ongelmia, vaan hänet kelpuutettiin heti maaotteluedustajaksi ja hän työnsi kuulassa oman ennätyksensä 15,24. Vuonna
1955 Paavo Lammin hyvä vire jatkui, vaikka Karhun yleisurheilu oli lie
vässä lamassa toiminnanjohtajan puuttumisen vuoksi. Lammi edusti
Suomea maaottelussa Unkaria ja Saksan Liittotasavaltaa vastaan. Hän
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Piirin yleisurheiluväen neuvottelukokous vuonna 1959 Seinäjoella. Kuvassa oikealla I.
Ilkan kädessä Karhun saama kunniapalkinto valioluokkaan noususta ja poarhaasta pis
temäärästä seuraluokittelusa vuonna 1958.

voitti SM hopeaa kuulassa ja kiekossa sekä heitti kiekon uudeksi piirin
ennätystulokseksi 48,16.37
Pätevien ohjaajien pula haittasi yleisurheilijoita kaudella 1956, jolloin
seuralla ei ollut enää ainoatakaan mestaruus tai A-luokan miestä ja I luo
kassa pysyttiin pelkästään nuorten voimin. Nuorille lankesi erityisen
suuri vastuu seuraluokituksen säilyttämisessä, varsinkin kun osa miehis
tä oli armeijan harmaissa ja Paavo Lammi jätti Karhun siirtyen edusta
maan Tämpereen Poliisiurheilijoita, jossa hänen uransa urheilijana jat
kui. Kaikkiaan Lammi osallistui 12 kertaa peräkkäin Kalevan Kisoihin ja
oli maaotteluedustajana 11 kertaa. Karhusta lähdettyään Lammi otti
päälajikseen kiekonheiton, koska selkä ja jalat eivät kestäneet kuulaa ja
korkeutta. Kiekkoa hän heitti parhaimmillaan vuonna 1961, tulos 54,93
(SE vuonna 1961 oli 56,03).38
Vuosikymmenen loppu puolestaan oh karhulaisen yleisurheilun voi
man näytön aikaa. Vuonna 1957 yleisurheilijat saivat kauan kaipaaman
sa pätevän ohjaajan, kun Karhun toiminnanjohtajaksi kiinnitettiin Eero
Toukonen. Hänen johdollaan aloitettiin säännölliset ja ympärivuotiset
harjoitukset, ja ensikertaa yleisurheilijat harjoittelivat tehokkaasti laji
aan talvellakin. Harjoitukset tehtiin myös yksilöidymmin: jokaiselle ur
heilijalle oli laadittu oma harjoitteluohjelma joko Toukosen tai piirinvalmentajien toimesta. Piirinvalmentaja Aarne Annola toi ”rapakon takaa”
uuden harjoittelumuodon, kuntopiirin, joka nyt otettiin ensi kerran mu
kaan harjoitteluun. Myös naisten yleisurheiluun alettiin pitkän tauon jäl
keen kiinnittää huomiota.39
Tehokkaan harjoittelun tuloksena Karhu nousi vuonna 1958 ensimmäi
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senä maalaisseuroista valioluokkaan. Karhun paras yleisurheilija kaudel
la 1958 oh monipuolinen lahjakkuus Helvi Ala-Heikkilä. Hän voitti tyt
töjen Suomen mestaruuskilpailuissa hopeaa pituudessa (518 cm) ja 80 m
juoksussa ja piirinmestaruuden naisten korkeudessa. Lisäksi hän voitti
7 muuta pm mitalia ja oh naisten viisiottelussa Suomen mestaruuskilpai
luissa 6. Ala-Heikkilästä Karhu sai viimein täydet mitat täyttävän urheihjattaren. Hänen saavutuksensa palkittiin Ryhtityttö-patsaalla, joka
jaettiin vuonna 1958 ensi kertaa. Ryhtipoikahan oh valittu jo vuodesta
1950 lähtien, mutta vasta nyt tuh tarve valita myös ryhtityttö. Seuran
parhaaksi urheilijaksi Ala-Heikkilää kuitenkaan saavutuksistaan huoli
matta valittu, koska miesurheilun arvostus oh vielä paljon korkeammalla
tasolla kuin naisten.40
Miehistä valioluokkaan nousun eteen tekivät eniten töitä: Eero Ibukonen (100 m aikaan 11,2), Pentti Kiviluoma, joka oh Karhun paras mies
200 m:llä (23,9 s), 400 m:llä (51,2 s) 400 m aidoissa 57,7 s) ja 800 m:llä
(1.59,1), Pertti Piipari (1 500 m aikaan 4.05,8 ja 3 000 m aikaan 8.57,0), Yr
jö Natri (5 000 m 15.53,0) ja 10 000 m (33.10,8) ja Kalervo Järvilehto (kuu
lassa 13,57 ja kiekossa 40,95). Karhu keräsi näillä ja monilla muilla hyvil
lä tuloksilla kaudella 1958 piirissä eniten pisteitä ja neljänneksi eniten
koko maassa.41
Vaholuokka jäi Karhulle kuitenkin lyhytaikaiseksi vierailuksi ja seuraavana vuonna Karhu putosi takaisin I luokkaan. Tähän oh syynä seu
ran urheilijoiden tulostason lievä lasku ja toisaalta valtakunnallisten tu
losrajojen nousu. Thlostaso laski lähinnä siksi, että toiminnanjohtaja Toukosen lähtö jätti yleisurheihjat jälleen ilman pätevää valmentajaa. Lama
kauden oireet näkyivät myös käydyissä pitäjien välisissä kilpailuissa,
joissa Karhu voitti ainoastaan Jalaksen ja hävisi sekä Jurvan Urheilijoil
le, Rivakalle että Ryhdille. Vuoden 1959 saavutuksina Karhussa kirjat
tiin yleisurheilussa 8 piirinmestaruutta ja parhaana tuloksena Yrjö Natrin aika 10 000 metrillä: 33.34,4.42
1950-luku merkitsi Karhun yleisurheilun nousua Etelä-Pohjanmaan
piirin kärkeen ja kansalhsestikin melko merkittävälle tasolle: lähes joka
vuosi löytyi karhutaisten urheihjoiden nimiä maaotteluehdokkaiden lis
toilta. Karhulaisen yleisurheilun voima oh erityisesti nuorissa, mutta hei
dän valmentaminen huippuluokan miehiksi tai naisiksi ei vielä onnistu
nut. Karhu vakiinnutti asemansa I luokan seurana ja yleisurheilun tason
nousua kuvaa hyvin se, että 40-luvun lopulla ponnisteltiin, että päästäi
siin I luokkaan ja 10 vuotta myöhemmin sinne monen pettymykseksi
puolestaan pudottiin lyhyen vaholuokkavierailun jälkeen. Luokkaputoamisen vuoksi uudelle vuosikymmenelle yleisurheihjat lähtivät hieman lamatunnelmissa. Lamatunnetta lisäsi vielä pätevien ohjaajien pula ja
huippunimien poismuutto. Menestyksekkään vuosikymmenen jälkeen
tulevaisuus näytti epävarmalta.
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Karhun Ikämies Suomen mestarit. Kuvasta puuttuvat mestaruusottelussa varamiehinä
olleet I. Kuja-Aro ja Tapani Nevala.

Palloilut
Jos oli 1950-luku lähes kulta-aikaa karkulaisessa yleisurheilussa, sitä se
ei ollut Karhun pesäpalloilijoille. 1940-luvulla oh useasti kärkytty mesta
ruussarjan ovella, mutta 50-luvulla pesäpalloilijat kävivät jatkuvaa
kamppailua säilyttääkseen Suomi-sarjapaikkansa.
Vuonna 1950 vielä uskottiin mestaruussarjaan nousun olevan lähellä,
kun Karhun joukkue tuli lohkossaan toiseksi. Seuraavana vuonna oltiin
kuitenkin jo tyytyväisiä, että lohkossa pysyttiin. Karhun joukkue oh
päässyt keski-iältään liian vanhaksi, eikä konkarit enää jaksaneet harjoi
tella tarpeeksi pysyäkseen nuorempien joukkueiden vauhdissa.43
Seuraavat vuodet Karhun pesäpallo jatkoi samoilla linjoilla. Joukkue
pysyi karsintojen kautta sarjassaan. 1953 ja 1954 elettiin muutama riemunhetki, kun Karhun joukkue voitti kaikkien yllätykseksi piirinmesta
ruudet. 1957 oh sitten Karhun miespesäpalloyhdeksikön kohtalon vuosi.
Kunnallislehti vuodatteh Karhun alkukauden menestyksestä seuraavaan
tapaan: ’ Joku aika sitten alkaneessa pesäpallon Suomi-sarjassa tänä
vuonna on onnetar kääntänyt kerta kaikkiaan selkänsä Karhulle. Ensin
Maila murskasi 21—1, Alajärvi voitti 6—5, sitten vierailu Poriin, jossa Ve
to nöyryytti 7—3 ja Rauma kylvetti 9—0. Näyttää siltä kuin pitkäaikai
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nen vierailu Suomi-sarjassa päättyisi kauden lopussa.” Kunnallislehden
alkukauden Karhun joukkueen onnettaren ”selän kääntymisestä” teke
mät päätelmät osuivat oikeaan ja Karhu aloitti kauden 1958 pelaamalla
maakuntasarjassa, josta se ei enää 1950-luvulla noussut.44
Vaikka miesten edustusyhdeksikkö ei menestynytkään, ei pesäpallon
asema yhtenä Karhun päälajeista horjunut. Eritasoisia pesäpallojoukku
eita löytyi Karhusta koko 1950-luvun ajan kolmattakymmentä ja ikämiessarjassa Karhulla oli kovatasoinen miehistö. Karhun ikämiehet oli
vat Suomen huippua. Vuonna 1958 ikämiehet saavuttivat SM hopeaa ja
seuraavana vuonna he voittivat Karhun pesäpalloilijoiden ensimmäinen
kultamitalin joukkueella: Matti Kallionpää, Olavi Rautakoura, Taavi
Kuutti, Tbpi Saha, Unto Saha, Mauri Nyrhinen, Samppa Lammi, J. Har
ju, U. Pulkkinen, I. Kuja-Aro ja Täpani Nevala.45
Kori- ja jalkapallon harrastaminen oh vielä 1950 luvullakin melko vä
häistä. Koripalloilijat kuitenkin harjoittelivat Eero Kouhin johdolla sään
nöllisesti. Pelej ä pelattiin maakuntasarjatasolla melko hyvällä menestyk
sellä ja vuonna 1960 karsittiin jopa Suomi-sarjapaikasta. Koripallo pysyi
kuitenkin paljolti muiden urheilulajien, kuten pesäpallon ja yleisurheilun
harjoitusmuotona, mutta Karhun lajivalikoimaan se oh tullut jäädäk
seen. Jalkapallon pelaaminen oh vähäisempää ja se keskittyi Päntäneelle,
jossa Karhun parhaat jalkapalloilijat harjoittelivat Uuno Pekarilan joh
dolla. Pelejä pelattiin lähinnä puulaakitasolla. Muita seuroja vastaan py
rittiin pelaamaan perussarjassa, mutta menestys oh heikkoa ja vuonna
1958 Karhu putosi pois jalkapalloliitosta.46

Paini
Karhulaisen painin isä Eino Kinnari kuvasi painin tilaa 1950-luvulla osuneesti vertaamalla sitä entisajan metsänhoitoon, jossa hakattiin metsä
puhtaaksi ja annettiin kasvaa uudelleen. 1950-luvun ensimmäisinä vuosi
na karhulaiset vanhat painijat, kuten Eeh Panttila ja Eino Vallin vetäy
tyivät pitkän ja menestyksekkään painiuran jälkeen matoilta. Heidän
avoimeksi jättämiin sarjapaikkoihin ei ollut nousemassa ketään karhulaista, varsinkin kun seuran paini kärsi muuttotappioita, kun mm. Ilmari
Järvilehto, Urho Isomäki, Seppo ja Leevi Harjaluoma sekä Olavi Aalto
jättivät Kauhajoen vuonna 1952. Karhulaisen painiperinteen puolusta
minen jäi pelkästään nuorten varaan; eivätkä he sitä huonosti puolusta
neetkaan.47
Vuonna 1952 Karhun painin ikäjakauma ei ollut vielä vinoutunut, vaan
seurasta löytyi edustuskelpoinen painija joka sarjaan. Eino Vallin ja Eeh
Panttila väänsivät vielä itsensä jopa olympiakarsintoihin saakka ja Olavi
Aalto saavutti vapaapainissa SM hopeaa. Lisäksi Aalto edusti Suomea
maaottelussa Ranskaa vastaan. Alokassarjassa (alle 79 kg) Seppo Harja-
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Vallinin painijaperhe: Eino, Saara, Heikki, Matti ja Olavi.

luoma voitti piirinmestaruuden samoin kuin Antti Heikkilä poikasarjäs
sä (alle 62 kg). Näiden menestysten lisäksi vuosi 1952 oli koko painijaos
tolle vilkasta aikaa. Jaosto järjesti perinteisten seuraotteluiden, pääsiäisja helatorstaipainien lisäksi useita kyläotteluita, haasteotteluita sekä
jaoston ensimmäiset todelliset arvokisat: Suomen Painiliiton mestaruus
kilpailut vapaapainissa. Näissä kilpailuissa kauhajokelaisedustus oli vä
häistä. Ainoana edustajana paini Ilmari Jaskari, joka tuli sarjassaan
4:ksi.48
Nuorten painijoiden vuosikymmen alkoi sitten vuonna 1953. Karhulla
ei ollut koko loppuvuosikymmenellä ainoatakaan edustuskelpoista paini
jaa miestensarjoissa, mutta nuorissa oh monia lupaavia kykyjä. Nuorten
valmennus jäi paljolta Eino Vallinin vastuulle, varsinkin sen jälkeen, kun
Huupponen lähti Karhusta.
Karhun nuorista painijoista menestyksekkäimpiä olivat Sulo Hakala,
joka voitti useita piirinmestaruuksia ja oli maajoukkuejäsenenä Ruotsia
vastaan kamppailtaessa vuonna 1957 ja Aimo Heikkilä, jonka parhaat
saavutukset olivat SM pronssimitali vuonna 1958 ja kulta 1959. Piirita
son huippuja nuorissa olivat lisäksi Sauli Hakala, Jouko Peltonen, Toivo
Sillanpää, Pentti Keskinen, E. Moisio ja M atti Mäkinen. Karhulaisen pai
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nin ehdottomasti kirkkain tähti 1950-luvulla oh kuitenkin Matti Vallin.
Hän voitti ensimmäisen piirinmestaruutensa 1956, mikä toi hänelle vuo
den ryhtipojan arvonimen. Seuraavana vuonna Valimin painijanlahjat oh
huomattu jo laajemminkin ja hän pääsi osallistumaan SPL:n nuorten painileirille. Eikä hän siellä turhaa aikaa viettänytkään, sillä vuonna 1957
hän paini kotikentällään Suomen mestariksi ja edusti Suomea menestyk
sekkäästi joukkueen kuopuksena painittaessa Ruotsia vastaan. Vallin va
littiin Karhun parhaaksi urheilijaksi vuonna 1957. Seuraavana vuonna
Valimin hyvä vire jatkui, ja hänen kaulaansa ripustettiin kreikkalaisroo
malaisen painin SM hopeamitali. Vuonna 1959 Vallin viimeistään osoitti
olevansa painijasukua voittamalla Suomen mestaruuden vapaapainissa
ja nousemalla joukkueen sankariksi maaottelussa Ruotsia vastaan: hän
oh kilpailujen kaksoisvoittaja.49
1950-luvulla Karhu oh nuorten painijoiden osalta piirin kärkiseuroja.
Valmennuksesta vastasi Eino Vallin, jonka apuna kävi muutaman kerran
vuosittain piirinvalmentaja. Painiharrastus oh keskittynyt lähinnä Kainastolle ja kirkonkylään, mistä löytyivät parhaat harjoittelutilat; jos
kaan ei näissäkään kunnolhset. Perinteikäs Painila alkoi vuosikymmenen
lopulla olla jo melko heikossa kunnossa ja muutto sieltä vuonna 1960 ur
heilutalon suojiin oh enemmän kuin odotettu tapaus. Karhun painijat oli
vat pääasiassa kreikkalaisroomalaisen tyyhn taitajia ja vapaapainia har
rastettiin vähemmän, koska sillä ei ollut perinteitä ja sitä pidettiin myös
liian vaarallisena.50

Hiihto
Hiihto keräsi 1950-luvulla suuret harrastajajoukot, sillä Karhun jokaisel
la kyläosastolla oh hiihto yhtenä lajinaan. Parhaat maastot löytyivät
Hyypästä ja Kokonkylästä, joiden kyläosastot järjestivät myös Karhun
suurimmat hiihtokilpailut. Suurista harrastajajoukoista huolimatta kan
sallisella tasolla menestyviä hiihtäjiä ei ollut ainoatakaan, mutta piirin
tasolla Karhu oh kärkipäässä.51
Suurten nimimiesten puuttuminen ei, kuten sanottu, estänyt hiihtoa
olemasta Karhun merkittävimpien urheilulajien joukossa. Kyläosastojen
vilkkaan toiminnan vuoksi hiihtokilpailuja järjestettiin joka viikonloppu
ja kilpailumatkoja tehtiin lähinnä Kauhajoen naapurikuntiin. Kilpailu
kauden merkittävimpiä tapahtumia ohvat maakuntaviesti, Pässilänhiihto Jurvassa, pitäjän ja phrinmestaruushiihdot. Pidempiä kilpailumatko
ja tehtiin harvoin, koska matkustaminen oh vielä hankalaa. Esimerkiksi,
jos hiihtäjät päättivät lähteä perinteisiin Vaasan hiihtoihin, kesti kilpai
lumatka kokonaiset kolme päivää: lauantaiaamulla lähdettiin ja maanan
taina palattiin. Kilpailumatkat tehtiin tavallisesti junalla ja jos mahdol
lista niin linja-au tolia.52

93

Karhun parhaita hiihtäjiä 1950-luvulla olivat Heikki Talvitie, Jorma
Naskali, Olli Piipari, Thpani Nevala, Alpo ja Erkki Thkkula sekä Heikki
Äijö. Nuorissa lupaavimpia olivat Jaakko Kartano, Teuvo Hirvelä ja M at
ti Ojaniemi. Naisissa edukseen erottuivat Pirkko Malkamäki, Kaija Hau
tala, Liisa Ojaniemi, Eila Tliovinen ja Marita Uusitalo. Näistä hiihtäjistä
koostui Karhun edustusjoukkueet, jotka vuosikymmenen lopulla piirintasolla saavuttivat kohtalaisia sijoituksia.53
Vuonna 1957 maakuntaviestissä, joka hiihdettiin välillä Soini—Kuor
tane Karhun miehet olivat viidensiä, naiset tulivat toiseksi samoin kuin
pojat. Seuraavana vuonna maakuntaviesti hiihdettiin Ylistarosta Vaa
saan. Nyt miehet olivat seitsemänsiä ja pojat kolmansia. Vaikka maakuntaviestimenestys hieman heikkenikin, oh vuosi muuten karhulaiselle hiih
dolle menestyksekäs. Karhu nousi ensimmäisen kerran I luokan hiihto
seuraksi. Kokonaistoiminnassa Karhu oli myös piirin paras: yli 50 hiihto
kilpailun lisäksi järjestettiin Kainastolla 35 km:n pituinen laturetki, jo 
hon osallistui myös presidentti Urho Kekkonen.53
Vuonna 1959 menestyksekkäin hiihtäjä Karhussa oli Pirkko Mäki-Ka
la. Hän voitti piirinmestaruuden 16-vuotiaiden sarjassa ja oli jäsenenä se
kä tyttöjen että naisten voitokkaissa piirinmestaruushiihtojoukkueissa.
Miesten hiihto kärsi heviä takaiskuja, joista suurin oh vuoden 1959 maa
kuntaviesti. Miehet lähtivät hakemaan kahdella joukkueella edellisten
vuosien näyttöjen siivittämänä hyvää sijoitusta, mutta Kunnallislehden
mukaan viestipäivistä tuhkin yksi karhulaisen hiihdon ” mustimpia päi
viä.” Kauhajoen joukkueen aloittaja oh vuoden 1958 aloitusosuuden voit
taja ja joukkueen odotukset ohvat korkealla. Kaikkien pettymykseksi
joukkueen aloittaja tuhkin viimeisenä vaihtoon reilusti toiseksi viimeisel
le joukkueellekin jääneenä. Kauhajokelaisen hiihdon mustaa päivää ei
suinkaan kirkastanut se, että tämä toiseksi viimeinenkin joukkue oh
Kauhajoelta. Lopulta Kauhajoen I joukkue oh 14. ja II joukkue 22. 23
matkaan lähteneestä joukkueesta. Thkaiskusta huohmatta Karhu säilyt
ti edellisenä vuonna saavuttamansa aseman eteläpohjalaisen hiihdon
kärjessä ja uudelle vuosikymmenelle lähdettiin I luokan hiihtoseurana.54

Suunnistus
Karhulaisen urheilun vuosikymmenen tulokaslaji oh eittämättä suunnis
tus ja suunnistuksen ehdoton voimahahmo oh Ilmari T m m u ” Lusa.
Suunnistus oh elänyt hiljaiseloa jaostona jo sodasta lähtien, mutta vasta
1950-luvun alussa laji löi itsensä lopullisesti läpi. Suunnistajien tavoittee
na oh aluksi kilpailla pelkästään piirintasolla ja hankkia niistä kokemus
ta vaativampia kilpailuja ja maastoja ajatellen. Piirin kilpailuista saatiin
myös arvokkaita suorituspisteitä, jotka puolestaan vaikuttivat Suomen
suunnistusliiton jakamiin avustuksiin.
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Karhun suunnistuksen ”gu
rut” Aatos Ojapuska ja Ilmari
Lusa.

Ilmari Lusa oli karhulaisen suunnistuksen voimahahmo suunnistaja
na, mutta ennen kaikkea järjestäjänä ja karttojen piirtäjänä. Vuonna
1952 Lusan pitäjänkarttaan ilmakuvien perusteella täydentämät suun
nistuskartat olivat jo Sotkan, Piiparin, Hyypän, Honkalan, Rinnemäen
ja Nummijärven maastoista. Karttojen lisääntyminen toi lisää harrasta
jia suunnistuksen pariin ja vuonna 1952 suunnistusjaosto oli Karhun
jaostoista toimintapisteissä jo kolmannella sijalla.
Seuraavana vuonna Karhun suunnistajat paransivat edelleen esityksiään. Piirinmestaruuksia seuraan toivat Ilmari Lusan lisäksi Servo Kasi
ja Pentti Rajavuo nuorten sarjoista. Seurojen välisissä ratamestaruuskilpailuissa Karhun suunnistajat ottivat myös mestaruuden. Vuonna 1953
Karhun suunnistajat olivat piirin toiseksi parhaita laihialaisten jäl
keen.55
Kauhajoen ensimmäiset kansalliset suunnistuskilpailut pidettiin
2.5.1954. Kilpailukeskus oh Piiparin koululla ja ratamestarina toimi luon
nollisesti Ilmari Lusa apunaan veljensä Heikki Lusa. Kilpailuihin osallis
tui kaikkiaan 122 suunnistajaa 9 sarjassa. Reitit, jotka kulkivat koulun
länsipuolisessa maastossa, olivat pituudeltaan 4—11 km. Ensimmäiset
kansalliset kilpailut onnistuivat järjestelyiltään kaikin puolin hyvin,
vaikka myöhäisen kevään vuoksi maastoa peitti vielä lumi. Lehtien pals-
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Karhun nuoria suunnistajia Kuortaneen leirillä vuonna 1956. Kuvassa 3. vasemmalta
Risto Vähä-Koivisto ja äärimmäisenä oikealla Olavi Yli-Teevahainen.

töillä kiiteltiin lisäksi Aatos Ojapuskan laatimaa tulostaulua, jolla kilpai
lijat saatiin nopeasti oikeaan järjestykseen.56
Karhun suunnistuksen myötätuuli jatkui edelleen vuonna 1955. Suun
nistajat harjoittelivat Lusan johdolla lähinnä Hyypän maastoissa viikot
tain ja kauden lopulla saavutukset olivat komeat. Parhaaksi suunnista
jaksi nousi Servo Kasi. Hän voitti 18-vuotiaissa: hopeamitalit Suomen
Suunnistusliiton ja Suomen mestaruuskilpailuissa sekä piirin mestaruu
den. Kasi nimettiin vuoden 1955 ryhtipojaksi ja parhaaksi 18 vuotiaaksi
suunnistajaksi koko maassa. Kasin lisäksi piirin mestaruuksia Karhuun
toivat Aatos Ojapuska (sarja M 43), Kalevi Yli-Tfeevahainen (M 20), T.
Haanpää (M 18) ja Olavi Yli-Teevahainen (M 14). Karhun suunnistajat
voittivat myös Etelä-Pohjanmaan piirin kokonaistoimintakilpailun.57
Karhun suunnistuksen eteenpäin rynniminen oli 1950-luvun alussa
niin voimakasta, että Kunnallislehden mukaan muiden pitäjien suunnis
tajat ihmettelivät: ” On se maharoton mies tuo Lusa. Viisi vuotta sitten
kulki yksin ja veljensä kanssa kilpailuissa ja nyt on tuollainen sakki mat
kassa— vuokrataan mies. Olkaa pojat hyvitiänne, että teillä on tuollainen
mies, kartatkin piirtää melekeen Uiman: lisäävät laihialaiset.” 58
Vuosikymmenen lopun Karhun suunnistajat pysyivät edelleen hyvin
piirin kärjen vauhdissa, vaikka vuonna 1956 Karhu oh kokonaistoimintakilpailussa vasta 4. sijalla. Putoaminen johtui paljolta siitä, että Karhun
parhaat suunnistajat Kasi ja Heikki Lusa olivat armeijassa. Suunnista
jien rivejä harvensi myös Toivo Haanpään ja Markus Määttäsen muutto
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pois Kauhajoelta. Menetyksistä huolimatta Karhun suunnistajat uskal
tautuivat ensi kerran Jukolan viestiin vuonna 1956. Ensimmäiseltä reis
sulta oli kotia tuomisena vain keskeytetty suoritus. Keskeytyksen syy ei
ollut varmastikaan pelkästään karhulaisissa suunnistajissa, sillä rata oli
erittäin vaativa ja 127 matkaan lähteneestä joukkueesta vain 38 jouk
kuetta selvisi maaliin saakka. Seuraavana vuonna Karhu voitti jälleen
piirin suunnistus Cupin ja useita piirinmestaruuksia sekä kesä- että talvisuunnistuksissa. Sama tahti jatkui sitten 1950-luvun viimeiset vuodet,
joskin miesten sarjat potivat lievää verenvähyyttä.58
1950-luvulla suunnistajien voima oh lähinnä Hyypässä. Sieltä nousi
jatkuvasti uusia nuoria kykyjä, joista parhaimpia olivat Raimo RintaKönnö, Olavi ja Kalevi Yli-Teevahainen, Pekka, Aarno ja Täpani KallioKönnö, Leo Jokinen ja Aimo Tbrpo. Suunnistus oh Hyyppäkeskeistä
luonnollisesti sen vuoksi, että Ilmari Lusa asui Hyypässä ja hän järjesti
kylällä harjoituksia ja leirejä. Lusa pyrki levittämään suunnistusharrastusta myös laajemmalle Kauhajokea, mutta vielä 1950-luvulla yritys kaa
tui lähinnä pätevien vetäjien ja karttojen vähyyteen. Tilanteeseen oh kui
tenkin helppo ennustaa muutosta, sillä suunnistus oh tullut jäädäkseen
ja Karhun vuosittain pitämät kansalliset kilpailut ohvat tärkeitä propa
gandatilaisuuksia lajin tunnetuksi tekemiseen.59

Pyöräily
Pyöräily pääsi sodan jälkeen Karhun perinteisistä urheilulajeista hitaim
min jaloilleen. Pyöräihjöiden joukko pysyi pienenä, mikä johtui lähinnä
siitä, että välittömästi sodan jälkeen kilpailuvälineitä ei ollut saatavilla
ja vielä 1950-luvunkin alussa kilpapyörien kalleus karsi lajin harrastajia.
Pyöräilijöiden kohdalla jos missään laatu kuitenkin korvasi määrän ja
1950-luku oh jälleen yksi menestyksen vuosikymmen Karhun pyöräili
jöille.
Vuosikymmenen alkupuolella Karhussa oh edustuskelpoinen pyöräilijä
vain ikämiesten ja nuorten sarjaan. Ikämiehissä Yrjö Vilponen oh piirin
ehdotonta huippua. Hän voitti 1951 30 km:lläpm:n ja seuraavana vuonna
hän tuh kaksoismestariksi voittamalla 30 km:n ja 50 km:n matkat, mistä
hänet palkittiin vuoden 1952 Karhun parhaan urheilijan tittelillä. Vuon
na 1953 Vilponen oh Karhun pyöräilyn ainoa piirinmestari voittamalla 50
km:n matkan. Nuorten sarjassa hyviä näyttöjä antoi Aim o Rinne. Hän
voitti mm. piirinmestaruuden 1952 10 km matkalla ja osallistui samana
vuonna voitokkaasti Iisalmen suurajoihin.60
Pyöräilyjaoston ja yleisen taloudellisen tilanteen parantuessa Vilposen
ja Rinteen seuraksi alkoi ilmestyä muitakin pyöräihj öitä, varsinkin kun
harjoittelumahdollisuudet paranivat seuran hankittua pyöräilijöille 2 ratapyörää. Vuonna 1955 Sauh Uusi-Kokko valittiin seuran parhaaksi pyö-
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Karhun menestyksekkäitä pyöräilijöitä 1950-luvulla. Vasemmalta: S. Uusi-Kokko, M.
Myllyniemi, P. Marttila, P. Linna, E. Välimäki, H. Högnäsbacka,

räilijäksi. Hän oli yleisessä sarjassa piirinmestaruuskilpailujen 3. ja SMkilpailujen 14. Vilposen saavutukset tältä vuodelta olivat piirinmesta
ruus 50 km:n matkalla, SM 2 pisteajossa ja SM 3 takaa-ajossa. Joukkuee
na Karhun pyöräilijät voittivat hopeaa maakuntaviestissä. Seuraavana
vuonna hopeamitali kirkastui, kun Karhun joukkue voitti tiukassa kilpai
lussa toiseksi tulleen Seinäjoen Pyöräpojat-56:n joukkueen vain reilun se
kunnin erolla. Karhun joukkueessa pyöräilivät P. Marttila, Aim o Rinne,
V. Lintula ja Sauli Uusi-Kokko. Vuosi 1956 oh muutenkin menestykse
käs. Piirin mestaruuskilpailuissa Karhun pyöräilijät korjasivat lähes ko
ko potin: mestareiksi polkivat: U. Myllyniemi (17 v. 25 km), V. Lintula (19
v. 50 km), Yrjö Vilponen (ikämiehet 50 km), Sauli Uusi-Kokko (yleinen 125
km) ja joukkuepiirinmestaruus 135 matkalla. Saavutuksistaan pyöräilyjaosto palkittiin Ilkan planketiliä.61
Karhun pyöräilijöiden asema eteläpohjalaisen pyöräilyn kärjessä oh eh
doton koko 1950-luvun lopun. Karhun joukkueet ottivat näytöstyyhin
kaksoisvoitot maakuntaviesteissä vuosina 1957—1959. Pyöräilijät ohvat
menestyksekkäitä myös kansallisella tasolla. Vuonna 1957 Vilponen oh
50 km Suomen mestaruuskilpailuissa hopealla ja Sauh Uusi-Kokko pääsi
vuonna 1959 Suomen joukkueeseen Varsova-Praha-Berhini -ajoon. Sen
vaativa reitti koostui 14 etapista ja matkaa kertyi kaikkiaan 2 000 km,
josta kilpailuetappeja oh 1 600 km. V-P-B-ajo suoritettiin 16 päivän aika
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na, johon sisältyi 2 vapaapäivää. V-P-B-ajo on ollut yksi perinteisimmistä
suurista pyöräilykilpailuista Euroopassa, mutta nyt (v. 1990) sen tulevai
suus näyttää uhatulta Keski-Euroopan mullistusten vuoksi. Vuonna
1990 Suomi ei enää lähettänyt joukkuetta ajoon.62
Karhun pyöräilyn harrastajajoukot kasvoivat koko 1950-luvun, mutta
mutta varsinaiseksi massaurheilulajiksi pyöräily ei kehittynyt. Pyöräili
jöitä oh kuitenkin 1950-luvun lopulla jo niin paljon, että Karhusta oli lä
hettää edustuskelpoinen joukkue ympäri Suomea pidettyihin kansalli
siin kilpailuihin. Vuonna 1958 Karhu arvostettiin Suomen 6. parhaaksi
pyöräilyseuraksi.63
1960-luvulle pyöräilijät lähtivät voimissaan. Maakuntaviestiin oli lä
hettää kolme joukkuetta ja seurassa oh monta kovaa nimeä: Uuden-Kokon veljekset (Mauno, Sauli ja Risto), H. Högnäsbacka, Urho Lintula, O.
Rintamaa ja Aimo Rinne. Yksi Karhun menestyksekkäimmistä pyöräili
jöistä Yrjö Vilponen oli kuitenkin joukosta poissa. Hän kuoli tapaturmai
sesti harjoittelumatkallaan vuonna 1958 ja hänen poismenonsa oli koko
pyöräilyjaostolle kova isku.63

Muut lajit
Karhun valtalajien lisäksi vähäistä toimintaa oli painonnostossa, uinnis
sa ja jääurheilulajeissa. 1940-luvun menestyksekäs laji nyrkkeily pysyi
unholassa, vaikka vähäisiä yrityksiä lajin elvyttämiseksi tehtiinkin.
Painonnostoon valittiin ensimmäisen kerran jaosto vuonna 1958, lähin
nä toiminnanjohtaja Toukosen aktiivisen työn tuloksena. Jaoston toimin
taa haittasi kuitenkin ankara kalustopula. Vuosikertomuksen mukaan
seurasta ei löytynyt kilpa- eikä harjoitustankoa eikä sen paremmin muu
takaan kalustoa. Kaikki harjoitukset ja kilpailut pidettiin alkeellisilla sementtipainoilla. Ensimmäiset pitäjänmestaruuskilpailut järjestettiin
Nummijärvellä vuonna 1959. Välineinä olivat laakeroimaton tanko ja sementtipainot, joilla itsensä ensimmäiseksi pitäjänmestareiksi nostivat:
56 kg Jaakko Latvala yhteistulos 133 kg (40—40—33), 60 kg O. Köykkä
(200 kg), 67.5 kg Jussi Latvala (235 kg), 75 kg Eero Tbukonen (236 kg),
82.5 kg E. Nummijärvi (212 kg) ja yli 82.5 kg Esa Kulmala (231 kg). Pai
nonnosto pysyi niin Karhussa kuin koko Etelä-Pohjanmaan piirissä vielä
pitkään muiden urheilulajien harjoittelumuotona ja itsenäiseksi lajiksi se
kohosi vasta 1970-luvulla.64
Uimajaoston toiminta oh pelkästään uimakoulujen pitämistä yhteis
työssä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Uimakouluja pidettiin
Nummijärvellä, Aronkylässä urheilukentän rannassa ja kirkonkylässä
Matalalammessa. Järjestetyt koulut olivat suosittuja, ja niissä sai ui
maopetusta joka vuosi useampi sata oppilasta. Vuonna 1951 Kauhajoki
oli 2. tilalla koko maan uintitilastossa. Kilpailuja uinnissa ei heikkojen
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olosuhteiden vuoksi kuitenkaan järjestetty: Kauhajoki alkoi olla liian
saastunut ja Nummijärvi oh liian kaukana. Kilpailutoiminnan puuttumi
sen vuoksi Karhu jätti vuonna 1957 uimakoulut kokonaan Mannerhei
min lastensuojeluliiton haltuun eikä seuraan valittu enää uimajaostoa.65
Heikoista harrastusolosuhteista kärsi myös luistelu ja erilaiset muut
jääurheilut. Karhu jäädytti joka vuosi Yhteiskoulun kentälle jään, mutta
se oh tehokkaaseen harjoitteluun liian pieni. Karhu yritti koko
1950-luvun saada kunnon jään Aronkylän urheilukentälle, mutta ei on
nistunut. Jääurheilujaostoina valittiin muutamana vuonna luistelujaosto ja jääpallojaosto, joka toimi yhdessä jalkapallojaoston kanssa. Useim
miten näiden jaostojen toiminta jäi pelkkään valitsemiseen.

1950-luku täyttä toimintaa
Ensimmäinen ehjä sodanjälkeinen vuosikymmen oh Karhussa täyttä toi
mintaa. Karhun talous saatiin pitävälle perustalle, kun rahasammoksi ra
kennettiin Kasino. Lisäksi rahaa hankittiin erilaisin tempauksin mm.
kruunuhäillä ja lentonäytöksin. Karhu sai vähäisiä tuloja myös veikkaustoimistostaan ja Yhteistalolla järjestetyistä tansseista. Vuonna 1958
Karhu oh puheenjohtaja Sahan tavoitteen mukaisesti täysin velaton, mi
kä mahdollisti sen, että Karhu voi sijoittaa jälleen uuteen suurhankkee
seen ja se osti kunnollisen urheilutilan, Yhteistalon, omistukseensa. Nimi
muutettiin Urheilutaloksi ja sieltä saivat sisälajien harrastajat ensim
mäisen kerran kelvollisen harjoitteluympäristön.
1950-luvulla Karhulla oh erittäin aktiivisia hallituksia, mikä osaltaan
mahdollisti tehdyt suuret hankinnat. Toisaalta heidän kaikki aika meni
karhun talouden hoitoon, joten seuran pääasia, urheilu, jäi muiden kon
tolle: lähinnä jaostojen ja kyläosastojen. Talouden pönkittämisen vuoksi
Karhu oh 1950-luvulla paljon muutakin kuin urheiluseura. Se oh Kauha
joella muunkinlaisen kulttuurin rintamalla merkittävä tekijä mm. menes
tyvän näytelmäkerhon ansiosta. Lisäksi voi kai paljon parjatun Kasinon
kin pystyttämistä sanoa merkittäväksi kulttuuriteoksi, sillä edistihän se
paikkakunnan nuoriso- ja tanssilavakulttuuria sekä teki Kauhajokea tun
netuksi ympäri Suomea.
1950-luku oh monella tavalla seuran rakentamisen vuosikymmen. Kar
huun luotiin ne puitteet, jossa sitä oh hyvä kehittää. Nämä puitteet ohvat
1950-luvun lopussa oikeastaan liiankin väljät ja suuret, joten
1960-luvulle lähdettiin puolustamaan ja pitämään yllä jo saavutettua.
Kärjistetysti voisi sanoa, että 1950-luvun Karhu nousi puulaakiseurasta
monipuohseksi urheiluseuraksi. Uusituissa seuran säännöissä Karhu luo
pui vanhasta nimestään Voimistelu ja Urheiluseura Karhu r.y. ja nimeksi
otettiin lyhyesti Kauhajoen Karhu r.y. Vanhan kauden loppua merkitsi
myös Karhun "Isän” ja seuran pitkäaikaisen kunniapuheenjohtajan Vih
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tori Kuutin äkillinen kuolema 23.3.1959. Vihtori Kuutti oli nähnyt Kar
hun kehittyvän 50 vuodessa muutaman hengen joukosta suureksi kansallisestikin tunnetuksi urheiluseuraksi.
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TALOUDEN VAIKEUKSISTA
URHEILUN VAIKEUKSIIN
VUOSINA 1960-1972
Urheilutalon kunnostus
Yhteistalon osto 1950-luvun viimeisenä vuonna ei suoraan ratkaissut
Karhun urheilutilapulaa. Suojeluskuntataloksi vuonna 1932 rakennettu
talo oli epäkäytännöllinen sekä nuoriso- että urheilutilana ja rakennus
tarvitsi täysremontin. Tälossa oli vahvat perustukset, mutta sisältä se
täytyi laittaa uusiksi. Rakennus kaipasi viemäröintiä sekä lämmitys- ja
ilmastointijärjestelmää. Tälon sosiaaliset tilat eivät myöskään vastan
neet ajan vaatimuksia, vaan wc:t, peseytymis- ja pukeutumistilat täytyi
rakentaa uudelleen. Lisäksi muutamia väliseiniä piti purkaa, että huo
neista tulisi käytännöllisempiä urheilijoiden vaatimuksia ajatellen.1
Yhteistalon täysremontti oh seuralle melkoinen taloudellinen riski, sil
lä kokonaiskustannus arvio oh 19.5 miljoonaa2 markkaa. Kustannusten
peittämiseksi hankittiin rahaa mitä erilaisimmin keinoin. Keräys toteu
tettiin otsikolla ’ ’ M ai to a-M arkkoj a-Tukkej a’ 1 Maitoa-Tbkkeja toivottiin
saatavan maataloista ja Markkoja liikelaitoksilta ja pienlahjoittajilta.
Täysremontin lisäksi taloon piti hankkia uusi kalustus. Myös se pyrittiin
saamaan suurimmaksi osaksi lahjoituksin. Jokaisen kyläosaston toivot
tiin lahjoittavan 5 000 markkaa, jolla osasto saisi itselleen nimikkopöydän. Täloon myitiin myös nimikkotuoleja 3 000 markan hinnasta. Re
monttiin saatiin 1.5 miljoonaa veikkausvoittovaroja ja keräykset tuotti
vat saman verran. Keräyksellä saaduista rahoista lähes puolet keräsi
aronkyläläinen Jaakko Harju, lempinimeltään Pappa Harju. Hän otti va
rainhankinnan sydämen asiakseen ja kierteli talosta taloon keräten ra
haa. Harju oh erittäin suulas mies, eikä hän usein talosta ilman lahjoitus-
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Urheilutalon osto-ja remontti rasittivat 1960-luvun alussa Karhun taloutta melkoisesti.

ta lähtenyt. Jos talon isäntäväki ei ollut halukas kirjoittamaan nimeään
Harjun ensiksi esittämään listaan, jossa lahjoitukset olivat tuhansien
markkojen luokkaa, hän kai voi laukustaan toisen listan, johon kehtasi
osallistua hieman pienemmälläkin summalla. Keräyksistä, lahjoituksista
ja Karhun omista säästöistä huohmatta pääosa täysremontin rahoituk
sesta piti hoitaa lainavaroin. Karhulle jäi remontista kontolleen lainaa
kaikkiaan 14 miljoonaa. Lainan takauksesta huolehti kunta.3
Yhteistalon remontti tai "ravistelu”, kuten sitä nimitettiin, kesti 7 kuu
kautta, jona aikana Yhteistalo muuttui Urheilutaloksi. Palkatun urakoit
sijan lisäksi remonttiin osallistuivat Karhun kaikki kyläosastot omalla
talkootyöpanoksellaan. Eniten talkootyötä tekivät luonnollisesti Aronkylän ja kirkonkylän osastot, joita Urheilutalo parhaiten palveli. Raken
nustöiden vuoksi Karhuun perustettiin 4.3.1960 erityinen rakennus- ja
työvaliokunta, joka jatkoi toimintaansa aina Karhun organisaatioremonttiin saakka (vuoteen 1974) työvaliokunta -nimisenä. Työvaliokunta
koostui muutamasta aktiivisimmasta hallituksen jäsenestä ja se kokoon
tui lähes viikottain. Sillä oli käytännössä valtuudet tehdä päätöksiä koko
hallituksen nimissä, sillä valiokunnan päätökset siunattiin poikkeukset
ta hallituksen kokouksissa.4
Urheilutalon vihkiäiset pidettiin Karhun 50-vuotisjuhlien yhteydessä
5.12.1960. Siitä lähtien Yhteistalo oh myös viralliselta nimeltään Karhun
Urheilutalo. Karhun 50-vuotisjuhlien yhteydessä esiteltiin lyhyesti Ur
heilutalon rakennushistoria sekä kiiteltiin talkooväkeä ja rakentajia suo
ritetusta työstä. Pääosa tilaisuudesta oh varattu seuran 50-vuotisjuhlallisuuksille ja pidetyt puheet käsittelivät karhutaista urheilua yleensä. Pu-
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heissä todettiin, että urheilusaavutuksiltaan vuosi 1960 ei ollut edellisten
kaltainen, mutta erittäin suurena saavutuksena pidettiin sitä, että Karhu
oli pystynyt kuluneina vuosikymmeninä ja erityisesti viime aikoina ko
koamaan pitäjän urheilijat kaikista kansalaispiireistä saman seuran suo
jiin. Kauhajoella ei tunnettu sellaista urheiluelämän kriisiä, joka riehui
muualla TUL:n ja SUL:n seurojen kamppaillessa muutenkin kuin kilpa
kentillä. Kaikkiaan Karhun Urheilutalon vihkiäistilaisuus, yhdistettynä
seuran 50-vuotisjuhliin, oli suuri urheilujuhla, joka saatiin viettää ensi
kertaa Karhun omassa talossa ja juhlasalissa.5

Juhlien jälkeinen arki
Juhlien jälkeen urheilutalo otettiin heti ahkeraan käyttöön. Painijat, len
to-, kori- ja pesäpalloilijat sekä yleisurheilijat harjoittelivat talon suojas
sa kahdesti viikossa. Urheilutaloa vuokrattiin pientä korvausta vastaan
myös muille yhdistyksille. Karhu-Siskot, Kauhajoen Tennisseura ja Kau
hajoen Torvisoittokunta olivat talon viikottaisia vieraita. Heidän lisäk
seen Aron kansakoulu ja Evankelinen kansanopisto pitivät siellä liikuntatuntejaan. Juhlapaikkana Urheilutalo oh jälleen vuoden 1961 lopulla,
kun Etelä-Pohjanmaan piiri ja Karhu järjestivät SVUL-viikon valtakun
nallisen päätösjuhlan. Juhla oh arvokas huomionosoitus Karhulle, sillä
tapahtuma annettiin ensi kertaa SVUL:n historiassa järjestettäväksi
maalaisseuralle.6
Urheilutalon kunnostamisen mukana Karhun arkipäivään tuhvat jäl
leen, kuten arvata saattaa, raskaat rahahuolet. Seura tarvitsi yksistään
velkojensa hoitoon vuosittain rahaa n. 3.5 miljoonaa markkaa. Kunnan
avustuksina ja veikkausvoittovaroista tästä summasta saatiin n. 2.3 mil
joonaa markkaa. Loput rahat velkoihin ja Karhun toimintaan piti hank
kia muilla keinoin. Urheilutaloa vuokrattiin mitä erilaisimpiin tilaisuuk
siin; siellä pitivät juhha järjestöt jehovista kommunisteihin. Lääninhalli
tukselle vuokrattiin Urheilutalon putkat käyttöön 180 000 markan vuo
sivuokrasta. Pääosa käyttövaroista hankittiin kuitenkin Urheilutalolla ja
Kasinolla järjestetyillä huvitilaisuuksilla, jotka annettiin vuonna 1961
erityisen talousjaoston huoleksi. Mitään varsinaista uutta Karhun tans
seihin ei tullut, mutta Kasinohe pyrittiin saamaan hsää väkeä sivukyhstä
järjestämällä linja-autokuljetukset. Karhun veikkaustoimintaa tehostet
tiin siirtämällä seuran veikkaustoimisto Kalevi Ojalan hoidettavaksi
matkahuoltoon. Karhun veikkauskone pääsi viimein hyvälle paikalle kes
kustaan, johon sitä oh yritetty saada koko Karhun veikkaustoimiston
historian ajan.7
Karhun talouden pelastamiseksi seuran johto turvautui perinteiseen
keinoon: se järjesti kruunuhäät vuonna 1962. Kruunuhäistä mahdollises
ti saatava voitto päätettiin laittaa kokonaisuudessaan Urheilutalon vel-
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Kruunuhääväkeä vuonna 1962.

kojen hoitoon. Häämenojen ohjaajaksi kiinnitettiin Elma Ritola ja hää
pareiksi saatiin puhuttua Liisa ja Juhani Rintakoski sekä Sylvi Piipari
ja Yrjö Välimäki. Heidän lisäkseen kruunuhääohjelmaan osallistui lähes
kaikki Aronkylän kyläosaston jäsenet. Työvaliokunnan koko toiminta
vuonna 1962 keskittyi kruunuhäiden järjestämiseen, ja mahdollisimman
hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi häiden mainostamiseen
paneuduttiin perusteellisesti. Suurten seinämainosten ja lehti-ilmoitusten lisäksi häämainoksiksi teetettiin diaposilevyjä, joita esitettiin Kauha
joen, Kurikan, Teuvan, Jurvan, Jalasjärven ja Isojoen elokuvateattereis
sa ennen esitysten alkua, "työvaliokunta pyrki saamaan vetonaulaksi
myös television kuvaamaan häät, mutta se ei onnistunut. Kuljetukset
kruunuhäihin kattoivat lähes koko Etelä-Pohjanmaan. Linja-au tokyyditys järjestettiin Seinäjoelta, Honkajoelta, Jurvasta, Isojoelta ja Jalasjärveltä.8
Kruunuhääohjelmaa harjoiteltiin Elma Ritolan johdolla maaliskuusta
lähtien ja seurajohto odotteli heidän esitystään seuraamaan kahtena päi
vänä 4. ja 5.8., yhteensä n. 3 000—3 500 juhlijaa. Heidän odotuksensa ja
toiveensa täyttyivät ylenmäärin, kun hääkansaa saapui Urheilutalolle
Kauhajoelta ja ympäristökunnista yhteensä yli 6 000 henkeä. Hääpäivi
nä asemanseudulla oh Kunnallislehden mukaan ’’elämää kuin muura
haispesässä ja tunnelma oli korkealla koko ajan ja vielä sunnuntainakin.
Häätalossa tanssittiin kaikki mahdolliset ja mahdottomat tanssit. Koriasti mentiin hoijakoita ja sahtia juotiin. . .” Kruunuhäissä vallinnut kor-
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Kruunuhäätunnelmissa
' 'Piika'' Pirkko Moisio ja
"R enki" Otto Moisio.

kea ja vapaa tunnelma johtui osittain myös siitä, että virkavaltaa häätalossa ei paljoakaan näkynyt. Poliiseja hääalueella oli kyllä runsaasti,
mutta heidän aikansa meni paljolta autojen järjestämisessä pysäköintia
lueille. Urheilutalon ympärillä olevat pysäköintitilat jäivät häiden aikana
myös auttamatta liian pieniksi, mutta seuran puheenjohtaja Reino M yl
lymäki sai suhteillaan hoidettua lisätilaa Kauhajoen aseman pihasta.
Häiden soitannosta huolehtivat Kauhajoen tunnetuimmat pelimannit.
Musiikkia riitti koko juhlien ajaksi ja varsinkin, kun soittajia ilmestyi
juhlapaikalle häiden aikana enemmän kuin oli tilattu.9
Häät olivat Karhussa taloudellisesti vuoden merkittävin tapaus. Juh
lien bruttotulo oli kaikkiaan lähes 4.2 miljoonaa markkaa ja Urheilutalon
velkoja saatiin maksettua voitoilla mukava siivu. Karhun taloutta pönki
tettiin lisäksi painamalla ja myymällä verokalenteria, joka nyt tuli ensi
kertaa kauhajokelaisten jokavuotiseksi bestselleriksi.10
Urheilutalon tuomat velat motivoivat Karhun toimintaa myös vuonna
1963. Uudeksi rahanhankintamuodoksi ideoitiin messut, joiden tarkoi
tuksena oli Karhun talouden vahvistamisen lisäksi esitellä kauhajokelais
ta kauppaa ja teollisuutta maakunnan väestölle. Tapahtuman nimeksi
otettiin Suupohjan messut. Messut pidettiin kirkonkylän kansakoulun
tiloissa, johon kauhajokelaiset yrittäjät laittoivat tuotteitaan esille kaik
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kiaan 33 osastolle, Karhu-Siskot ottivat hoitaakseen messujen ravinto
lan. Heidän ehtonsa ravintolan pidolle olivat melko joustavat: ”Jos mes
sut menevät hyvin, niin he ottavat vastaan Karhun hallituksen ehdotta
man palkkion, mutta jos messut onnistuvat taloudellisesti heikosti, niin
he tyytyvä t kiitokseen.” Messuilla kävi 2 —3.11. kaikkiaan parisen tuhat
ta vierasta ja Karhu-Siskoilla oli hyvän mielen ja Karhun kiitosten lisäksi
kotiin viemisinään 60 mkm11 palkkio. Kaikkiaan messut toivat Urheilu
talon velkojen maksuun rahaa liki 4 000 markkaa.12

Muut rahanreiät
Urheilutalo ei ollut ainoa rahanreikä, johon Karhu joutui varojaan sijoit
tamaan. Seuran edustusurheilijoille maksettiin kilpailumatkoilla päivä
rahaa 500 mk/päivä. Päivärahaan olivat oikeutettuja: I lkm hiihtäjät, Blk:n yleisurheilijat, A lkm painijat ja pyöräilijät sekä muut urheilijat, joi
den luokkataso oli verrattavissa em. arvoihin. Taatakseen sen, että päivä
rahaan oikeutettuja urheilijoita olisi yhä enemmän seura kiinnitti toisen
palkallisen työntekijän riveihinsä. Kesäkausiksi palkattiin toiminnanjoh
tajan, tai urheiluohjaajan kuten virkanimitys 1960-luvun alussa kuului,
lisäksi apu-urheilunohjaajan, joka huolehti lähinnä pesäpalloilijoiden ja
yleisurheilijoiden valmentamisesta kesän koitoksiin. 1960-luvun ensim
mäisinä kesinä apu-urheilunohjaajana toimi Pertti Rajavuo. Rajavuon
tehtävät Karhussa eivät jääneet pelkästään urheilun saralle. Lisäksi hän
kirjoitti Karhun 50-vuotishistoriikin, mutta sitä ei seuran heikon talou
dellisen tilanteen vuoksi painettu.13
Huomattava summa Karhun varoista meni myös urheilupaikkojen
kunnossapitoon. Aronkylän pääkentän Karhu oli onnistunut siirtämään
kunnan huoleksi, mutta kyläkentät olivat Karhun talouden rasitteena.
Seura kävi lähes vuosittain kunnan kanssa kauppaa myös kyläkentistä,
mutta neuvottelujen tuloksena oh yleensä kompromissi: kunta ei ostanut
vaan myönsi Karhulle avustusta sen verran kuin kentät vuodessa rahaa
nielivät. Näin mentiin vuodesta toiseen kunnes kyläosastojen toiminnan
hiljeneminen teki kyläkentät tarpeettomiksi.14
Karhu joutui uhraamaan varojaan urheilupaikkojen kunnossapitoon
myös talvella. Erityisen suuren taloudellisen uhrauksen Karhu teki tal
vella 1963—1964, kun se päätti rakentaa seuran ja muiden kauhajokelais
ten käyttöön j ääkiekkokaukalon. Kaukalo rakennettiin ns. yleisön pyyn
nöstä, sillä pitkin talvea 1962—1963 oli Kunnallislehden yleisönosastolla
kirjoituksia, joissa sitä toivottiin. Karhun johdossa hanke aiheutti vilkas
ta keskustelua ja mm. seuran puheenjohtaja Antti Opas oh sitä mieltä,
että kaukalon rakentamista pitäisi siirtää ainakin 2 vuotta odottamaan
rahakkaampia aikoja. Opas jäi kuitenkin vähemmistöön ja kaukalohanke
toteutettiin tuttuun tyyhin keräyksillä ja talkoilla. Keräyksessä suurura
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kan teki Pekka Rautakorpi. Hän hankki rahaa kaukalon rakentamiseen
2 000 mk, joka oh huomattavasti yli tavoitteen. Kaukalon avajaiset pidet
tiin 22.1.1964 ja niistä muodostui todellinen jääjuhla. Avajaispuheen piti
Karhun uusi puheenjohtaja Olavi Rautakoura. Muuna ohjelmana oli Bjunioreiden jääkiekko-ottelu, Seinäjoen Kaunoluistelijoiden esityksiä,
Rotaryn ja Lions Clubin jäsenet pelasivat haasteottelun luudilla ja ala
koululaiset pitivät luistelukilpailut. Lisäksi juhlassa viihdyttivät jääpellet ja pidettiin ilotulitus. Lopuksi oh varattu 1 1/2 tuntia aikaa jäätanssille. Avajaisjuhlaan kerääntyi yleisöä kaikkiaan yh 1 000 henkeä, jotka lu
nastivat 1—2 markan hpun. Juhlien jälkeen Karhun johto totesi tyytyväi
syydellä, että kaukalon budjetti oh vain 750 mk miinuksella, kun alunpe
rin oh odotettu useiden tuhansien markkojen rasitetta.
Jääkiekkokaukalossa pidettiin yleisön suosimat juhlat vuosittain koko
1960-luvun, ja niillä kerättiin varoja pelaajien varusteisiin. Kaukalon
käyttömenot pyrittiin kattamaan aluksi myymällä hppuja: kausihppu
maksoi 3 mk. Kaukalon hoito, jään jäädytys ja puhdistaminen osoittau
tui vuosien mittaan kuitenkin liian raskaaksi tehtäväksi talkoovoimille,
minkä vuoksi Karhu lahjoitti kaukalon vuonna 1969 kunnalle.15
Jääkiekon lisäksi muidenkin talvilajien harrastusmahdollisuuksia py
rittiin parantamaan. 1960-luvun alussa ilmassa oh sitkeästi hanke, jolla
Sotkaan suunniteltiin rakennettavaksi hiihtomaja ja hyppyrimäki. Tämä
suurisuuntainen hanke kaatui rahapulaan, mutta Harjankylän Laitasaareen saatiin rakennettua pienempibudjettinen talviurheilukeskus. Laitasaaren hiihtomajan rakentamiseksi perustettiin 5.6.1964 Laitasaarisäätiö, jonka jäseneksi Karhu hittyi. Hhhtokeskuksen kustannusarvio oh
50 000 mk ja rahoitukseen tuh säätiön lisäksi mukaan kunta. Rakennus
työt suoritettiin lähes kokonaan talkoovoimin harjankyläläisten ja Kar
hun hiihtojaoston yhteistyöllä. Tälkooväen henki oh hyvä koko rakennus
työn ajan ja Veikko Äijön johdolla Laitasaaren hiihtomaja saatiin nouse
maan yhdessä kesässä. Hiihtokeskuksen avajaiset pidettiin tammikuun
13. 1965. Avajaisten yhteydessä pidettiin tasokkaat hiihdot, joihin oh
kutsuttu Suomen ja piirin parhaimmistoa. Laitasaaren hiihtokeskus teh
tiin koko kunnan käyttöön ja säätiön hallitus toivoi, että maja palvelisi
kauhajokelaisia hiihtäjiä mahdollisimman laajasti.16

Vyötä kireämmälle
Urheilutalon velkojen aiheuttama Karhun talouden hevoskuuri löi lei
mansa seuran toimintaan koko 1960-luvun: kaikki piti hoitaa mahdolli
simman pienellä budjetilla. Tansseissa pyrittiin säästämään orkestereis
sa. Urheilutalon ohjelmapohtiikka oh, että vain kerran tai kaksi kauden
aikana yleisöä viihdytti jokin huippunimi. Muuten orkesterit hankittiin
maakunnasta. Kasinolle uhrattiin vähän enemmän. Sinne pyrittiin saa
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maan huippunimi kerran kuukaudessa. Karhun jaostoja kehoitettiin tois
tuvasti toimimaan tehokkaammin, mutta vähemmällä rahalla ja kyläo
sastojen raha-anomuksiin vastattiin useimmiten kieltävästi. Rahapulan
paineessa ehdotettiin jopa, että hallitus luopuisi kokouksissa tarjotuista
kahveista, ja säästyneillä rahoilla hankittaisiin urheilijoille palkintoja.
Ehdotus kuitenkin hyllytettiin, koska säästynyt rahamäärä olisi ollut
niin pieni.17
Kireän talouden vuoksi Karhu ei lähtenyt koko 1960-luvulla kovin suu
riin tai riskialttiisiin hankkeisiin. Rahaa pyrittiin keräämään perinteisin
keinoin ja uutta kokeiltiin vain jos se oh mahdollista pienellä budjetilla.
Vuonna 1964 järjestettiin jälleen kruunuhäät vuoden 1962 häiden hyvien
kokemusten siivittämänä. Vuoden 1964 häistä ei kuitenkaan tullut sa
manlaista rahatulvaa kuin vuonna 1962, vaikka nytkin taloudellinen tu
los oh tyydyttävä: lipun maksaneita vieraita oh vajaa 4 000. Häiden jär
jestämiseen ei paneuduttu samalla tarmolla kuin aikaisemmin. Hääohjelma oh paljolta vanhan kertausta ja jopa hääparit olivat samoja kuin
vuonna 1962. Häiden sujumista haittasi myös erimielisyydet virkavallan
kanssa verohppujen ja sahdin myynnistä.18
Kruunuhäiden ohella Karhun toinen perinteinen rahanhankintakeino
oh näytelmäpiiri, joka pyörähti muutaman vuoden tauon jälkeen käyntiin
vuonna 1963. Silloin Karhu esitti näytelmän Tukkijoella. Takkijoella
-näytelmä otettiin Karhun näytelmäpiirin työn alle puolivalmiina, sillä
alunperin sen piti esittää Nuorisotyölautakunnan näytelmäpiirin, mutta
heillä ei riittänyt intoa työn loppuun saattamiseksi. Karhun näytelmäpii
ri oh Takkijoella koko kesän 1963 ja näytelmä esitettiin ulkoilmaesityksinä Kasinon pihalla. Näytelmä sai innostuneen vastaanoton, mutta ulkoilmasovituksen vuoksi sitä ei voitu esittää kovin monta kertaa, joten talou
dellisesti se jäi hieman miinuksen puolelle. Seuraavaksi näytelmäpiiri otti
vuonna 1965 esitettäväkseen näytelmän ”Pohjalaisia”. Näytelmän ohjasi
näyttelijäveteraani Aleksi Mäki-Tikkala ja siitä tuh melkoinen menestys.
Ensi-illassa oh enemmän väkeä kuin Urheilutalon sakin mahtui ja näytel
mää esitettiin täysihe saleille koko kesän ja syksyn ajan. Vuonna 1966
näytelmäpiiri valmisteli näytelmän nimeltä Ibkerotie. Tökerö tien ohjasi
jälleen Aleksi Mäki-Tikkala ja sen oh kirjoittanut Lauri Tiuri, monipuoli
nen kauhajokelainen vaikuttaja ja Karhun pitkäaikainen jäsen. Vuoden
1967 näytelmäksi valittiin ”Syntipukki”, jonka ohjauksesta vastasi tut
tuun tyyliin Mäki-Tikkala. Karhun näytelmäpiiri osallistui esityksellään
kunnan näytelmäkilpailuun ja voitti I palkinnon. Varsinkin näytelmän
pääosien esittäjät Lea Ristilä ja Oskari Aura onnistuivat rooleissaan.
Näytelmäpiirin menestyksekkäistä esityksistä huohmatta ”,S yntipukki”
oh tai on toistaiseksi ollut viimeinen Karhun esittämä näytelmä. Näytel
mäesitykset tuottivat työmääräänsä nähden niin vähän rahaa, että talou
delliselta kannalta Karhun hallituksella ei ollut kovinkaan paljon intoa
näytelmäpiirin toiminnan tukemiseen ja jatkamiseen.19
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Vuonna 1963 pidettyjen Suupohjan messujen jälkeen ei vastaavaa
suurta ja uutta rahanpyydystä Karhussa kokeiltu. Rahan hankkimiseksi
toteutettiin pienimuotoisia tempauksia, kuten esimerkiksi ” Omituiset
Olympialaiset” vuosina 1965—1967. Näissä olympialaisissa lajeina oli
vat tietokilpailujen lisäksi erilaiset viestit tunnettujen kauhajokelaisten
kesken. Vetonaulana oli joka vuosi jokin julkkis. Vuonna 1965 olympia
laisten päänumerona oh Esko Kivikosken ja Kauhajoen tietoniekkojen
välinen tietokilpailu, jonka Kivikoski kauhajokelaisten hyvästä vastus
tuksesta huolimatta voitti. Omituisten Olympialaisten kaltaisten tem
pausten yleisömäärät liikkuivat kuitenkin vain muutamissa sadoissa, jo 
ten Karhun budjetissa niillä oh vähäinen merkitys puoleen tai toiseen.20

Rahapula helpottaa
Ankaralla vyönkiristyksellä Karhun talouden pää saatiin pysymään pin
nalla. Vaikeimmat vuodet ohvat 1965 ja 1966, jolloin menot säästöliekistä huohmatta nousivat suuremmiksi kuin tulot. Vielä vuoden 1967 alus
sakin hallituksen pöytäkirjoista huokuu syvä huoh seuran taloudesta,
kun maksamattomia laskuja piikissä oh yh 9 500 markan edestä ja shek
kitililtä löytyi rahaa vain 78 markkaa. Vähitehen laskut kuitenkin siirtyi
vät piikistä maksettujen puolelle ja oh mahdolhsta jälleen tehdä sijoituk
sia, joilla olisi vaikutusta Karhun toimintaan pitemmälläkin aikavälillä.
Yksi tällainen sijoituskohde oh Filppulanniemi, jolla Kasino sijaitsi.21
Kasino rakennettiin vuonna 1954 Eino Koski-Filppulalta vuokratulle
maalle. Karhun rahasammon tulevaisuus oh aina hieman epävarma, kun
toiminnan jatkuminen oh kiinni maa-alan vuokrasopimuksen uusimises
ta. Epävarmuutta hsäsi vielä se, että tehdyt vuokrasopimukset ohvat ly
hytaikaisia ja Kasinon menestymisen myötä maa-alan -vuokra pyrki nou
semaan kohtuuttomasti. Kesällä 1967, kun Karhun taloudellinen tulevai
suus alkoi näyttää jo hieman valoisemmalta, hallituksen mielestä oh tul
lut aika saada Kasino omalle maalle. Alkoi pitkänsitkeät neuvottelut Ei
no Keski-Filppulan kanssa. Karhun neuvotteluasemia paransi se, että
Filppulanniemi oh kaavoitettu huvialueeksi, joten ainoa todella potenti
aalinen ostaja maa-alalle oh Karhu. Keski-Filppula ei kuitenkaan mielel
lään luopunut edullisella paikalla sijainneesta tontistaan ja Karhun johto
etsi jo ainakin puolivakavissaan Kasinolle uutta tonttia muualta jokivar
resta. Kaupat saatiin Keski-Filppulan kanssa lopulta tehtyä vielä vuoden
1967 puolella. Filppulanniemi maksoi 50 000 markkaa, ja se siirtyi Kar
hun omistukseen vanhan vuokrasopimuksen päätyttyä vuoden 1968 lo
pulla. höntin ostoon tarvittavat rahat hankittiin lainalla, jonka hallituk
sen jäsenet takasivat.22
Filppulanniemi oh kallis hankinta, mutta Karhun tulon lähteenä Kasi
no oh ehdoton ja toisaalta Kasinoon oh uhrattu jo niin paljon varoja, että
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maakaupalle ei ollut vaihtoehtoa. Kasinosta oh kehittynyt vuosien mit
taan maakunnan ykköstanssipaikka ja yleisömäärät lisääntyivät vuosi
vuodelta. Kasinoa pyrittiin myös kehittämään yleisön toiveiden mukai
sesti. Mielipidekyselyillä tiedusteltiin mm. suosituimmat orkesterit ja
mitä parannuksia tanssipaikan suhteen voisi tehdä. Kasinolle toivottiin
parannuksia valoihin, ravintolaan, lipunmyyntiin ja käymälöihin. Toivei
ta toteutettiin vähitellen sitä mukaan, mitä rahavarat antoivat myöten.
Vuonna 1966 korjattiin valaistusta ja hankittiin erikoisuutena ensimmäi
nen pyörivä valonheitin. Seuraavana vuonna tehtiin ravintolaa viihtyisemmäksi maalaamalla katot, seinät, penkit ja pöydät uuteen uskoon.
Sosiaaliset tilat laitettiin kerralla kuntoon, kun Kasinon kylkeen raken
nettiin vuonna 1968 lisärakennus, johon tuli mm. uudet wc:t ja vaatesäilö.
Saman tyylisiä uudistuksia ja pieniä korjauksia tehtiin myös Urheiluta
lolla. Jatkuva uudistaminen piti Karhun tanssipaikat ajan hermolla ja
1970-luvun alussa yleisömäärät olivat edelleen nousussa. 1971 Karhun
huvipaikkojen lattioita kulutti yhteensä n. 52 000 jalkaparia ja seuraava
na vuonna yleisöä kävi jo yli 60 00023
Urheilutalon ja Kasinon rinnalla Karhu alkoi pyörittää 1960-luvun lo
pulla uutta rahanpyydystä, bingoa. Ensimmäisen kerran bingopalloja ar
vottiin vuonna 1968, kun pesäpallojaosto alkoi Reijo Koskisen johdolla
pitää peli-iltoja Aronkylässä Hotelli Kurjen kahviossa. Vuonna 1969 bin
goa siirryttiin pelaamaan Sokoksen baariin keskustaan ja 1970-luvun
alussa pelaaminen siirrettiin Urheilutalolle ja Kasinolle. Samalla bingo
tuli pääkarhun huoleksi. Bingotulot eivät kuitenkaan olleet verrattavissa
tanssituloihin ja varsinkin vuosina 1971 ja 1972 Karhu-bingon tuotto oh
vähäistä. Kannattavuutta heikensivät alati kallistuvat palkinnot ja kun
nallisvero, joka tuli Karhu-Bingon rasitteeksi vuonna 1971.24
Karhu-Bingon, joka oh ns. lappubingo, rinnalla Karhu alkoi pyörittää
konebingoa vuonna 1972. Konebingo eh Non Stop-bingo otettiin Karhun
liiketoimintaan mukaan Vilho Ahtiaisen ehdotuksesta. Ahtiaiselle oh tar
jottu bingokoneita ja hän esitti asian hallitukselle, joka pienen empimi
sen jälkeen päätti lähteä hankkeeseen. Kauhajoen keskustassa vapautui
sopivasti tilat bingohalhlle, kun Säästöpankki muutti uuteen toimita
loonsa. Bingohalhn tilojen yhteydessä vuokrattiin vanhasta Säästöpan
kin talosta (nyk. Ojalan konditoria) uudet tilat myös Karhun toimistolle,
joka nyt siirtyi Aronkylästä keskustaan. Toimiston siirtyminen keskus
taan oh Karhun tehokkaan toiminnan kannalta ensisijaista, sillä nyt tii
vis yhteydenpito hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan välillä oh
mahdollista ja asioiminen toimistossa helpottui.24
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Talous kunnossa uudelle vuosikymmenelle
Karhu saatiin taloudellisesti jaloilleen 1960-luvun lopulla. Seuran huvi
paikat tuottivat hyvin ja menoja oh suhteellisen vähän urheilussa vallin
neen laman vuoksi. Ensimmäistä kertaa Karhu voi lähteä uudelle vuosi
kymmenelle, ettei syntymäpäiväjuhlapuheissa tarvinnut valitella raha
pulaa. Lienikö juhlapuhujien ansiota, mutta myös kunta huomasi, että
Karhu oli vaurastunut ja ikäänkuin Karhun 60-vuotislahjaksi kunta veti
vuonna 1971 avustuksensa pois ja mätkäisi Karhu-Bingoa vielä kunnal
lisverolla. Kunta ei myöntänyt vuosiksi 1971—1972 markkaakaan avus
tusta Karhulle, vaikka urheiluun muuten budjetoitiin huomattava sum
ma. Kunnan budjetissa oh varattu urheilulle kaikkiaan yh 370 000 mark
kaa, mutta summasta suurin osa meni vuonna 1970 valmistuneeseen ui
mahalliin. Uimahallin rakennuskustannukset ja käyttömeno veivät lii
kuntamäärärahoista yh 350 000 mk ja loput 20 000 menivät urheilulauta
kunnalle ja urheilupaikkojen yhäpitoon. Tämän tyyhnen rahanjako ei
luonnollisestikaan tyydyttänyt Karhun johtoa, ja suhteet kuntaan kyl
menivät. Kunta kohteh Karhun mielestä kaltoin paikkakunnan ainoaa
nuorisotyötä tekevää järjestöä. Seuran mukaan avustuksia ohsi pitänyt
maksaa jo pelkästään sillä perusteella, että Karhu hoiti kunnan tehtäviin
kuulunutta urheiluohjaajan tointa. Lisäksi oltiin pahoillaan, että ” monumentaahsesti” rakennettu uimahalli vei niin paljon varoja, joita ohsi voi
tu sijoittaa urheiluun järkevämminkin.25
Uudelle vuosikymmenelle lähdettäessä kunnan tuen pois vetäminen ei
kuitenkaan ollut Karhun johdon suurimpia ongelmia. Karhun taloudessa
saamatta jäänyt 7 500 markan tuki, jota seura oh anonut, ei merkinnyt
mitään. Suurempi ongelma sen sijaan oh Karhun imago yleensä. Muuta
maa poikkeusta lukuunottamatta Karhun urheihjoiden tulokset laskivat
piirin tasolla, vaikka samaan aikaan rahaa urheilemiseen käytettiin
enemmän kuin koskaan. Urheilutulosten huonontuessa Karhusta alettiin
kylällä puhua enemmän tanssi- kuin urheiluseurana. Tällaisesta imagos
ta pääseminen oh Karhun tulevaisuuden suunnitelmien ykköstavoite,
kun seuraa lähdettiin viemään kohti 1980-lukua.26

Hiihto vuosina 1960—1972
Hiihtoseurana Karhu oh noussut purin kärkeen 1950-luvulla, ja asema
saatiin säilytettyä aina 1960-luvun viimeisiin vuosiin saakka. Kauhajoen
joukkueet ohvat useana vuonna mukana maakuntaviestin kärkikahinoissa, jossa kuntien lisäksi laitettiin vuosittain piirin hiihtoseurat parem
muusjärjestykseen. Vuosikymmenen loppupuolella Karhun hiihto kui
tenkin alkoi pudota piirin kärjen vauhdista. Ensimmäisenä putosivat
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Heikki
alussa.

Talvitien

hiihtotyyliä

1960-luvun

miehet, jotka eivät näkyneet piirin tasolla pidettyjen kilpailujen kärkipaikoilla enää 1960-luvun puolenvälin jälkeen. Naiset pystyivät pistä
mään kampoihin piirin kärjelle hieman kauemmin, mutta 1970-luvun al
kuun mennessä heidänkin oh annettava periksi. Nuorten sarjoissa Kar
husta oli lähettää iskukykyinen joukkue vuosittain. Nuorissa oli hiihtä
jiä, jotka nousivat piirin kärjen lisäksi lähelle mitalisijoja myös SM-kilpailuissa.
Karhun miesten hiihto lepäsi 1960-luvulla lähes täysin Heikki Thlvitien
ja Jaakko Kartanon harteilla. Heidän lisäkseen edustusjoukkueisiin nou
sivat useimmiten Jorma Naskali ja Heikki Äijö. Talvitie oh hiihtänyt pii
rin huipun tuntumassa jo 1950-luvulla, mutta 1960-luvun ensimmäisinä
vuosina hän nousi kärkinimeksi. Talvitie keräsi voittopalkinnot piirin pe
rinteisistä suurkilpailuista: Jurvan Pässilästä, Teuvan Parrasta ja Lau
han kansallisista hiihdoista. Paras kausi Thlvitiellä oh talvi 1963—1964,
jolloin hän viestipiirinmestaruuden lisäksi voitti henkilökohtaisen mesta
ruuden 15 km:n hiihdossa ja ylsi SM kilpailuissa 16. tilalle, joka oh
1960-luvulla lakeuksien miehelle huomattava saavutus. Talvitien aisapa
rina Karhusta piirin hiihdon huipulla oh Jaakko Kartano. Hänen saavu
tuksensa ohvat lähes samaa luokkaa kuin Thlvitien ja usein näiden kah
den hiihtäjän nimet vaihtehvat keskenään paikkaa kilpailutulosten kär
jessä.27
Etelä-Pohjanmaalla hiihtokauden ehdoton päätapahtuma oh maakun-
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Maakuntaviestin palkitsemistilaisuus vuonna 1963.

taviesti. Viestimenestyksestä oli suoraan luettavissa, minkä seuran hiih
täjät tulivat viemään parhaat palkinnot tulevan talven kilpailuissa. Kau
hajoen mieshiihtäjät tulivat tosissaan mukaan viestin kärkikamppailuihin vuonna 1962, jolloin he monien, ja vähän itsensäkin, yllätykseksi
voittivat hopeaa. Kauhajoen miehet olivat lähellä myös täysosumaa, sillä
he johtivat aina viimeiselle osuudelle saakka. Kauhajoen ankkuri Jaakko
Kartano joutui kuitenkin antautumaan Kuortaneelle viestin viime met
reillä ja kulta lipui käsistä. Joukkueilla oli maalissa eroa vain 7 sekuntia.
Viestihopea oli kuitenkin Kauhajoen maakuntaviestihistorian paras saa
vutus. Kunta huomioi saavutuksen järjestämällä juhlat joukkueen jäse
nille: Heikki lälvitielle, Jorma Naskalille, Alpo Takkulalle, Aimo Matti
lalle ja Jaakko Kartanolle. Karhun mieshiihdon henki oh menestyksen
vuoksi korkealla ja Tälvitien mukaan, kun Kartano lykki osuutensa vii
meiset vedot hiihtäjät alkoivat jo valmistautua seuraavan vuoden maa
kuntaviestiin.28
Vuoden 1963 kauteen lähdettiin siis maakuntaviestikullankiilto silmis
sä. Hiihtäjille järjestettiin harjoitusleiri Urheilutalolla ja maastoharjoi
tuksia vedettiin pitkin kesää ja syksyä Sotkassa ja Riutankalliolla, ja li
säksi Talvitie, Kartano ja Ä ijö olivat syksyllä harjoitusleirillä Vuokatis
sa. Hyvin harjoitelleena miehet lähtivät kirkastamaan mitaliaan, mutta
maakuntaviestissä kaikki ei vielä mennyt nappiin ja miehet joutuivat
tyytymään jälleen toiseen tilaan. Vuoden 1963 piirinmestaruusviesteissä
kaikki sitten oli kohdallaan, kun Karhun miehet: Äijö, Kartano ja Tälvitie,
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toivat 3 x 10 km matkalla mestaruuden Karhuun.29
Karhun hiihto eli voimakasta nousukautta 1960-luvun alussa. Miesten
menestyksen lisäksi naiset ja nuoret olivat piirin huipun tuntumassa.
Vuonna 1963 Karhun nuoret voittivat piirin CUP:in ja naisissa Ritva Koi
vuniemi hiihti Suomenmestaruuden voittaneessa piirin edustusjoukku
eessa. Karhu nousi menestyksen mukana luokituksessa. Vuonna 1962
Karhusta tuli ensi kertaa valioluokan hiihtoseura ja miesten menestys
myös takasi sen, että siellä pysyttiin. Etelä-Pohjanmaan piirissä valioluo
kan seuroja oh kaikkiaan vain neljä vuosina 1962 ja 1963. Vuonna 1964
Karhun hiihtäjät lähtivät puolustamaan saavuttamaansa asemaa entistä
paremmin eväin. Keväällä 1963 Karhun uudeksi toiminnanjohtajaksi
kiinnitettiin Arvo Korhonen, joka innokkaana hiihto- ja yleisurheilumiehenä alkoi Karhun hiihtäjien määrätietoisen valmentamisen. Valmenta
miselle tarjoutui myös yhä paremmat ympäristöt, kun Laitasaaren hiih
tokeskus vuoden 1965 alussa vihittiin hiihtäjien käyttöön. Paremmista
harjoittelumahdollisuuksista huolimatta Karhun hiihtäjien menestys,
varsinkin miesten osalla, alkoi heiketä. Vuonna 1964 lähdettiin määrätie
toisesti voittamaan maakuntaviestiä, mutta joukkue ei yltänyt edes mi
taleille. Thloksena oh 4. sija. Vuonna 1964 Karhun hiihtäjät eivät voitta
neet myöskään ainoatakaan piirinmestaruutta. Hiihtokausi oli tosin heik
ko säidenkin puolesta ja hiihtäjiä vaivasi koko kauden lumipula. Valioluokassa kuitenkin pysyttiin ja Karhun lisäksi Etelä-Pohjanmaalta samassa
luokassa olivat enää Kurikan Ryhti ja Alavuden Urheilijat.30
Karhun hiihtäjien lamakausi jatkui myös seuraavalla kaudella. Maa
kuntaviestissä miehet ylsivät vain 8. sijaan ja parhaana kauhajokelaise
na joukkueena naiset olivat neljänsiä. Tämäkään kausi ei tuonut Kar
huun piirinmestaruuksia ja kokonaistoiminnassa, jossa Karhu oli hiihdon
osalta ollut aina piirin kärjessä, jouduttiin tyytymään 6. sijaan ja hiihtä
jien saavutukset eivät enää riittäneet pitämään Karhua valioluokassa.31
Karhun hiihdossa tapahtui 1960-luvun puolivälissä sukupolven- ja su
kupuolenvaihdos. Kun vuosikymmenen alussa miehet selvästi olivat Kar
hun hiihtoperinteen puolustajia, jäi tämä rooli vuosikymmenen lopulla
yhtä selvästi nuorille ja naisille. Vuonna 1966 naiset löivät itsensä läpi
voittamalla maakuntaviestin joukkueella Kyllikki Hautamäki, Sinikka
Ala-Marttila, Seija Riihiaho ja Päivi Poskiparta. Joukkueen todelliseksi
sankarittareksi nousi ankkuriosuuden hiihtänyt Kyllikki Hautamäki, jo 
ka joutui lähtemään osuudelleen reilun minuutin päässä kärjestä. Leh
tien mukaan ”Hautamäki teki ladulla urotyön kuin konsanaan Veikko
Hakulinen parhaina päivinään. Tulisesti sauvoen hän metri metriltä saa
vutti edellä hiihtäneet joukkueet ja maalisuora-aukealla hän kaikkensa
antaen hivuttautui kärkeen ja saapui maaliin 2 sekunttia ennen Kuortanetta. Kauhajoen tytöt olivat suorittaneet teon, jota maakunnan hiihtoasiantuntijat ennakkoveikkauksissaan eivät lainkaan olleet ottaneet huo
mioon.” Karhulaisen hiihdon menestystä vuonna 1966 täydensivät nuo
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ret voittamalla sekä tyttöjen että poikien hiihtocupin. Piirinmestaruus
seuraan saatiin parin vuoden tauon jälkeen, kun Seija Riihiaho voitti
15—16 vuotiaiden tyttöjen sarjan.32
Karhun hiihto jatkoi samoilla urilla vuosikymmenen loppuun saakka.
Vuonna 1967 naiset uusivat, jälleen Kyllikki Hautamäen loistavan ank
kuriosuuden ansiosta, maakuntaviestivoittonsa. Maakuntaviestiyllätyksestä vastasivat pojat sijoittumalla toiseksi. Karhun tytöt puolestaan
näyttivät voimansa voittamalla SM-pronssia joukkueella Liisa Salo, Päi
vi Poskiparta ja Sinikka Ala-Marttila. Lisäksi yhteislyseon tytöt, jotka
olivat kaikki Karhun hiihtäjiä, voittivat Suomen oppikoululaisten mesta
ruuden. Joukkueessa hiihtivät Kyllikki Hautamäki, Päivi Poskiparta ja
Seija Riihiaho. Naisten ja nuorten menestyksen ansiosta Karhu nousi jäl
leen valioluokkaan, mutta pysyi siellä vain vuoden. Vuosina 1968-1969
naisten ja tyttöjen menestys oh samaa luokkaa, joskin maakuntaviestis
sä yllettiin enää hopealle.33
Vuosikymmenen lopun ehdottomasti menestyksekkäimmät hiihtäjät
olivat Lasse ja Jorma Hautala. Lasse voitti Suomen mestaruudet tekniikkahiihdossa ja kansakoululaisten kilpailuissa vuonna 1968. Lisäksi
hän voitti piirinmestaruuden 16 vuotiaiden poikien 5 km:n matkalla. Seuraavana vuonna hiihtovaltikka siirtyi Jorma Hautalalle, joka puolestaan
voitti tekniikkahiihdossa SM:n ja oli kansakoululaisten SM-kilpailussa
hopealla. Lisäksi hän hiihti SM-viestissä kultaa voittaneessa Etelä-Poh
janmaan joukkueessa. Hautaloiden suosikkilaji oh tekniikkahiihto, jossa
nuoret kilpailivat SM-tasolla saakka. Tekniikkahiihdossa arvosteltiin si
tä, kuinka hyvin hiihtäjät pystyivät käyttämään maastoa hyväkseen.
Kilpailurata koostui muutaman sadan metrin osista, joissa pisteytettiin
kilpailijan mäennousu- ja laskutekniikka sekä se, miten tasa- ja vuorotahti sujuivat.33
1960-luvun lopun nuorista ei enää noussut menestyviä miehiä ja naisia
Karhun riveihin 1970-luvun alussa. Syynä oh lähinnä valmentajien ja in
nokkaiden vetäjien pula. Karhun hiihto jäi jälkeen huomattavasti piirin
kärjestä, jossa Juha Mieto ja Hilkka Kuntola ohvat viemässä muita seu
roja Suomen huipulle. Todellisessa aallonpohjassa Karhun hiihto oh
vuonna 1971, jolloin seuraan ei tullut ainoatakaan piirinmestaruutta ja
maakuntaviestituloksetkin ohvat surulhsta luettavaa: miehet 23., naiset
6. ja pojat 14. Pienen valon pilkahduksen Karhun hiihtoon toi seuraavana
vuonna veteraanihiihtäjä Arvi Lötjönen, joka saavutti 55-vuotiaiden 10
kilometrillä SM-pronssia. Lötjönen oh Karhussa ensimmäinen mieshiihtäjä, joka saavutti SM-mitahn. Jorma ja Lasse Hautala ohvat aikaisem
min tuoneet mitalit, mutta poikien sarjoissa hiihtäen.34
Ampumahiihto otettiin piirin ja Karhun ohjelmaan 1960-luvun alussa.
Karhussa ampumahiihtojaosto toimi yhdessä hiihtojaoston kanssa, ja
Lajin ensimmäiset pitäjän mestaruuskilpailut pidettiin vuonna 1962.
Ampumahiihto oh hieman ongelmallinen laji, sillä alkuaikoina ei oikein
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tiedetty, oliko se enemmän hiihtoa vaiko ammuntaa. Tämän vuoksi am
pumahiihtokilpailuja järjestivät pitäjän mestaruuskilpailujen nimissä
useat tahot. Uusinaan kilpailut järjesti Karhu toisinaan Kauhajoen A m 
pujat. Lisäksi reserviläisjärjestöt olivat innokkaasti mukana ampuma
hiihdossa. Vähitellen lajin kuva selkeni. Vuonna 1967 Etelä-Pohjanmaan
piiriin perustettiin ampumahiihtojaosto ja 1970-luvun alussa ampuma
hiihto sai jo tukevan otteen Karhun urheilulajien joukossa.35

Jääkiekosta uusi talvilaji
Karhu rakensi Kauhajoelle ensimmäisen kaukalon talvella 1963—1964.
Kaukalo tehtiin paljolta virkistyskäyttöön, mutta tarkoitus oh myös luo
da kunnolliset harjoitteluolosuhteet mahdollisille jääkiekkojoukkueille.
Jääkiekkojoukkueita ryhdyttiinkin kasaamaan heti kaukalon valmis
tuttua. Talvella 1964—1965 ehdittiin jo mukaan piirin ja liiton sarjoihin,
joissa Karhu menestyikin kohtalaisesti. Piirinsarjassa pelasivat B- ja Cjuniorit ja liiton perussarjassa lätkättiin vähän varttunneemmalla jouk
kueella. Uutena lajina jääkiekko sai Kauhajoella innostuneen vastaano
ton. Jääkiekkojaosto järjesti vuosittain kaukalossa jääjuhlia, joiden tuo
tolla hankittiin pelaajille varusteita. Jääjuhlat olivat poikkeuksetta ylei
sömenestyksiä ja joukkueiden esityksiä seurattiin kunnallislehdessä tii
viisti, mikä osoitti kauhajokelaisten ottaneen alkuaikoina hieman ehkä
oudonkin lajin omakseen. Karhun kiekkoilijoiden menestystä haittasi
kuitenkin pätevien ohjaajien puute. Vaikka piirin ja liiton perussarjoissa
menestys olikin kohtalaista, ei ylemmän tason kahinoihin ollut mahdol
lista nousta. Valmentajapulan lisäksi kiekkoilijoiden haittana oli se, että
heidän piti itse talkoovoimin huolehtia kaukalon jäädytyksestä ja puh
distamisesta. Usein kävi niin, että kun jääkiekkojunnut saivat lumisa
teen jälkeen kaukalon puhdistettua ei voimia enää tahtonut riittää itse
pelaamiseen. Ongelmasta päästiin, kun Karhu vuonna 1969 lahjoitti kau
kalon kunnalle.36

Poikapainin vuodet
Karhun painijat pääsivät muuttamaan joulukuussa 1960 Urheilutalon
uuteen painisaliin, johon kaikki harjoitukset vähitellen siirrettiin. Vuon
na 1960 painiharjoituksia pidettiin vielä Päntäneellä, Kokonkylässä ja
Kainastolla, mutta näiden kyläosastojen painisalit alkoivat olla jo liian
huonokuntoisia tehokkaiden harjoitusten vetämiseksi. Tämän vuoksi
Karhu alkoi vuonna 1961 kuljettaa sivukylien painijoita Urheilutalolla
harjoituksissa. Keskitetyistä painiharjoituksista tuli huomattavasti te
hokkaampia, kun seuran kaikki painijat harjoittelivat samaan aikaan ja
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jokaiselle painijalle löytyi sopiva harjoitusvastustaja. Harjoitusten vetä
jänä Urheilutalolla toimi koko 1960-luvun Eino Vallin.37
Hyvistä harjoittelumahdollisuuksista huolimatta Karhun paini jatkoi
tulosten osalta samoilla raiteilla kuin 1950-luvulla. Menestystä saavutet
tiin lähinnä poikapaineissa ja miesten puolella vallitsi krooninen painijapula. Tosin tilanne oh samanlainen koko Etelä-Pohjanmaan piirissä, jossa
Täuno Jaskarin lisäksi ei ollut edustuskelpoista painijaa SM-tasolla. Ju
niorisarjoihin Karhusta puolestaan oli lähettää aina edustuskelpoinen
joukkue. Vuosikymmenen vaihteessa järjestettyjä piirin poikapainicupeja hallitsivat Karhun painijat. Vuonna 1960 Karhun pojat voittivat painicupin kiertopalkintona olleen Ilkan Voittajapatsaan omakseen ja uudesta
kiertopalkinnostakin kamppailtaessa Karhun joukkue oli aina kärjessä
koko cupin historian ajan. Piiri luopui painicupista vuonna 1963, sillä sen
huomattiin olleen liian raskas koitos nuorille painijoille. Vuosittainen cup
vei painijanaluilta innon lajiin ja miesten sarjoihin asti paini yhä harvem
pi juniori. Poikacupin tilalle otettiin aikaisemminkin käytössä ollut Karhusarja, jossa sarjakilpailujen muodossa kamppailivat sekä juniori- että
miestensarjojen painijat. Karhusarja jaettiin A- ja B-lohkoon. Karhun
painijat luokiteltiin B-lohkoon, jossa Karhun lisäksi olivat Laihian LiittoUrheilijat, Teuvan Rivakka, Vaasan Voima-Veikot, Jalasjärven Jalas, Vähänkyrön Viesti, Peräseinäjoen Toverit ja Ylihärmän Junkkarit.38
Karhu luokiteltiin piirissä B-tason painiseuraksi, koska seurasta ei käy
tännössä löytynyt ainoatakaan edustuskelpoista painijaa miestensarjoissa. B-ryhmäluokitus ei tyydyttänyt Karhun painijoita, sillä se ei kertonut
koko kuvaa kauhajokelaisten painitasosta. Luokitusta ryhdyttiin nosta
maan tosissaan heti Karhusarjan ensimmäisenä vuonna. Karhun johto
lupasi porkkanana kustantaa jokaiselle painijalle painitossut, mikäli he
voittavat lohkonsa ja nousevat A-ryhmään. Hyvin motivoituneina Kar
hun painijat etenivätkin voitto voitolta kohti sarjan loppuottelua, jossa
heidän vastustajakseen asettui Ylihärmän Junkkareiden joukkue. Lop
puottelusta tuli tasaväkinen ja vuorotellen tuomari nosti Karhun ja
Junkkareiden painijoiden käsiä ylös voiton merkkinä. Tilanne oh tasan
8—8, kun matolle kiipesivät viimeiset raskaimman sarjan painijat. Kar
hun miespainin veren vähyyttä kuvasi hyvin se, että Eino Valimin täytyi
jälleen kerran pukea painitrikoot yheen ja painia koko turnauksen ratkai
sevin ottelu. Vallin otteli kuitenkin kuin parhaina vuosinaan eikä jättänyt
vastustajalleen paljoakaan mahdollisuuksia: ”H eti kättelyn jälkeen IsäVallin sai Junkkareiden Riutasta pitävän otteen ja tempaisi hänet ’yli ha
tun’ mattoon, että koko Urheilutalo kumahti. Kun 32 sekuntia alkuvihellyksestä oli kulunut, tuomarin pilli vihelsi ja Eino Vallin julistettiin voit
tajaksi." Karhu oli noussut A-ryhmään.39
Karhun painijoista ehdottomasti parhaita 1960-luvun alussa olivat
Valimin veljekset Matti ja Heikki. Vuosikymmenen lopulla heidän innoit
taminaan juniorisarjoissa menestyivät mm. Matti Mäenpää, Matti Mäki-
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Karhun poikapainijoukkoa 1960-luvulla.

nen ja Timo Panttila. Matti Vallinin jo 1950-luvun alussa alkanut painiura jatkui menestyksekkäänä vielä 1960-luvullakin. Vuonna 1960 hän ot
ti SM-hopeaa 57 kiloisissa ja voitti piirinmestaruuden. Ruotsin ja Suo
men välisessä juniorimaaottelussa Matti Vallin valittiin Suomen joukku
een parhaaksi painijaksi. Tämän menestyksekkään vuoden jälkeen Vallin
muutti Ruotsiin edustamaan Sandvikenin painiklubia, Ruotsissa Vallin
voitti mm. Pohjois-Ruotsin mestaruuden. Hän ei kuitenkaan viihtynyt
lahden takana kuin vuoden ja 1962 Vallin palasi jälleen kotiseuraansa.
Viimeistä vuottaan juniorisarjassa painiessaan Vallin oh jälleen vuonna
1962 mukana kamppailemassa SM-painien kirkkaimmista mitaleista.
Tälläkin kertaa hänen piti tyytyä hopeaan, sillä loppuottelussa Vallin
"eksyi” Rosenlewin urheilijoiden Raimo Sjöblomin niskalenkkiin ja kul
tamitali meni Poriin. Vuonna 1963 Valliinin hyvä vire jatkui ja hän voitti
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mm. Heinolassa, Nokialla ja Tampereella käydyt cup-ottelut sekä yhdet
Ruotsissa järjestetyt kutsukilpailut. Ansioistaan hänet nimettiin seuran
parhaaksi urheilijaksi. Seuraavana vuonna Vallin oli mukana olympiakar
sinnoissa aina viimeiseen saakka, mutta Tbkion matka jäi kuitenkin teke
mättä Kyösti Lehtosen voitettua hänet varoituspisteillä. Viimeisen SMmitalinsa Vallin voitti vuonna 1967, jolloin hän paini pronssia kreikkalais
roomalaisella tyylillä 63 kilon sarjassa. Tämän jälkeen Vallin alkoi vähi
tellen jo lopettaa lähes 20 vuotta kestänyttä painimaansa. Vuonna 1968
hän sijoittui SM-kilpailuissa vielä pisteille ja voitti mm. Karhun järjestä
mät kovatasoiset kansalliset kilpailut.40
Matti Valimin nuoremman veljen Heikin ura suomalaisen junioripainin
huipulla alkoi vuonna 1960, jolloin hän voitti koko Suomen käsittäneen
painileiriturnauksen. Ensimmäisen piirinmestaruutensa Heikki Vallin
voitti kotisalillaan Urheilutalolla järjestetyissä kilpailuissa vuonna 1961.
Vuonna 1964 Heikki Vallin voitti kaikkien yllätykseksi 19-vuotiaana SMhopeaa miesten sarjassa häviten hyvän painin jälkeen vain Thuno Jaskarille. Kirkkaimman mitalin SM-tasolla Heikki Vallin paini vuonna 1966
voittaessaan junioreiden mestaruuden 70 kilon sarjassa. Ilkan urheilutoi
mittajan mukaan Valimin voitto oh ylivoimainen, sillä ” heti alusta läh
tien huomasi, kuka tuli olemaan sarjan herra ja hidalko.” Suomenmestaruusmitalien lisäksi hän voitti mm. 4 piirinmestaruutta, oh Suomen edus
taja Ruotsia vastaan kamppailtaessa vuosina 1964 ja 1966 sekä voitti ho
peaa Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa vuonna 1964.41
Valimin perheen lisäksi Karhun painiperinnettä puolustivat menestyk
sekkäästi Mäenpään veljekset: Reijo ja Matti. Reijo voitti vuonna 1960
kultaa junioreiden SM-kilpailuissa 87 kg:n sarjassa ja Matti oh puoles
taan vuonna 1965 samassa sarjassa SM-hopealla. Vuonna 1962 Karhun
junioreista SM-mitaleille pääsi myös Matti Mäkinen voittamalla hopeaa.
Tbivo Salmenoksa oh nuori lupaus vuosina 1966 ja 1967. Vuonna 1966
hän toi poikapainien SM-kilpailuista pronssia ja seuraavana vuonna hän
kirkasti mitalinsa hopeaksi. Vuonna 1969 alkoi tuloslistojen kärjessä nä
kyä jälleen Panttilan painijasuvun edustaja. Eehn poika Timo voitti juni
oreiden Suomen mestaruuden kreikkalaisroomalaisessa painissa ja otti
hopeaa vapaalla tyylillä painittaessa. Lisäksi Timo Panttila voitti piirin
mestaruuden ja oh Suomen edustaja juniorimaaottelussa Ruotsia vas
taan.42
Karhun lupaavista junioripainijöistä ei yksikään noussut 1970-luvun
alussa miesten sarjoissa kansalliselle huipulle. Vuonna 1972 Karhun pai
nijaosto keskittyi täysin nuorten kehittämiseen ja miehille ei järjestetty
edes harjoituksia. Poikapainijoihin puolestaan päätettiin alkaneella vuo
sikymmenellä panostaa entistä enemmän. Heille järjestettiin harjoituk
sia kahdesti viikossa ja leirittämistä tehostettiin. Pian urheilutalon mols
killa antoivat ensimmäisiä näyttöjä taidoistaan Salomäen veljekset Jou
ko, Jari ja Seppo, Heikki Viljanen, Reijo Haaparanta, Heikki Länkimäki,
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Juhani Mäkelä ja Juhani Viitala. Miesten painin huono tilanne
1960-luvulla johtui ennen kaikkea siitä, että tarpeeksi pätevää valmenta
jaa ohjaamaan juniorit menestykseen myöskin miesten sarjoissa ei löyty
nyt Karhusta eikä koko Etelä-Pohjanmaan piiristä.43

Pesäpallon akkavalta
Karhun miesyhdeksikkö lähti 1960-luvulle innostunein mielin. Maakun
tasarjaan tippumisen aiheuttama masentuneisuus alkoi antaa periksi ja
joukkue tähtäsi tiiviisti sarjanousuun. Vuonna 1962 miehet voittivat loh
konsa puhtaalla pelillä ja sarjakarsintoihin valmistauduttiin varmana it
sestään. Karhun sarjanousu katkesi kuitenkin byrokratiaan, kun lohkos
sa toiseksi tullut Vimpelin Vedon II joukkue teki protestin Pertti Rajavuon pelaamisesta Karhun joukkueessa. Rajavuo oli siirtynyt vuoden
1962 alussa Helsinkiin ja liittynyt Puna Mustiin. Hänen eroilmoitustaan
ei kuitenkaan eri syistä käsitelty Karhun hallituksessa, joten virallisesti
Rajavuo oli vielä 1962 kesällä myös Karhun jäsen. Vimpelin Vedon näke
mys oli, että Rajavuo oli ensisijaisesti Puna Mustien pelaaja, eikä hänellä
ollut oikeutta pelata Karhun riveissä. Tämän kannan otti myös protestin
käsitellyt pesäpalloliitto, joten Karhulta jäi sarjakarsinnat pelaamatta ja
kaudella 1963 oltiin edelleen maakuntasarjassa. Vuonna 1962 kauhajoke
laisilla oli maakuntasarjassa erittäin vahva edustus, sillä lohkon voitta
neen miesten I joukkueen lisäksi sarjassa pelasi Kainaston kyläosaston
joukkue. He joutuivat kuitenkin pelaajavaikeuksien vuoksi luopumaan
s alapaikastaan jo ensimmäisen pelin jälkeen.44
Vuonna 1963 Karhun miehet tulivat lohkossaan toiseksi ja Suomisarjapaikan vei Seinäjoen Mailajussien joukkue. Seuraavana vuonna Karhun
yhdeksikön nousua ei sitten estänyt mikään. Joukkue eteni voitto voitol
ta kohti sarjakarsintoja, jotka pelattiin Parkanossa pesäpallomarkkinoiden muodossa. 2 päivää kestäneiden markkinoiden aikana Karhun mie
het ottivat mittaa Turun Tovereiden, Tämpereen Pyrinnön ja Parkanon
Urheilijoiden joukkueista. Sarjakarsinnoissa kauhajokelaisten voittoput
ki jatkui ja Suomisarjan länsilohkoon noustiin häviöttä. Karhun joukku
een vuonna 1964 muodostivat: Pentti Anttila, Juhani Saha, Jussi Kalli
onpää, Eero, M atti ja Aarne Ketola, Reijo Koskinen, Pekka Loukko, Arto
Keski-Mäenpää, Heikki Ahola ja Heikki Saha. Heistä parhaimpina pal
kittiin Pentti Anttila ja Pekka Loukko.45
Sarjanousu toi Karhun pesäpallolle paljon uusia kannattajia ja alka
vaan kauteen valmistauduttiin huolella. Harjoitukset aloitettiin tammi
kuulla osallistumalla jääkiekko- ja koripalloharjoituksiin sekä lentopallopuulaakiin. Varsinainen lajiharjoittelu aloitettiin maaliskuussa kuntopii
rin ja lyöntiharjoitusten muodossa. Ennen sarjan alkua pelattiin lisäksi
ystävyysotteluita mm. Parkanon kanssa. Suomisarjakaudelle lähdettäes
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sä taloudellinen puoli oli myös kunnossa, sillä Kauhajoen kunta tuki jaos
ton puheenjohtajan Matti Kallionpään mukaan kiitettävästi pelaajia ja
Kauhajoen Osuuskassa lahjoitti joukkueelle uudet peliasut. Miesten sarjanousun uskottiin myös tuovan entistä enemmän yleisöä seuraamaan
otteluita. Tämän vuoksi jaosto rakensi talkoilla kentän ympärille näkö
suoja-aidan estääkseen maksuttoman katselun. Aidan lisäksi kentän pin
ta uusittiin vastaamaan Suomisarjan joukkueiden vaatimuksia.46
Karhusta lähti Suomisarjan peleihin nuori ja hyvin harjoitellut jouk
kue. Joukkueen keski-ikä oli vain 21 vuotta. Vuonna 1965 se tuli lohkos
saan seitsemänneksi, mikä oli kohtalainen saavutus sarjanousijalta ja
harjoittelumotivaatio pysyi korkealla. Vuonna 1967 Karhun hallitus lu
pasi antaa miesten, kuten myös naisten, joukkueille 1 000 markan avus
tuksen ulkomaanmatkaa varten, jos Karhusta pelaa vuonna 1968 jouk
kue mestaruussarjassa. Miehille kausi 1967 oh kuitenkin pettymys, ja
joukkue oh lähempänä sarjasta putoamista kuin nousua. Seuraavalla
kaudella putoamista vastaan saatiin sitten taistella jo tosissaan, ja sarjapaikka turvattiin vasta viimeisessä ottelussa. Miesten menestys heikkeni
ennen kaikkea sen vuoksi, että nuoresta joukkueesta lähti vuosittain voi
mia maailmalle. Vuonna 1968 tilanne oh jo se, että joukkuetta ei saatu ko
konaisena harjituksiin koko kautena. Ykkösjoukkueen pelaajat olivat le
vittäytyneet työ- tai opiskelupaikkakunnilleen ja he lähtivät sieltä vain
peleihin jos sinnekään. Miehille ei ollut myöskään nimetty vakinaista har
joitusten ohjaajaa. Vuosi 1969 toi odotetusti mukanaan sarjasta putoa
misen ja jälleen uudelle vuosikymmenelle piti ottaa vauhtia maakuntasarjasta.47
Vuonna 1970 miesten harjoitteluinto pysyi edelleen maassa, mutta me
nestys maakuntasarjassa oh yllättävän hyvä. Miehet kamppailivat jopa
sarjanoususta loppukauden hyvien peliesitysten ansiosta. Loppukiri ei
aivan riittänyt, vaan Kannuksen joukkue vei sarjapaikan Karhun tulles
sa toiseksi. Loppukauden menestys laittoi vauhtia miesten harjoitteluun,
jota johti Pentti Latva-Aro. Kaudella 1971 miehillä oh jälleen henki päällä
ja Suomi-sarjaan noustiin kirkkaasti. Pesäpalloilijoiden menestystä alkoi
kuitenkin yhä enemmän haitata kentän heikko kunto. 1970-luvun alussa
kentällä ei ollut istuimia katsojille, ei peseytymismahdollisuuksia eikä
pukukoppeja. Keväällä kenttä oh pehkelvoton pelaajien painuessa nilkkojaan myöten kuraan. Kentälle päästiin harjoittelemaan aikaisintaan viik
koa ennen sarjojen alkua ja joutuivatpa Karhun joukkueet joskus pelaa
maan ensimmäiset kotiottelunsa vuokrakentällä naapurikunnissa.48
Naispesäpallo heräsi suojeluskunta-aikaisesta unestaan vasta vuonna
1960, kun Harjankylän naiset kasasivat joukkueen. Naiset harjoitelivat
koko kesän ja usko omiin kykyihin oh luja. Ensimmäiseksi harjoitusvastustajaksi tuhkin heti mestaruussarjajoukkue Nurmon Jymy, jolle hävit
tiin kuitenkin reilusti 4—23. Seuraavana vuonna Karhun naisjoukkue eh
ti jo mukaan sarjapeleihin. Naistensarjassa Karhun nuori joukkue oh
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vuosikertomuksen mukaan vielä statistin osassa ja sarjataulukossa jouk
kue pysyi viimeisenä. Vuonna 1962 naiset eivät saaneet joukkuetta ka
saan, mutta vuonna 1964 kasattu joukkue oli sitten sitäkin pystyvämpi.
Karhun naiset voittivat piirin sarjan ja karsivat mestaruussarjapaikasta;
tuloksena toinen sija. 1960-luvun alussa naisten pesäpallossa pelattiin
melko monimutkaisten sarjojen mukaan. SUL:illa ja TULdlla oli omat
sarjansa, ja liittojen sarjavoittajat pelasivat keskenään mestaruudesta.
Piirin ja liiton mestaruussarjan välillä ei ollut välisarjoja.49
Naisten pesäpallon nostamisesta kylätasolta seuratasolle vastasi en
nen kaikkea Vilho Ahtiainen, joka vuonna 1963 otti naisten valmentami
sen huolekseen. Vuonna 1965 Karhun naiset olivat Ahtiaisen mukaan jo
valmiita mestaruussarjakamppailuihin, mutta joukkue ei luottanut tar
peeksi itseensä. Tkloksena piirin sarjassa kolmas sija, eikä mestaruussar
japaikasta päästy edes karsimaan. Vuonna 1966 naisten sarjajakoa uusit
tiin. Piirin ja mestaruussarjan vähin otettiin uusi porras, Suomisarja, jo 
hon Karhun joukkue luokiteltiin. Ensimmäinen vuosi uudessa sarjassa
meni Karhulta vähän penkin alle, sillä otteluohjelma saatiin vasta kesä
kuun lopussa ja osa naisista oli lähtenyt jo kesälomalle uskoen, että koko
sarja jää pelaamatta. Karhun naispesäpallon tasosta antoi kuitenkin
näyttöjä Ritva-Liisa Ä ijö nappaamalla Suomen mestaruuden tekniikkakilpailussa ja Yhteiskoulun tytöt voittamalla oppikoulujen Suomen mes
taruuden. Yhteislyseon joukkueen kaikki pelaajat kuuluivat myös Kar
hun joukkueeseen.49
Seuraavaan kauteen Karhun naiset valmistautuivat tosissaan jo talvel
la tähtäimessään mestaruussarja. Ahtiaisen johdolla naiset hiihtivät,
nostivat puntteja ja pelasivat lentopalloa. Lyöntitekniikkaa harjoiteltiin
pitkin talvea lyömällä palloja katosta ripustettuun pressuun. Naisten
harjoittelumotivaatiota vuonna 1967 lisäsi myös jo mainittu 1 000 mk:n
rahaporkkana, jolla Karhun hallitus lupasi tukea joukkueen ulkomaan
matkaa, jos se nousee mestaruussarjaan. Hyvin harjoitelleelle joukkueel
le kausi oh yhtä voittojuhlaa ja kauden viimeisen ottelun jälkeen Ahtiai
sen suu oh messingillä Karhuttarien voittaessa Pomarkun Pyryn 17—8
varmistaen samalla sarjanousun. Ahtiaisen neljä vuotta kestänyt uuras
tus oh tuottanut näkyvää tulostaja hän sai lähteä joukku eineen ansaitul
le palkintomatkalle, joka suuntautui Leningradiin. Karhun mestaruus
sarjaan nostaneen joukkueen kokoonpano oh: Helena Ahola, Marja Ahti
ainen, Sinikka Ala-Marttila, Eila Jerkku, Paula Kriikkula, Tärja Lähderanta, Marjatta Myllyniemi, Vuokko Sammallahti, Kaarina ja Ritva-Lii
sa Ä ijö sekä Katriina Risku. Joukkueen keski-ikä oh vain vähän yh 18
vuotta. Tunnustukseksi Karhun naispesäpallolle seura sai vuonna 1967
järjestettäväkseen naisten Itä—Länsi-ottelun. Lännen joukkueeseen
Karhusta ylsi Marja Ahtiainen.50
Karhun naisjoukkue oh mestaruussarjassa heti kotonaan ja vuonna
1968 tuloksena oh hyvä 5. tila sarjataulukossa. Joukkueesta kunnostau-
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Vilho Ahtiainen monipuolinen karkulainen, joka valmensi Karhun naisten pesäpallojoukkueen mestaruussarjaan vuonna 1967.

tuivat erityisesti Eila Jerkku, joka oli lyöjätilaston 2. ja Paula Kriikkula
olemalla jaetulla 2. sijalla etenijätilastossa. Naispesäpalloilijoiden hyvän
menestyksen vuoksi yhteislyseo lahjoitti koulun kellarista pelaajien
käyttöön tilan kuntosalia varten. Kaudella 1969 Karhun naiset olivat
vahvasti kiinni SM-mitalissa. Alkukaudella mitalikuume oh erittäin kor
kealla, kun joukkue oh välillä sarjataulukossa jo toisena. Loppukaudella
tuli kuitenkin muutamia takaiskuja ja lopullinen sijoitus oh 4. Pronssimi
tali meni Ouluun samoilla pisteillä kuin Karhulla, mutta keskinäisissä ot
teluissa oululaisten joukkue oh parempi. Vuosi 1969 merkitsi kauhajoke
laisessa pesäpallossa ”akkavallan” alkua. Naisten joukkue pelasi mesta
ruussarjassa mitahnkiilto silmissä, kun miesten joukkue taas oh täysin
voimaton ja putosi 1969 maakuntasarjaan. Naisten pesäpallo sai siitä
lähtien lehtien palstoilla paljon enemmän huomiota kuin miesten ja sa
malla kauhajokelaisen pesäpalloyleisön mielenkiinto kohdistui lähes pel
kästään naispesäpalloiluun.51
Vuonna 1970 akkavalta Karhun pesäpallossa vain vahvistui. Naiset kä
vivät harjoituksissa tiiviisti, kun miehistä vain muutamat vaivautuivat
säännölhsesti harjoituksiin. Naisten pesäpallossa tapahtui myös vahdin
vaihto, kun joukkueen valmennuksesta alkoi vastata Oiva ”K onsta” Mä
ki-Pirilä. Ahtiainen joutui työpaineiden vuoksi luopumaan 7 vuotta kes
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täneestä valmentajarupeamastaan. Mäki-Pirilä hoiti Ahtiaisen perintöä
mallikkaasti ja kauden lopulla Karhun naisten kaulaan ripustettiin ho
peiset SM-mitalit. Yksi tavoite oh jälleen saavutettu ja seuraavalta kau
delta lähdettiin hakemaan täysosumaa, Suomen mestaruutta. Vuonna
1970 myös Karhun naisten II joukkue pelasi loistavasti voittaen Suomisarjan. Mestaruussarjakarsintoihin II joukkue ei kuitenkaan päässyt, sil
lä sääntöjen mukaan yhdestä seurasta sai olla vain yksi joukkue mesta
ruussarjassa. Karhun naisten pesäpallokauden menestyksen täydensivät
Marjatta Myllyniemi ja Ritva-Liisa ”R iti” Äijö, pelaamalla menestyk
sekkäästi Itä—Länsi turnauksessa. Ä ijö valittiin Lännen parhaaksi ulkopelaajaksi.52
Mestaruutta lähdettiin vuonna 1971 hakemaan entistäkin enemmän
harjoitellen. Mäki-Pirilän johdolla naiset kokoontuivat kolmasti viikossa
yhteislyseolle harjoituksiin, ja lisäksi käytiin Kuortaneen maapohjahal
lissa pelaamassa leirin muodossa. Pelit sujuivat naisille tuttuun tyyliin
ja kultaisessa mitalissa oltiin kiinni aina viimeisille kierroksille saakka.
Loppukaudesta Karhun piti tunnustaa kaksi helsinkiläistä joukkuetta
paremmakseen ja kultamitali vaihtui pronssiseksi. Itä—Länsi otteluun
Karhusta kelpuutettiin kolme pelaajaa: Ritva-Liisa Äijö, Tarja MäkiJouppila ja Marjatta Myllyniemi. Vuonna 1972 Karhun naiset uusivat
pronssimitalinsa, mutta aina 1960-luvun puolestavälistä koossa ollut
joukkue alkoi näyttää hajoamisen merkkejä ja olla keski-iältään kauan
huipulla pelanneeksi joukkueeksi jo liian vanha. Seuraavalla kaudella on
gelmat tulivat selvästi esiin, kun karhuttarien peli ei kulkenut koko kau
della ja tuloksena oh maineikkaan joukkueen putoaminen mestaruussar
jasta.53
Karhun pesäpallon akkavallan-ajan päättyminen paljasti seuran lai
minlyönnit junioritoiminnassa. Karhun pesäpallo oh levännyt menesty
vän naisjoukkueen varassa ja junioreiden valmentamiseen ei ollut riittä
nyt intoa. Naisten pudottua mestaruussarjasta laiminlyönti huomattiin
ja tulevan toiminnan tärkein päämäärä oh luoda uusi laaja pohja tuleville
edustusj oukkueille.54

Muut palloilut
Lentopallo tuh Karhun laji valikoimaan vuonna 1961 pesäpallojaoston
järjestettyä siinä ensimmäisen kerran puulaakisarjan. Pesäpalloilijoille
lentopallo oh sopiva talvinen harjoittelumuoto, jota he halusivat puulaakisarjalla tehostaa. Lentopallopuulaakin suosio lisääntyi vuosittain ja
1967 siihen osallistui kaikkiaan 19 joukkuetta. Sarja oh puitteiltaan jo
niin mittava, että Urheilutalon tilat eivät enää riittäneet puulaakin läpi
viemiseen, vaan lentopalloa pelattiin Kirkonkylän koulujen tiloissa ja
Seurakunnan salilla. Vuonna 1967 Karhusta osallistui ensi kertaa lento
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pallojoukkue myös viralliseen sarjaan. Juhani Kuitu, Antti Kiiveri, Rai
mo Mäenpää, Mauno Pajala, Juhani Mononen ja Arvo Korhonen muo
dostivat Karhun miesten ensimmäisen edustusjoukkueen rungon, jolla
pelattiin piirin B-sarjassa. Muut joukkueet Karhun lohkoon tulivat Ja
lasjärven Jalaksesta, Vähänkyrön Viestistä, Laihian Kimmosta, Jurvan
Urheilijoista ja Vaasasta kaksi joukkuetta: Kiisto ja Tbverit II.
Karhun menestys sarjassa oh kohtalainen ja sijoitukset vuosina
1967—1972 olivat 2—4 välillä. Sarjanousuun Karhun miehet eivät edes
tähdänneet ja lentopallon päätapahtumana säilyi vielä puulaakisarja, jo 
hon 1970-luvun alussa osallistui enimmillään 25 joukkuetta.55
Karhun koripallolla oli hieman pidemmät perinteet kuin lentopallolla,
sillä sitä oli pelattu sodasta lähtien. 1960-luvun alussa koripalloilijat harjoittelivat ja pelasivat kahdesti viikossa edelleen Eero Kouhin johdolla.
Vuonna 1960 karsittiin jopa Suomi-sarjapaikasta, mutta nousuun voimat
eivät riittäneet. Seuraavina vuosina Karhun joukkueen menestys oli hei
kompaa ja vuonna 1964 oli edessä lähtö perussarjaan. Perussarjaan pu
toamisen jälkeen koripalloilijoiden ohjauksesta alkoi huolehtia lähinnä
Unto Lyly-Yrjänäinen. Hänen johdollaan maakuntasarjaan noustiin ta
kaisin jo vuonna 1966, mutta koripallosta kiinnostunut nuori pelaaja-ai
nes ei tahtonut 1960-luvun lopun maaltapaon vuosina pysyä Kauhajoella
ja Karhun koripallojoukkue kärsi kroonista pelaajapulaa. Pelaajapulan
vuoksi Karhu joutui vuonna 1968 jälleen luopumaan m aakuntasalapai
kastaan, ja perussarjassa pysyttiin aina vuoteen 1972 saakka.56
Vuonna 1961 jalkapallo herätettiin jälleen henkiin ja Karhu liittyi Suo
men Jalkapalloliiton jäseneksi. Viimeksi hiton jäsenenä Karhu oli ollut
vuonna 1958. Jalkapalloilijat järjestivät mittavan keräyksen pelivälinei
den hankkimiseksi ja pitivät useat talkoot pelipaikkojen kunnostamisek
si. Pelaajien ohjauksesta alkoivat vastata Mauno Ojanen ja Pekka Rauta
korpi sekä perinteisessä jalkapallokylässä, Päntäneellä, Uuno Pekarila.
Perussarjassa pelattujen ottelujen lisäksi jalkapallossa pyöri vuosittain
puulaakisarja noin 10 joukkueen voimin. Jalkapallo pysyi silti koko
1960-luvun lähinnä muiden lajien harjoitusmuotona. Vasta 1970-luvun
alussa alkoi jalkapallo saada ”omat” harrastajansa juniorityön tulok
sena.57

Pyöräily aallonpohjasta uuteen nousuun
Etelä-Pohjanmaan piirin pyöräilyvaltikka oli 1950-luvulla siirtynyt Kar
huun ja Karhun johdolla lähdettiin myös uudelle vuosikymmenelle. Tut
tuun tyyliin Karhun miespyöräilij ät veivät vuonna 1960 maakuntaviestipyöräilyn voiton joukkueella Pentti Linna, P. Marttila ja Sauli Uusi-Kok
ko. Maakuntaviesteistä tuli myös kokonaiskilpailuvoitto Karhuun. Paras
pyöräilijä vuonna 1960 oh Pentti Linna. Hän saavutti kaikkiaan 7 piirin-
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Pyöräily muotia
1960-luvulla. E sit
telemässä vasem
malta: Unto Lintu
la, Pekka Marttila,
Mauno Saarinen,
Sauli Uusi-Kokko.

mestaruutta, joista 2 joukkueajosta. Lisäksi hän ajoi vuoden kärkiajan
Suomessa 1 km:n maaradalla (1.22,0). Pyöräilyjaosto oli vuonna 1960 yli
työllistetty, kun sen järjestettävänä oli sekä Suomen Pyöräily liiton
(SPyL) mestaruuskilpailut että piirin mestaruuskilpailut. SPyL:n kilpai
lut keräsivät Suomen huippuajajat ja järjestelyiltään ne olivat suuritöi
set ja niiden läpiviemisessä seuran hallitus oh tiiviisti mukana. Piirin
mestaruuskilpailut jaosto joutui ottamaan huolekseen puoleksi pakosta,
sillä jos Karhu ei olisi niitä järjestänyt, niitä ei olisi järjestetty lainkaan.
Vilkkaan toimintavuoden jälkeen Karhu kipusi tilastoissa Suomen
6:nneksi parhaaksi pyöräilyseuraksi.58
Karhun pyöräily näytti lähtevän 1960-luvulle samoja teitä kuin edellisellekin vuosikymmenelle, mutta jo vuonna 1961 seura alkoi menettää
pyöräily voimaansa edustuspyöräilijöiden muuttaessa pois Kauhajoelta.
Ensimmäisenä lähtivät Hagnäsbackan veljekset ja vuonna 1962 edus
tusjoukkue heikkeni edelleen, kun Pentti Linna siirtyi edustamaan Jalas
järven Jalasta. Menetykset veivät Karhun pyöräilijöiden mahdollisuudet
menestyä yleisissä sarjoissa, joten jaosto päätti keskittyä nuorten val
mentamiseen. Uuden pyöräilypolven luomiseksi alettiin vuonna 1961 jär
jestää erityisiä nappula-ajoja kyläosastojen välillä. A jot innostivat erityi
sesti Harjankylän, Päntäneen ja Kokonkylän nuoria, joista sittemmin
1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa nousivat Karhun edustuspyöräilijät. Heikoimmissa kantimissa Karhun pyöräily oh 1960-luvun puolessa
välissä, kun vanhan kaartin pyöräilijät olivat paljolta lopettaneet kilpai
lemisen ja toisaalta nuoria ei ollut vielä nousemassa heidän tilalleen. To
sin samaan aikaan oh myös Etelä-Pohjanmaan piirin pyöräily lamassa ja
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Maakuntaviestipyöräilyä
uudistet
tiin vuonna 1963, jolloin tuli mahdol
liseksi osallistua viestiin v ä k ip y ö 
rällä. Kuvassa etualalla Pekka Mart
tila.

sen elvyttämiseksi mm. uudistettiin maakuntaviestipyöräilyä vuonna
1963. Maakuntaviestipyöräilystä oli tullut liikaa eliittien kilpailu, eikä se
siten vastannut tarkoitustaan propagandamielessä. Maakuntaviestistä
haluttiin luoda kilpailu, joka saisi kaikki maakunnassa vähäkin pyöräi
lystä kiinnostuneet liikkeelle. Uudistuksessa viestistä tehtiin hiihdon ta
paan kuntien välinen kilpailu eikä seurojen kuten siihen asti. Pyöräilyä
aina haitannutta välinepulaa helpotettiin ottamalla viestiin uusi sarja ns.
maantiepyörille. Sarjaan voi ja piti osallistua aivan tavallisella vaihteet
tomalla polkupyörällä.59
Karhun pyöräilyn aallonpohja saavutettiin vuonna 1964. Karhu tosin
voitti pyöräilykauden alussa maakuntaviestin, mutta siihen toiminta sit
ten loppui. Karhuun ei tullut ainoatakaan piirinmestaruutta ja pitäjänmestaruuskilpailuihin osallistui vain 2 ajajaa: näytti siltä, että koko pyö
räily kuolisi. Pyöräilyn aallonpohjaa syvensi vielä edellisten vuosien me
nestyksekkäimmän pyöräilijän Pekka Lehtikevarin (yhteensä 3 pm:ää
nuorten sarjoissa vuosina 1962 ja 1963) armeijassa olo ja Tapani Vesan
non muutto Tampereelle. Vesanto oh ainoa pyöräilijä, joka pystyi yleises
sä sarjassa polkemaan pm-mitaleita Karhuun 1960-luvun alussa. Vuonna
1964 Karhun pyöräilyn ainoat valopilkut olivat nappula-ajot, joissa riitti
kilpailijoita, ja seuran ensimmäinen piirinmestaruus naisten sarjassa
Marja Koukkarin tuomana.60
Pyöräilyn aallonpohjasta noustiin nuorten voimin. Karhun poikapyöräilijät voittivat maakuntaviestin vuosina 1966—1967. Heistä yksityis-
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kilpailuissa menestyivät parhaiten Lasse Hautala 14-vuotiaissa ja Jorma
Haahka 12-vuotiaissa. Poikien lisäksi pyöräilyyn tulivat mukaan tytöt ja
naiset. Naisten pyöräilyssä Karhulla oh Etelä-Pohjanmaan piirissä pio
neerin osa, sillä 1960-luvun lopulla naiset eivät muualla kilpailumielessä
paljoakaan pyöräilleet. Karhun naiset osallistuivat ainoana joukkueena
vuosina 1966—1969 maakuntaviestiin ja vasta 1970-luvun alussa ilmes
tyi naisille haastajia lähinnä Jurvan Urheilijoiden riveistä. Karhun ty
töistä ja naisista parhaita olivat Terttu Ojala, Eila Ketola, Ulla-Riitta
Rinne ja Seija Riihiaho.
Eräänlaiseksi Karhun pyöräilyn renessanssivuodeksi muodostui vuosi
1968. Karhu järjesti jälleen suuret arvokilpailut, kun maan parhaat pyö
räilijät saapuivat Kauhajoelle ottamaan mittaa toisistaan maantieajon
SM-kilpailuissa. Kilpailujen merkityistä pyöräilyn tärkeimpänä tapahtu
mana Suomessa vuonna 1968 lisäsi se, että SM-mitalien lisäksi Kauha
joella karsittiin Meksikon olympialaisiin lähtijät. Koska panokset olivat
kovat, olivat kisajärjestelytkin erittäin mittavia. Kauhajoelle saapui
kaikkiaan 158 polkijaa, jotka kilpailivat Kurikan ja Teuvan välisellä tieo
suudella. Maalipaikalla oh tiettävästi ensimmäistä kertaa käytössä ka
mera, jonka avulla kilpailijat saatiin oikeaan järjestykseen. Karhun pyö
räilijöistä kotinurkilla käydyt kilpailut innostivat erityisesti Sauh UusiKokkoa, joka intoutui polkemaan yllättäen pronssille 35-vuotiaiden sar
jassa. Piirin tasolla Karhu nousi vuonna 1968 jälleen kärkiseuraksi. Pii
rinmestaruuksia seuraan poljettiin kaikkiaan 11 kappaletta. Suomen
Pyöräilyliiton tilastoissa Jorma Haahka oh 13-vuotiaiden sarjassa 1. ja
Jorma Hautala 3. 15-vuotiaiden sarjassa. Vanhemmista pyöräilijöistä
kärkipaikoille ylsi Tapani Nevala ollen 45-vuotiaissa 2.62
Vuosi 1968 aloitti Karhun pyöräilyn uuden nousukauden sekä urheilun
puolella että jaosto toiminnallisesti. Nuoret pyöräilijät nostivat Karhun
Suomen huipun tuntumaan. Erityisen menestyksekkäitä ohvat tytöt.
Vuonna 1970 Marja-Leena Mäkinen, Maija-Liisa Uusi-Kokko ja Helena
Ketola voittivat joukkuehopeaa 17 vuotiaissa tytöissä ja seuraavana
vuonna samassa sarjassa tuli pronssia Marja-Leena Mäkisen, Birgitta
Ala-Keturin ja Helena Ketolan polkemana. Birgitta Ala-Keturi voitti
vuonna 1971 myös henkilökohtaisessa kilpailussa SM-pronssia.
17-vuotiaissa tytöissä pysyttiin SM-mitahkannassa myös vuonna 1972,
kun tytöt toivat hopeaa joukkueella Birgitta ja Marjo-Riitta Ala-Keturi
ja Leena Käkönen. Poikien puolella ei ylletty vuoteen 1972 mennessä vie
lä SM-mitaleille, mutta SPyL:n tilastoissa he nousivat monessa sarjassa
10 parhaan joukkoon. Karhun miespyöräihjöistä 1970-luvun alussa
SPyL:n tilastoihin ei yltänyt kukaan.63
Pyöräilyjaoston
merkittävimpiä
tempauksia
ohvat
vuosina
1970—1972 järjestetyt tanssit Jokimaassa, joilla hankittiin mukavia
summia sijoitettavaksi pyöräilijöiden varusteisiin. Lisävaroja saatiin
osallistumalla bingotoimintaan. Kilpailuja järjestettiin jäsenten välillä
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useita ja melko suuritöisiä olivat vuosina 1971 ja 1972 järjestetyt kan
sainväliset Kauhajoki-ajot. Kauhajoki-ajot olivat osa kolmipäiväistä tur
nausta, joka järjestettiin yhdessä Tfeuvan ja Kurikan kanssa.64

Suunnistus polkee paikallaan
Suunnistajat aloittivat uuden vuosikymmenen järjestämällä mittavat
Suomen mestaruuskilpailut nuorten, ikämiesten ja naisten sarjoissa. Kil
pailut pidettiin Lustilan koulun maastossa ja niihin ilmoittautui lähes
400 kilpailijaa. Ratamestareina olivat Heikki ja Tuomo Mäki-Lohiluoma
sekä Ilmari Lusa, joka oh myös kilpailujen johtaja. Suunnistuskartta kil
pailuihin tehtiin pitäjänkarttaa täydentämällä ja se oh mittakaavaltaan
1:30 000. Kartasta saatiin suhteelhsen tarkka ja kilpailijat ohvat siihen
ja rataan tyytyväisiä. Thatakseen, että kaikki suunnistajat lähtivät sa
malta viivalta ennalta tuntemattomaan maastoon kilpailukeskus, Lusti
lan koulu, pidettiin salaisuutena viimeiseen saakka ja Karhun suunnista
jat tekivät herrasmiessopimuksen, että he eivät osallistu omiin kilpailui
hinsa. Suunnistuksen säännöissä ei vielä 1960-luvun alussa kielletty jär
jestävän seuran suunnistajia osallistumasta omiin kilpailuihinsa. Järjes
telyiltään ensimmäiset Karhun suunnistusjaoston SM-kilpailut sujuivat
moitteettomasti. Vain sää ei suosinut, sillä koko kilpailujen ajan satoi
kaatamalla ja se hsäsi hieman huollon työtä.65
Suunnistus pääsi uudella vuosikymmenellä muutenkin hyvin mat
kaan. Latusuunnistuksessa tuli piirin mestaruus joukkuekilpailussa, ja
Lusan pitkäaikainen toive suunnistuksen leviämisestä Hyypän ulkopuo
lellekin näytti toteutuvan, kun Sahankylä oh opettaja Pentti Kiilin joh
dolla "nousemassa kartalle”. Suunnistajien harjoittelua tehostettiin anta
malla jokaiselle kalenterin muotoon laadittu kevätohjelma, johon oh mer
kitty harjoituskilpailuajat ja paikat sekä muut varsinaiset kilpailut. Li
säksi siinä oh rautaisannos suunnistustietoutta: suunnanotosta, matkan
mittaamisesta, reitin valinnasta ja harjoittelusta yleensä. Lopuksi jokai
selle suunnistajalle tarjottiin alkavalle kaudelle tunnuslauseeksi: 'Älä ho
su, Ä lä hosu, Älä hosu, hosukoot muut minä E N !”, mikä varmasti oh Kar
hun nuorelle suunnistajakaartille enemmän kuin tarpeellinen neuvo.66
Hosumatta suunnistettiin myös vuonna 1961 ja Karhuun tuh kaikki
aan 7 piirinmestaruutta. Thomo Mäki-Lohiluoma toi mestaruuden ylei
sessä sarjassa. Olavi Yli-Teevahainen oh piirin paras suunnistaja sekä
päivä- että yörasteilla sarjassa M-18. Aatos Ojapuska voitti "vuosittai
sen” mestaruutensa nyt M-50 sarjassa ja Seppo Hämäläinen suunnisti
ensimmäisen piirin mestaruutensa 14-vuotiaissa. Kaija Hämäläinen oh
Karhun ensimmäinen piirinmestari naisissa, sarja N-18, ja lisäksi
18-vuotiaat pojat toivat viestimestaruuden joukkueella Olavi Yli-Teevahainen, Antti Yli-Kokko ja Raimo Rinta-Könnö. Piirin kilpailujen lisäksi

130

osallistuttiin muutamiin kansallisiin kilpailuihin ja Jukolaan lähdettiin
omin kustannuksin yhden joukkueen voimalla. Yhteistuloksissa Karhun
suunnistajat olivat piirissä kolmannella sijalla, joka oli paras sijoitus ko
ko 1960-luvulla. Vähitellen Karhun suunnistuksessakin alkoi näkyä la
makauden piirteitä. Harrastajajoukot eivät enää kasvaneet 1950-luvun
maihin ja suunnistajien rintama pysyi kapeana. 1970-luvun vaihteeseen
saakka tuloslistojen kärjessä pysyivät Karhusta samat miehet: Seppo
Hämäläinen, Olavi Yli-Teevahainen, Aarno Kallio-Könnö ja ikämiessarjoissa Aatos Ojapuska.67
Seppo Hämäläisen läpimurtovuosi oli 1963. Hän voitti sarjassaan
(M-16) piirinmestaruuden ja yhteensä 8 kansalliset kilpailut ja ollessaan
leirillä Vierumäellä hän pesi koko Suomen kerman. Liiton tilastoissa Hä
mäläinen pääsi pisteille kaikkiaan 19 kertaa, mikä oli eniten koko EteläPohjanmaalla kaikki sarjatkin huomioiden. Ansioistaan hänet nimettiin
Karhun ryhtipojaksi. Vuonna 1964 Hämäläinen nousi 18-vuotiaiden sar
jaan ja menestys jäi edellistä vuotta heikommaksi. Seuraavana vuonna
hän puolestaan nousi piirin tilastoissa kärkeen ja hän menestyi myös kan
sallisella tasolla ollen mm. 10. SM-yörasteilla, joissa oli kisaamassa kaik
kiaan 140 maan parasta suunnistajaa. Vuonna 1960 Hämäläinen saavutti
sekä henkilökohtaisen että joukkuepiirinmestaruuden. 1960-luvun lopul
la Hämäläistä paremmin Karhun suunnistajista menestyi Olavi Yli-Tee
vahainen, jonka paras kausi oli 1969. Yli-Tfeevahainen oli ollut mukana
Karhun suunnistuksessa alusta lähtien ja hän oh voittanut useita piirin
mestaruuksiakin (ensimmäisen jo vuonna 1955), mutta vasta vuoden
1969 jälkeen hänet varmasti tiesi nimeltä jokainen vähänkin eteläpohja
laista suunnistusta seuraava. Yli-Teevahainen voitti lähes kaikki käymän
sä kilpailut, kuten esim. Vaasan kansainväliset rastit, joissa oh 260 osa
nottajaa sekä kaikki lähikuntien järjestämät kansalliset kilpailut. Kau
den kruunaukseksi hän voitti piirinmestaruuden ja nousi piirin tilastossa
toiselle sijalle KaVi:n Pentti Haapaharjulle 4 pistettä hävinneenä. Henki
lökohtaisen menestyksen lisäksi Yli-Teevahainen juoksi ankkuriosuuden
Karhun joukkueessa, joka sijoittui SM-kilpailuissa 9:nneksi. Joukkueen
muut jäsenet ohvat Seppo Hämäläinen ja Pentti Mäki-Kala. Karhun
joukkueen SM-viesteissä saavuttama 9. sija oh paras, mitä yksikään ete
läpohjalainen suunnistusjoukkue oh vuoteen 1969 mennessä juossut.68
Aarno Kalho-Könnön parhaat vuodet 1960-luvulla ohvat 1964 ja 1965,
joina hänet valittiin Karhun parhaaksi suunnistajaksi. Kansallisten voit
tojen lisäksi hän voitti vuonna 1965 ylivoimaisesti yörastien piirinmesta
ruuden. Piirin tilastossa hän oh miesten sarjassa kuudentena. Vuonna
1968 Kalho-Könnön meriittilistaan tuli Lakeuden viestin osuusvoitto.
Vuonna 1972 hän oh Jukolan viestissä I osuudella 6., ja hän voitti jälleen
piirinmestaruuden yörasteilla. Ikämiehissä Aatos Ojapuska oh piirin eh
dotonta huippua ja 1960-luvulla hän toi piirin mestaruuden lähes vuosit
tain. Kilpailumenestyksensä lisäksi Ojapuska vastasi poikkeuksetta
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Kauhajoella järjestettyjen suunnistuskilpailujen tulospalvelusta. Ojapuskan rinnalla ikämiehistä kilpailivat menestyksekkäästi Alpo Vuorela
ja Thpani Nevala. Joukkueena he voittivat mm. piirinmestaruuden vuon
na 1969.69
Vaikka Karhun suunnistajien kilpailumenestys oh muutaman pihkaniskan varassa, ei suunnistusjaosto kuitenkaan ollut Karhun jaostoista
laiskimpia. Suunnistajat järjestivät kesäkaudella viikottain harjoituskilpailut ja vähintään yhdet kansalliset joka vuosi. Piirin mestaruusviestien
järjestäminen jaostolle annettiin vuonna 1964. Kilpailut pidettiin Jalas
järven maastoissa (kuten myös Karhun kansalliset vuosina 1961 ja 1962),
koska Kauhajoen maastoista ei löytynyt kelvollista karttaa. Piirinmesta
ruus viestien ratamestarina toimi tuttuun tyyliin Ilmari Lusa ja kilpaili
joiden peesaukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Kilpailuissa kokeil
tiin ensimmäistä kertaa viestien historiassa väliaikalähtöä. Ensimmäis
ten osuuksien kilpailijat lähetettiin matkaan minuutin välein ja heidän
aikojensa perusteella lähetettiin juoksijat toiselle osuudelle paremmuus
järjestyksessä, minkä jälkeen kilpailu jatkui normaalina viestinä. Väliaikalähdöllä suoritettu viesti sujui järjestelyiltään moitteettomasti, joskin
aikaa viestien läpivientiin meni hieman tavallista kauemmin ja toimitsi
joiden työtaakka kasvoi. Liekö nämä haitat syynä, mutta ensimmäiset
väliaikalähdöllä toteutetut viestit jäivät myös piirin historian viimeisiksi
ja siitä lähtien viestit on toteutettu jälleen vanhalla yhteislähtösysteemillä.70
Suunnistajien järjestämä arvokilpailusarja jatkui vuonna 1968, jolloin
Piiparinkoulun maastossa pidettiin Etelä-Pohjanmaa—Satakunta piiriottelu ja luottamuksen osoituksena Karhun suunnistajia kohtaan seura
sai kaksi vuotta myöhemmin järjestettäväkseen V III Lakeuden viestin.
Viestien ratamestareina toimivat Aarno j a Pekka Kallio-Könnö sekä Ola
vi Yli-Tfeevahainen. Kilpailut pidettiin Katikassa ja kilpailuihin ilmoittau
tui kaikkiaan 43 viisihenkistä joukkuetta. Katikan vaihtelevassa maas
tossa parhaiten selviytyivät Helsingin Suunnistajat, jolta yhteensä 50
km matkaan meni aikaa 5.44,51. Yhdeksän joukkuetta joutui keskeyttä
mään. Vuonna 1970 pidettiin Katikan maastossa myös kansalliset kilpai
lut, joihin osallistui yli 200 kilpailijaa.71
Karhun suunnistuksen suurin ongelma oli harrastajapohjan kapeus.
Suunnistajat toimivat 1970-luvulle saakka lähes samalla joukolla, joka
oh tullut mukaan Karhun suunnistukseen jo alkuaikoina, ja suunnistus
pysyi edelleen paljolta Hyyppäkeskeisenä. Jaostossa pyrittiin tilannetta
korjaamaan ja uusia voimia houkuttelemaan suunnistuksen pariin mm.
rakentamalla kiintorastiverkosto Laitasaareen vuonna 1967. Karhun
suunnistajapohjan kapeus näkyi myös siinä, että seura putosi kokonaistoiminnassa piirin kärjestä. Kun 1950-luvulla Karhu oh poikkeuksetta
piirin kolmen parhaan seuran joukossa, sijoitukset vaihtelivat 1960-luvulla 6—9 välillä. Piirin huipulta putoamista nopeutti vielä se, että sa
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maan aikaan, kun Karhussa poljettiin paikallaan, uusia seuroja tuli mu
kaan suunnistukseen ja harrastajamäärät kasvoivat. 1960-luvun alussa
piirinmestaruusviesteihin osallistui 60 joukkuetta, mutta vuosikymme
nen lopulla joukkueiden määrä oh kivunnut jo 80:een. Henkilökohtaises
sa kilpailussa osanottajamäärä kasvoi vajaasta 200:sta yli 300:aan.72
Karhun suunnistuksen kehitystä jarrutti heikko karttatilanne. Useim
miten suunnistajat joutuivat etsimään rastinsa peruskartalta piirretyltä
radalta ja muutamat alueet, jotka oh täydennetty suunnistuskartoiksi,
kaluttiin nopeasti loppuun ja suunnistuksesta tuli enempi tai vähempi ulkoaopitun maaston läpijuoksua. Karttatilanne alkoi parantua vasta
1970-luvun jälkipuoliskolla. Karhun ” suunnistusmassaa” vähensi myös
juniorityön laiminlyöminen. 1970-luvun alussa yleisessä sarjassa Karhu
oh piirin kärkipäässä, mutta nuorten sarjoista ei ollut nousemassa mon
takaan nimeä. Jyrki Mäki-Kala oh ainoa, joka nuorissa puolusti Karhun
värejä voittamalla piirinmestaruudet vuosina 1971 ja 1972 sarjoissa
M-10 ja M-12.73

Yleisurheilu vuosina 1960—1972
Yleisurheilussa oh takana menestyksekäs vuosikymmen, jona Karhu oh
saanut ensimmäiset urheilijansa jopa Suomen huipun tuntumaan.
1960-luvulle lähdettiin kaikesta huohmatta hieman epävarmoissa tunnel
missa. Karhu oh menettänyt parhaan urheilijansa Paavo Lammin, joka
muutti Tampereelle ja toiminnanjohtaja Eero Thukosen lähtö jätti Kar
hun yleisurheihjat ilman pätevää ohjaajaa.
Karhun 50. juhlavuotta yleisurheihjat juhhstivat putoamalla II luok
kaan. Vuodelle oh laadittu tosin tiukka ja tiivis kilpailuohjelma, mutta
koska edustuskelpoisia urheihjoita oh vähän, tuotti joukkueiden kokoa
minen vaikeuksia. Tiiviillä kilpailuohjelmalla poltettiin myös nopeasti
loppuun ne muutamat urheihjat, joilla oh menestymisen mahdollisuuk
sia. Yleisessä sarjassa piirinmestaruuteen vuonna 1960 ylsi vain Yrjö
Natri pitkänmatkan juoksuillaan. Hän voitti mestaruuden 12 km:n
maastojuoksussa ja radalta hän toi mestaruudet 5000 m ja 10 000 m mat
koilta. Nuorten sarjoista piirinmestaruudet toivat Paavo Risku kilomet
rin juoksusta ja Esa Kulmala kuulasta ja kiekosta. Kulmala menestyi
myös SM-kilpailussa kohtalaisesti olemalla kuulassa 5.74
Kahdessa vuodessa tapahtunut putoaminen valioluokasta II luokkaan
osoitti, että Karhun yleisurheilu oh nopeasti taantumassa ja Karhu pu
toamassa piirin kärjestä. Täantuman tunnetta vielä syvensi se, että seu
roissa, joiden kanssa Karhu oh perinteisesti kilpaillut tasaväkisenä kehi
tys oh päinvastainen. Jalasjärven Jalas, Tfeuvan Rivakka sekä Kurikan
Ryhti ohvat vaholuokan seuroja ja Karijoen Tapparakin oh luokkaa kor
keammalla kuin Karhu. Yleisurheilun lamakauden syyksi nähtiin kylä
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osastojen laimennut toiminta. 1960-luvun alussa kyläosastoista ei nous
sut enää uusia kykyjä, joista olisi valmennettu piirin ja kansallisen tason
kilpailijoita. Karhussa kyläosastojen merkitys kykyjen etsijänä korostui,
koska Kauhajoen laajuuden vuoksi yhteisharjoituksia oh lähes mahdo
ton pitää. Kyläosastojen toimintaa oli siis tehostettava. Toiminnanjohta
jaa kehotettiin kiertelemään kylillä aktiivisesti ja harjoittelun motivoimi
seksi järjestettiin vuonna 1961 ensimmäiset kyläosastojen väliset nuor
ten yleisurheilukilpailut. 12 kyläosastosta kilpailuihin saatiin houkutel
tua 6. Jonkintapaista heräämistä yleisurheilussa näillä toimilla ilmenikin
ja Karhu saatiin nostettua jälleen I luokkaan. Seuraavina vuosina ylei
surheilu jatkoi samoilla raiteilla. Varsinaisia huippuja ei ollut, mutta jär
jestetyissä kilpailuissa riitti osanottajia ja piirinmestaruuksia Karhuun
tippui vuosittain. Parhaimmista tuloksista vuosina 1961—1963 vastasi
vat Heikki Kangas, Heikki Nurmela, Jaakko Kartano ja Esa Kulmala.75
Heikki Kangas oli parhaimmillaan keihäänheitossa, jossa hän voitti
nuorissa piirinmestaruuden vuosina 1961—1963. Vuonna 1963 hän kis
kaisi uudeksi pitäjänennätystulokseksi 66,58 m. Heikki Nurmela peri
Natrin paikan Karhun pitkänmatkanjuoksijana. Vuonna 1961 hän taittoi
10 000 m aikaan 32.27,2 ja seuraavana vuonna hän nousi A-luokan urhei
lijaksi juoksemalla 25 km radalla aikaan 1.26,24,6. Vuonna 1963 Nurmela
voitti Karhun ainoat piirinmestaruudet yleisessä sarjassa 10 000 m ja 25
km juoksuissa. Jaakko Kartano oh Karhun urheilun yleismies. Päälajinaan hänellä oh hiihto, mutta yleisurheilussakin hän oh seuran huippua.
Vuonna 1962 hän mm. juoksi pitäjän ennätystulokseksi 3 000 m:llä 8.43,8
ja pidemmillä matkoilla hän oh lähes tasavahva Nurmelan kanssa. Esa
Kulmala työnsi nuortensarjassa kuulaa parhaimmillaan tasan 15 m
vuonna 1962. Karhussa oh toinenkin lupaava kuulantyöntäjä Kalervo
Järvilehto, mutta hän kuoh työtapaturman uhrina vuonna 1961.76
Loppuvuosikymmen Karhun yleisurheilussa kului Jorma Vesannon
menestystä seuraillessa. Hänen lisäkseen vuosikymmenen vaihteessa
Hannele Harju ja Hillevi Illikainen piristivät esityksillään muuten melko
syvässä aallonpohjassa kulkenutta Karhun yleisurheilua. Jorma Vesala
ponkaisi lähes täydestä tuntemattomuudesta koko Suomen urheiluväen
tietoisuuteen vuonna 1964, jolloin hän Joutsan poikaurheilupäivillä teki
16-vuotiaana nuorten korkeuden uudeksi Suomen ennätyslukemaksi 201
cm. Olosuhteet Joutsassa eivät olleet ennätystehtailuun parhaat mahdol
liset. ’Alkukarsinnoissa lauantaina satoi koko aamupäivän, joten kilpailusää oli melkoisen huono. Ennen iltapäivällä pidettyä loppukilpailua va
lettiin korkeushyppypaikka bensiinillä ja sytytettiin tuleen. Kenttä saa
tiin näin kuivaksi ennen kilpailua. 195 sentistä hyppäsi enää lisäkseni
Hannu Isoniemi Kannuksen Urheilijoista. Hän ei selvittänyt korkeutta.
H yppyni onnistui ensimmäisellä yrityksellä. Pyysin toimitsijoita korot
tamaan riman 200 senttiin, jonka he tekivätkin rennosti, sillä tarkistusmittauksissa havaittiin tuloksen olevan 201 cm.” (Vesala Ilkassa 21.7.
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1964) Vesalan kehitys vuonna 1964 oli huimaa, sillä hän paransi vuoden
aikana ennätystään kokonaiset 20 senttiä.77
Vuonna 1965 Vesala kokeili ensimmäistä kertaa myös 10-ottelua. Tulok
sena oli heti nuorten piirinmestaruus tuloksella 5 865. Korkeushyppy py
syi kuitenkin vielä hänen päälajinaan. Seuraavana vuonna Vesala osallis
tui korkeudessa sekä nuorten että miesten kilpailuihin. Molemmissa sar
joissa hän saavutti SM-hopean. Vuonna 1966 Vesala edusti Suomea kaik
kiaan kolmessa maaottelussa ja osallistui Odessassa pidettyihin nuorten
EM-kilpailuihin. Erityisesti maaottelussa Ruotsia vastaan Vesala osoitti
olevansa suurten kilpailujen mies. Maaottelun korkeuskilpailusta ennus
tettiin vuonna 1966 ruotsalaisten juhlaa, mutta kaikkien yllätykseksi Ve
sala kiilasi hopealle uudella ennätystuloksellaan 204 cm. Suorituksen jäl
keen Vesalaa kuvailtiin lahjakkaimmaksi korheushyppääjäksi, joka Suo
mella koskaan oh ollut. Odessan EM-kilpailussa Vesala oli 9. tuloksella
200 cm.78
Ruotsi—Suomi maaottelut saivat Jorma Vesalan aina venymään parhaimpaansa. Vuosi 1967 oh edellisen vuoden toistoa. Tukholmassa pide
tyssä maaottelussa odotettiin jälleen Ruotsille kolmoisvoittoa, mutta toi
veet kariutuivat, kun Vesala hyppäsi huikeat 209 cm parantaen ennätys
tään 4 cm:llä. Tuloksena oh jälleen toinen tila. Tällä kaudella Vesala saa
vutti lisäksi nuorten Suomen mestaruuden, Kalevan kisoista pronssia ja
yhteensä 4 piirinmestaruutta. Vuonna 1967 Vesalan perheessä oh myös
toinen SM-mitahsti, kun Jorman veh Esko ponkaisi korkeudessa A-poikien SM-pronssille. Vuosi 1968 toi Jorma Vesalalle jälleen hopeamitalin
Ruotsi—Suomi maaottelusta ja pronssia Kalevan kisoista, mutta tällä
kaudella hän alkoi siirtyä jo yhä enemmän 10-ottehjaksi. Vesala otteh uu
deksi piirinennätystulokseksi 6 912 pistettä, joka oh tilastollisesti mesta
riluokan tulos.79
Opiskelu vei Vesalan vuoden 1969 alussa pois Kauhajoelta, mutta ei
Karhusta. Vesala sai opiskelustipendin kalifornialaiseen yhopistoon, jos
sa hänellä oh loistavat olosuhteet urheilemiselle ja yhopiston opiskelurytmi mahdolhsti päivittäisen harjoittelun. USAissa Vesala keskittyi
10-otteluun, koska huomasi yhopiston korkeushyppääjien tason olevan
liian kova menestymistä ajatellen: USAissa 213 cm ohsi ollut vasta kes
kinkertainen tulos. Ensimmäisenä opiskelukeväänään Vesala teki omaksi
ennätystuloksekseen 7 121 pistettä. Kesäksi Suomen Urheiluliitto len
nätti Vesalan vanhalle mantereelle kilpailemaan, mutta kausi meni kui
tenkin selkä- ja polvivaivoja sairastellessa eikä hän yltänyt samoihin tu
loksiin kuin aikaisempina vuosina. Vuonna 1970 Vesala oh jälleen kun
nossa. Keväällä hän paransi USAissa kilpaillessaan omaa ja samalla piiriennätystä kahteenkin otteeseen saavuttaen tuloksen 7 282 pistettä. Tu
los oh 6. paras Suomessa kautta aikojen. Kesäksi SUL kuljetutti Vesalan
jälleen Suomeen. Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa hän oh 10-ottelussa paras suomalainen pistein 7 336. Kovassa seurassa Vesalan ennätys-
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Jorma Vesala oli 1960-luvulla Karhun menestyvin ur
heilija.

tulos riitti pronssiseen mitaliin. SM-kilpailuissa hän paransi tulostaan
7 561:een, jolla irtosi mestaruus. Vuonna 1971 Vesala oli edelleen hyvässä
otteluvireessä ja ensimmäisten kilpailujen jälkeen piirinennätys kirjat
tiin hänelle pistein 7 653. SM-kilpailuissa Vesala oh toinen ja hänet valit
tiin myös Suomen EM-kilpailujoukkueeseen. EM-kisoissa Vesalan tulostehtailu katkesi jalan revähtämiseen. Kaudesta 1972 piti tulla Vesalan
uran huipennus. Harjoittelu ei kuitenkaan sujunut armeijan vuoksi toivo
tulla tavalla ja EM-kilpailuissa revähtänyt j aika haittasi koko kauden, jo 
ten Vesala ei päässyt parhaimpaansa. Seuraavalle kaudelle hän ei enää to
sissaan harjoitellut.80
Karhun naisyleisurheilijöistä lähes Vesalan tasoisiin saavutuksiin ylsi
Hannele Harju. Hän voitti ensimmäisen piirin mestaruutensa vuonna
1965 15-vuotiaiden tyttöjen pituudessa, tulos 465 cm. Ensimmäisen SM
mitalin hän voitti vuonna 1967, jolloin hän oh toinen B-tyttöjen pituudes
sa. Tyttöjen sarjassa Harjun paras saavutus oh vuonna 1969 Tfeuvan Ri
vakan väreissä aidottu 200 m aikaan 29,8 s, joka oh SE tulos. Vuonna
1970 Harju palasi takaisin Karhuun ja keskittyi 5-otteluun. Kausi 1971
oh Harjun uran menestyksekkäin. Hänet kelpuutettiin Suomen edusta
jaksi kolmimaaotteluihin Romania—Viro—Suomi, joissa hän oh pituu
dessa 3. uudella piirinennätystuloksella 603, ja Ranska—Italia—Suo
mi-ottelussa Harju oh 7. viisiottelussa pistein 4 279. Ruotsi—Suomi maa
ottelussa Harju oh parhaana suomalaisena 2. Kalevan kisoissa Harju ylsi
jopa kahteen mestaruuteen. 5-ottelussa tuh odotettu mestaruus pistein
4 280, mutta pituuden kultamitali 602 sentin hypyhä oh hevä yllätys.
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Kalevankisa näytöillään Harju lunasti paikan Euroopan mestaruuskisajoukkueeseen. Euroopan mestaruuskilpailuissa Helsingissä Harju hyp
päsi pituudessa oman ennätyksensä 611 cm, mutta ei sijoittunut kovassa
seurassa kärkipäähän.81
Menestyksekkään kauden jälkeen Harju lähti toiveikkaana hakemaan
itselleen kisalippua Munchenin olympialaisiin. Päälajikseen hän valitsi
pituuden, jossa hän arveli olevan paremmat mahdollisuudet yltää kan
sainväliselle tasolle. Kaudesta tuli kuitenkin rikkinäinen ja sairastelujen
vuoksi Harju ei päässyt parhaaseen mahdolliseen kuntoon, eikä Karhu
saanut vieläkään ensimmäistä edustajaansa olympiakisoihin.82
Karhun kolmas edustuskelpoinen yleisurheilija oh Hillevi Illikainen.
Hänen päälajinsa oh korkeushyppy, jossa hän korjasi vuonna 1968 B-tyttöjen piirinennätystulokseksi 153 cm. Seuraavana vuonna hän toi Kar
hun ainoan SM-mitalin B-tyttöjen korkeudesta sijoittumalla kolmannek
si. SM-mitalin lisäksi hän voitti piirinmestaruuden. Vuonna 1970 Illikai
nen voitti B-tyttöjen SM hopeaa korkeudessa ja toi piirinmestaruudet
Karhuun sekä korkeudesta että 300 metrin juoksusta.83
Karhun yleisurheilu oli 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa Vesalan, Har
jun ja Illikaisen saavutuksista huolimatta aallonpohjassa. Seura oh piirin
kokonaistoimintakilpailuissa 10. sijan huonommalla puolella ja pysyi
vain vaivoin I luokan seurana (paitsi vuonna 1969 jolloin se putosi Vesa
lan heikon kauden vuoksi II luokkaan). Yleisurheilun lamakauteen oli
monta syytä. Kyläosastojen toiminta oh yleisurheilun osalta laimennut,
joten sivukyhssä ei enää paljoakaan innostettu ja ohjattu nuoria yleisur
heiluun. Innostusta yleisurheiluun vähensi lisäksi Aronkylässä sijain
neen keskusurheilukentän heikko kunto. Siehä ei pystytty enää vuonna
1971 järjestämään edes piirinmestaruustason kilpailuja. Uutta kenttää
tarvittiin kipeästi keskustaan. Suurin syy yleisurheilun lamakauteen oh
kuitenkin valmennuksessa. Yleisurheihjoiden harjoittelussa ei ollut min
käänlaista suunnitelmallisuutta eikä Karhussa ollut valmentajia urheili
joiden ohjaamiseen. Tilanteeseen toi korjauksen Esa Pyhälä, joka palkat
tiin urheiluohjaajaksi vuonna 1970. Hän tarttui epäkohtiin ripeästi ja al
koi vetää ns. urheilukouluja, joissa koulutettiin Karhuun yleisurheilu oh
jaajia. Ensimmäisen kerran koulu pidettiin vuonna 1972 ja sillä saatiin
Karhuun heti toistakymmentä uutta ohjaajaa. Ohjaajista tuli jälleen se
innostava voima, jolla Karhun yleisurheilu saatiin nousuun 1970-luvulla.
Entinen kyläosastojen kykyjen etsimis- ja alkuohjaustyö siirtyi
1970-luvulla urheilukouluissa tuotetuille ohjaajille.84

Kuntourheilu
Karhuun perustettiin oma jaosto kuntourheilulle vuonna 1963. Jaoston
tehtävänä oh järjestää erilaisia tempauksia ja kuntourheilutapahtumia
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yhdessä kunnan urheilulautakunnan kanssa. Tälvella kuntourheilujaoston päätehtävänä oh kansanhiihtosuoritusten kirjaaminen ja laturetkien
järjestäminen. Ensimmäiset laturetket järjestettiin jo ennen kuntourheilujaoston perustamista 1960-luvun alussa reitillä Kurikka—Kauhajoki ja
lisäksi kyläosastot olivat järjestäneet kuntohiihtotempauksia. Varsinai
nen laturetkien vuosi oli 1965. Silloin laturetkitempauksia järjestettiin
reiteillä: Urheilutalo — Kansanopisto — Hangaskylä — Kainasto — Ur
heilutalo, Nummilahti — Könnö — Nummilahti ja Perä-Hyyppä — Lauha
— Perä-Hyyppä. Seuraavana vuonna laturetki hiihdettiin lisäksi reitillä
Kirkonkylä — Kokonkylä — Päntäne — Kirkonkylä. Kaikki laturetket
hiihdettiin vuosittain aina 1970-luvulle saakka, jolloin ne korvautui yh
dellä suuremmalla laturetkellä, Kauha-hiihdolla. Kävelyssä järjestettiin
Kävellen Kuntoa -tempauksia vuodesta 1964 lähtien. Siinä pidettiin kansanhiihtojen tapaan kirjaa suorituksista ja vuonna 1968 Kauhajoki si
joittui jopa neljännelle sijalle koko maan kuntokävelyssä.85
Kauhajoella kuntourheilumahdollisuudet paranivat huomattavasti,
kun syksyllä 1970 avattiin uimahalli kuntalaisten käyttöön. Uimahalli
rakennettiin ensisijaisesti kuntourheilulle ja kilpailukäyttö oli toissijais
ta, vaikka altaasta tehtiinkin kansallisten kilpailujen vaatimukset täyt
tävä. Uimahallin päätehtäväksi määriteltiinkin uimataidon ja hengenpelastustoiminnan opettaminen sekä koululaisten liikunnan monipuolista
minen. Luonnollisesti uimahalli herätti henkiin myös Karhun uimajaoston, joka alkoi toimia yhdessä kuntourheilujaoston kanssa. Ensimmäiset
pitäjän mestaruuskilpailut uudessa hallissa pidettiin marraskuussa
1971. Kilpailuihin osallistui vain 10 uijaa, mutta kiinnostusta "uutta” la
jia kohtaan löytyi, sillä 10 uijan suorituksia seurasi yli 200-päinen yleisö.
Marraskuussa hallissa järjestettiin myös piirinmestaruusuinnit, joiden
30 uijasta pääosa tuli Vaasasta. Karhun uimajaosto keskitti toimintansa
8—16-vuotiaiden kilpailuttamiseen ja valmentamiseen. Lisäksi jaosto oh
mukana erilaisissa tempauksissa, joilla kauhajokelaisia houkuteltiin al
taaseen ja uimahallin käyttöä pyrittiin lisäämään. Lions Club ja Karhun
uimajaosto järjestivät ensimmäiset puulaakiuinnit vuonna 1972. Puulaa
kiin ilmoittautui peräti 50 joukkuetta. Puulaakiuinteihin liittyen järjes
tettiin myös vesijuhla, jonka ohjelmaan kuuluivat mm. erityyliset vesiviestit, pellehypyt sekä uimakandidaattien ja maistereiden vihkimiset.
Karhun uijat lähtivät kohti 80-lukua Simo Koski-Lammin ohjauksessa.
Erillistä jaostoa uinnille ei vielä perustettu.86

Laman vuodet
Vuosina 1960—1972 Karhu kulki taloudellisista vaikeuksista urheilun
vaikeuksiin. Urheilutalossa suoritettu laajamittainen remontti rasitti
Karhun taloutta 1960-luvun ensimmäiset vuodet. Erilaisten tempausten,
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lähinnä kruunuhäiden ansiosta talous saatiin vuosikymmenen puolivälis
sä kuitenkin melko hyvälle pohjalle. Vuosikymmenen lopulla Karhu pys
tyi jo tekemään seuran talouden horjumatta kalkita sijoituksia, mm. os
tamaan Kasinon maa-alan omistukseensa. Urheilupuoleen Karhussa ei
puolestaan sijoitettu koko vuosikymmenellä. Thlokset heikkenivät var
sinkin vuosina 1965—1971 kautta linjan. Tulosten huononemiseen oli
syynä lähinnä vanhentuneet toimintaperiaatteet. Kyläosastoja pidettiin
edelleen nuorten urheilijoiden valmennuksen perustana. Jaostojen tehtä
vä oli lähinnä järjestää kilpailuja ja huolehtia urheilijoiden kilpailumat
koista. Rahoittamisen päävastuu oh pääsemällä ja jaostoista vain harvat
pystyivät kattamaan omat menonsa. Käytetty toimintatapa ja malli oh
1960-luvun lopussa jo tehoton. Kyläosastoissa ei maaltapaon vuosina
löytynyt enää voimia tehokkaaseen toimintaan. Tbisaalta tulostaso oh jo
niin korkea, että ” innokkaiden kylänm iesten” taidot eivät enää riittäneet
urheilijoiden valmentamiseen piirin tai Suomen huipulle. Valmentajien
piti olla jo ainakin puoliammattilaisia ja heitä Karhussa ei ollut.
Vuosikymmenen vaihteeseen mennessä Karhun imago urheiluseurana
oh pohjalukemissa. Kunnan johtoelimet eivät enää nähneet hyödylliseksi
tukea seuran toimintaa ja päteviä henkilöitä Karhun johtoon ei tahtonut
löytyä. Karhun puheenjohtajan virka oh 1950-luvulta lähtien koettu jon
kinlaisena kunniatehtävänä ja virkaan valittiin henkilö vasta tiukkojen
äänetysten jälkeen. Vuonna 1970, kun uuden puheenjohtajan valinta tuli
eteen, lamakautta elävän Karhun johtoon ei kuitenkaan ollut ruuhkaa.
Hallituksen sisältä uudeksi puheenjohtajaksi saatiin lopulta suostumaan
pankinjohtaja Arto Keski-Mäenpää. Hän asettui Karhun johtoon sillä eh
dolla, että seura laitetaan täysin uusiin puihin ja suoritettavassa uudis
tuksessa muun hallituksen tuh olla puheenjohtajan takana.87
Keski-Mäenpää lähti kaudelleen tekemällä perusteellisen pesänselvi
tyksen Karhun tilanteesta. Hän piirsi käyriä seuran taloudellisesta ja ur
heilullisesta kehityksestä. Käyrät todistivat synkästi, että Karhun urhei
lijat ohvat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pudonneet piirin kär
jestä, vaikka jaostot ohvat samaan aikaan käyttäneet toimintaansa ra
haa enemmän kuin koskaan. Hallitus ja jaostot toimivat tehottomasti,
koska hallitus koostui paljolta jaostojen puheenjohtajista. Luottamus
henkilöillä riitti harvoin voimia molempien tehtävien tehokkaaseen hoita
miseen. Organisaatio ei mahdollistanut jaostojen kovin itsenäistä toimin
taa, mikä oh ollut johtava periaate jaostoja perustettaessa. Edustustehtävien päällekkyys vähensi myös voimia, joiha seuratoimintaa ohsi voi
nut kehittää. Urheilutulosten heikkenemisen syy oh valmennuksen puut
teellisuus. Karhussa ei ollut päteviä valmentajia ja pitkäaikaisia suunni
telmia urheilijoiden valmennuksesta ei tehty. Lisäksi kunnan tarjoamat
harjoittelumahdollisuudet ohvat heikot. Kauhajoella ei ollut kunnollisia
pururatoja ja ennen kaikkea kunnan keskusurheilukenttätilanne oh sur
kea. Aron kenttä oh aikansa elänyt eikä se vastannut sijainniltaankaan
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enää ajan vaatimuksia. 1970-luvun ensimmäisinä vuosina epäkohtiin
puututtiin voimakeinoin ja seuraan luotiin uusi organisaatiomalli, jolle
annettiin nimeksi Karhu-8087
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KYLÄOSASTOT
LAAJIMMILLAAN 1950JA 1960-LUVUILL A
Karhun toiminnassa kyläosastot näyttelivät varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla tärkeää osaa. Kyläosastoja oli parhaimmillaan 11 kylässä: Hangaskylässä, Harjankylässä, Hyypässä, Ikkeläjärvellä, Kainastolla, Kauhajärvellä, Kokonkylässä, Nummijärvellä, Perä-Hyypässä, Päntäneellä ja
Sahankylässä. Lisäksi Aron- ja Kirkonkylässä olivat omat osastot, mut
ta niiden toimintaa ei voinut erottaa pääkarhun toiminnasta yhtä sel
keästi kuin muiden kyläosastojen. Aron- ja kirkonkylän osastot esiintyi
vät itsenäisinä vain erilaisissa kylienvälisissä kilpailuissa ja otteluissa.
1950-luku kokonaisuudessaan oli kyläosastojen kulta-aikaa. Silloin
yleinen innostuneisuus urheiluun oh voimakasta. Sota ei enää painanut
mieliä ja suomalainen urheilu menestyi, josta näkyvimpänä merkkinä oli
Helsingin olympialaiset vuonna 1952. Innostuneisuus näkyi uusien kyläosastojen perustamisina ja vanhojen kyläosastojen henkiin heräämisinä.
Kyläosastoissa puuhattiin omia urheilukenttiä ja kunnostettiin vanhoja
nuorisoseurataloja osastojen käyttöön. Urheilulajeista suosituimpia oli
vat yleisurheilu, hiihto, pesäpallo ja paini. Näissä lajeissa käytiin vuosit
tain kyläosastojen välisiä kamppailuja ja pitäjän mestaruuskilpailut oli
vat kyläosastojen voiman näytönpaikkoja. Kyläosastoissa oli myös vä
häistä "erikoistumista” tiettyihin lajeihin. Hyypän kyläosasto oli ehdo
ton ykkönen suunnistuksessa samoin kuin Kainasto painissa. Päntäneen
erikoisuutena oli jalkapallo ja Kokonkylästä erottuivat erityisesti paini
jat ja hiihtäjät. Nummijärvellä otettiin ensimmäisenä ohjelmaan painon
nosto. Harjankylän eli Alapään osasto oh Karhun vanhimpana alaosasto
na edelläkävijä naisurheilussa ja Laitasaaren hiihtomajan ansiosta se
nousi 1960-luvulla hiihdon keskukseksi.
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Kyläosastot olivat hyvin pitkälle itsenäisiä myös taloudellisesti. Kaik
ki hankkeet pyrittiin, ja osittain myös jouduttiin, toteuttamaan omin voi
min. Kyläosastojen miehet ja naiset tekivät mittaamattoman määrän tal
kootyötä kylän urheilun edistämiseksi. He rakensivat urheilukenttiä, pi
tivät arpajaisia ja keräyksiä kyläosastojen talouden kohentamiseksi.
Nuorisoseuratalot ympäri Kauhajokea olivat ahkerassa käytössä, kun
kyläosastot järjestivät erilaisia iltamia ja tanssiaisia. Parhaimmillaan ky
läosastojen talous oli vahvemmissa kantimissa kuin itse pääkarhun. Var
sinkin Kokonkylän osasto oh taloudellisesti vahva omistamansa Jokimaan lavan ansiosta. Muita ahkerassa käytössä oheita tiloja olivat Hon
kala Hyypässä, Pontela Perä-Hyypässä, Onnela Kainastolla, Maunula
Nummijärvellä, Tbimela Sepänkylässä ja Seuraintalo Päntäneellä. Kar
hun rakennettua Kasinon kyläosastojen talous alkoi kuitenkin vähitellen
heikentyä. Kasino oh liian kova kilpailija kyläosastojen pienille lavoille ja
Kasinolla säännöllisesti järjestetyt tanssit veivät väen iltamista sekä sa
malla innon niiden järjestämiseen. 1960-luvun lopulla monet kyläosastot
ohvat taloudellisesti jo pääkarhun tuen varassa.
Seuraavilla sivuilla on lyhyt katsaus Karhun jokaisen kyläosaston toi
mintaan erityisesti 1950- ja 1960-luvuilla. 1970-luvulla kyläosastot vähi
tellen hiipuivat. Kyhssä luonnollisesti jatkettiin urheilemista, ja joissain
toiminta oh melko aktiivistakin, mutta urheilua harrastettiin enemmän
kin kylän kuin Karhun alaosaston nimissä. Kyläosastojen hiipumisen
syynä oh aktiivisten vetäjien puute ja erityisesti 1960-luvun lopulla nuo
rison maaltapako vei voimat useista kyläosastoista. Tbisaalta myös kul
kuyhteydet keskustaan paranivat ja sivukylien urheilijat pystyivät har
joittelemaan Karhun valmentajien johdolla keskustan kentillä ja urheilutiloissa.1

Hangaskylä
Hangaskylän osasto oli2 Karhun kyläosastoista nuorin ja se perustettiin
19.10.1964. Hangaskylän osasto otti nimekseen Hangaskylän Karhun, ja
sen näkyvimpinä voimamiehinä toimivat Mauno Pättikangas, Reino AlaMartti, Aarne Korhonen ja Heikki Kontio. Urheilulajeina kyläosastolla
ohvat hiihto, yleisurheilu, paini ja palloilut: lento- ja pesäpallo. Erikoisuu
tena Hangaskylän ohjelmassa oh pöytätennis, jota ei harrastettu kyläosastotasolla missään muualla.
Hangaskylän Karhun toiminta lähti ripeästi käyntiin. Osaston järjes
tämissä tilaisuuksissa oh innostunutta väkeä ja urheihjoita riitti joka la
jiin. Suorituspaikkojen puute haittasi kuitenkin useimpia lajeja. Kyläotteluita hangaskyläiset kävivät hiihdossa ja yleisurheilussa Norin- ja Polvenkylän joukkueita vastaan. Näillä ns. kolmenkylän otteluita oh pitkät
perinteet. Niitä oh järjestetty aina 1930-luvun alkuvuosista saakka; eikä
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perinne ole katkennut Hangaskylän Karhun toiminnan hiljenemisen jäl
keenkään. Nykyisinkin kylät kisaavat vuosittain. Kesäisin kylien parem
muus ratkaistaan viestijuoksuilla ja talvisin viestihiihdoilla. Norin- ja
Polvenkylän lisäksi Hangaskylän Karhu kamppaili Kainaston kanssa
painissa ja pesäpallossa.
Hangaskylän Karhun historia toimivana kyläosastona oli kuitenkin
melko lyhyt ja 1960-luvun loppuun mennessä toiminta alkoi vähetä. Kun
nollisia harjoittelupaikkoja ei ollut ja varsinkin asiantuntevista ja innok
kaista vetäjistä alkoi olla pulaa.3

Harjankylä
Harjankylässä oli Karhun vanhin alaosasto. Se perustettiin jo
1920-luvulla. Sodan jälkeen sekin koki uuden tulemisen ja alaosaston vai
heista erityisesti 1950—1960 -luvuilla on seuraavassa kirjoittanut Pekka
Yli-Harja.
Sodista oli vähitellen selviydytty ja elämä palautui normaaliksi. Sa
maan aikaan alkoi urheilukin elpyä Kauhajoen Alapäässä, kuten Harjan
kylän aluetta silloin vielä yleisesti nimitettiin.
Harjankyläisten urheileminen keskittyi Raittius- ja Urheilutalolle, jon
ka omistivat Raittiusyhdistys Täisto IV ja Karhu yhteisesti. Talon vieres
sä oli kenttä ja rakennuksen yläkerrassa oh painikämppä.
Hiihto oh harjankyläläisten vahva laji. 40-luvun lopulla voitimme kol
me kertaa peräkkäin hiihtoviestin Kauhajoen halki Honkajoen rajalta
Kurikan rajalle. Siihen aikaan viesti käytiin maantiehiihtona. Joukkuees
sa hiihtivät Olavi Männistö, Urho Myllymäki, Täpani Nevala, Mikko ja
Juho (Jussi) Palo. Samat miehet hiihtivät vielä 50-luvullakin hyvällä me
nestyksellä, silloin oh jo kuitenkin siirrytty maantieltä laduille. Jussi Pa
lo oh aikanaan yksi parhaimmista kansallisen tason hiihtäjistä Kauha
joella. Harjankylästä 1950 ja 1960-luvuilla Kauhajoen kärjessä hiihtivät
Pentti Mäki-Kala ja Heikki Äijö, jotka kävivät myös monet kansalliset ki
sat ja maakuntaviestit hyvällä menestyksellä. 1960-luvulla kyläinvähnen
viesti muuttui Kauhajoen halki hiihdosta 10 kertaa 5 kilometrin viestiksi
ja edelleen Harjankylästä oh asettaa iskukykyinen joukkue lähtöviivalle.
Pentin ja Heikin lisäksi joukkueessa hiihtivät Säntin Matti, Äijön Matti,
Ojaniemen Matti ja Laitamäen Matti. Harjankyläläisistä tytöistä hiihtä
jinä on mainittava ainakin Pirkko Mäki-Kala, Sisko Rintatalo ja Thovisen
sisarukset.
Piirikunnalhsia Laitasaaren hiihtoja järjestettiin 1960-luvun alussa
Harjan koululla ja silloin heräsi ajatus oman hiihtomajan saamiseksi Laitasaareen. Tuumasta toimeen. Valittiin toimikunta, jonka johtoon tuh
Leo Äijö. Käytiin tutustumassa muutamaan hiihtomajaan ja tehtiin lo
pullinen päätös oman hiihtomajan rakentamisesta. Laitasaaren omistus
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Laitasaaren hiihtokeskus.

ja rahoitus perustettiin säätiöpohjalle. Säätiön hallituksen puheenjohta
jaksi valittiin Veikko Äijö, jonka johdolla hiihtomajahanke lähti ripeästi
eteenpäin. Harjankylän metsänomistajat suhtautuivat hankkeeseen
myötämielisesti ja puuta kertyi nopeasti melkein talon tarve. Perustuk
set tehtiin keväällä 1964 ja talo vihittiin vuoden 1965 puolella. Hiihtoma
jan valmistuminen vilkastutti kylän hiihtotoimintaa entisestään ja
1960—1970 -luvuilla Karhun hiihdon keskus oh Laitasaaressa, jossa Vas
kivuoren Jaakko piti ladut kunnossa. Laitasaaressa järjestettiin kansalli
sia hiihtoja ja piirinmestaruusampumahiihtoja ja muita kilpailuja, kun
nes kisapaikka muuttui Sotkaan. Laitasaaren hyvää maastoa ja latuja
ovat jääneet käyttämään eri firmat puulaakihiihdoissaan ja mm. Maata
lousseura on pitänyt vuosittain Hanneksen hiihdot. Ihlo palvelee nyky
ään kylän tarpeita ja se on Harjankylän Maa- ja Kotitalousseuran omis
tuksessa. Myöhemmän käytön kannalta oli hyvä, että Laitasaaren majas
ta tehtiin tarpeeksi suuri, jotta salissa on voinut harrastaa esim. lentopal
loa, jossa Harjankylä on voittanut muutaman kyläpuulaakimestaruudenkin.
Raittius- ja Urheilutalon painikämpällä kävi kova töminä vielä
1950-luvun alkupuolella. Harjoituksia olivat vetämässä painimiehet Ii
sakki Ristimäki ja Heino Hakala. R- ja U-talon matoilla 1950-luvulla par
haita otteita esittivät Ilmari Uusi-Äijö, Esko Seppilä, Matti Aalto ja
Pentti Suojala, joka oh 1940-luvun lopulla jopa piirin tasolla kova tekijä.
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Harjankylän miesten pesäpalloyhdeksikkö: takarivi vasemmalta: Pekka Yli-Harja,
Mauno Mäki-Äijä, Jussi Palo, Tapani Nevala, Tapani Mäki-Äijä. Eturivi vasemmalta:
Matti Aalto, Sauli Marttila, Anselmi Linjamäki ja Pekka Ala-Harja.

Raittius- ja Urheilutalolla harrastettiin myös toista kamppailulajia, kun
nyrkkeilyharjoituksia pidettiin Äijön veljesten, Taunon ja Maunon, joh
dolla. Mauno Ä ijö voitti jopa Suomen juniorimestaruuden 80 kg:n sarjas
sa vuonna 1947 Kauhajoella pidetyissä kilpailuissa. Tauno puolestaan oh
samoihin aikoihin piirinmestari raskaassa sarjassa. Nyrkkeilyinnostus
kuitenkin sammui melko nopeasti, eikä Äijön veljesten lopetettua lajin
harrastaminen Harjankylässä, kuten ei myöskään koko Kauhajoella,
enää jatkunut.
Pesäpallo oh kesälajeista 1950-luvulla numero 1. Kyläsarjassa pyöri lä
hes 10 joukkuetta ja lisäksi harjankyläiset pelasivat piirin perussarjassa
Karhu IV nimisellä joukkueeha. Kenttä saatiin tasattua "vaateriin” kun
nan avustuksen turvin ja vieläpä täysmittaiseksi. Joukkueissa ovat vuo
sien mittaan pelanneet mm. Palon Jussi, Nevalan Tapani, Linjamäen A n
selmi, Keski-Valkaman Sulo, Mäki-Äijön veljekset Tapani ja Mauno, Ant
tilan veljekset Reino ja Erkki, Yh-Harjan veljekset Juhani ja Pekka,
Marttilan Sauh, Äijön Heikki, Mäki-Kalan Pentti, Suojalan Pentti, Aal
lon Matti sekä Ala-Harjan Pekka. Junioreissa pelasivat Aholan veljekset
Juhani ja Heikki, Keski-Äijön Olh, Rinne-Laturin Tbivo sekä Raivion
Erkki. Karhun I joukkueessa ovat pelanneet vuosien mittaan Juhani YliHarja, Heikki Ä ijö ja Heikki Ahola. H yviä harjoitusotteluita käytiin Ku
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rikan Ryhdin Lohiluoman joukkueen ja Hangaskylän joukkueen kanssa
puolin ja toisin. Harjankylän naispesäpalloilijat haastoivat jopa Kauha
joen kunnanvaltuuston pesisotteluun R- ja U-talon kentälle. Ottelun tuo
marina toimi Thavi Kuutti. Lopputulosta en muista, mutta taisivat naiset
voittaa. . . Naisista puheenollen on mainittava: Impi Ahola (Raivio), Syl
vi Äijö, Helena Ahola ja Äijön sisarukset Ritva ja Kaarina, jotka olivat
oppikoulujen Suomen mestareita ja myöhemmin Karhun edustajina jopa
Itä—Länsi otteluissa pelaamassa.
Yleisurheilua harrastettiin siinä määrin mitä kenttäolosuhteet antoi
vat myöten. Yleisurheiluissa kilpailut käytiin lähinnä seuraotteluissa ja
kesäjuhlien, joita silloin vielä 1950-luvulla vietettiin, yhteydessä. Harjan
kylässä parhaita yleisurheilijoita olivat Soinin Erkki keskimatkoilla,
Marttilan Thomas, Mäki-Äijön veljekset Täpani ja Mauno pituudessa ja
3-loikassa sekä Marttilan Sauli, joka juoksi satasen alle 12 sekunnin.
1960-luvun lopulla kylienvälisessä 3x1500 metrin viestissä Harjankyläs
tä oh vahva j oukkue. Kylä voitti viestin kolme kertaa peräkkäin j a sai pal
kintona olleen kiertopalkintopytyn omakseen. Voittoisassa joukkueessa
viestiä olivat viemässä Heikki Äijö, Markku Mänty-Sorvari ja Raimo
Törmä.
Kultaseppä Eino Kinnari lahjoitti vuonna 1961 kiertopalkinnon kylien
väliseen poikapyöräilyyn, ja ensi kertaa pytystä poljettaessa harjankyläiset korjasivat voiton kotiin. Parhaita harjankyläisiä pyöräilijöitä olivat
Raimo Kuusela, Seppo Marttila, Jaakko Yli-Harja, Olavi Tbivakka ja
Martti Seppi. Kilpailuvälineinä käytettiin vakiopyöriä.
Kyläosaston puheenjohtajina ovat toimineet vuosina 1950—1970 Erk
ki Soini ja Jorma Marttila vuoden kumpikin, Pekka Yli-Harja, Aarne
Rantala sekä Pentti Mäki-Kala hieman pidemmät kaudet. Pitkän linjan
karhulaisia kyläosastossa ovat olleet Veikko Äijö, hänen ansiotaan on
Laitasaaren hiihtomaja ja lisäksi hän on ollut useita vuosia Karhun tukijaoston puheenjohtajana, Ilmari Säntti, Heino Hakala, Leo Äijö, Täuno
Ä ijö ja Tapani Mäki-Äijö. Nämä miehet ovat tehneet pitkän päivän Kar
hun eri jaostoissa mitan päässä tai kello kourassa, niin kesällä kuin talvel
lakin.

Hyyppä
Hyypän kyläosasto oli Harjankylän ja Päntäneen osastojen rinnalla yksi
vanhimmista. Se perustettiin jo 1930-luvulla. Hyypän kyläosasto koostui
useammasta kylästä ja suurimman panoksen osaston toimintaan antoi
vat Tfeevahaisen-, Könnön-, Kiviluoman-, Pantti- ja Heikkurinkylän urhei
lijat. Urheilulajeista merkittävimmät olivat yleisurheilu, hiihto, paini ja
pesäpallo sekä 1950-luvulta lähtien varsinkin suunnistus. Urheilutapah
tumat keskittyivät koulujen, Honkalan ja pienviljehjäin talon, Jbimelan,
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Hyypän urheilukentän vihkiäiset pidettiin 23.8.1959.

ympäristöön. Lisäksi Hyypänmäen ympäristö oli ahkerasti hiihtäjien
käytössä ja siellä pidettiin vuosittain aina 1970-luvulle saakka kansalli
set Hyypän hiihdot.
Sodan jälkeen alkoi myös Hyypän kyläosastossa toiminnan vuodet.
Osaston johtoon asettuivat värikkäät persoonat Valde Uusi-Pantti ja Il
mari Ala-Pantti, jotka saivat muut urheilusta kiinnostuneet kyläläiset
liikkeelle. Tbimintaa haittasi, kuten kaikkialla muuallakin, pula välineis
tä. Vähitellen niitä saatiin kuitenkin hankittua joko kyläosaston toimes
ta tai Karhun lahjoituksina ja tiiviit kyläosaston jäsenten väliset kamp
pailut seurojentalojen tai urheiluun suopeasti suhtautuneiden isäntien
pihamailla ja teillä alkoivat. Olosuhteet eivät luonnollisestikaan olleet
parhaat mahdolliset tulostehtailuun ja harjoitteluun, ja heti 1950-luvun
alussa kyläosasto alkoi puuhata Hyyppään omaa urheilukenttää. Kent
tähanke sitten työllisti kyläosastoa lähes koko vuosikymmenen.
Pitkien esivalmistelujen jälkeen saatiin Hyypän kentän rakennustyöt
käyntiin vuonna 1956. Kentän maa-alue ostettiin kesäkuulla 1956 ja vä
littömästi maata alettiin muokata lähinnä Thuno Rinta-Korven, Heikki
Niemisen, Valde Uusi-Pantin ja Eino Huhtaviidan johdolla urheiluken
täksi. Kentästä oli tarkoitus tehdä vaativatkin tarpeet tyydyttävä. Juok
suratoja tehtiin 6, jotka olivat pituudeltaan 300 metriä ja ne päällystet
tiin Kainaston tiilitehtaalta tuodulla tiilimurskalla. Hyypän kenttä oli
ensimmäinen 6 ratainen juoksukenttä Kauhajoella. Juoksuradoista piti
alunperin tehdä 400 m pitkiä, mutta ostettu maa-ala ei sitä mahdollista-
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H yypän joukkue kokoontunut juhlistamaan Lustilanlenkin voittoa 1960-luvulla.

nut. Tiilimurskarata oli erittäin kaunis katsella, mutta päällysteenä tiilimurska oli epäkäytännöllinen: se oli liian karkeaa ja se rikkoi juoksupiikkarit melko nopeasti. Kenttälajeille tehtiin omat suorituspaikat. Kuulalle
ja kiekolle valettiin heittoympyrät ja korkeus- ja pituushyppy saivat
omat suorituspaikkansa. Urheilukenttä soveltui myös pesäpallon pelaa
miseen. Kentälle pystyi piirtämään täyspitkän pesäpallokentän rajat.
Urheilukentän rakennustyöt kestivät lähes neljä vuotta. Tänä aikana
kentälle tehtiin salaojat, muokattiin ja tasattiin juoksuratoja, tehtiin
maakatsomot jne. Kaikki työ tehtiin talkoilla ja parhaimmillaan kentällä
hääräsi lähes 30 hevospeliä kuljettajineen. Mittaamattoman arvokkaan
talkootyön lisäksi kenttä nieli rahaa kaikkiaan 1.6 miljoonaa markkaa,
jotka saatiin keräyksillä, kunnan avustuksina ja veikkausvoittovaroista.
Kentän juhlalliset avajaiset vietettiin 23.8.1959. Kentän vihkiäisissä
oh Karhun johdon lisäksi nimekäs joukko karhulaisia ja muiden seurojen
urheilijoita, jotka kisailivat avajaiskilpailussa. Vihkiäisten jälkeen kenttä
palveli lähinnä Hyypän kyläosastolaisia ja vuosittain käytiin tiukkoja
kamppailuja Perä-Hyypän kyläosaston kanssa. Pääkarhun järjestämiä
kilpailuja kentällä ei paljoakaan pidetty, vaikka olosuhteet olivat vähin
täänkin samaa tasoa kuin Aron kentällä. Syynä oh ennen kaikkea kentän
sijainti. Hyypän kenttä oh vielä liian hankalien kulkuyhteyksien takana
koko Karhun käytettäväksi. Muutenkin kentän käyttö jäi, sen rakentami
sen vaatimista ponnisteluista huohmatta, melko vähäiseksi. Kenttä alkoi
rapistua jo 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla siitä oh jäljellä vain valetut
kiekko- ja kuulaympyrät heinikon sisällä. Kenttää ei enää tarvittu, koska
kulkeminen keskustaan alkoi olla helppoa ja nuorisoa kylässä oh yhä vä
hemmän. Nykyisin urheilukentän ympäristö on ahkerassa käytössä tal
vella, kun hiihtäjät ja erityisesti ampumahiihtäjät käyttävät aluetta har
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joittelussaan. Kyläläisten toimesta alueelle on rakennettu myös jääkiekkokaukalo, jossa kaukalopalloilijat kolisuttavat laitoja lähes joka ilta.
Yleisurheilun lisäksi Hyypän kyläosastossa harrastettiin erityisen ah
kerasti hiihtoa ja suunnistusta. Hiihdolle löytyivät erinomaiset maastot
Hyypänmäestä, ja siellä järjestettiin usean vuoden ajan kansalliset H yy
pän hiihdot. Kyläosaston suunnitelmissa oh pitkään myös hyppyrimäen
rakentaminen Hyypänmäkeen, mutta rakentamista siirrettiin vuodesta
toiseen ja viimeksi mäkihankkeesta luovuttiin "toistaiseksi” vuonna
1956. Vähitellen hyppyrimäki unohtui yleisen mäkirakentamisbuumin
laannuttua, mutta hiihto on näytellyt tärkeää osaa Hyypässä tähän päi
vään saakka, varsinkin, kun kylään saatiin valaistu pururata 1980-luvun
alussa. Suunnistus oh Kauhajoella Hyyppä-keskeistä koko 1950- ja
1960-luvun, koska suunnistuksen voimahahmo Ilmari Lusa asui Könnön
koululla. Lusa tartutti suunnistuskipinän Yli-Teevahaisen Olaviin ja Ka
leviin, Kalho-Könnön Aarnoon, Pekkaan ja Täpaniin, Niemisen Perttiin ja
Akuun sekä moniin muihin.4

Ikkeläjärvi
Ikkeläjärven kyläosasto perustettiin "Kyläosastobuumin” aikoihin
1940-luvun lopussa. Osaston ohjelmaan otettiin hiihto, yleisurheilu ja
paini. Hiihdossa järjestettiin kyläosaston sisäisten kilpailujen lisäksi
viestikamppailuja
Nummijärven
kanssa
muutamana
vuonna
1960-luvulla reitillä Ikkeläjärvi — Nummijärvi — Nummikoski. Yleisur
heilijoille puuhattiin kenttää koko 1960-luvun ja vuosikymmenen lopulla
kenttä saatiin talkootyöllä ja kunnan avustuksin siedettävään kuntoon.
Kyläosaston puuhamiehinä ohvat mm. Mauri Järvilehto, Thomo MäkiLohiluoma ja Raimo Lepola.
Ikkeläjärven kyläosaston toiminta oh vähäistä koko sen historian ajan.
Kylä kärsi muuttotappioista, kuten kaikki muutkin keskustasta etäällä
sijainneet kylät. Ikkeläjärven kyläosaston tarvetta toisaalta vähensi ky
lässä vilkkaasti toiminut ja toimiva nuorisoseura. Usein nämä kaksi jär
jestöä toimivatkin päällekkäin. Nuorisoseura monipuolisempana järjes
tönä sai kuitenkin kyläläiset liikkeelle paremmin kuin Karhu, eikä
1970-luvulla Ikkeläjärvehä enää kokoonnuttu Karhun kyläosaston puit
teissa.5

Kainasto
Kainaston kyläosasto oh Karhun vilkkaimpia osastoja. Se perustettiin
heti sodan jälkeen ja urheilulajeina ohvat tavalliset kyläosastojen lajit:
yleisurheilu, hiihto, pesäpallo ja erityisen kuuluisa Kainasto oh painijois-
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Kainaston painijoiden ensimmäinen harjoittelutila juuri ennen purkamista vuonna
1952.

taan. Pesäpallo sai varsinkin 1960-luvulla merkittävän jalansijan kyläo
sastossa. Kainaston joukkue nousi jopa maakuntasarjaan vuonna 1961,
mutta joutui siitä luopumaan resurssipulan vuoksi jo ensimmäisen otte
lun jälkeen. 1960-luvun Karhun parhaat hiihtäjät Jaakko Kartano ja
Heikki Tälvitie olivat myös Kainaston kyläosaston ” k a s v a t t e ja Kainastolaisia puuhamiehiä olivat mm. Lauri Myllyniemi ja Arvo Heikkilä, joka
on seuraavassa kirjoittanut kainastolaisen painin kulta-ajasta, jonka me
nestynein painija oli Suomen mestaruuteen saakka yltänyt Aim o Heik
kilä.
Jo 1930-luvulla aloitettiin painin harrastaminen Kainastolla. Harjoi
tuspaikkana oh Kainaston Polttoturpeen kasarmirakennus, jossa Aleksi
ja Eeli Panttila kävivät opettamassa painin jaloja taitoja Kainaston nuo
risolle vuodesta 1935 lähtien. Sota-aika keskeytti alkaneen harrastuksen
useaksi vuodeksi.
Sota-ajan jälkeen uuden sysäyksen painiharrastukselle antoi kansalli
sella tasolla erinomaisesti menestynyt oman kylän kasvatti Eino Majaneva. Hän halusi opettaa taitojaan kylän pojille ja miehille. Harjoituspaikka vain puuttui. Asiaan tuli korjaus, kun seitsemän pojan isä, Sameli
Heikkilä innostui asiaan ja luovutti harjoitustilaksi pienen, tyhjäksi jää
neen ”,s yytinkituuan”, jolla oh kokoa vain parikymmentä neliöä. Painima
ton puolikas levitettiin lattialle, se ulottui vähän sivuseinillekin. Nurkas-
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Kainaston edustava painijakaarti vuonna 1950.

sa oli kamiina, jolla lämmitettiin. Kamiinan päällä lämmitettiin kattilas
sa pesuvettä. Harjoittelijoita oli 20—30. On muistettava, että tuohon ai
kaan ei ollut televisiota, videota eikä edes radiota läheskään joka talossa.
Tälvella ei ollut paljoakaan harrastamisen mahdollisuuksia. Nuorisoseu
ra toimi, mutta se kokosi varttuneempaa väkeä. Kirkonkylän painikämpälle oh 10 km, se olisi pitänyt kulkea polkupyörällä, jos tie olisi ollut au
ki, muuten kävellen tai hiihtäen. Nyt oh pojilla mahdollisuus harrastaa,
ja tuo harrastus veti mukaansa koko kylän. Isännät seurasivat harjoituk
sia, emännät ja tyttäret olivat kilpailuissa kannustamassa omiaan ja
evästivät ja muuten varustivat kilpailumatkoille. Puuhaan lähtivät innol
la mukaan kylän nokkamiehet asemapäällikkö Isännäisestä lähtien.
Harjoitustila todettiin pian liian pieneksi, etsittiin suurempaa. Se löy
tyi aivan aseman läheltä Mansikkamäeltä. N yt mahtui koko matto latti
alle. Ainoa vaikeus oh se, että harjoitustiloihin piti kulkea ikkunan kaut
ta. Vuonna 1949 päättivät kyläläiset ryhtyä rakentamaan kylän pojille ja
miehille kunnollisia harjoitustiloja. Perustettiin Kainaston Urheilutaloja
Kenttä Oy. Järjestettiin varainkeräyksiä ja syyskesällä ostettiin Mänty
län Jaakolta mylly tontti. Siihen ruvettiin talkootyönä rakentamaan painikämppää. Rakennusaineet olivat säännöstelyn alaisia, niitä sai ostaa
vain ostoluvilla. Innostuneet kyläläiset eivät kuitenkaan luovuttaneet.
Jokainen hankki rakennusaineita, kökkiä pidettiin ja erinomaisena yh
teishengen tuloksena painikämppä oli vuoden lopussa valmis. Ison har
joitussalin lisäksi olivat pukeutumistilat ja sauna. Kyläläisten saavutus
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oli todella merkittävä. Omatoimisesti, talkootyönä oli tehty hyvät harjoi
tustilat. Ei jääty odottelemaan kunnan rahoitusta eikä veikkausvoittova
roja.
TRmmikuun lopulla 1950 järjestettiin vihkiäisjuhla. Koko kylä oli sil
loin liikkeellä. Karhun kunniapuheenjohtaja Vihtori Kuutti ja kunnanhal
lituksen edustaja V. Leppiniemi olivat kutsuvieraina paikalla. Ohjelmas
ta voisi mainita musiikkiesitysten lisäksi Jussi Sillanpään lausuntaesityksen, Eetu Huupposen voimakkaan puheen nuorille urheilijoille ja ase
mapäällikkö Hannes Isännäisen esittämän rakennushistoriikin. Onnitte
luja esittivät kutsuvieraiden lisäksi Osuuskassa, Pienviljelijäyhdistys,
kauppias Koivisto ja kylän opettaja S. E. Risku. Vihkiäisjuhlapäivän il
lalla järjestettiin Onnelassa painikilpailut. Sali oli täynnä, ja tuloilla mak
settiin rakennuslaskuja. Noista kilpailuista kirjoitti paikallinen sanoma
lehti seuraavaa: ”Illalla suoritettiin Kainaston Ns-talossa oikein juhlapainit, joissa iski yhteen kaksi kyläkunnan voimakasta painijoukkuetta,
Heikkilän kuusi voimakasta poikaa asettui muita kyläosaston painijoita
vastaan. Tässä kamppailussa Heikkilän pojat pitivät pintansa ja voitti
vat ottelun.” Kylän nuoret painijat todella ansaitsivat saamansa lahjan
— uuden painikämpän. Siitä olivat osoituksena ne monet kansallisestikin
merkittävät saavutukset, joita tuon harjoitustilan käyttäjät myöhemmin
kotikylänsä ja urheiluseuransa kunniaksi saavuttivat.
Kovia seuraotteluja käytiin aina useita yhtenä talvikautena. Suurim
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man suosion painiyleisön keskuudessa saavuttivat jokavuotiset Kainasto—Nori -ottelut. Niissä oli oikein Ruotsi—Suomi -ottelujen tunnelmaa.
Yleisöä niin paljon, kuin saliin mahtui, aina osa seisomapaikoillakin ja
tunnelma korkealla. Lisäksi käytiin otteluja Kokonkylää, Päntänettä ja
Harjankylää vastaan. M yös Karijoen Tappara, Jurvan Urheilijat ja Suupohjan maamieskoulu muistuvat seuraotteluvastustajina. Erikoisuute
na, joka ei varmastikaan ole ollut kovin yleinen koko maatakaan ajatel
len, oli Kainaston ja Kokonkylän kansakoulujen välinen painiottelu.
Kummastakin koulusta oh 2 painijaa joka sarjassa. Vauhdikkaita ottelui
ta oli seuraamassa salintäyteinen yleisö. Painileirejä järjestettiin yhdessä
naapurikylien kanssa. Karhun painin voimaa ja massojen suuruutta ku
vaa se, että kaikkein kovimmat ja katkerimmat koitokset käytiin, kun
karsittiin pääsystä seuran edustusjoukkueeseen. Kyläosaston puitteissa
järjestettiin joka kuukausi kylän painikilpailut, ja keväisin oli tapana pal
kita myös ahkerimmat harjoittelijat.
On varmaa, että kyläläisten suuri innostus painiin ohjasi suuren jou
kon poikia hyvän harrastuksen pariin ja näin säästi ehkä hyvinkin paljol
ta pahalta. Se kehitti poikia henkisesti ja ruumiillisesti. Se kasvatti Suo
men mestareita ja antoi Suomen painille kaikkien aikojen parhaan suo
malaisen painivalmentajan, Tbivo Sillanpään.

Kauhajärvi
Kauhajärven kyläosasto kuului Ikkeläjärven kanssa samaan luokkaan,
jossa toiminta ei päässyt kunnolla jaloilleen koskaan. Kyläosasto perus
tettiin 23.3.1956 ja sen johtoon tuli opettaja Täuno Judström. Hän oh
Kauhajärven kyläosaston puheenjohtaja lähes koko sen historian ajan.
Urheilulajeina Kauhajärvellä ohvat hiihto, yleisurheilu ja pesäpallo. Hiih
to oh oikeastaan ainoa laji, jossa kyläosaston edustajia näkyi kilpailemas
sa laajemmaltikin ympäri Kauhajokea, ja jossa järjestettiin vuosittain
kyläosaston omia kilpailuja. Yleisurheilua samoin kuin pesäpalloa haitta
si kalusto- ja kenttäpula. Kauhajärven kyläosastollakin oh urheilukentäl
le varattu alue, mutta osaston voimat eivät riittäneet sen kunnostami
seen.
Kauhajärvellä toiminta hiljeni lähes täysin jo 1960-luvulla ja Judström
joutui vuodesta toiseen toteamaan, että kyläosastolla ei ollut mahdolli
suuksia tehokkaaseen toimintaan, koska nuoret lähtivät kylästä muualle
työnhakuun.6

Kokonkylä
Kokonkylän alaosasto oh ehkä kaikkein eniten täysin itsenäinen, erillinen
” urheiluseura” Karhussa. Innostuivathan he joskus esiintymään myös
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Kokonkylän Urheilijoiden nimen alla. Kyläosastolla oli runsaasti nimek
käitä urheilijoita ja talous aina 1960-luvulle saakka vankoissa kantimissa
oman tanssilavan ansiosta. Unto Lyly-Yrjänäinen on kirjoittanut seuraavassa Kokon kyläosaston vaiheista.
Kokonkylässäkin oh sodan jälkeisinä vuosina monien talojen piha
maalla tai lammashaassa pienoisurheilukenttä. Vaatimustaso ei ollut
korkea. Niin korkeus- kuin pituushyppypaikan yhteiseksi pehmusteeksi
riitti lapiolla käännetty ja möyhennetty maa. Kuulan korvikkeena oli
pyöreä kivi, ja keihästä markkeerasi suorasta puusta keihään muotoon
veistetty keppi. Läheisellä kylätiellä oli maahan lyödyillä merkeillä rajat
tu eri pituisia pätkiä juoksuareenoiksi. Näissä puitteissa pidettiin kovia
nurkkakuntaolympialaisia. Käynnissä oh ankara valmentautuminen
Lontoon olympialaisiin. Vastaavaa toimintaa harrastettiin talvella hiih
don parissa.
Joukko innokkaita urheilumiehiä perusti toiminnalle katto-organisaa
tioksi Karhun Kokon kyläosaston 28.12.1944. Puuhamiehistä mainitta
koon Pöyryn veljekset, Ahtiaisen veljekset, Pentti Kulmala, Viljo Suokas
ja Aate Mattila. Karhun toiminta perustui tuolloin enimmäkseen kyläo
sastojen toiminnalle. Yleisurheilu ja hiihto ohvat lajeina.
Vaatimattomatkin puitteet aiheuttivat kustannuksia. Tulonlähteeksi
keksittiin Jokimaasta huvialue. Yrjö Yrjänäinen vuokrasi kyläosastolle
tarkoitukseen sopivan niemen. Puuhamiehet panivat pystyyn ensin laa
jamittaisen puunkeruukökän. Aluksi tehtiin tanssilava ja soittajien tila.
Tietysti rakennettiin myös vaatimaton yksireikäinen sekä miehille että
naisille ja ravintolakatos. Rakennustyötkin tehtiin talkootöinä. Ammattimiehinä toimivat Pentti Kulmala ja Veikko Kohtala sekä työnjohtajana
Tbivo Nurmela. Lava löi itsensä läpi tanssiyleisön keskuudessa. Valitetta
vasti elettiin säiden armoilla, koska lava oh seinätön katos. Onneksi kui
tenkin keksittiin varajärjestelmäksi: ”Sateen sattuessa Louhelassa”, jo 
ka oh kylän nuorisoseuratalo. Huvituloista osa käytettiin lavan seinävuoraukseen ja laajennustöihin. Jokimaan lavasta tuh vähitellen maakunnan
kuulu.
Koska huvialueen rakentaminen oh kyläkunnan yhteinen voimannäy
te, ei kyläosasto voinut itsekkäästi yksin nauttia tuloksista. Moraalinen
velvollisuus oh antaa yksi pyhänseutu jokaiselle kylässä toimineelle yh
distykselle. Pääkarhullekin annettiin oma viikonloppunsa, koska sen pe
lättiin muuten tekevän oman tanssilavan ja vievän yleisön. Pelko ei ollut
kaan aiheeton. Karhun kanssa yhteisillä juhannusjuhlilla Jokimaa sai
maakunnallisen maineensa.
Yleisurheilua harrastettiin kesällä Louhelan pihamaalla, koska urheilu
kenttää ei ollut. Juoksuja varten mitattiin kylätielle tarvittavat pätkät.
Pitkät matkat juostiin Karj alankadun lenkkinä j a siitä vakiintui nimi Ko
kon Maraton. Kaksi kertaa viikossa pidettiin sarjakilpailut. Ibimitsijoina
ohvat useimmiten Yrjö Yrjänäinen, Eero Raitio, E emi Kohtala, Aarne
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Kokonkylän painikämpästä ei ole jäljellä muuta kuin ehkä tämä ainoa valokuva, joka
onneksi löytyi aivan sattumalta.

Lusa ja Pentti Ala-Kokko. Harrastus oli niin laajaa, että löytyi täysi edus
tus vuorokesinä järjestettyihin seuraotteluihin 'suurta’ Päntänettä vas
taan. Karhu sai myös useita edustusurheilijoita Kokon kyläosastosta.
Heistä nimekkäin 1950-luvulla oli Antti Lusa, joka voitti 17-vuotiaissa
pojissa vuosina 1951 ja 1953 korkeudessa Suomen B-mestaruuden. Kar
hun taloudellisen tilan heikkouden vuoksi, Kokon kyläosasto maksoi
omien edustusurheilijoidensa matkakorvaukset.
Kylän urheiluelämän kehittämismahdollisuudet paranivat ratkaisevas
ti vuonna 1949, kun urheilukeskukseksi siirrettiin Parjakannevan laidas
ta tarpeettomaksi jäänyt naistyösiirtolan parakki. Se oh hyvin kevytra
kenteinen. Lämpöeristystä oh 5 cm, ikkunat yksinkertaiset, mutta lämmityslaitteena oh tehokas suuresta rautapöntöstä rakennettu "tonnoo”.
Parakin vihkiäiset ohvat 29.3.1949. Ohjelmasta mainittakoon Aarne Lusan tervehdyspuhe, toiminnanjohtaja Eetu Huupposen juhlapuhe ja Kar
hun mies- ja naisvoimistelijoiden hippatervehdys. Parakin hoitamisen ot
ti huolekseen Aate Mattila, joka lämmitti sen lähes joka ilta kylän nuoria
varten. Hän paini myös itse ja ohjasi poikia painin aakkosissa.
Painista tuli kylälle uusi voimakas harrastus. Kaksi iltaa viikossa har
joiteltiin tiiviisti. Martti Samppala jaksoi opastaa ja innostaa aloittelevia
poikia, vaikka oikoj aikaisena toipilaana niskalenkin näyttö j äikin vähän
puutteelhseksi. Thloksia alkoi syntyä. Karhu sai uusia edustajia riveihin-
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sä ja kyläotteluita Päntänettä ja Kainastoa vastaan järjestettiin vuoro
tellen monen vuoden ajan.
Painikämppä toimi myös hiihtokilpailujen tukikohtana. Sarjahiihtoja
oli kyläläisille useina viikonloppuina kaiken ikäisille, myös tytöille ja nai
sille. Kämppään sai viedä sukset sisälle voideltaviksi. Kuuma tonnoon
kylki oli erinomainen yksipuisten suksien kuivatuspaikka. Hiihtokilpai
luissa oli aina sauna lämmitettynä samaten kuin paini-iltoinakin. Vesi
kannettiin Yrjänäisen karjakeittiöstä, ellei lähelle kämppää kaivetuissa
montuissa ollut tarpeeksi. Vaatimustaso ei ollut korkea, mutta innostus
korvasi kaiken.
Vähitellen innostus kylällä kuitenkin laimeni, kun Jokimaa huvikes
kuksena sai väistyä ja käyttövarat toiminnan pyörittämiseen loppuivat.
Tosin 1960-luvun lopulla innostus virisi kylällä muutamaksi vuodeksi
Sauli Uusi-Kokon johdolla. Jokimaassakin tanssit olivat muutaman ke
sän niin tuottoisia, että niemi, jolla lava sijaitsi, ostettiin kyläosastolle.
Lava on vielä olemassa Karhun omistuksessa vähäisessä käytössä.

Nummijärvi
Nummijärven kyläosasto herätettiin henkiin sodan jälkeen. Kyläosaston
lajivalikoimaan otettiin hiihto, yleisurheilu, paini ja ensimmäisenä koko
Karhussa nummijärveläiset erikoistuivat painonnostoon jo 1950-luvun
lopulla. Nummijärvellä pidettiin Kauhajoen ensimmäiset pitäjänmestaruuskilpailut vuonna 1957. Välineet tosin eivät olleet mitään huippuluok
kaa, vaan kilpailuissa nostettiin laakeroimattomalla tangolla, jossa olivat
sementtipainot. Nostosalina toimi pienviljelijäyhdistyksen talo Maunu
la. Vuoden 1957 kilpailut jäivät ainoiksi pitäjänmestaruuskilpailuiksi
painonnostossa moneen vuoteen, kun idean isä toiminnanjohtaja Eero
Toukonen lähti Kauhajoelta. Painonnosto jäi kuitenkin Nummijärven ky
läosaston ohjelmaan.
Nummijärven kyläosaston ehdoton ykköslaji oli kuitenkin hiihto. Kyläosasto järjesti 1960-luvulla vuosittain yhdessä Ikkeläjärven kanssa vies
tihiihdon reitillä Nummijärvi — Ikkeläjärvi — Nummikoski. Viestin li
säksi kylällä järjestettiin vuosittain osaston sisäisiä hiihtoja sekä useina
vuosina jopa kansallisia arvokilpailuja, varsinkin vähälumisina talvina.
Nummijärvi on aina ollut paikka, jossa on lunta silloinkin, kun sitä ei
muualta tahdo löytyä. Tämän vuoksi Nummijärvi on ollut useiden arvo
kilpailujen näyttämönä, vaikka alue hiihtomaastoiltaan ei ehkä ole paras
ta mahdollista. Myöhemmin 1970- ja 1980-luvuillakin hiihto on Nummi
järvellä ollut voimissaan. Kylältä on lähtenyt hiihtäjiä aina jopa maail
man huipulle saakka. Vuonna 1989 ” kylän kasvatti” Vesa Hietalahti
voitti MM-hopean joukkueampumahiihdossa nuorten sarjassa.
Yleisurheilupaikkana Nummijärvellä on palvellut Maunulan kenttä,
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Perä-Hyypän Pontela.

jossa pelattiin varsinkin 1950- ja 60-luvuilla ahkerasti myös pesäpalloa.
Molemmista lajeista Nummijärveltä lähetettiin vuosittain joukkue kylienvälisiin kamppailuihin. Lentopallo kuului kyläosaston lajeihin jo
1960-luvulla. Sitä pelattiin Maunulan salissa ja kesäisin ulkona. Salkarin
valmistuttua 1970-luvun alkupuolella lentopallon ja muiden sisälajien
harrastamiseen avautui aivan uudet mahdollisuudet.
Nummijärven kyläosaston
aktiivisimpina jäseninä 1950- ja
1960-luvuilla hääräsivät Seppo ja Leevi Harjaluoma, Mauri Kujanpää,
Veikko Tälvitie ja Pentti Jyrkiäinen. Myöhemmin kylällä on urheiltu pää
asiassa Mikko Hietalahden ja Pekka Lammin johdolla.7

Perä-Hyyppä
Perä-Hyyppään perustettiin kyläosasto 9.2.1956 ja sen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi. Osaston suosituimmat
lajit olivat yleisurheilu ja hiihto. Yleisurheilussa kyläosasto kävi vuosit
tain tiukkoja kamppailuja Hyypän kanssa ja se oh näissä usein myös voitokkaampi Hyypän kyläosaston urheilukentästä huolimatta. Hiihdossa
Perä-Hyyppä järjesti ensimmäiset Lauhan hiihdot vuonna 1958. Kilpai
luista tuli perinne ja edullisen maaston ansiosta hiihdot laajenivat nope
asti kansalliseksi kilpailuksi. Lauhan hiihdoissa kävi kisaamassa Suo
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men huippunimiä ja hiihtojen laajenemisen myötä kyläosaston resurssit
eivät enää riittäneet kilpailujen järjestämiseen ja ne siirtyivät vähitellen
pääkarhun huoleksi.
Perä-Hyypän kyläosaston toiminta keskittyi paljolta Muurahaisen
koulun ja nuorisoseuratalo Pontelan ympäristöön. Pontelassa kyläosasto
järjesti myös iltamia ja muita tilaisuuksia toimintansa rahoittamiseen.
Perä-Hyypän kyläosastonkin suurimpana ongelmana oh suorituspaikko
jen ja ohjaajien puute, mikä paheni 1970-luvulle tultaessa. 1960-luvun lo
pulla kyläosasto elikin paljolta enää paperilla.8

Päntäne
Päntäneen kyläosasto kuului Hyypän ja Harjankylän rinnalla niihin "pe
rinteisiin” osastoihin, jotka perustettiin jo ennen sotaa. Vilkkaimman toi
minnan aika kyläosastolla oh kuitenkin vasta 1950- ja 1960-luvuilla niin
kuin muillakin osastoilla. Päntäneen kyläosasto poikkesi muista kuiten
kin siinä, että siellä toiminta oh vilkasta vielä 1960-luvun lopulla ja
1970-luvun alussakin, kun muissa kyläosastoissa se oh jo hiipumassa.
Päntäneellä oh useita innokkaita puuhamiehiä pitämässä urheiluharras
tusta yllä. Heistä pitkäaikaisimpia ohvat Vilho Tkuri, Uuno Pekarila, Aa
tos Yli-Heikkilä, Mauno Kallio ja Sakari Kananoja. Päntäneen alaosasto
toimi tiiviissä yhteistyössä Päntäneen nuorisoseuran kanssa. He järjesti
vät yhdessä iltamia ja heillä oh yhteisomistuksessa Päntäneen seurainta
lo sekä 1940-luvun lopulla myös Käyräniemen lava, joka kuitenkin myy
tiin tarpeettomana jo 1950-luvun alussa.
Päntäneen kyläosaston urheilulajivalikoimaan kuuluivat lähes kaikki
pääseuran harjoittamat lajit, mutta erityisesti jalkapallo, yleisurheilu,
paini ja hiihto sekä 1960-luvulla pyöräily saivat kyläosaston urheihjat
liikkeelle. Jalkapallo oh Päntäneen erikoisuus. Puulaakisarjaan osallis
tuttiin ’ 'Päntäneen Maanviljelijät’1nimisenä j oukkueena j a joukkueen vetäjänä toimi usean vuoden ajan Uuno Pekarila. Päntäne oh poikkeuksetta
puulaakisarjan kärkikahinoissa mukana ja Karhun edustusjoukkue koos
tui paljolta päntäneläisistä pelaajista. Yleisurheilussa kamppailtiin Kokonkylän kanssa ja Kauhajoen rajojen ulkopuolella käytiin mittelemässä
Karijoen ja Isojoen kyhen kanssa. Yleisurheilussa päntäneläisilläkin oh
tuttu murhe: kenttä oh heikko. Päntäneellä oh urheilukenttä, mutta sitä
ei kyläosaston ponnisteluista huohmatta saatu pysymään kelvollisessa
kunnossa. Niinpä kyläosasto pyysi avuksi kuntaa, joka osti Päntäneen
kentän vuonna 1960. Kunta toi kentän ylläpitoon tarvittavat rahat, mut
ta kyläosastolaisten talkootyö säilytti ratkaisevan aseman kentän kun
nossapidossa.
Päntäneläisten painijoiden koti oh Seuraintalon ravintolasalissa. Siellä
painijat harjoittelivat ja ottivat mittaa toisistaan sekä muiden kyläosas
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tojen, lähinnä Kokonkylän, painijoista. Ravintolasali ei tarjonnut juuri
kuin tyydyttävät puitteet painijoille ja varsinkin 1960-luvulla se alkoi
käydä liian ahtaaksi, mikä puolestaan vähensi päntäneläisten painijoiden
määrää. Heikosta painitilasta huolimatta ravintolasalin lattialta nousi
painijoita aina Suomen kärkeen saakka. 1960-luvun lopulla Karhu alkoi
kuljettaa päntäneläisiä painijoita viikottain Urheilutalolle harjoituksiin.
Karhun hiihtoon Päntäneen kyläosasto antoi vahvan panoksen varsin
kin 1960-luvun lopulla, kun lähes kaikki seuran edustushiihtäjät naisissa
ja tytöissä tulivat kyläosaston riveistä. Kyllikki Hautamäki, Seija Riihia
ho ja Päivi Poskiparta muodostivat nais- ja tyttötrion, joka oh viestihiih
dossa Suomen kärjessä usean vuoden ajan. Pyöräily oli toinen laji, jossa
Päntäneen kyläosaston jäsenet olivat enemmistönä Karhun edustusjouk
kueissa. Hautalan Lasse ja Jorma, Kauko Oravamäki sekä Uuden-Kyynyn Antti ja Jaakko olivat pyöräilijöitä, joiden nimet olivat kärkisijoilla
Kauhajoen ulkopuolellakin käydyissä ajoissa.
Päntäne on ollut aina Kauhajoen toinen keskus ja sen vuoksi siellä Kar
hun alaosastokin säilytti vireytensä kauemmin kuin muualla. Kylä ei kär
sinyt muuttotappioista yhtä paljon kuin muut Kauhajoen sivukylät ja
nuoria sekä heille ohjaajia riitti aina pitkälle 1970-lukua.9

Sahankylä
Sahankylään perustettiin alaosasto 1950-luvun alussa ja ohjelmaan otet
tiin kaikki tyypilliset kyläosastojen urheilulajit. Pesäpallossa käytiin
vuosittain kyläkamppailu Harjankylää vastaan otsikolla ” Yläpää vas
taan Alapää”. Suunnistuksen sahankyläläiset ottivat ohjelmaansa toise
na Karhun alaosastoista. Sahankylän innokkaimpia urheilumiehiä 1950ja 1960-luvuilla olivat Heikki Vilponen, Martti Samppala ja Eino Salo
nen, jotka pitivät urheiluharrastusta kylällä hengissä, vaikka nuorison
maaltapako haittasi toimintaa varsinkin 1960-luvun lopulla. Sahankylässä oh urheilukenttä, joka oh lähinnä pesäpalloilijoiden käytössä ja talvi
sin kylään tehtiin luistinrata kunnan avustaessa.
Sahankylän alaosasto oh eräällä tavalla hiljaiseloa koko historiansa
ajan. Alaosastossa oh kyllä suhteelhsen paljon toimintaa, mutta Karhun
edustusjoukkueisiin sieltä yllettiin harvoin.10
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KARHU SUURSE URANA
1973-1988
Uusi organisaatio
Karhu oli 1970-luvun alussa suurten ratkaisujen edessä. Seuran urheili
joiden tulostaso oh jäänyt pahasti jälkeen jopa piirin kärjestä ja samalla
Karhun imago urheiluseurana oh pudonnut pohjalukemiin. Jotain oh
pakko tehdä tai Karhu todella muuttuisi tanssiseuraksi, kuten Karhun
silloinen rooh haluttiin urheilua ja Karhua ” vähemmän arvostavissa pii
reissä” nähdä. Karhun remonttia lähdettiin suunnittelemaan ja toteutta
maan melko pienellä joukolla. Organisaatiouudistustyöryhmän rungon
muodostivat puheenjohtaja Arto Keski-Mäenpää, seuran isäntä Ilmari
Jaskari, taloudenhoitaja Vilho Ahtiainen, Karhun entinen puheenjohtaja
Olavi Vallin ja kunniapuheenjohtaja Paavo Ikkelä. Työryhmän tarkoituk
sena oh luoda täysin uusi Karhu. Hyvänä motivoijana uudistustyölle oh
laskeneiden tulosten lisäksi kunnan nihkeäksi muuttunut suhtautumi
nen Karhua kohtaan.1
Organisaatiouudistuksen ensiaskel otettiin jo vuonna 1972, jolloin kar
toitettiin Karhun tilanne. Myönteiset ja kielteiset asiat laitettiin paperille
ja lähdettiin niiden perusteella tekemään tulevaisuuden suunnitelmia.
Myönteisten asioiden listaan kirjattiin: hyvä taloudellinen tilanne, hyvät
toimitilat, oma auto ja toiminnanjohtaja. Kielteisten ja kehitystä hautaa
vien tekijöiden listaan kirjattiin: pitkäaikaisten toimintasuunnitelmien
ja valmentajien puuttuminen, urheiluinnostuksen laimeus, jaostojen run
saus ja passiivisuus sekä heikot olosuhteet urheilulle (lähinnä keskusur
heilukentän kunto). Kartoituksen perusteella hahmoteltiin toimintasuun
nitelmaa vuosiksi 1972—1980. Suurimmat muutokset oh odotettavissa
jaostojen roohin. Jaostoista haluttiin entistä itsenäisempiä; valmennus
haluttiin järjestää jaostoittain ja niille alettiin luoda täsmällisiä toimin160

Karhun hallitus vuonna 1970.

taohjeita. Urheiluinnostusta ryhdyttäisiin nostamaan tiedotusta lisää
mällä ja kuntaa painostettaisiin täyttämään velvollisuutensa. Yhtenä
tärkeimmistä tehtävistä oh myös toiminnanjohtajan työkentän selvittä
minen. Tbiminnanjohtajalla ei ollut tarkasti määritettyä tehtäväkenttää,
joten hänen roolinsa oh varsinkin 1960-luvun lopulla muuttunut lähinnä
jaostojen ja hallituksen juoksupojaksi. Tbiminnanjohtajan toimenkuvas
sa ei ollut myöskään selvää, ohko hän enemmän urheilupuolen eli valmen
nuksen vai talouspuolen johtaja.2
Kun työryhmä oh saanut organisaatiouudistuksen suurpiirteiset raa
mit tehtyä, otettiin yhteyttä Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohta
jaan Esko Tuovilaan, jolta toivottiin opastusta uudistuksen toteuttami
sessa ja myös jonkintapaista mallia uudesta organisaatiosta. Thovila tuh
työryhmän vieraaksi vuoden 1973 alussa ja, kuten kaikissa tärkeimmissä
neuvotteluissa, kokouspaikkana oh sauna. Kantakievarin saunassa Tuo
vilalta tivattiin neuvoja organisaatiouudistuksen läpiviemiseen, mutta
työryhmä sai tyytyä vain TUovilan käsien levittelyyn. Vastaavia uudis
tuksia piirin muissa seuroissa ei oltu tehty, joten suoranaista toiminta
mallia ei ollut. Thovila neuvoi edeheen laittamaan asiat asioina paperille
ja konkreettisten opastusten sijasta hän tyytyi rohkaisemaan työryh
mää toimimaan kuten parhaaksi näki. Vaikka TUovilan neuvot eivät
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kovin paljon hyödyttäneetkään ei hänen saunottamisensa ollut turhaa.
Tilaisuus oh erinomainen aivoriihi ja sen jälkeen työryhmä oh entistä va
kuuttuneempi siitä, että se oh oikeilla jäljillä ja organisaatiouudistukseen
lähdettiin entistä rohkeammin ja päättäväisemmin.3
Kevättalvella 1973 saatiin ensimmäinen malli uudesta organisaatiosta
valmiiksi. Pääperiaatteena oh tehostaa seuran toimintaa ja saada uusia
voimia mukaan. Hallituksen kokoonpano uudelleen järjestetyssä Kar
hussa muuttuisi täysin, kun jaostojen puheenjohtajat eivät enää kuuluisi
hallitukseen. Uudeksi elimeksi suunniteltiin seuraneuvostoa, joka ko
koontuisi pari kertaa vuodessa ja antaisi neuvoja hallitukselle. Seuraneuvosto koostuisi jaostojen ja kyläosastojen puheenjohtajista. Hallituksen
alaisuuteen suunniteltiin 4 valiokuntaa: talous-, nuoriso-, nais- sekä
valmennus- ja koulutusvahokunta. Hallituksessa tuhsi jäseniä olemaan
9—11 ja heistä valittaisiin kolme puheenjohtajaa: varsinainen puheenjoh
taja ja 2 varapuheenjohtajaa. I varapuheenjohtaja valvoisi jaostoja ja kil
pailuja sekä hoitaisi tuomari- ja sääntökoulutuksen. II varapuheenjohta
jan tehtäviin kuuluisi valiokuntien, kyläosastojen ja kuntourheilujaoston
valvominen. Tbiminnanjohtajan tehtäväksi määritettiin lähinnä Karhun
talouden ja toimiston hoito, eikä hän ollut enää lainkaan urheilun ohjaaja
tai valmentaja. Uudella organisaatiolla oli tarkoitus luoda jokaiselle Kar
hun elimelle oma tarkasti määrätty tehtävä ja vastuun jakaminen mah
dollisimman monelle henkilölle. Työryhmä laskeskeli, että uudessa orga
nisaatiossa avautuisi vakansseja kaikkiaan 300 henkilölle.4

Karhu-80 käyttöön
Hahmotettua organisaatiomallia, jolle annettiin nimi Karhu-80, alettiin
toteuttaa keväällä 1973. Ensimmäisenä askeleena oli toiminnanjohtajan
tehtävien uudelleen järjestely. Tbiminnanjohtajan nimitys vaihdettiin
seurajohtajaksi. Uusi seurajohtaja oh Karhun toimitusjohtaja, jonka tuli
vastata lähinnä seuran taloudesta. Urheilupuoli jäi jaostojen ja valmenta
jien hoidettavaksi. Tfehtävien vaihtuminen merkitsi samalla henkilön
vaihtumista, kun Karhun pitkäaikainen toiminnanjohtaja Arvo Korho
nen katsoi, ettei hänen koulutuksensa ja kokemuksensa enää vastanneet
uuden viran kriteerejä. Uudeksi seurajohtajaksi valittiin yo merkonomi
Pentti Määttänen, joka oli suorittanut myös 2 vuotisen liikunnanohjaajatutkinnon. Määttänen otti tehtävät vastaan toukokuussa.5
Keväällä 1973 ryhdyttiin organisaatioremonttiajatusta ajamaan läpi
myös suppean työryhmän ulkopuolella. Organisaatiouudistuksen toteu
tumiselle oh välttämätöntä, että jaostot saataisiin mukaan, sillä niiden
toiminnassa tapahtuisi melko radikaalejakin muutoksia. Jaostoihin oh
saatava innostunut ilmapiiri, joka rohkaisisi mukaan uudistukseen ja sa
malla aikaisempaa itsenäisempään toimintaan. Uudistusporkkanana
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jaostoille tarjottiin taloudellista tukea ja parannusta urheiluvalmennuk
seen. Keppinä puolestaan tehtiin selväksi, että jos uusi toimintamalli ei
sovi eikä tuloksia synny, jaosto voi vapaasti lopettaa toimintansa. Ensim
mäisinä uuden organisaatiomallin omaksuivat yleisurheilu- ja pesäpallojaosto. Vuoden loppuun mennessä uudistusajatus oli tuttu jo kaikille
jaostoille ja vähäisen vastustuksen jälkeen se myös hyväksyttiin. Jaosto
jen itsenäisen aseman lisäksi Karhu-80 henkeen kuului entistä suurempi
talkootyön osuus Karhun toiminnassa. Jaostoja kehoitettiin hoitamaan
asiat mahdollisimman pitkälle talkoilla ja jopa kuljetukset oli tarkoitus
saada hoidettua lähes ilman rahoitusta.6
Vuoden 1973 lopulla työryhmä teki uuden kartoituksen Karhun tilasta.
Siinä todettiin myönteisinä puolina, että seurajohtajan toimi oh saatu
täytettyä, toimisto siirrettyä keskustaan, organisaation kehittely oli mel
ko pitkällä ja valmennuskoulutus oh kehittymässä. Toimintaa hautaavi
na tekijöinä kirjattiin esikuvien ja kunnan tuen puute, innostus urheiluun
oh edelleen laimeaa ja jaostoja oh liian runsaasti. Organisaatiouudistus
oh Keski-Mäenpään mukaan kuitenkin tukevasti lähtökuopissa, ja uusi
Karhu syntyisi 2—3 vuoden aikana.6
Ensimmäinen Karhu-80 mukainen hallitus muodostettiin vuoden 1974
vaalikokouksessa 30.11.1973. Samalla hyväksyttiin myös uuden organi
saation mahdolhstaneet Karhun säännöt. Hallituksen jäsenmääräksi tuli
9 ja 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä yksikään ei ollut jaostojen pu
heenjohtaja. Jokaisella jäsenellä oh oma tarkka tehtäväalueensa. Puheen
johtajan lisäksi valittiin: varapuheenjohtaja (ei kahta kuten suunnitel
tiin), sihteeri, isäntä sekä talous-, tiedotus-, kuljetus-, kilpailu- ja valmennuspäälhkkö. Valiokuntia perustettiin suunnitellut 4, mutta seuraneuvosto jäi valitsematta. Jaostoja perustettiin urheilulajeille 11 kappaletta:
jalkapallo-, koripallo-, pesäpallo-, painonnosto-, suunnistus-, uinti-, pyöräi
ly-, paini-, lentopallo-, yleisurheilu- ja hiihtojaosto, johon sisällytettiin
ampumahiihto. Uusien jaostojen ja lajien hsäys jäädytettiin kolmeksi
vuodeksi. Organisaatiouudistuksen edelleen kehittäminen ja toteuttami
nen annettiin seurajohtajan ja habituksesta valitun johtoryhmän huo
leksi.7
Karhun organisaatiouudistus oh saatu tukevasti lähtökuoppiin ja mat
kaan lähdettiin heti vuoden 1974 alusta. Karhu-80:n yksi päätavoitteista
oh innostuksen herättäminen urheiluun ja samalla Karhun toimintaan.
Ainoa keino tavoitteen toteuttamiseksi oh aktiivinen tiedottaminen. Päätiedotuskanavan, Kauhajoen Kunnallislehden, lisäksi Karhu julkaisi huh
tikuulla 1974 oman lehden nimehä ”Karhu urheilee”. Lehdessä kerrottiin
meneillään olevasta uudistuksesta ja esiteltiin Karhun kaikki urheilu
muodot; niiden nykyisyys ja tulevaisuus. Lehden tavoitteena oh parantaa
Karhun mainetta ja samalla korostaa, että seura teki monipuolista työtä
nimenomaan urheilun eteen (vrt. lehden nimi). Annetun Karhutietouden
uskottiin myös tuovan seuraan hsää jäseniä.8
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Jaostoille ja urheilijoille tulosvastuu
Jaostojen osalta Karhu-80 toteutui täydessä laajuudessaan jo keväällä
1974, jolloin jaostoille luotiin tarkat toimintaohjeet. Toimintaohjeissa ko
rostui jaostojen itsenäinen rooli. Niiden tehtävänä oh hoitaa ja valvoa la
jinsa urheilutoimintaa Kauhajoella. Jaosto oh toimialallaan suunnitele
va, päättävä ja toimeenpaneva ehn, joka kuitenkin oh Karhun hallituksen
alainen. Toimintaohjeissa korostettiin myös toista Karhu-80:n pääajatus
ta: suunnitelmallisuutta. Jaostojen oh laadittava tarkat suunnitelmat
valmennuksesta ja koulutuksesta, taloudenhoidosta sekä kilpailutoimin
nasta. Lisäksi toimintaohjeissa määrättiin jaostojen kokouksista, ko
koonpanosta ja määritettiin Karhun hallituksen ja jaostojen suhteesta.
Jaostojen oh toimintaohjeiden mukaan pysyttävä budjetissaan ja pää
semän tuen määrä sidottiin jaoston saavuttamiin tuloksiin. Aikaisem
min tukea oh jaettu jaostoille riippumatta siitä, ohko jaosto saanut rahal
la mitään aikaan. Jaostojen piiskaksi tuli siis, nykytermein ilmaistuna,
eräänlainen tulosvastuu. Käytännön, jossa tulokset puhuivat puolestaan,
uskottiin luovan jaostojen välille tervettä kilpailua urheilusaavutuk
sista.9
Jaostojen lisäksi myös urheihjoiden saama rahallinen tuki sidottiin sel
keästi saavutuksiin. Karhuun luotiin vuoden 1974 aikana stipendijärjes
telmä, ja siihen hittyen valmennusapurahasäännöt. Säännöissä määritet
tiin tarkasti perusteet, joilla urheihjoita tuettiin rahallisesti ja tuen mark
kamäärä. Sääntöjen mukaan saadakseen stipendin urheilijan oh esitettä
vä siitä valmennus- ja koulutusvaliokunnalle kirjallinen anomus. Ano
mukseen oh liitettävä: harjoitus- ja kilpailusuunnitelma, sitoumus nou
dattaa seuran velvoitteita sekä pääpiirteinen selostus stipendin käytöstä.
Stipendit myönsi valmennus- j a koulutusvahokunnan esityksestä seuran
hallitus. Jokaisella stipendin saajalla tuh olla vastuuhenkilö valvomassa
stipendin käyttöä sallittuihin tarkoituksiin, joita olivat: harjoitusleirit,
urheiluvarusteet, urheiluvälineet, hieronta, lääkärimenot, lisäravinteet
tai muu perusteltu kohde.10
Markkamääräisesti stipendit jaettiin yksilölajeissa kolmeen luokkaan
ja joukkuelajeissa luokitus oh hieman moniportaisempi. Yksilölajeissa
suurimpaan stipendiin olivat oikeutettuja kansainväliset ja kansalliset
huiput, jotka ohvat lajissaan kolmen parhaan suomalaisen joukossa. Sti
pendi oh enintään 1 000 markkaa vuodessa. Seuraavaan stipendiluokkaan B kuuluivat kansallisen tason urheihjat, jotka ohvat lajissaan 4—10
parhaan suomalaisen joukossa. Heidän stipendinsä oh enimmillään 700
mk. Luokkaan C kuuluivat piirintason urheihjat, jotka ohvat 1—6 par
haan joukossa Etelä-Pohjanmaan piirissä. C-tason stipendi oh enimmil
lään 300 mk. Stipendiluokitukset koskivat yleisten ja nuorten sarjojen
urheihjoita. Alle 20-vuotiaille stipendi annettiin vain erikoistapauksissa.
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Joukkuelajeissa mestaruussarjatasoisten joukkueiden stipendien enim
mäismäärä liikkui 1 000 mk:n ja 5 000 mk:n välillä. 5 000 mk:n stipendiin
oli oikeutettu mestaruuden voittanut joukkue ja sijoitukseltaan alle
6:nneksi jäänyt joukkue sai enimmillään 1 000 mk:n stipendin. Suomen
sarjassa vastaavilla perusteilla stipendit liikkuivat 500—4 000 mk:n vä
lillä. Suomen sarjassa kuitenkin pienimpään stipendiin joutuivat tyyty
mään jo sijoitukseltaan alle 3:nneksi jääneet joukkueet. Maakuntasarjan
voittaneet joukkueet olivat oikeutetut 1 000 mk:n stipendiin. Joukkuela
jeissa stipendiluokitukset koskivat vain yleisiä sarjoja. Junioreille myön
nettiin erillisstipendej ä harkinnan mukaan.11
Stipendijärjestelmällä urheilijoiden tukeminen pyrittiin porrastamaan
iän ja saavutusten mukaan. Pääperiaatteena oli, että rahallista tukea ei
annettaisi liian paljon liian nuorena. Porrastuksella pyrittiin myös hou
kuttelemaan nuoria pysymään urheilun parissa ja pyrkimään yhä korke
ammalle. Markkamääräisesti stipendit määritettiin niin suureksi, että ne
oksivat kattaneet urheiluharrastuksen aiheuttamat lisäkustannukset.
Vuonna 1974 luotu stipendijärjestelmä oh selkeä ja kaikessa jyrkkyydes
säänkö! tasapuolinen. Stipendijärjestelmä oli paras, mitä Etelä-Pohjan
maalla oli ja se houkutteli Karhuun urheilijoita myös ympäristöseuroista
ja kauempaakin. Ensimmäisenä vuonna Karhu jakoi stipendejä kaikki
aan 19 000 mk:n arvosta.12
Vuonna 1975 urheilijoiden stipendien rinnalla alettiin jakaa samaan
tyyliin myös valmentajille rahallista tukea. Pääperiaatteeltaan stipendi
järjestelmä on pysynyt samanlaisena nykypäiviin saakka. Vuonna 1977
sitä täsmennettiin siten, että seuran stipendiin olivat oikeutettuja vain
Kauhajoella asuvat karhutaiset. Tällainen rajoitus oh aiheellinen, koska
Karhusta alkoi virrata yhä enemmän rahaa Kauhajoen ulkopuolelle. Vuo
den 1977 jälkeen, jos jaostot halusivat pitää riveissään ulkopaikkakunta
laisen urheilijan, niiden oh kustannettava urheilijan stipendit itse. Tästä
pykälästä luovuttiin melko nopeasti ja ainoa pysyvä muutos alkuperäi
siin valmennusapurahasääntöihin on tehty vuonna 1975, jolloin stipen
diin oikeutettujen ikäraja pudotettiin 16-vuoteen.13

Valmennuksen ja talouden hoidon uudistukset
Valmentajakoulutukseen puututtiin heti organisaatiouudistuksen alku
vaiheessa, ja tämän puolen voimahahmo oh Esa Pyhälä. Uudistuksessa
lähdettiin siitä, että harjoitteleminen oh ensisijaista, ja vasta kun oltiin
kunnossa lähdettiin kilpakentille. Aikaisemmin oh kilpailuihin osallistu
minen ollut urheilijan tärkein velvollisuus, oh hänen kuntonsa sitten mi
kä tahansa. Aikaisemmin myös jaostojen suurimpana rahanreikänä oh
kilpailumenot, mutta uudistuksen myötä päärahavirrat ohjattiin harjoit
teluun ja valmentamiseen. Valmentajakoulutuksessa saatiin nopeasti nä
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kyviä tuloksia. Vuoden 1973 loppuun mennessä Karhuun oli koulutettu
jo 4 A-tason, 8 B-tason ja kokonaiset 31 C-tason valmentajaa. Valmenta
jat saivat luotua urheilijoihin henkeä ja erityisen nopeasti "uusi aika" nä
kyi yleisurheilu- ja pesäpalloharjoituksissa. Yleisurheilun puolella urhei
lijoita alettiin valmentaa 4 valmentajan voimin: Kari Hietaharju ja Keijo
Kammonen valmensivat juoksijoita, Aatto Isolehto hyppääjiä ja Reima
Mäki-Äijälä aloitti heittäjien valmentamisen. Pesäpallossa vallitsi myös
vahva näyttämisen henki ja harjoituksissa tehtiin selväksi, että pelaa
maan pääsivät vain ne, jotka olivat valmiita tekemään työtä kehittymi
sensä eteen. Valmentajien vaikutus näkyi lisääntyneissä harrastajamää
rissä. Kun seurajohtaja Pentti Määttänen vei Karhun urheilijoita Kuorta
neen urheiluopistolle harjoitusleirille vuonna 1973 mahtui koko porukka
hänen pikku-Fiatiinsa, mutta vuonna 1975 matkaan tarvittiin jo kaksi
linja-autoa.14
Karhun taloudessa uusi organisaatiomalli näkyi ennen kaikkea tiukem
pana valvomisena ja pyrkimyksenä saada rahat mahdollisimman tehok
kaaseen käyttöön. Jaostojen ja urheilijoiden rahankäytölle annettiin tiu
kat normit ja pääperiaatteeksi otettiin talkootyön ensisijaisuus. Pitääk
seen Karhun talouden valvonnassaan hallitus siirsi vuoden 1974 alussa
kirjanpidon ATKdle. Seuralla oh niin monta tiliä, että niiden käytön ja ke
hityksen valvonta oh käsipelillä mahdotonta. ATK perusteinen kirjanpi
to hoidettiin Osuuspankin kautta, ja sen avulla pystyttiin tehokkaasti
valvomaan jaostojen rahankäyttöä ja samoin Karhun liiketoimien kan
nattavuutta. Karhu oh Suomen urheiluseuroista toinen, joka turvautui
tietokoneeseen. Mäntsälän Urheihjat ohvat siirtäneet kirjanpitonsa
ATKdle ensimmäisenä.15

Karhu-80 toteutuminen
Vuoden 1974 loppuun mennessä oh jo nähtävissä, että organisaatioremontti oh ollut tarpeellinen ja se oh saanut seuraan eloa. Ainoastaan
nais- ja nuorisovahokunnat eivät ottaneet tulta, eikä niitä enää valittu
vuodelle 1975. Toimiviksi valiokunniksi jäivät talous- ja valmennusvaliokunta sekä niiden rinnalle jälleen perustettu työvaliokunta. Vuonna 1976
Karhu-80 organisaatiomalli muuttui, kun hallituksen jäsenille ei enää
määrätty tarkkaa tehtäväkenttää. Hallituksessa säilyivät ainoastaan pu
heenjohtajan, varapuheenjohtajan ja isännän nimikkeet. Hallituksen jä
senmäärä pysyi kuitenkin 9:nä.16
1980-luvulle tultaessa alkuperäisestä organisaatiomallista ei ollut mu
kana ainoatakaan valiokuntaa. Vuodesta 1979 lähtien ei valittu enää ta
lous valiokuntaa ja valmennusvaliokuntaa säännöllisesti joka vuosi. A i
noastaan työvaliokunta valittiin vuosittain ja sen tehtäväksi muodostui
hallituksen kokousten valmisteleminen. Valiokuntien osalta palattiin
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vuonna 1984 hieman ” käsikirjoitukseen”, kun valmennus- ja koulutusvaliokunta sekä nuorisovaliokunta tulivat takaisin Karhun organisaatioon.
Valiokuntien vähetessä Karhun lajien määrä puolestaan on ollut nousus
sa ja vuonna 1988 niitä oh jo 15, jotka toimivat 13 jaostossa. Urheilula
jien lisääntymisen ja Karhun toiminnan laajenemisen vuoksi seuraan pe
rustettiin vuonna 1982 seurajohtajan rinnalle urheilutoimenjohtajan vir
ka, johon palkattiin Markku Vesala. Urheilutoimenjohtajan virka lopetet
tiin Karhun uudelleen järjestelyn yhteydessä 10.8.1989.17
1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla Karhu-80 organisaatiomalli muuttui
monella tapaa, vaikka varsinaista organisaatioremonttia ei tehtykään.
Valiokuntia oli vähemmän, tiukkaa tehtävän jakoa ei enää suoritettu,
jaostojen määrä oh suurempi kuin suunniteltiin ja jaostoista oh tullut jo 
pa itsenäisempiä kuin alun perin ajateltiin: niiden talous ei ollut enää pääkarhun valvonnassa. Seuratoiminnassa Karhu-80:n pääajatukset vesit
tyivät 1980-luvun loppuun mennessä, mutta urheilupuolella organisaati
ouudistuksen henki säilyi. Ensimmäinen uusi organisaatiomalli Kar
hu-80 jälkeen hahmoteltiin paperille vasta vuonna 1988.18

Talous kunnossa taloutta kehittämään
1970-luvulle tultaessa Karhun talous oh kunnossa. Seura oh selvinnyt
Urheilutalon oston ja remontin aiheuttamasta velkataakasta ja Karhun
varainhankinta laajeni, kun vuonna 1972 tanssitoiminnan lisäksi alettiin
pyörittää Non-Stop-bingoa. Karhu-80 organisaation tuoma muutos Kar
hun talouteen näkyi lähinnä varojen sijoittamisessa: käytössä olleet ra
hat haluttiin sijoittaa urheiluun huomattavasti tehokkaammin kuin ai
kaisemmin. Varainkäytön tehostamiseen pyrittiin lähinnä valvontaa tiu
kentamalla ja luomalla rahojen jakamiselle mahdollisimman selkeät
säännöt.
Vaikka talous oh kunnossa ei silläkään puolella ollut kuitenkaan varaa
jäädä laakereilleen lepäämään, varsinkin, kun organisaatiouudistuksen
antama piristysruiske laajensi Karhun toimintaa hsäten samalla rahan
tarvetta. Uusia tulonlähteitä oh keksittävä ja vanhoja kehitettävä. Kar
hun talouden ongelma oh, ja on edelleen, että tulot tuhvat suurimmaksi
osaksi lyhyeltä kesäkaudelta ja menot puolestaan painottuivat pitkään
talvikauteen. Ongelmaan on etsitty monenlaista ratkaisua, mutta tilanne
ei ole paljoa muuttunut. Seuran talouden tukirankana on pysynyt kesä
kauden rahasampo, Kasino.
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Kasino pysyi Karhun talouden tukipilarina 1970- ja 1980-luvuilla.

Kehittyvä Kasino
Kasinolle tehtiin 1970-luvulla useita suurempia ja pienempiä korjauksia.
Vuonna 1973 rakennettiin uudet ravintolatilat. Karhu oh hoitanut Kasi
non ravintolaa vuodesta 1971 lähtien ja se oh osoittautunut tuottavaksi.
Aikaisemmin ravintolapito-oikeus vuokrattiin vuosittain ulkopuoliselle
tarjousten perusteella. Uutta ravintolatilaa vuoden 1973 laajennuksessa
rakennettiin 300 m2 ja remontin kustannusarvio oh 70 000 mk. Ravintolaremontin yhteydessä vahvistettiin myös tanssiosan kattorakenteita.
Rakennustöiden talkoopäälhkkönä oh Ilmari Jaskari, jonka ansiosta re
montin päätteeksi jäi vanha ”Karhuniemen Kasino’-’nimi historiaan ja
tanssilavalle annettiin informoivampi nimi; ”Kauhajoen Kasino”.19
Vuonna 1974 Kasinon ilme muuttui jälleen, kun hpunmyyntikojut ra
kennettiin niiden nykyiselle paikalle. Aikaisemmin Kasinon tanssihput
myytiin vuonna 1968 rakennetun lisärakennuksen päädystä, jonne puo
lestaan siirtyi vaatesäilö. Vanhan vaatesäilön tilalle suunniteltiin jonkintapaista pelikasinoa, mutta ajatuksesta luovuttiin ja vuonna 1975 enti
nen vaatesäilö muutettiin ravintolaksi. Ravintolana tila ei kauaa ollut,
vaan kesällä 1976 sinne avattiin Kasinon ensimmäinen disco. Discon ra
kentamisen yhteydessä saneerattiin lisäksi WC:t.20
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1970-luvun viimeisinä vuosina Kasinon rakennuksiin tehtiin lähinnä
vain vuosihuoltoja. Seuraava laajempi peruskorjaus suoritettiin keväällä
1980, jolloin grillitilat remontoitiin ja discoa laajennettiin sekä rakennet
tiin nimismiehen toivomuksesta putkat. Vuoden 1980 korjaukset mak
soivat 90 000 mk. Vuonna 1985 Kasinon ilme muuttui perusteelhsemmin,
kun vanhan lisärakennuksen jatkeeksi rakennettiin uusi disco. Uuden
discon rakentaminen oh välttämätöntä, sillä vanha tila oh jäänyt jo ajas
taan jälkeen ja se näkyi Kasinon kävijämäärissä. Uusi reilut 300 m2 suu
ri disco avattiin 20.7.1985 ja se sai kävijämäärät jälleen nousuun.21
Kasinon rakennusten lisäksi Karhu on sijoittanut huvialueensa maaalaan Filppulanniemen hankkimisen jälkeenkin. Vuonna 1974 ostettiin
Antti Filppulan perikunnalta 85 aaria maata lisäpysäköintialueeksi ja
vuonna 1984 ostettiin Kasinon alueen yhteyteen Markkula-niminen tila.
Vuoden 1984 kaupassa Karhun maaomaisuus lisääntyi 50 aarilla. Suori
tetuilla maakaupoilla Kasinon alue on saatu seuran kannalta toimivaksi
ja samalla vastaamaan Karhun tarpeita myös tulevaisuudessa.22

Urheilutalo
Karhu-80 organisaation mukana ATK:lle siirtynyt kirjanpito osoitti hy
vin pian vuoden 1974 aikana, että Urheilutalo tuotti tappiota.
1970-luvun alussa nopea öljynhinnan nousu oh tehnyt harvasta talosta
melkoisen rahanreijän, varsinkin, kun tanssitulot ohvat vähenemään
päin. Karhun johdolla oh kaksi vaihtoehtoa, joko luopua koko Urheiluta
losta tai tehdä siitä jälleen tuottava. Toimintalinjaksi valittiin jälkimmäi
nen vaihtoehto. Urheilutalolle päätettiin luoda uusi ilme käyttäen mallina
suosittuja tanssipaikkoja. Orkestereiden jäseniltä kyseltiin, millaiseksi
heidän mielestään Urheilutalo oh muutettava, että se jälleen alkaisi vetää
väkeä. Useimmissa vastauksissa neuvottiin tutustumaan suosittuun
tamperelaiseen Hepokatti-nimiseen tanssipaikkaan. Hepokattiin tehtiin
vierailukäynti ja pian otettiin yhteyttä tanssipaikan koristelleeseen tai
teilija Pekka Heinäseen. Hänelle annettiin tehtäväksi muuttaa Urheiluta
lon vanha kalkkilaivamainen sali hämyisemmäksi, hieman ravintolamaisemmaksi ja sellaiseksi, joka miellyttäisi erityisesti 20 vuotta vanhem
paa ikäpolvea. Ennen taiteilija Heinäsen somistusta Urheilutalon lattia
ja seinät uusittiin sekä vanhasta painisahsta rakennettiin disco. Heinä
nen maalasi seinät neonvärisin kuvioin, joiden tehoa hsättiin sopivalla
valaistuksella. Kattoihin hän teki styroksista suuria eläinaiheisia koris
teita, joilla saatiin saha madallettua. Salin ilme muuttui, ja samalla
muuttuivat ilmeet Karhun palloilijoiden naamoilla, sillä koristeet eivät
enää mahdollistaneet salin käyttöä harjoituksissa. Urheilutalon remontti
maksoi Karhulle kaikkiaan yli 100 000 markkaa, josta suurin menoerä oh
taiteilija Heinäsen palkkio, mutta sijoitus kannatti. Urheilutalon väki
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määrä lisääntyi seuraavalla huvikaudella keskimäärin 300:11a il
lassa.23
Urheilutalon tanssien suosion kasvettua oli senkin pysäköintialuetta
laajennettava. Sopivan maa-alueen Karhu oh ostanut seurakunnalta jo
vuoden 1974 lopulla. Vuonna 1977 tämä Urheilutalon eteläpuolella sijain
nut 60 aarin maa-ala raivattiin pysäköintialueeksi. Urheilutalo jaksoi
kiinnostaa tanssiyleisöä aina 1980-luvulle saakka. Huvikaudella
1979—1980 talon kävijämäärissä oh jo selvää laskua ja tilannetta pyrit
tiin seuraavalla kaudella parantamaan remontoimalla ravintola ja WC:t.
Urheilutalon historia tanssipaikkana oh kuitenkin lopussa, ja kävijämää
rät laskivat lähes romahdusmaisesti. Tälvi 1982 oh viimeinen, jolloin Ur
heilutalolla järjestettiin säännöllisesti tansseja. Tälon remontoiminen
”ajan henkeä” vastaavaksi ei enää 1980-luvulla kannattanut, sillä naapu
ripitäjään oh ilmestynyt liian kova kilpailija. Urheilutalon tilat ohvat
myös liian pienet ajanmukaisen tanssipaikan rakentamiselle. Tanssitoi
minnan loppumisen mukana Urheilutalosta tuh Karhulle pelkkä rasite,
sillä myös urheilijoiden harjoittelutilana se oh jo riittämätön. 1980-luvun
kuluessa Karhu on yrittänyt useasti myydä perinteikästä kiinteistöään,
mutta sopivaa ostajaa ei ole ilmaantunut.24

Jokimaa ja Lait as aari
Kasinon ja Urheilutalon lisäksi Karhun omistukseen tuhvat kyläosasto
jen toiminnan hiljettyä Kokon kyläosaston lava Jokimaa ja Harjankyläs
tä Laitasaaren hiihto- ja urheilumaja. Jokimaa on toiminut muutamana
kesänä Karhun kolmantena tanssilavana, mutta heikolla menestyksellä.
Jokimaan lava sijaitsee liian sivussa, että siellä voisi pitää tansseja kan
nattavasti. Sijaintinsa vuoksi Jokimaan lavan kunnostukseen tai nykyai
kaistamiseen ei myöskään ole paljoakaan Karhun rahoja uhrattu. Viimek
si Karhu järjesti Jokimaassa tansseja säännöllisesti kesäkaudella 1981 ja
siitä lähtien lava on ohut vähäisessä käytössä.25
Laitasaaren urheilumajan omistus oh säätiöpohjalla vuoteen 1976
saakka. Harjan kyläosaston toiminnan hiljenemisen mukana Laitasaaren
rahaa tuottava käyttö väheni ja säätiö velkaantui. Vuonna 1976 ei ollut
enää muuta mahdollisuutta kuin lakkauttaa säätiö ja myydä maja. M a
jan myynnissä pyrittiin siihen, että Laitasaaren alue pysyisi edelleen ur
heilijoiden käytössä. Ainoa ratkaisu oh, että maja siirrettiin kokonaisuu
dessaan Karhun omistukseen. Laitasaaren maja siirtyi Karhulle irtaimis
toineen, sillä ehdolla, että Karhu otti huolehtiakseen säätiön velat.26
Omistajavaihdoksen jälkeen Laitasaaren käyttö jatkui entisellään.
1970-luvun loppuun mentäessä alueen merkitys hiihtäjien pääasiallisena
harjoittelupaikkana kuitenkin väheni. Sotkan alue kehittyi jatkuvasti ja
sijainniltaan sekä maastoiltaan edullisempana se vähitellen syrjäytti Lai170

tasaaren. 1980-luvulla Karhulla ei ollut majalle enää käyttöä ja vuoden
1982 lopulla Laitasaari myytiin Harjankylän maamiesseuralle.27

Markkinoista jokavuotinen lisäpotku Karhun
talouteen
Ajatus Kauhajoen markkinoiden järjestämisestä esitettiin alun perin
kunnalle. Juhani Yli-Harja teki talvella 1975 valtuustossa aloitteen Kau
hajoen markkinoiden järjestämisestä. Aloitetta oli valmisteltu aikaisem
min Kauhajoen Keskustaseurassa. Kunnan elimet suhtautuivat aloittee
seen nihkeästi ja asiaa kehittelemään asetettiin markkinatoimikunta.
Markkinatoimikunta toimi kuten toimikunnat yleensä, kun asioiden ke
hittymistä halutaan jarruttaa ja aloitteet hiljaa haudata: markkinat ei
vät edenneet aloitetta pidemmälle ja kunnassa vakiintui kanta, että
markkinat eivät kuuluneet sen toimialaan.28
Kunnan vitkutteluun väsyneenä Yli-Harja otti lopulta kesäkuussa
1975, erään pesäpallopelin päätyttyä, yhteyttä Vilho Ahtiaiseen. YliHarja ehdotti Ahtiaiselle, joka oh Karhun talouspäällikkö, että Karhu ot
taisi markkinat hoitaakseen. Ahtiainen lämpesi ajatukselle heti. Niiltä
paikoilta hän lähti puhelimeen ja otti yhteyttä toiminnanjohtajaan, joka
kutsui hallituksen kokoon j a markkinat päätettiin järjestää vielä samana
kesänä. Hanketta lähtivät Ahtiaisen lisäksi toteuttamaan seurajohtaja
Pentti Määttänen, Ilmari Jaskari, Unto Lyly-Yrjänäinen ja puheenjohtaja
Mauno Pättikangas. Markkinajärjestelyjen asiantuntijaksi Vilho Ahtiai
nen sai puhuttua veljensä Jalmarin, joka oli itsekin markkinamyyjä ja
sihteeri Suomen Markkinamyyjien yhdistyksessä. Jalmari Ahtiainen
neuvoi sopivan ajankohdan, jolloin ei ollut markkinoita muualla ja sopi
vat viikonpäivät. Viikonpäivistä parhaat olivat lauantai ja sunnuntai,
koska lauantaina ei ollut missään toripäiviä ja sunnuntaina ihmisillä oh
aikaa markkinoilla kiertelyyn. Suurin työ, varsinkin kun aikaa ei ollut
kuin vajaa 2 kuukautta, Karhun markkinamiehillä oh saada tieto Kauha
joen markkinoista leviämään myyjien keskuudessa. Jalmari Ahtiainen le
vitti sanaa mahdollisuuksiensa mukaan ja työryhmässä organisoitiin
laaja mainoskampanja. Markkinailmoituksia laitettiin maakunnan leh
tien lisäksi myös Helsingin Sanomiin ja markkinajuhsteita levitettiin
ympäri Suupohjaa.29
Markkina-alueeksi valittiin Kasino, vaikka alun perin markkinat oh
tarkoitus pitää keskustassa. Keskustasta ei kuitenkaan löytynyt sopivaa
tilaaja seurajohtaja Määttänen kannatti ehdottomasti Kasinon aluetta,
jossa Karhun oma markkinamyynti voitiin järjestää kannattavammin.
Kasino markkina-alueena ei ensimmäisenä vuonna aiheuttanut keskuste
lua, mutta markkinoiden menestyksen jälkeen niitä pyrittiin kauhajoke
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laisten liikemiesten toimesta siirtää keskustaan. Heidän mukaansa
markkinat eivät hyödyttäneet kauhajokelaisia kauppiaita ja markkinaviikonloppu oli liikkeissä yksi vuoden hiljaisimmista. Karhun kesämarkkinapaikkana on kuitenkin säilynyt Kasino, eikä sitä enää 1980-luvulla
pyritty muuttamaan.30
Ensimmäisten markkinoiden järjestäminen oh Karhulle ja erityisesti
Karhun viidelle puuhamiehelle melkoinen hyppy tuntemattomaan. Ei ol
lut mitään vakuuksia siitä, että markkinamyyjät suuntaisivat kulkunsa
Kauhajoelle. Kauhajokelaisten suhtautuminen markkinoihin oh myös ky
symysmerkki: jos myyjiä saataisiinkin, tulisiko ostajia. Epävarmuus kal
voi erityisesti markkinoiden todelhsen ”primus m otorin” Vilho Ahtiai
sen mieltä. Hän sai markkinoiden alla jopa lievän sairaskohtauksen ja
joutui makaamaan Kauhajoen ensimmäiset markkinat sairaalassa. Ahti
aisen ja muiden Karhun markkinamiesten helpotukseksi 23. ja 24.8.1975
pidetyt ensimmäiset markkinat onnistuivat erinomaisesti ja tulos yllätti
jopa vankimmatkin optimistit. Markkinamyyjiä tuh yh 100 ja heidän
tuotteitaan kävi markkinaisäntä Heikki Helakorven johdolla ostamassa
yh 15 000 markkinavierasta. Markkinoiden onnistumisen selvittyä Kar
hun puheenjohtaja Mauno Pättikangas soitti välittömästi Ahtiaiselle
sairaalaan ja kertoi, että sijoitetut rahat olivat tulleet moninkertaisena
takaisin; Ahtiaisen toipumista uutinen joudutti lähes saman verran.31
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Juhani Aalto on Karhun
markkinoiden
monivuoti
nen isäntä.

Vuonna 1976 markkinoiden järjestämisestä ei ollut epäselvyyttä ja jär
jestelytöihin oli aikaa runsaasti. Markkinat päätettiin pääpiirteissään pi
tää samankaltaisena, mutta Karhun omaa myyntiä ja muuta rahanhan
kintaa alueella pyrittiin lisäämään. Markkinamyyjien keskuudessa Kau
hajoen toisia markkinoita ei enää tarvinnut mainostaa; sana oli levinnyt.
Markkinavierastavoitteeksi otettiin yli 20 000 kävijää. Vetonauloiksi
kiinnitettiin Reijo Salminen markkinaisännäksi ja Riitta Väisänen
markkina- ja bingoemännäksi. Riitta Väisänen oh tuore miss Eurooppa
ja hänen mainosarvonsa käytettiin tarkasti ja tuloksekkaasti hyväksi.
Vuoden 1976 markkinat onnistuivat edellisvuoden tapaan loistavasti.
Markkinamyyjiä oli jo lähes 200 ja markkinavieraita toiveiden mukai
sesti.32
Markkinat ovat olleet vuodesta 1975 lähtien Karhun talouden lisäpotku. Markkinatienisteillä on useina vuosina maksettu velat ja vekselit, joi
ta keväisin on jouduttu rahakasta kesäkautta odotellessa tekemään. Pääkarhun lisäksi jaostojen talouden pönkittäjänä markkinoista on tullut
yksi keskeisimmistä. Vuosien mittaan jokainen jaosto on saanut markki
noille oman rahanpyydyksensä, joissa ” lajikohtaisilla” kilpailuilla kerä
tään markkinavierailta rahaa jaoston toimintaan. Vuoden 1975 jälkeen
taloudellinen riski markkinoiden järjestämisessä on ollut myyntikojujen
ruutujen tekemisessä tarvittavan kalkkipussin luokkaa. Karhun järjestä
mät markkinat ovat saaneet vuosien mittaan myös jäljittelijöitä ympäri
173

Talvimarkkinat otettiin ohjelmaan vuonna 1983.

maakuntaa. Nykyisin jokaisessa Kauhajoen naapurikunnassa järjeste
tään samantyyliset markkinat ja markkinoista vapaata viikonloppua on
syksystä jo vaikea löytää.33
Kesämarkkinoiden rinnalla on vuodesta 1983 lähtien järjestetty talvimarkkinoita. Ensimmäisen kerran Karhu myi talvella markkinapaikkoja
10. ja 11.12.1983. Silloin myyjiä saapui tuotteitaan kauppaamaan n. 90
Kirkonkylän ala-asteen kentälle. Ensimmäisiä talvimarkkinoita eivät
säät suosineet, sillä elohopea laski alle —25 asteen ja kylmyys nujersi se
kä myyjät että ostajat. Pääkarhulle markkinoiden taloudellinen tulos oh
+ —0, mutta jaostot keräsivät melko mukavan potin.34
Kylmästä alustaan huolimatta Tälvimarkkinatkin ovat vakiinnutta
neet asemansa. Kesämarkkinoiden tapaista kansanjuhlaa niistä ei kui
tenkaan ole muodostunut, vaan myyjien lukumäärä on pysynyt alle sa
dan ja markkinavieraiden määrä muutamassa tuhannessa.

Tanssien ja markkinoiden lisäksi on yritetty
muutakin
Karhun talouden vääristymää, tulot kesällä menot talvella, on vuosien
mittaan pyritty oikaisemaan monella tavalla, mutta tilanne on kehitty
nyt lähinnä päinvastaiseen suuntaan. Urheilutalon tanssien loputtua tal
ven tulopuoli on entisestään vähentynyt.
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Karhun Non-Stop-bingoemäntä Marja-Leena Koivula.

Bingotoiminta on ollut Karhun ympärivuotisista rahalähteistä luotet
tavimpia. Karhu on pyörittänyt sekä ns. lappubingoa että kone- eli NonStop-bingoa. Lappubingo tuli Karhun ohjelmaan 1960-luvun lopulla ja
siitä lähtien se Karhu-bingo-nimisenä on ollut seuran ohjelmassa enempi
tai vähempi säännöllisesti. Karhun ensimmäinen Non-Stop-bingo aloitti
toimintansa vuonna 1972 Tbpeekan varressa sijainneessa vanhassa Sääs
töpankin talossa. Konebingo osoittautui kahdesta bingomuodosta kan
nattavammaksi ja se on vakiinnuttanut veikkaustoiminnan ohella ase
mansa seuran ympärivuotisena tulonlähteenä. Omalla painollaan NonStop-bingokaan ei ole Karhulle rahaa tuottanut, vaan toimintaa on kehi
tetty ja nykyaikaistettu moneen kertaan. Keväällä 1978 Karhu osti So
tainvalidien vastaavan bingon pois kilpailemasta ja saman vuoden syk
syllä (22.10.1978) Karhun konebingo siirtyi uusiin toimitiloihin nykyisen
Säästöpankin alakertaan, jonne samalla siirtyi seuran toimisto. Ifehdyllä
kaupalla ja uudistuksella bingon tuotto lähti jälleen nousuun, kun talou
dellinen tulos oli parina edellisenä vuotena heikentynyt. Säästöpankin
alakerrassa maanalaistoimintaa kesti aina kevääseen 1986 saakka.
23.5.1986 bingo yhdessä Karhun toimiston kanssa siirtyi Säästöpankilta
vuokrattuihin tiloihin ns. Ykköskulmaan. Ykköskulmaan muuton yhtey
dessä Karhu aloitti myös kioski- ja kahvilatoiminnan.35
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Nummijärven leirialuetta Karhu piti 1970-luvun lopulla. Ensimmäisen
kesän Nummijärvellä Karhu isännöi vuonna 1977. Kesä oh kuitenkin
erittäin sateinen, eikä taloudellinen tulos vastannut odotuksia. Seuraavana kesänä säät olivat otollisemmat ja leirialueen pito kannatti. Kesäkau
den loputtua tehtiinkin leirialueesta kunnan kanssa sopimus 5 vuodeksi
eteenpäin. Tfehty sopimus kuitenkin purettiin jo kesän 1979 jälkeen. Leiri
alueen pito osoittautui liian suuritöiseksi ja epävarmaksi tulonhankintamuodoksi.36
1980-luvun alussa lisätuloja yritettiin saada pitämällä grilliä sekä kiin
teässä toimitilassa että grilli- ja kioskivaunussa. Grilli- ja kioskivaunu
hankittiin vuoden 1980 alussa ja sieltä oh tarkoitus tehdä kauppaa kilpai
lujen ja muiden vastaavien tilaisuuksien aikana. Vaunun käyttäjiksi toi
vottiin erityisesti jaostoja, joille sitä pyrittiin vuokraamaan. Suurimman
osan ajastaan grillivaunu kuitenkin seisoi käyttämättä Urheilutalon pi
hamaalla ja talvella 1984 se myytiin pois. Grillin pidon Topeekan varrella
Karhu aloitti keväällä 1981 vuokraamalla Hovi-grillin kiinteistön ja osta
malla grillikaluston. Perustettu grilli nimettiin Karhu-grilliksi ja siitä toi
vottiin seuralle ympärivuotista tulonlähdettä. Karhu-grillin historia oli
kuitenkin lyhyt. Jo syksyllä 1981 todettiin, että grilli ei vastannut odo
tuksia ja seuraavana keväänä sen pidosta luovuttiin.37
Uusia ympärivuotisia tulonlähteitä etsiessään Karhu lähti vuonna
1987 lehden teon tielle. Vuosina 1985 ja 1986 Karhun piirissä oh suunnistusjaosto jo toimittanut lehteä nimellä Rasti-Aviisi, joka vuoden 1987
alussa siirtyi pääkaduille ja samalla koko seuran lehdeksi. Karhun lehden
nimeksi tuh Karhu-Aviisi. Karhu-Aviisi oh ilmaisjakelulehti, joka jaettiin
kaikkiin talouksiin Kauhajoella. Pian kuitenkin huomattiin, että lehti ei
kannattanut pelkästään kauhajokelaisten ilmoittajien voimalla ja kevääl
lä 1987 jakoalueeseen lisättiin Isojoki, Karijoki ja Teuva. Samalla lehden
nimi muutettiin Torstai-Aviisiksi, joka oh vähemmän Kauhajoki ja Karhu
keskeinen. Jakoalueen laajennus ei parantanut lehden kannattavuutta ja
syksyllä 1988 lehden todettiin olevan raskaasti tappiolhnen. Viimeinen
Jbrstai-Aviisi ilmestyi 22.9.1988. Lehden ideaa on jatkanut vuodesta
1989 lähtien ilmestynyt Suupohjan Seutu, jonka takana on edelleen myös
Karhu yhdessä muun Yrittävä Suupohja-nimisen yhdistyksen kanssa.
Lehtimaailmaan liittyen Karhu on pyörittänyt vuodesta 1986 lähtien lehdenjakeluorganisaatiota, jonka piiriin kuuluu n. 4 000 taloutta. Karhu
hoitaa käytännössä kaikkien ilmaisjakelulehtien jaon ja päinvastoin kuin
lehdenteko, tämä toiminta on osoittautunut kannattavaksi.38

Perinteistä rahanhankintaa tukijaoston voimin
Pääkarhun rahanhankinta on viime vuosina perustunut pitkälle liiketoi
mintaan. Karhun talous on pyritty saamaan vakinaisten ja säännöllistä
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Tukijaoston pitkäaikaisia puurtajia. Vasemmalta Reino Myllymäki, Rudolf Peltonen,
Toivo Saloranta, Veikko Äijä, Lauri Komsi, Veikko Kuja-Aro, Veikko Niemi-Aro, Unto Sa
ha, Tapani Mäki-Äijä, Aatos Viiala.

tuloa tuottavien yksikköjen varaan. Erilaisten tempausten, kuten kruunuhäiden tms. osuus pääkarhun budjeteissa on jäänyt vähäiseksi. Kar
hun perinteiset rahanhankintamuodot elävät kuitenkin jaostojen ja eri
tyisesti tukijaoston ansiosta. Ilikijaostosta on varsinkin 1980-luvulla tul
lut merkittäväksi tekijäksi Karhun urheilijoiden tukemisessa. Se jakaa
vuosittain stipendejä usean kymmenen tuhannen markan arvosta. Ihkijaoston rahanhankinta lepää pelkästään erilaisten tempausten ja tapah
tumien varassa; samalla tavalla kuin koko Karhun aina 1960-luvulle
saakka. Tukijaostossa elää perinteinen karhulainen talkoohenki, joka on
ollut koko Karhun toiminnan peruskivi useita vuosikymmeniä.
Tukijaoston 1980-luvulla toteuttamista hankkeista mittavimpia ovat
vuodesta 1986 lähtien vuosittain järjestetyt auto-bingot sekä vuosina
1988 ja 1989 toteutettu omakotitalon rakentaminen ja myynti. Vuosittai
sen auto-bingon palkintojen arvo on useita kymmeniä tuhansia, joten
päästäkseen taloudellisesti kuiville, tukijaoston jäsenten on tehtävä mit
taamattoman paljon työtä tapahtuman mainostamisen ja muun järjestä
misen eteen. Tukijaoston talonrakennusprojekti oli myös talkootyön voi
mannäyte. Kevään ja kesän aikana vuonna 1989 tukijaoston toimesta
nousi Kalkunmäkeen omakotitalo ja talon myynnistä saadut rahat sijoi
tettiin Karhun urheilijoihin.39
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Karhun talonrakentajia muonittamassa Kyllikki Orpana.

Pienempiä rahanhankintatalkoita tukijaosto järjestää vuosittain usei
ta. Vuonna 1980 autettiin karhulaisia urheilijoita Moskovan olympialai
siin myymällä Karhu-aiheisia lasilautasia ja Karhun olympiaedustajien
kuvalla varustettuja postikortteja. Kulttuuriperinnettä säilytettiin
vuonna 1982 keräämällä talteen kauhajokelaisia kaskuja, jotka julkais
tiin tukijaoston kustantamassa kirjassa ”,L anttalauree Kauhajoelta kauhoottua”. Tkkijaoston toimesta elvytettiin myös karhulaista näytelmäperinnettä vuonna 1987, kun Kauko Peltosen ohjaama näytelmä "Tulva”
sai ensi-illan 22.2. Urheilutalolla. Näytelmä esitettiin myös yläasteen esi
tyssalissa ja tukijaoston pussiin rahaa kertyi mukavasti muutama tuhat.
Hiivan näyttelijät olivat teatterikärpäsen puremia kauhajokelaisia, jotka
saatiin mukaan lehti-ilmoituksella. Muita tukij aoston vuosittain j ärj estämiä tempauksia ovat mm. tanssit Urheilutalolla tai Kasinolla, ravintolail
lat, markkinamyynti, huutokaupat ja suoranaiset keräykset kauhajoke
laisista liikelaitoksista.40
Viime vuodet tukijaoston jäsenmäärä on pyörinyt sadan kummallakin
puolen. Thkijaoston "herraklubimaisuudesta” päästiin vuonna 1987, kun
jaostoon perustettiin naistoimikunta toimintaa piristämään. Jaoston pit
käaikaisimpia ja näkyvimpiä jäseniä 1970 ja 1980-luvuilla ovat olleet: Ii
sakki Lahtiharju, Rudolf Peltonen, Lauri Komsi, Otto Tbivakka, Täpani
Mäki-Äijö, Veikko Äijö, Veikko Niemi-Aro, Reino Myllymäki, Sylvi Orpa
na, Aatos Viiala, Unto Saha ja Pauli Ikkelä.41
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Karhun talous vuosina 1973—1988
Karhu-80 organisaatio uudistusta ei tehty seuran talouden heikon tilan
vuoksi vaan siksi, että Karhu toimi tehottomasti. Urheiluun sijoitetuilla
rahoilla ei saatu aikaan tuloksia. Organisaatiouudistuksen ja siihen liit
tyvien muutosten avulla alkoi urheilupuolen tulokset kohota ja samalla
Karhun toiminta laajeni voimakkaasti. Vanhat rahan hankintamuodot ei
vät enää riittäneet, vaikka rahat oksi käytetty kuinka tehokkaasti tahan
sa, vaan tulopuolta oh pakko jatkuvasti kehittää. Kasinoa, Urheilutaloa
ja bingoja uusittiin aina, kun väkimäärät näyttivät vähenevän. Vuonna
1975 alettiin pitää markkinoita, jotka tuottivat rahaa poikkeuksetta aina
1980-luvulle saakka enemmän kuin oli laskettu. Erityisen vahva Karhun
talous oli 1970-luvun puolenvälin jälkeen. Vuonna 1976 Karhu tuotti ta
loudellista voittoa jopa enemmän kuin kehtasi tilinpäätökseen laittaa.42
Karhun urheilu- ja talouspuoli kehittyivät tasavahvoina aina
1980-luvulle saakka. 1980-luvulla Karhun urheilupuoli jatkoi laajenemis
taan, mutta talouspuolta ei enää pystytty kehittämään samassa tahdis
sa. Markkinoiden ja Kasinon saavutettua laajenemisensa rajat tarvitta
vaa uutta rahanhankintamuotoa ei ole yrityksistä huolimatta löytynyt.
Tulokehityksen katkeaminen on alkanut näkyä Karhun taloudessa erityi
sesti 1980-luvun lopulla, jolloin taloutta on lisäksi rasittanut muutama
epäonnistunut liiketoimi. 1980-luvulla maksuvaikeudet ovatkin olleet
varsinkin talvi- ja kevätkausina Karhun arkipäivää. Talouden ongelma:
tulot lyhyestä kesästä, menot pitkästä talvesta, on pysynyt ja pahentu
nut.43
Pääkarhun tulonkehityksen katkeamisen ja urheilutoiminnan laajene
misen mukana jaostojen oma varainhankinta on Karhun toiminnassa tul
lut keskeiseksi. Pääkarhun osuus jaostojen menoista on tullut yhä pie
nemmäksi (vuonna 1988 enää 10—20 %) ja jaostojen puuhamiesten työs
tä suuren osan muodostaa rahanhankinta; urheilun siitä jopa kärsiessä.
Jaostojen pääasiallisina rahalähteinä ovat paikalliset liikeyritykset,
kilpailu- ja mainostulot sekä markkinat.44

Kunta ja Karhu
Kunnan arvostus Karhun tekemää työtä kohtaan oh pohjalukemissa
1970-luvun alussa, mikä tuli näkyviin erityisesti vuonna 1971, kun kunta
veti Karhua kuulematta vuotuisen tukensa Karhun takaa. Karhun talou
dessa kunnan avustuksen loppuminen ei merkinnyt mitään, vaan se lä
hinnä sisuunnutti karhulaiset ja antoi alkaneelle organisaatiouudistuk
selle lisäpotkua; haluttiin näyttää, että Karhussa todella tehtiin työtä
nuorison ja urheilun eteen. Kunnan johdolle käytiin vakuuttamassa, että
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vielä se tulee näkemään uuden Karhun ja samaan hengenvetoon vaadit
tiin kuntaa huolehtimaan omista velvollisuuksistaan. Kauhajoella ei ol
lut ainoatakaan virkamiestä huolehtimassa liikuntatoimesta ja Kauha
joen urheilupaikat ja alueet olivat ala-arvoisessa kunnossa.45
Kunnan ja Karhun yhteistyö normalisoitui kuitenkin nopeasti. Karhun
organisaatiouudistuksen vaikutukset alkoivat näkyä ja kunnassa alet
tiin suhtautua liikuntaan vakavammin. Ensimmäinen askel tähän suun
taan oli urheilu- ja raittiussihteerin viran perustaminen ja täyttäminen
keväällä 1973. Virkaa alkoi hoitaa Matti Joensuu. Samana vuonna Karhu
ja kunta olivat yhdessä myös ajamassa läänin keskusraviratahanketta
Kauhajoelle. Karhun johto lupautui sijoittamaan hankkeeseen jopa sato
jatuhansia markkoja, jotka olisi hankittu mm. myymällä Urheilutalo.
Keskusravirata meni kuitenkin Seinäjoelle ja Urheilutalo jäi Karhulle.
Täysin normaalit suhteet kuntaan olivat viimeistään vuonna 1975, jol
loin kunnan budjetissa jälleen varattiin 10 000 mk:n määräraha Karhulle.
Vuonna 1975 Karhu myös kutsui kunnanhallituksen tutustumaan seuran
toimintaan. Järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin jo hieman ylpeinä Kar
hun saavutuksia ja oikealla tiedolla oikaistiin väärinkäsityksiä, joita kun
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nanhallituksen jäsenillä Karhusta mahdollisesti oli. Tilaisuus sai kunnan
puolelta runsaasti myönteistä palautetta ja vastaava infotilaisuus pyrit
tiin järjestämään vuosittain.46
Liikuntapaikkojaan Kauhajoen kunta alkoi laittaa kuntoon 1970-luvun
lopulla. Vuonna 1978 saatiin viimein ajanmukainen urheilukenttä kes
kustaan. Karhun johto oh aina 1960-luvun lopulta lähtien vaatinut uuden
urheilukentän rakentamista keskustaan, mutta vasta 23.7.1978 vaati
mukset ja toiveet täyttyivät, kun vietettiin uuden kentän avajaisia. Kun
nalla ja Karhulla ei ollut erimielisyyksiä urheilukentän tarpeellisuudesta,
mutta sijoituspaikasta taitettiin peistä moneen kertaan. Kunta halusi
kentän mahdollisimman halvalle maalle eli hieman syrjään keskustasta.
Kunnan johto olisi sijoittanut kentän mieluiten Kauhajoen raviradan
taakse tai Kalkunmäen alueelle. Karhu puolestaan piti kiinni siitä, että
urheilukenttä oli sijoitettava uimahallin läheisyyteen, ja alueesta oli ra
kennettava Kauhajoen urheilukeskus. Karhun johdon mukaan urheilu
kenttä uimahallin yhteydessä palveli parhaiten urheilijoita, mutta myös
koulujen tarpeita. Viime hetkiin saakka näytti varmalta, että kenttä sijoi
tetaan kunnan haluamalla tavalla, mutta Karhulla oh liikuntalautakun
nan puheenjohtajana ”om a” mies Heikki Lammi, joka propakoi valtuus
ton jäsenten keskuudessa uimahallialueen puolesta ja lopullisessa käsit
telyssä valtuusto yllättäen sijoittikin kentän Karhun kannattamalle pai
kalle. Kauhajoen pesäpallostadion sijoitettiin myös urheilukentän alueel
le vuonna 1981.47
Kauhajoen sisäurheilutilat kohenivat huomattavasti, kun vuosina
1978—1979 rakennettiin yläasteen yhteyteen liikunta- ja urheilusali. Sali
on palvellut keväästä 1979 lähtien koululaisten lisäksi Karhun urheilijoi
ta ja varsinkin kori- ja lentopalloilijat pääsivät vasta yläasteen liikunta
salin valmistuttua ensi kertaa kunnollisiin oloihin. Palloilijoiden lisäksi
hallista hyötyivät erityisesti yleisurheilijat, jotka siihen asti olivat harjoi
telleet talvisin lähinnä Urheilutalolla ja koulujen käytävillä. Painijat hyö
tyivät liikuntasalista vain kilpailupaikkana ja harjoitukset pidettiin edel
leen Urheilutalolla. Painijoiden ja voimailulajien harrastajien harjoittelu
tiloihin tuli parannus vasta elokuussa 1987, jolloin uimahallin laajennu
sosa valmistui. Sinne rakennettiin painijoille ensiluokkainen painisali ja
kuntosali, jossa Karhun painonnostajien oh mahdollista harjoitella. Kun
tosalin todettiin tosin sopivan vain junioreiden harjoituksiin, sillä uuden
salin lattia hajosi miesten harjoittelussa ja he joutuivat palaamaan takai
sin vanhaan harjoitustilaan Urheilutalolle.48
1970-luvun alun lievän välirikon jälkeen kunnan ja Karhun suhteet
ovat olleet kunnossa. Kunta on rakentanut liikuntapaikat kiitettävään
kuntoon ja rahallisia avustuksia on tippunut vuosittain, joskin ne mää
rältään ovat pienempiä kuin Etelä-Pohjanmaan piirissä keskimäärin.49
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Vuonna 1982 nimetyt Karhun ensimmäiset kunniajäsenet. Vasemmalta: Artturi KasanAro, Reino Myllymäki, Veikko Äijä.

Karhun 75-vuotisjuhlaväkeä.
182

Jaostot Karhun urheilijoiden taustalla
Karhu-80 organisaatiouudistuksella puututtiin Karhun jaostojen toimin
taan ja rooliin voimakkaasti. Karhun suojissa ei ollut uudistuksen hen
gen mukaan tilaa kuin tehokkaasti ja tavoitteellisesti urheilun eteen työs
kenteleville jaostoille. Jaostot laitettiin tulosvastuuseen: ei rahaa jos ei
tuloksia, mutta toisaalta tulosten saavuttamiseen tarjottiin huomatta
vasti paremmat mahdollisuudet kuin aikaisemmin. Karhuun perustettiin
valmennus- ja koulutusvaliokunta ja urheilijoiden valmentautumista se
kä myös valmentamista alettiin tukea stipendein.
Uuden organisaatiomallin mukaisia jaostoja alkoi vuonna 1974 toimia
11 kappaletta vaikka niitä alkuperäisessä suunnitelmassa ajateltiin ole
van vain 7. Karhu-80 haasteet ottivat vastaan: hiihto-, jalkapallo-, koripal
lo-, lentopallo-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pyöräily-, suunnistus-,
uinti- ja yleisurheilujaosto. Lajivalikoimaan otettiin lisäksi ampumahiih
to, mutta oman jaostonsa se sai vasta vuonna 1977. Siihen asti hiihtäjät
ja ampumahiihtäjät olivat samassa jaostossa. Viimeisimpinä lajeina Kar
huun ovat tulleet: jääkiekko jälleen vuonna 1980, hiihdon alppilajit eli pu
jottelu ja syöksylasku vuonna 1981, judo vuonna 1986 sekä voimannosto
vuonna 1988. Oman jaostonsa uusista lajeista ovat saaneet vain jääkiek
ko vuonna 1981 ja judo vuonna 1988. Pujottelijat ja syöksylaskijat on si
sällytetty hiihtojaostoon ja voimannostajat painonnostojaostoon. Jaos
toista on toimintansa lopettanut vain uijat vuonna 1981.50
Jaostoilla on Karhun organisaatiossa itsenäinen osa ja tultaessa kohti
1990-lukua jaostojen itsenäisyys on koko ajan lisääntynyt. Karhun urhei
lusaavutuksista huolehtiminen siirtyi kokonaisuudessaan jaostoille vii
meistään vuonna 1989, kun urheilutoimenjohtajan virka lakkautettiin.51
1980-luvulla jaostot hankkivat hyvin pitkälle itsenäisesti myös toimin
nassaan tarvitsemansa rahat. 1980-luvun lopulla jaostojen oma varain
hankinta oli 2 miljoonan markan luokkaa, kun samaan aikaan pääkarhu
rahoitti jaostoja 200—300 000 markalla. Vaikka pääkarhun osuus jaosto
jen toiminnan rahoituksessa oh pudonnut 10 % luokkaan, oli sillä kuiten
kin edelleen vastuu jaostojen taloudesta. Nykyään (vuonna 1990) pääkar
hun osuus jaostojen budjetissa on samaa luokkaa, jopa hieman pie
nempi.52

Ampumahiihtäjät jaostottomuudesta Karhun
edustavimmaksi
Ampumahiihdossa Karhun ensimmäisen arvokisamitalin toi Kari Lähdesmäki vuonna 1974 voittamalla Suomen mestaruuden yleisessä sarjas
sa 20 km matkalla. Lähdesmäen voitto oh yllätys, sillä hän ei kuulunut
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piirin tai liiton valmennusrenkaaseen eikä Karhussakaan ollut erillistä
ampumahiihdon valmentajaa. Valmennusapua Lähdesmäki sai hiihdos
sa, mutta ammunnassa hän valmensi itse itseään. Vuoden 1974 Suomen
mestaruuskilpailuissa oli pienoiskivääri ensi kertaa aseena arvokisamita
leja jaettaessa. Siitä oli Lähdesmäelle hyötyä, sillä hän oh tehnyt, toisin
kuin muut Suomen huiput, ampumaharjoituksensa jo pitkään pienoiski
väärillä, koska ” kiväärin patruunat olivat niin tuhottoman kalliita”. Seuraavat vuodet niin Karhun kuin Kari Lähdesmäenkin valmentajatilanne
pysyi samanlaisena ja piirin, kuten myös koko Suomen, kärkeen nousivat
naapuriseurojen kovat nimet: Heikki Ikola, Erkki Antila ja Keijo Kuntola.53
Uusi luku Karhun ampumahiihdossa alkoi vuonna 1977, jolloin laji ero
tettiin hiihdosta omaksi jaostokseen. Jaoston johtoon tulivat Tapani Ne
vala ja Markku Anttila. Omaksi jaostoksi irrottautumista nopeutti Kar
hulle myönnetyt Suomen mestaruuskilpailut, jotka pidettiin Piiparin
koulun maastossa 19.3.1977. Suomen mestaruuskilpailut olivat uudelle
jaostolle melkoinen voimanponnistus. Latujen lisäksi oli rakennettava
ampumapaikat ja järjestettävä huolto yli 300 kilpailijalle. Ampumahiihtojaoston apuna SM-kilpailujen järjestelyissä olivat Karhun muut jaos
tot ja varsinkin huollon onnistumisessa oh kylän talkooväellä suuri
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Etualalla Timo Seppälä.

osuus. Itse kilpailupäivä oli erittäin lämmin ja se näkyi kilpailusuorituk
sissa: ilmoittautuneista kisaili hiihdon loppuun vain 231 hiihtäjää. Sääs
tä huolimatta jaosto selvisi kilpailuista kunnialla ja hiihtäjät olivat tyy
tyväisiä sekä maastoon että järjestelyihin. Pääsarjan voiton Piiparin SMkilpailuissa otti Erkki Antila.54
Vuonna 1977 uudessa ampumahiihtojaostossa oli mukana vajaa 20 la
jin harrastajaa. Harjoituksia pidettiin Nevalan ja Anttilan johdolla Laitasaaren, Hyypän majan ja Piiparin maastoissa. I luokassa Karhun am
pumahiihtäjiä oli kaikkiaan 8 ja parhaiten SM tasolla kilpaili M-14 sar
jassa Arto Hautamäki, joka oh 4. häviten arvokisamitalin vain 3 sekun
nilla.55
1970-luvun lopulla Karhun parhaita ampumahiihtäjiä olivat nuorissa
Pertti Hautamäki, Seppo Nurmela ja Arto Hakala, yleisessä sarjassa Ka
ri Lähdesmäki sekä ikämiehissä Olli Piipari. Seurana Karhu pysyi piirissä
4:n ja Suomessa 13:n parhaan joukossa. Ampumahiihtäjien kehittymistä
hidasti lähinnä heikot harjoitteluolosuhteet, sillä vasta 1980-luvun alus
sa täysipainoinen lajiharjoittelu oli Kauhajoella mahdollista, kun H yyp
pään ja Sotkaan rakennettiin kiinteät ampumapaikat mekaanisin tau
luin.56
Harjoitusmahdollisuuksien kohenemisen mukana alkoi Karhun ampu
mahiihtäjien arvomitalitili karttua. SM tasolla ensimmäisen mitalin Kari
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Lähdesmäen vuoden 1974 mestaruuden jälkeen toi Pertti Hautamäki
vuonna 1980 voittamalla pronssia. Seuraavana vuonna ampumahiihtäjät
nousivat kohti piirin kärkeä voittamalla ampumahiihtäjien maakunta
viestin eli sakkoringin. Voittojoukkueen muodostivat: Thomo Panttila,
Timo Seppälä, Erkki Latvala, Arto ja Pertti Hautamäki sekä Arto Haka
la. Vuonna 1981 Karhun ampumahiihtäjät nousivat myös ensi kertaa valioluokkaan. Vuonna 1982 Karhun ampumahiihtojaosto pääsi nautti
maan jo kansainvälistäkin menestystä, kun Pertti Hautamäki voitti
nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista kaikkiaan 3 mitalia. Hän
voitti kultaa 15 km:llä sekä hopeaa 10 km:llä ja viestissä. Pertti Hauta
mäki valittiin Jyväskylässä pidettyjen kilpailujen parhaaksi urheili
jaksi.57
1980-luvun Karhun ampumahiihtäjät ovat pysyivät SM-mitalikannassa, kuten myös valioluokassa. Vuonna 1983 mitalista huolehtivat nuoret
(M—16) voittamalla mestaruuden 3x5 km:n viestissä joukkueella Vesa
Peltonen, Hannu Anttila ja Timo Seppälä. Seuraavana vuonna mitalin toi
Alpo Ylinen voittamalla ikämiessarjassa pronssia. Vuonna 1985 SM-mitaliputkeen tuli katkos, mutta muuten jaoston tavoitteet toteutuivat,
kun Karhu otti piirissä kärkipaikan sekä urheilusaavutuksissa että
muussa toiminnassa: piirinmestaruuksia voitettiin 17 ja muita mitalisijo186
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ja yhteensä 22. Vuonna 1986 alkoivat Karhun nuoret ampumahiihtäjät
rynniä Suomen kärkeen: Timo Seppälä voitti 18-vuotiaiden sarjassa Suo
men mestaruushopeaa ja pronssia ja 14-vuotiaat Markus Panttila, Tero
Rahkola ja Mika Kytöharju toivat SM-viestipronssin. Seuraavana vuon
na 14-vuotiaiden joukkue kirkasti viestimitalinsa kultaiseksi. Silloin
joukkueen muodostivat: Markus ja Petri Panttila sekä Tfero Rahkola.
Vuonna 1987 Karhun ampumahiihtäjät olivat muutenkin vahvasti kultakannassa. Henkilökohtaisen Suomen mestaruuden voittivat: Timo Sep
pälä (sarjassa M —20,10 km:llä), Vesa Hietalahti (M—18,12,5 km), Marko
Kytöharju (M—18, 10 km) ja Thro Rahkola (M—14, 6 km). Himmeämpiä
mitaleita toivat lisäksi Seppälä hopeaa 15 kilometrillä ja Hietalahti
pronssia 10 km:llä. Viestipronssi M —20 sarjassa tuli joukkueella Hieta
lahti, Kytöharju ja Seppälä.58
Vuosi 1988 oh edellisiä vieläkin menestyksekkäämpi. Seppälä voitti
Suomen mestaruuden 10:llä ja 15:llä kilometrillä ja edellisvuotinen viesti
joukkue kirkasti mitalinsa kullaksi. Sama joukkue voitti kullan myös am
pumajuoksussa, jossa SM tasolla kisailtiin ensimmäistä kertaa. Hieta
lahden henkilökohtainen mitalitili karttui ampumahiihdon SM hopealla.
Vuonna 1988 Karhun ampumahiihdon menestyksestä eivät vastanneet
pelkästään nuoret. Yleisessä sarjassa Arto Hakala, Thomo Panttila,
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Timo Seppälä ja Vesa Hietalahti toivat Suomen mestaruuden 4x6 km:n
ampumajuoksuviestissä ja M —50 sarjassa Tbivo Mäki-Filppula toi kul
taa ampumajuoksusta 6 km:n matkalta.59
Karhun ampumahiihto saavutti 1960-luvun loppuun mennessä saavut
tanut sekä piirin että Suomen kärjen ja jaostosta tuli Karhun edustavin.
Nousun takana vaikuttivat voimakkaimmin: Tapani Nevala, joka oli jaos
ton puheenjohtaja vuoden 1977—1980, Markku Anttila, joka oli jaoston
puheenjohtaja vuodet 1980—1987 ja ampumahiihtojaoston todellinen
yleismies ja voimahahmo sekä kilpailu- että valmennustoiminnassa, Pek
ka Lammi, joka on ollut jaoston puheenjohtaja vuodesta 1987, Tbivo Mä
ki-Filppula, joka on Karhun ampumahiihdon lisäksi vaikuttanut liittota
soa myöten, Sakari Männistö, Risto Piipari, Jussi Pantti sekä Yrjö Seppä
lä ja Esa Kytöharju, jotka poikiensa innostamisen lisäksi ovat jaksaneet
olla mukana jaoston toiminnassa. Karhun ampumahiihtäjien valmennuk
sesta Suomen huipulle on suurimman vastuun kantanut Olavi Lehto. Hä
nen valmennuksessaan ovat olleet Karhun kaikki huippunimet Pertti
Hautamäestä lähtien, vaikka Lehto itse muutti Kauhajoelle vasta vuon
na 1987.60

Hiihto laaja-alaista ja matalatasoista
1960-luvun lopulla oh Karhun hiihdossa monia lupaavia tyttöjä ja poikia,
mutta 1970-luvulla heistä ei noussut yksikään kansalliselle tai edes piirin
huipulle. Karhun hiihtäjien kehitys katkesi ennen kaikkea valmennuksen
puutteellisuuteen: Karhussa ei ollut hiihtovalmentajia ja harjoitteluolo
suhteet alkoivat Kauhajoella jäädä jälkeen maakunnan tasosta. Tilanne
korjaantui vasta 1970-luvun lopulla. Vuosina 1973—1979 Karhun hiihtä
jät eivät paljoakaan menestystä juhlineet. Maakuntaviestissä sijoitukset
joka sarjassa olivat 10:nnen tilan huonommalla puolella ja arvokisamita
leja ei tullut sen paremmin nuorissa kuin yleisessäkään sarjassa.61
Edustushiihtäjien vähyydestä huolimatta hiihtojaosto toimi aktiivi
sesti kauhajokelaisen hiihtoinnostuksen herättämiseksi. Kylissä halut
tiin herättää sama hiihtohenki, joka oh vallinnut 1950- ja 1960-luvuilla.
Vuonna 1976 valittiin useimpiin kykin vastuuhenkilö, jonka tehtävänä oli
elvyttää hiihtoa kilpailuja ja harjoituksia järjestämällä. Hiihdon elvyttä
misessä oh oma osansa myös jaoston sihteerin Unto Lyly-Yrjänäisen toi
mittamalla ” Hiihtua, Hiihtua” -palstalla, joka ilmestyi Kunnallislehdes
sä 1970-luvun viimeisinä vuosina. Palstallaan Lyly-Yrj änäinen piti kauha
jokelaiset ajan tasalla hiihtotapahtumista ja samalla hän pyrki kiinnittä
mään päättäjien huomiota Kauhajoen hiihto-olosuhteisiin eh 1970-luvun
lopulla lähinnä heikkoon tilanteeseen valaistujen latujen kohdalla. Jaos
ton ponnisteluin saatiin hiihtoinnostus vähitellen heräämään ja varsinkin
Hopea-Sompa -ikäiset alkoivat näkyä laduilla ja tulosluetteloissa.62
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Valmennus alkaa. Karhun hiihdossa on ollut aina voimakas nuorisotyö, jota ovat paikal
liset liikeyritykset avustaneet.

Karhun hiihtojaoston lisäksi kauhajokelaisen hiihdon eteen alettiin
1970-luvulla työskennellä kahden eri yhdistyksen voimin. Vuonna 1973
perustettiin Kunto-Sotka r.y. ja vuonna 1976 Kauha-Hiihto (Kauha-hiihto
r.y. vuodesta 1982 lähtien). Kunto-Sotka r.y:n talkooväen työn tuloksena
Sotkan alueelle nousi kansalliset mitat täyttävä talviurheilukeskus. Yh
distyksen syntysanat lausuttiin 2.2.1973 ja sen tavoitteeksi otettiin va
paa-ajan urheilukeskuksen luominen Sotkan alueelle. Perustamisvuonna
Sotkaan kunnostettiin huoltorakennukseksi ns. Ala-Maja ja saatiin en
simmäiset pururadat kuntoon. Ensimmäiset valot pururadan ylle syttyi
vät vuonna 1977. Hiihtoliiton hyväksymät ja sekä kansalliset että kan
sainväliset hiihtokilpailut mahdollistanut latupohja Sotkaan tehtiin kau
hajokelaisten yritysten ja yhdistysten talkoovoimin Karhun hiihtomiesten johdolla vuonna 1979—1980. Laskettelumahdollisuuksia Sotkassa
alettiin kehittää vuonna 1975, jolloin mäkeen hankittiin ensimmäinen
hissi. Kauha-hiihto on vuodesta 1976 lähtien houkutellut ihmisiä ladulle.
Ensimmäisenä vuonna Kauha-hiihto järjestettiin kokeilumielessä, jolloin
tutustuttiin maastoon, järjestelyihin ja massahiihdon mahdollisuuksiin
yleensä. Ensimmäisen ns. avaushiihdon vuonna 1976 hiihti 81 kilpailijaa
ja retkeilijää. Seuraavana vuonna Kauha-Hiihto sai sitten jo massahiih189
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don mitat, kun reitin taivalsi läpi lähes 500 hiihtäjää. Vuosien mittaan
Kauha-hiihdon osallistujamäärä on liikkunut 1 000—2 000 hiihtäjän vä
lillä.63
Hiihtomahdollisuuksien parannuttua Sotkan ja Kauhajoen kylien va
laistujen latujen ansiosta, alkoi Karhun hiihtäjät 1980-luvulle tultaessa
jälleen pysyä piirin vauhdissa. Vuonna 1980 hiihtäjät saalistivat HopeaSompa-ikäisissä toiseksi eniten pisteitä Etelä-Pohjanmaan piirissä. Seuraavana vuonna saatiin pitkän tauon jälkeen piirinmestaruus Alpo Ylisen
tuomana 50-vuotiaiden sarjassa. Painopiste valmennuksessa oli kuiten
kin nuorissa ja vuonna 1982 piirinmestaruuden toivat 16-vuotiaiden tyt
töjen sarjasta Johanna Piipari ja 18-vuotiaissa pojissa Karhulla oh piirin
paras viestijoukkue. Nuorten voimin Karhu pystyttiin pitämään koko
1980-luvun I luokan hiihtoseurana (I luokkaan noustiin vuonna 1979).
Menestyksekkäimmin luokituksen saavuttamiseksi hiihtivät MarkkuPekka Lehtomäki, Pasi Nurmela, Ilari Köykkä, Johanna Piipari ja viime
vuosina Jani Oravamäki ja Thrhi Tolppa.64
Hiihtojaostossa aktiivisimpia puuhamiehiä ovat olleet Unto Lyly-Yrjänäinen, Thisto Riihonen, Mauno Pajala, Eila ja Reijo Lehtomäki, Osmo
Jokiniemi ja Arvo Korhonen. He ovat muodostaneet Karhun hiihtovalmennuksen rungon ja huolehtineet myös siitä, että jaoston kassassa on
rahaa valmennuksen ja kilpailutoiminnan järjestämiseen. Hiihtojaoston
perinteisiä tempauksia ovat olleet vuodesta 1977 saakka järjestetty Laitasaari-hölkkä ja vuosina 1983—1987 jaosto järjesti hieman laajemman
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hölkkätapahtuman nimeltä Kaarlon Kierros. Hiihtojaoston taloudessa
ovat paikalliset liikeyritykset myös näytelleet suurta osaa. Ne ovat lah
joittaneet palkintoja ja sponsoroineet sarjahiihtoja.65
Hiihtojaoston toimintaan tulivat Sotkan rinteen kehittymisen mukana
alppilajien eli pujottelun ja syöksylaskun harrastajat. Alppilajeissa Kar
hu nousi heti piirin kärkipäähän, mikä oh luonnollisesti helpompaa kuin
hiihdon puolella Pohjanmaan laskettelumäki tilanteen vuoksi. SM-mitaleitakin on Karhun alppilajien lyhyen historian aikana kuitenkin ehtinyt
jo tulla. Vuonna 1984 Marko Koski toi SM-pronssia 9-vuotiaiden sarjasta
ja vuonna 1986 puolestaan Kimmo Koski syöksyi 15-vuotiaiden sarjassa
SM-pronssille. Karhun laskettelijoiden valmennuksesta ovat huolehti
neet mm. Jari Huhtanen ja Juha Kormi.66
Karhun hiihdossa säilyi 1980-luvulla sama perusongelma kuin
1970-luvun alussa: menestyviä nuoria ei pystytty nostamaan menesty
viksi yleisen sarjan hiihtäjiksi. Kehitystä haittasi valmentajapohjan ka
peus; Arvo Korhonen on pitkään ollut Karhun ainoa A-tason valmentaja.
Hiihdon kova taso jo piirintasolla on myös edesauttanut hiihtäjien siirty191

Hiihtäjät voittivat viimein vuonna 1990 Etelä-Pohjanmaan maakuntaviestin. Kuvassa
vasemmalta: Vesa Hietalahti, Jaakko Eeppinen, Tomi Marttila, Jani Oravamäki, Ilari
Köykkä, Jorkka Ketomäki, Tero Moilanen, Mika Kytöharju, Timo Seppälä.

mistä toisiin lajeihin, mihin Karhun lajivalikoimankin puitteissa on ollut
hyvät mahdollisuudet.67

Painijat Suomen huipulla
Painijaoston koko toiminta keskittyi 1970-luvun alussa uuden painijapolven luomiseen. Poikapainijoita alettiin viedä Heikki Valimin ja Heikki
Yli-Kosken voimin Suomen kärkeen ja tulosta syntyi. Harjoituksissa kä
vi yli 30 nuorta painijaa ja arvokilpailuista alkoi virrata jalometalleja
kohti Kauhajokea. Vuonna 1973 poikapainien SM-kilpailuista oh tuomisi
na jo 4 mitalia: kultaa Heikki Länkimäki, hopeaa Jouko Salomäki sekä
pronssia Heikki Viljanen ja Thomo Ylinen. Heikki Länkimäelle mesta
ruus oli jo kolmas perättäinen ja Karhun mainetekolautasen arvoinen
suoritus. Seuraavina vuosina painijat tekivät vuosittain ”Karhun painihistoriaa” lyömällä tilastoissa aina aikaisemmat saavutuksensa.68
Vuonna 1974 Karhusta lähti 11 poikapainijan joukko SM-kilpailuihin,
ja kun Kauhajoelle palattiin takaisin oh 6:11a heistä kaulassaan mitali.
Kreikkalaisroomalaisella tyylillä Jouko Salomäki toi kultaa 33 kg:n sar
jasta, hopeaa väänsivät Heikki Länkimäki 45-kiloisissa ja Harri Viljanen
52 kg:n sarjassa. Pronssia toi 36-kiloisista Martti Mäkinen. Karhun pai
nijoille vieraammalla tyylillä eh vapaalla mitalit voittivat Heikki Vilja
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nen hopeaa sarjassa 33 kg ja Henry Viljanen pronssia 39-kiloisissa. Jouk
kueena Karhun poikapainijat olivat Suomen kolmanneksi parhaita. Poikasarjojen lisäksi Reijo Haaparanta toi vapaalla tyylillä junioreiden SMkilpailuista kultaa sarjasta 48 kg ja 18-vuotiaiden sarjasta SM-hopeaa.
Vuoden lopulla aikakirjoihin merkittiin Karhu Suomen 7:nneksi parhaak
si painiseuraksi.69
Suomen parhaaksi poikapainiseuraksi Karhu nousi vuonna 1975. Sar
jojensa mestareita olivat: Harri Mäki, Martti Mäkinen, Reijo Haaparan
ta, Jari, Jouko ja Seppo Salomäki sekä Heikki Viljanen. Haaparannalle
vuosi 1975 oh mitalisadetta, sillä poikapainimestaruuden lisäksi hän
voitti vapaan Suomen mestaruuden miehissä ja oh nuorten sarjassa ho
pealla sekä vapaassa että kr.room. painissa. Hänet palkittiin saavutuk
sistaan Karhun parhaana urheilijana. Vuonna 1976 Karhun painijat aloit
tivat kautensa uusilla painimatoilla, jotka Urheilutalolle lahjoitti kunta
yhdessä Karhun kanssa. Eikä matot käyttämättöminä pölyyntyneet.
Karhu kohosi Suomen toiseksi parhaaksi painiseuraksi ja kr.room. tyylil
lä Karhun painijat ohvat tilastollisesti Suomen parhaita. SM-mitaleista
huolehtivat Salomäen veljekset Jari, Jouko ja Seppo, Viljasen veljekset
Heikki ja Harri sekä Reijo Haaparanta ja Harri Mäki. Haaparanta voitti
lisäksi Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa hopeaa.70
Urheilutalon painimatoilla harjoittelutahti sen kuin koveni, kun Kar
hun edustuspainijat alkoivat siirtyä poikien sarjoista nuorten ja miesten
sarjoihin. Samalla painijoiden tähtäimessä näkyi yhä selvemmin M osko
van olympialaiset. Vuonna 1977 Karhun painijat ottivat Moskovaa kohti
kulkiessaan SM-mitaleja kaikkiaan 14 kappaletta. Kultaa voittivat va
paassa Seppoja J ari Salomäki sekä Reijo Haaparanta. Karhun perinteikkäämmällä tyylillä mestaruuden voittivat 14-vuotias Jouko Salomäki se
kä miehistä että junioreista ja Harri Viljanen. Muut SM-mitalistit Kar
hussa vuonna 1977 ohvat Henry Viljanen ja Harri Mäki. Kansainvälistä
mattotottumusta kävi hakemassa Haaparanta painimalla Suomen MMjoukkueessa. Tilastoissa Karhun painijat olivat vuonna 1977 Suomen toi
seksi parhaita, mutta jaoston johdon mukaan mahdollisuudet olivat
myös kärkisijan saavuttamiseen.71
Vuonna 1978 nuo mahdollisuudet aiottiin myös käyttää. Poikapainijat
eivät aivan tavoitteissaan onnistuneet, sillä kr.room. mestaruuksia ei tul
lut ainoatakaan, vaikka loppuotteluissa oh kaikkiaan 4 karhulaista: Salomäen Seppo, Jouko ja Markku sekä Pasi Järvenpää. Vapaalla tyylillä
mestaruuksia heltisi poikien sarjassa Heikki Viljasehe sekä Jouko ja Sep
po Salomäelle. Muita mitaleja toivat Ari ja Henry Viljanen, Markku Salomäki ja Pasi Järvenpää. Junioreiden SM-kilpailuista voittajiksi selviytyi
vät Jouko Salomäki ja Harri Mäki ja muita mitaleita väänsivät Martti
Mäkinen, Jari Salomäki ja Reijo Haaparanta. Kun Haaparanta voitti
miesten sarjassa vielä vapaan Suomen mestaruuden oh jaoston vuoden
1978 tavoite selkeästi tavoitettu: Karhu oh Suomen paras painiseura pis193
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temäärällä 139 (tilastokakkonen keräsi 93 pistettä). Kansallisen menes
tyksen lisäksi Haaparanta poimi vapaalla tyylillä Pohjoismaiden mesta
ruuden (PM) ja Jouko Salomäki PM-hopeaa kr.room. tyylillä. Vuoden
1978 menestystä seurasi lähes yhtä suuri menetys, kun Salomäen veljek
set Jari, Jouko, M arkkuja Seppo jättivät marraskuussa 1978 eropaperin
sa Karhun hallituksen käsiteltäviksi. Salomäen veljekset muuttivat van
hempiensa mukana Nurmoon. Muuttotappioita lisäsivät vielä Harri
Mäen ja Harri Viljasen siirtyminen Ruotsiin Nortälljen edustuspainijoiksi. He eivät tosin olleet Ruotsissa kuin lainassa syksystä 1978 kevääseen
1979.71
Salomäkien poismuutto oli Karhun painille kova isku, ja kun samaan
aikaan painijoiden pitkäaikainen valmentaja Heikki Vadin muutti Kau
hajoelta, oh painissa lamakauden merkit näkyvissä. Vuonna 1979 mene
tykset eivät kuitenkaan paljoa näkyneet jaoston saavutuksissa. Suomen
mestaruuksia tuli 6 kappaletta: Haaparanta miehistä 2, junioreista Harri
Mäki, Martti Mäkinen, Harri Viljanen ja pojista Henry Viljanen. Haapa
ranta voitti jälleen myös Pohjoismaiden mestaruuden ja Martti Mäkinen
oli Karhun järjestämissä junioreiden PM-paineissa pronssilla. Vuonna
1979 kiinnitettiin jälleen erityistä huomiota poikapainiin. Pojide järjes
tettiin ns. painikouluja ja kesällä pidettiin Nummijärvellä 3-päiväinen
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painileiri, johon Karhun lisäksi osallistuivat Thmpereen KooVeen ja Teu
van Rivakan painijoita. Nuorten innostajaksi ja valmentajaksi nousi eri
tyisesti Reijo Haaparanta.72
Vuonna 1980 Karhun paini sai Reijo Haaparannasta ensimmäisen
Olympiaedustajansa. Moskovassa Haaparanta paini itsensä maailman
valioiden joukossa 5. tilalle kr.room. tyylillä 48 kg:n sarjassa. Moskovan
menestyksen lisäksi Haaparannan meriittilistaan merkittiin: 2 Suomen
mestaruutta, Pohjoismaiden mestaruus ja Länsi-Euroopan mestaruus.
Muita SM-mitaleja olympiahuumassa toivat Vesa Mäki-Pirilä (hopeaa
miehissä). Pasi Järvenpää (junioreiden mestaruus 100-kiloisissa) ja Jari
Höri (hopeaa junioreissa). Tilastoissa Karhun painijat ylsivät 5. tilalle ko
ko Suomen painiseuroista. Seuraavana vuonna tilastoissa pudottiin py
kälä alaspäin ja SM-mitaleita entisin voimin painittiin kaikkiaan 6. Vuon
na 1982 mitalisaldo hieman koheni. Vesa Mäki-Thrja urakoi mestaruuden
52-kiloisissa junioreissa ja lisäksi 3 hopeatilaa. Reijo Haaparanta puoles
taan sai tyytyä vain yhteen hopeiseen mitaliin. Karhun poikapainijoista
nousivat mitalikorokkeelle Esko Turunen ja Jari Tanhuanpää.73
Vuoden 1982 jälkeen alkoi Karhun paini kärsiä veren vähyyttä, mikä
näkyi erityisesti poikapainissa. Poikia ei enää käynyt harjoituksissa enti
siä määriä ja ainoat arvokisamitalit poikien sarjoista vuosina
1983—1988 toivat Mika Sinisalo ja Mika Mäki-Ttirja. Sinisalo voitti SMkilpailuissa vuonna 1985 hopeaa sekä kr.room. että vapaalla tyylillä. Seu
raavana vuonna hän voitti mestaruuden kr.room. painissa ja oli pronssilla
vapaassa. Junioreiden sarjassa Sinisalo voitti Suomen mestaruuden m o
lemmilla tyyleillä vuonna 1987 ja vuonna 1988 kr.room. SM:n lisäksi Si
nisalo voitti Pohjoismaiden mestaruuden. Mika MäkiTlirja puolusti Kar
hun poikapainiperinteitä vuonna 1986 voittamalla SM-hopeaa vapaapai
nissa.74
Miesten sarjoissa paini lepäsi Reijo Haaparannan ja Vesa Mäki-Tbrjan
harteilla. He pitivät Karhun SM-mitalikannassa vuodesta toiseen. Haa
paranta voitti mestaruudet vuosina 1983 ja 1985—1987 ja edusti Suomea
menestyksekkäästi sekä PM että EM-kilpailuissa. Olympiavuosina Haa
parannan kunnon ajoitus ei mennyt aivan kohdalleen, sillä hän putosi täpärästi sekä Los Angelesin että Soulin kisakoneista. Vesa Mäki-Ihrja pai
ni Suomen mestaruudet vuosina 1984—1988 ja oh EM-kilpailuissa 6.
vuosina 1986 ja 1987. Soulin olympialaisiin Mäki-Tkrjalla oli kaikki mah
dollisuudet, mutta vuoden 1988 kansainväliset kilpailut eivät menneet
odotetusti ja Suomen joukkue jäi ilman kauhajokelaisedustusta.74
Karhun painijat olivat vuosina 1973—1988 Suomen huipputasoa. Var
sinkin 1970-luvulla Karhun paini rynnisti eteenpäin voimalla ja taidolla.
1980-luvulle tultaessa veren vähyys alkoi kuitenkin näkyä Urheilutalon
painisalissa. Salomäen veljesten mukana meni huomattava osa Karhun
voimista vuoden 1978 lopulla Nurmoon, ja kun Viljaset vielä 1980-luvun
alussa lopettivat painimisen, jäi 1970-luvun painijoista vain Haaparanta
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enää Karhun painiperinteitä puolustamaan. Perinteitä puolusti myös Ur
heilutalon painisali, mutta 1980-luvulla se oh jo pahasti ajastaan jäljessä
ja sen heikko kunto haittasi erityisesti poikapainijoita. Karhun painijat
pääsivät uusiin harjoittelutiloihin vasta vuonna 1987 Uimahallin laajen
nusosan valmistuttua.75
Karhun painissa 1970 ja 1980-luvuilla menestyksen taustalla ovat voi
makkaimmin vaikuttaneet Heikki Vähin, Heikki Yli-Koski, Ahti Perälä,
Reijo Haaparanta, Martti Mäenpää ja Hannu Mäntyharju. Vallin ja YliKoski olivat erityisesti 1970-luvulla voimakaksikko, joka nosti poikapai
nin Suomen huipulle. Heidän jälkeensä poikia on innostanut painimatoil
le lähinnä Haaparanta. Perälä ja Mäenpää ovat painijaoston pitkäaikaisia
voimamiehiä. Mänty-Harjun käden jälki näkyi 1980-luvulla erityisesti
jaoston talouden hoidossa.76

Yleisurheilun kulta-aika
Yleisurheilussa Karhu-80 organisaatiouudistus toteutettiin jaostotasolla
perusteellisimmin ja myös tulokset näkyivät selvimmin kuin muissa
jaostoissa. Uudistuksen alkuunpanija oh Esa Pyhälä. Hän laittoi vireille
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valmentajakoulutuksen, järjesti jaoston uudelleen ja laati suunnitelmat
Karhun yleisurheilun nostamiseksi. Pyhälä itse lähti Kauhajoelta jo
vuonna 1974 ja hänen ohjelmaansa ja ajatuksiaan alkoivat toteuttaa Ka
levi Maunula, Reima Mäki-Äijälä, Kari Hietaharju ja Matti Joensuu.77
Karhun yleisurheiluun luotiin 1970-luvun alussa uusi polvi valmenta
jissa ja urheilijoissa. Valmentajatilanne koheni nopeasti. Piirin koulutuk
sesta tuli A- ja B-tason valmentajia ja Urheilutalolla kurssitettiin itse Ctason valmentajia. 1970-luvun puolessa välissä jaostolla oh käytettävis
sään jo yli 20 kurssitettua valmentajaa. Valmentajatilanteen kohenemi
sen mukana yleisurheilun harrastajamäärät kasvoivat ja heidän harjoit
telustaan tuli ohjelmoitua. SyksyUä 1973 ohjelmoidun harjoittelun pii
riin laskettiin kuuluvan n. 25 urheilijaa, mutta vuonna 1975 heitä oli jo
yli 100, eikä luku vielä sisältänyt ikäkausiurheilijoita.78
Tulosluetteloissa Kauhajoen ulkopuolella Karhun yleisurheilijat alkoi
vat ensimmäisenä näkyä luonnollisesti ikäkausi- ja nuorten sarjoissa.
Nuorten yleisurheilijoiden innostajaksi nousi erityisesti Kari Hietaharju,
joka oli A-tason valmentaja jo 17-vuotiaana, ja hänen parinaan oh Esa
Peltola. Vuonna 1973 Karhu nousi kohisten ikäkausiurheilijoiden tilas
tossa 39. tilalle. Edellisenä vuonna sijoitus oh 225. Karhun edustavimpana urheihjana oh Timo Hakamaa, joka toi ikäkausihuipentumasta eli epä
virallisista Suomen mestaruuskilpailuista korkeudesta hopeaa tuloksella
155 cm. Vuonna 1974 ikäkausiurheilutilastossa Karhu putosi 46. sijalle,
mutta kokonaisuutena Karhu nousi I luokan yleisurheiluseuraksi. Luok
kanousussa karhulaisia auttoi vuoden alusta seuraan siirtynyt Antti Ra
jamäki. Hän voitti 100 m:n Suomen mestaruuden ja oh edustamassa Suo
mea Rooman EM-kilpailuissa. Roomassa Rajamäki selvisi 200 m:n loppu
kilpailuun, mutta johon hän ei voinut loukkaantumisen takia osallis
tua.79
Vuonna 1975 Karhun yleisurheilu meni eteenpäin kaikilla rintamilla.
Seuran ennätyksiä parannettiin kaikkiaan 69 kertaa ja Karhu nousi valioluokkaan, vaikka SM-mitaleja tuh vain ikäkausisarjoista. Tiulikki Huhti
nen urakoi 12-vuotiaiden tyttöjen sarjassa pituudessa Suomen mestaruu
den tuloksella 479 cm ja 100 metrillähän otti pronssia omalla ennätyksel
lään 13,3. Pojista SM-mitaht toivat 14-vuotiaat Jukka Maunula 100 m:ltä
ja Timo Hakamaa korkeudesta. Seuraavana vuonna ikäkausiurheilijat pi
tivät Karhun edelleen SM-mitaleilla. Kultaa toivat Päivi Vorimo 300 m
juoksusta ja Huhtinen pituudesta. Heidän lisäkseen Merja Säntti sai
kiekkonsa lentämään hopean arvoisesti. Varttuneimmissa sarjoissa par
haiten menestyi Jari Kuoppa, joka oh B-poikien kuulassa 4. ja kiekossa
5. Vuonna 1976 Karhu nousi ensi kerran Etelä-Pohjanmaan piirin par
haaksi yleisurheiluseuraksi. Titteli säilyi Karhussa seuraavat 10 vuotta,
vuoteen 1984 saakka. Pm pisteitä Karhu saavutti vuonna 1976 yh 100
enemmän kuin toiseksi paras seura. Koko Suomen tilastoissa Karhu oh
30, kun seuroja kaikkiaan luokiteltiin 446.80
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Ikäkausikilpailut ovat olleet monien Karhun yleisurheilijoiden ponnahduslautana.

Karhun yleisurheilijat siirtyivät vähitellen vaativimpiin sarjoihin,
mutta arvokisamenestys oli samaa tasoa ja jopa parempaa. Vuonna 1977
Karhu nousi 10. parhaaksi seuraksi Suomessa ja sen edellä ei ollut enää
ainoatakaan maalaisseuraa. Pistetiliä kartutti ahkerimmin jälleen Thulikki Huhtinen, joka voitti pituudessa sekä ikäkausi että B-tyttöjen
SM:n. B-tyttöjen sarjassa mestaruus tuli komeasti Suomen ennätystuloksella 575. B-tytöt toivat Karhuun myös viestikultaa 4x300 m matkal
ta. Joukkueessa juoksivat Pirjo Hurskainen sekä Päivi ja Jaana Vorimo.
Jari Kuoppa paransi vuonna 1977 esityksiään voittamalla A-poikien sar
jassa SM-pronssia. Merja Säntti puolestaan toi 14-vuotiaiden tyttöjen
ikäkausihuipentumasta kiekkohopeaa ja kuulasta pronssia. Seuraavana
vuonna karhulaisilta oh lupa odottaa menestystä myös miesten sarjoista,
sillä Kaarlo Maaninka siirtyi Karhun riveihin syksyllä 1977. Yleisurheilujaostolla oh Maaningalle valittu myös selvä tehtävä: hänestä tuhsi Kar
hun edustaja Moskovan kisakoneeseen.81
Vuosi 1978 oh yleisurheilijoiden juhlaa, kun tulokset paranivat entises
tään ja heidän pitkäaikainen toiveensa ajanmukaisesta urheilukentästä
toteutui. Vanha Aronkylän kenttä oh ollut jo vuosikausia riittämätön
Karhun yleisurheilun tarpeisiin ja varsinkin urheihjoiden tulostason
noustessa oh kentästä tullut kehityksen rajoitin. Ennen Kauhajoen uutta
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kenttää harjoituksia pidettiin usein Kurikan kentällä. Yleisurheilijoilla
oli harjoituspaikkojen osalta syytä todelliseen juhlaan, kun talvella
(1978—1979) vielä päästiin yläasteen uuteen liikuntasaliin harjoituksia
pitämään. Tuloksiltaan Karhun yleisurheilijat olivat vuonna 1978 vähin
täänkin uusien harjoittelumahdollisuuksiensa mittaisia. Maaninka ko
tiutui hyvin Karhun riveihin ja hän juoksi Suomen mestaruuden 15 km
maastojuoksussa ja pronssia sekä 10 000 metrillä että marathonilla.
Nuorten SM-kilpailuista kultaa toi Ossi Aura hyppäämällä korkeutta 207
cm. Jari Kuoppa puolestaan korjaili A-poikien piirinennätysnumeroiksi
kuulassa 17,54 ja voitti Suomen mestaruuden hieman heikommalla tu
loksella. Tytöt pysyivät edelleen mitalinsyrjässä kiinni. Merja Säntti toi
B-tyttöjen SM-kilpailuista kiekosta kultaa ja kuulasta pronssia. Ikäkausihuipentumassa hän kiskaisi kiekon uudeksi epäviralliseksi SE tulok
seksi 39,54 ja työnsi kuulaa hopean arvoisesti. Karhun B-tytöt voittivat
lisäksi viestikullat 4x300 m ja 4x400 m matkoilla. Joukkueessa juoksivat
Riitta Maunula, Tkulikki Huhtinen, Ritva Pättikangas ja Päivi Vorimo.
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Kokonaisuutena Karhun yleisurheilijat nousivat Suomen urheiluseuro
jen tilastossa 4 pykälää ylöspäin 6:nneksi. Piirissä Karhu oli omaa luok
kaansa pistemäärällä 545,5, sillä piirin toiseksi parhaan seuran Vaasan
Vasaman pistemäärä oh 279,5.82
Yleisurheilijoiden ponnistellessa kohti Suomen kärkeä joutui jaosto
ponnistelemaan yhä enemmän taloudenhoidon kanssa. Pääseuran tuen
osuus jaoston menoista pieneni koko ajan, vaikka se markkamääräisesti
pysyi samalla tasolla. Vuonna 1977 jaosto sai yli puolet menoistaan pääseuralta, mutta seuraavina vuosina seuran tuki kattoi enää kolmannek
sen menoista. Jaoston oma rahanhankinta perustui paljolta markkinoi
hin, liikeyritysten lahjoituksiin, pääsylipputuloihin ja kioskin ja ravinto
lan pitoon sekä omissa kilpailuissa että mm. Nummijärven juhannusjuh
lissa. Pääsylipputuloja kartutettiin erityisesti vuosikymmenen vaihtees
sa, kun uusi urheilukenttä mahdollisti jopa kansainvälisten kilpailujen
pidon. Historiansa kovatasoisimmat kilpailut jaosto järjesti vuonna
1979, jolloin Kauhajoen kentällä nähtiin kotimaisten huippujen Virenin,
Bryggaren ja Maaningan lisäksi mm. ugandalainen olympiavoittaja John
Akii-Bua. Muita ulkolaisia kilpailijoita tuli Jamaikalta, Keniasta, Yhdys
valloista ja Australiasta. Yleisöä kilpailut houkuttelivat paikalle n. 3 000
henkeä.83
Olympialaisten aattovuonna Karhun yleisurheilijat jatkoivat hyviä esityksiään. Maaninka voitti 10 000 metrin SM:n ja maastojuoksun SM-kilpailuista Karhun joukkue Kaarlo Maaninka, Jorma Sippola ja Sauli Har
jamäki oh 15 km:llä kolmas. A-pojista Kuoppa toi mestaruutensa tulok
sella 15,74 ja B-tytöissä Merja Säntti uusi kiekkomestaruuden. Thulikki
Huhtinen toi B-tytöissä SM-hopeaa pituudesta ja pronssia 100 metrin
juoksusta. Ikäkausiurheiluperinteitä piti yllä Kari Kananoja tuomalla
huipentumasta kultaa uudella moukarin piirinennätystuloksella 37,80

Moskovan Olympialaiset — uuden aallon
huipentuma
Moskovan olympialaiset olivat olleet yleisurheilujaoston tavoitteena vii
meistään vuodesta 1977 lähtien, jolloin Kaarlo Maaninka siirtyi Kar
huun. Tävoitteeseen edettiin tasaisen varmasti. Maaninka paransi Jouko
Elevaaran valmentaessa tuloksiaan vuosittain. Olympiavuonna pitkillä
matkoilla parempia näyttöjä antoi vain Martti Vainio. Maaningan paikka
Moskovan kisajoukkueessa piti olla varma, mutta olympiakomitea oh yl
lättäen toista mieltä ja Maaninka jätettiin valitsematta. Samalla hetkellä
kun sana Maaningan kohtalosta kiiri Kauhajoelle tuh olympiakomiteasta
lähes kirosana koko Etelä-Pohjanmaalla. Olympiakomitean päätös oh sel
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keä vääryys, joka piti korjata. Maaningan puolesta aloitettiin ennenkoke
maton painostuskampanja, jonka johdossa Karhusta olivat Tbivo MäkiFilppula, Kalevi Maunula ja Veikko Niemi-Aro. Tkkenaan heillä oh koko
eteläpohjalainen urheiluväki, maakuntalehdet ja lisäksi erityisesti IltaSanomat uhrasi palstatilaa Maaningan puolesta. Olympiakomitean jäse
niä painostettiin muuttamaan päätöstään suorilla puhelinkontakteilla ja
epäsuorilla kontakteilla Suomen muun urheilujohdon kautta. Kampan
jan aikana otettiin yhteyttä kaikkiin mahdollisiin vaikuttajiin — tasaval
lan presidenttiä lukuunottamatta — ja tulosta syntyi. Maaningalle jär
jestettiin viime tingassa ylimääräinen näyttötilaisuus, jossa hänen piti
juosta 5 000 m aikaan 13,25. Todellisuudessa Maaningan näyttötilaisuus
oh Olympiakomitean keino kasvonsa säilyttäen muuttaa päätöksensä:
Maaningalla oh hppu kisakoneeseen, vaikka hän ohsi tullut näyttötilaisuudessaan kävellen maaliin.85
Moskovassa motivoitunut ja tinkimättömästi harjoitellut Maaninka
palkitsi ruhtinaallisesti hänen eteensä työskennelleiden uhraukset. Hän
toi Suomen yleisurheihjoiden ainoat mitalit 5 000 ja 10 000 metrin juok
suista. Ne ohvat mitalit, jotka pelastivat Suomen yleisurheilukunnian ja
yllättivät kaikki, ehkä Maaningan vankimpia kannattajia myöten. Maa
ningan 10 000 metrin hopeajuoksun ratkaisevia metrejä kuvataan kirjas
sa "Kultaa, Kunniaa, Kyyneleitä” seuraavasti: ” 10 000 metriä, viimeinen
kierros. Piina on alkanut. Mennä jolkotetaan takasuoraa. Kohta ampaisee
Yifter kiriinsä suoran puolenvälin paikkeilla, Virenin Lasse jää, hänen
paukut loppuvat; Kedir, K otu — ja meidän Maaninka! — seuraavat Yifteriä kuin hai laivaa. Eivät voi mitään. Viimeisessä kaarteessa Maaninka
ohittaa Kotun. Johan jotakin. Näinköhän Kalle järjestää oikein yllätyspommin. Loppusuoralle tultaessa Maaninka on melkein tavoittanut Kedirin, tavoittaakin ja menee ohi. Hopealle! Kalle juoksee hopeaa! Ei us
koisi, mutta uskottava se lopulta on.” 5 000 metrin juoksusta Maaningalta sitten jo odotettiin mitalia, eikä hän pettänyt. 10 000 metrin hopea
vaihtui, osittain pienen taktisen virheen vuoksi, pronssiksi.86
Moskovassa Maaningasta tuh hetkessä paljasjalkainen kauhajokelai
nen ja pohjalainen, vaikka hän oh Posiolta kotoisin. Maaningan tulojuhlassa Kasinolla oh ihmisiä enemmän kuin sisään mahtui ja ohpa tilaisuu
teen uskaltautunut Olympiakomitean puheenjohtaja Kosti Rasinperäkin. Rasinperä myönsi komitean tehneen virheitä ja nosti samalla Maa
ningan yhdeksi Suomen parhaimmista urheihjoista kautta aikojen. Maa
ningan mitalit poikivat maineen lisäksi myös taloudellista etua sekä hä
nelle itselleen että Karhulle. Maaningalle rakennettiin Sotkaan talkoovoi
min ja lahjoituksin komea omakotitalo ja Karhu-Titan Oy otti Karhun nimikkoseurakseen lahjoittaen heti Maaningan tulojuhlassa seuralle
15 000 mk:n varustestipendin.87
Moskovan olympiavuosi oh Karhun "uuden aallon”, kuten aikakautta
vuodesta 1974 lähtien joskus nimitettiin, huipentuma. Maaningan lisäksi
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Kaarlo Maaninka: Karhu, Kauhajoki ja Suomi!
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Karhun naiset hallitsivat pikaviestejä 1980-luvun ensimmäiset vuodet. Kuvassa vasem
malta: Riitta Maunula, Raili Ahola, Tuulikki Huhtinen, Helinä Laihorinne (Marjamaa).

Karhusta oli Moskovassa kilpailemassa neljä muuta urheilijaa. Yleisur
heilijoista oli pikamatkoilla Helinä Laihorinne (Marjamaa), jonka kilpai
lut katkesivat loukkaantumiseen välierissä. Muut edustajat olivat paini
ja Reijo Haaparanta sekä painonnostaja Juhani Avellan ja Arvo Ojalehto,
mutta heistä enemmän omien urheilulajiensa yhteydessä. Viisi yksilöla
jien edustajaa olympialaisissa oh enemmän kuin yksikään muu urheilu
seura oh aikaisemmin pystynyt. Karhun saavutukset huomattiin luon
nollisesti myös Suomen urheilujohdossa ja Karhun puheenjohtaja Toivo
Mäki-Filppula mm. kutsuttiin ainoana eteläpohjalaisena SVUL:n puheenjohtajapäiville esitelmöitsijäksi.88
Olympiahuumassa muutkin yleisurheilijat puolustivat Karhun värejä
kunniakkaasti. Naiset toivat SM-kultaa 4 x 100 m viestissä Suomenennätysajalla 47,43. Joukkueen muodostivat Hehnä Laihorinne, Thulikki
Huhtinen, Raili Ahola ja Riitta Maunula, joka voitti A-tytöissä lisäksi 2
SM-hopeaa. Muita SM-mitahsteja ohvat Jari Kuoppa, Ihulikki Huhti
nen, miesten maastojuoksujoukkue (Maaninka, Jorma Sippola, Jarmo
Kujala) ja vuoden yllätysurheihjana palkittu Ossi Aura. Aura voitti mies
ten korkeuden Suomenmestaruuden tuloksella 213 cm. Tilastollisesti
Karhu oh Suomen 6:nneksi paras yleisurheiluseura, ja sen edellä ohvat
vain Thmpereen, TUrun ja Helsingin seurat.89
Moskovan menestys ei aiheuttanut Karhun yleisurheihjoihe krapulaa,
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vaan seura pysyi Etelä-Pohjanmaan piirin kärjessä ja valioluokassa vielä
seuraavankin olympiadin. Vuonna 1981 Helinä Laihorinne oli jo täysin
toipunut Moskovan loukkaantumisestaan ja hän juoksi Suomen mesta
riksi 100 ja 200 metrin matkoilla. Lisäksi hän juoksi naisten 4 x 100 m:n
kultaa voittaneessa viestijoukkueessa, jonka muina jäseninä olivat: Päivi
Lassila, Riitta Maunula ja Raili Ahola. Tuulikki Huhtinen ei enää kuulu
nut naisten viestikvartettiin, koska hän muutti vuoden 1980 lopulla
Joensuuhun. Naiset voittivat lisäksi hopeaa 4 x 400 m viestissä. Merja
Säntti jatkoi SM-putkeaan voittamalla A-tyttöjen kiekon. Himmeämpiä
SM-mitaleita vuonna 1981 toivat B-pojat: Jaakko Penttilä pituudesta,
Petri Hissa Keihäästä ja viestijoukkue Penttilä, Jouni Kohtala, Jari IsoKoivisto, Esa Rantala 4 x 100 m matkalta. A-tytöissä Riitta Maunula
voitti SM-pronssia 100 m aidoissa ja 300 metrillä.90
Seuraavana vuonna yleisurheilujaosto oh suururakan edessä, kun Kar
hulle myönnettiin SM-maastojuoksujen järjestäminen. Kilpailumaastona oh Sotka ja kilpailuihin osallistui yh 1200 Suomen parasta maastojuoksijaa junioreista veteraaneihin. Kilpailut vietiin lävitse taattuun tyy
liin, mallikkaasti talkoovoimin. Jlilostehtailusta urheilupuolella vuonna
1982 vastasivat tutut tyypit. Laihorinne-Marjamaa voitti Suomen mes
taruuden 60 m:n sisämatkalla ja 100 m:ltä ulkokentiltä. Säntti heitti ho
peaa A-tyttöjen kiekossa ja Maaninka juoksi pronssia maastojuoksun
pitkällä matkalla. Naisten viestimitah 4 x 100 m matkalla oh hopeinen,
ja se juostiin joukkueeha: Kati Salomaa, Riitta Maunula, Raili Ahola ja
Hehnä Laihorinne-Marjamaa.91
Vuonna 1983 oh miesten vuoro tuoda suurin osa Karhun SM-mitaleista. Suurimman urakan teki Maaninka, joka toi mitalit maastojuoksusta
ja radalta sekä 5 000 että 10 000 m matkoilta. Hän juoksi myös miesten
15km maastojuoksun hopeajoukkueessa, jossa muut jäsenet ohvat Han
nu Mäkirinta ja Jarmo Kujala. Kesän suurimman yhätyksen järjesti Jar
mo Kujala ollessaan SM-maratonilla kolmas. Maratonilla menestys oh
muutenkin hyvä, sillä joukkueena karhulaiset voittivat mestaruuden Ku
jalan, Sauh Harjamäen ja Osmo Mäntykosken voimin. A-pojissa Esa
Rantala, Jari Iso-Koivisto, Kari Lähde ja Jaakko Penttilä juoksivat
4 x 400 m viestihopean ja pituushypyssä Iso-Koivisto ja Penttilä voitti
vat joukkuehopeaa. B-pojissa ainoan mitalin toi Mika Peltonen kolmiloi
kasta. Naisten menestys oh Marjamaan ja Säntin varassa. Marjamaa te
ki uudeksi 100 m SE-tulokseksi 11,19 ja hän voitti sekä 100 että 200 m
mestaruuden. MM-kilpailujen 100 m:hä Marjamaa oh loistavasti kuudes.
Säntti puolestaan otti jo tavanomaisen Suomen mestaruutensa A-tyttö
jen kiekossa.91
Los Angelesin olympialaisiin Karhun yleisurheilijoista valittiin Marjamaa. Hän osallistui 100 ja 200 metrin kilpailuihin saavuttamatta loppukilpailupaikkaa kummallakaan matkalla. Marjamaan SM-mitahsaldo oh
sen sijaan huomattava: kaikkiaan 4 kultaista mitalia. Henkilökohtaisten
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matkojensa lisäksi hän saavutti viestijoukkueen jäsenenä mestaruudet
4 x 100 ja 4 x 400 m matkoilla. 4 x 100 metrin viestin muut juoksijat oli
vat Riitta Maunula, Anna-Riitta Varis ja Raili Ahola. 4 x 400 m viestissä
olivat Marjamaan kanssa Kati Salomaa, Raili Ahola ja Anna-Riitta Varis.
Miehistä SM-palkintokorokkeelle nousivat: Jari Kuoppa voittamalla hal
likisoissa pronssia, Jarmo Kujala uusimalla edellisvuotisen SM-pronssinsa ja Karhun maratonjoukkue uusimalla mestaruutensa. Pojat piti mitalikannassa Jaakko Penttilä tuomalla 18-vuotiaiden 10-ottelusta hopeaa
ja Mika Kontio ja Kai Kunnaspuro voittamalla joukkueena korkeushy
pyssä pronssia 16-vuotiaiden sarjassa. Lisäksi 12-vuotiaat Kimmo Paganus ja Sari Mattila korjasivat molemmat kiekon SE-tuloksia. Varttuneimmista sarjoista tuli myös SM-tason mitaleja. Hannu Mäkirinta voit
ti M-35 sarjassa maastojuoksumestaruuden ja M-40 sarjassa Eero Puska
heitti moukaria kullan arvoisesti. Teräksistä kuntoa osoittivat myös Täpani Nevala, SM-kultaa 5 km:n kävelyssä, ja Veikko Kylmälä voittamalla
M-70 sarjassa kolmiloikkahopeaa. Puska, Nevala ja Kylmälä olivat mita
leilla myös vuonna 1983.92
Karhun Etelä-Pohjanmaan piirin ykkösasema yleisurheilussa katkesi
vuonna 1985, mutta valioluokassa yleisurheilijat edelleen säilyivät. SMmitaleita tuli vain 4: kuulasta Jari Kuoppa, naiset 4 x 400 m viestistä se
kä Kimmo Paganus ja Sari Mattila 13-vuotiaiden kiekosta. Seuraavana
vuonna varsinkin Jari Kuoppa lunasti häneen asetetut odotukset voitta
malla SM-kultaa ja työntämällä ennätyksekseen ensi kerran yli 20 m: tu
los 20.47. Kuoppa valittiin myös Stuttgartin EM-kisajoukkueeseen.
Stuttgartissa kuula lensi 13. sijan arvoisesti. Kuopan lisäksi mitaleita
SM-kilpailuista toivat nuorten sarjoista Paganus kiekosta ja korkeuden
joukkuekilpailusta Jouni Pihlaja ja Mika Kontio. Veteraanien sarjassa
Veikko Kylmälä voitti sisäradoilla 3 000 m kävelyn SM:n uudella MEajalla 20,53. ME-arvo oh epävirallinen ja se annettiin Ikiliikkuja -lehden
tilaston mukaan.93
Vuonna 1987 yleisurheilijat alkoivat hieman piristyä ja SM-mitaleita
tuli jo 12 kappaletta. Mestaruuksiin ei ylletty kuitenkaan kuin nuorten
ja veteraanien sarjoissa. Nuorissa mestaruuden toi Paganus
16-vuotiaiden kiekosta ja hän voitti myös koululaisten MM-kilpailuissa
Barcelonassa hopeaa. Ikämiessarjassa Mauri Jokiranta, Tuomo Panttila
ja Jorma Salonen voittivat maastojuoksussa joukkuekultaa ja veteraa
neissa Kylmälä kohenteli edelleen 3 000 metrin kävelyn ME:tä. Uusi en
nätys kirjattiin luvuin 19.42,2. Vuonna 1988 SM-mitalitili koheni entises
tään ja vuoden lopussa saldo oh 16, mutta suuri osa niistä tuh jälleen
ikämies- ja veteraanisarjöistä. Yleisessä sarjassa mestaruuden voittivat
Jari Kuoppa sekä uiko- että sisäkentällä ja miesten 5 km:n maastojuoksujoukkue: Maaninka, Esa Kangasmäki ja Aki Kaiho. Nuorissa Paganus
voitti halhmestaruuden kiekonheitossa. Veteraaneissa mestaruudet näp
päsivät Kylmälä ja Eero Puska. Naisten sarjassa parhaasta tuloksesta
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Jari Kuoppaan hierotaan voimaa Sari Pöyryn taidolla.

vastasi jälleen Merja Säntti, joka oli SM-kilpailuissa kiekossa pronssilla
ja kuulassa hopealla.94
1970- ja 1980-luvuilla Karhun yleisurheilussa oli todellinen kulta-aika.
Jaostossa riitti puuhamiehiä ja valmentajia sekä urheilijoissa kehityskel
poisia kykyjä. Yleisurheilun uusi aalto alkoi Karhu organisaatiouudis
tuksesta ja huipentui Moskovan olympialaisiin. Siitä lähtien uusia voi
mia Karhun yleisurheiluun tuli yhä vähemmän ja vanhat alkoivat väistyä
"täysin palvelleina." Voimien väsyminen alkoi näkyä erityisesti
1980-luvun puolivälissä, jolloin Karhu putosi piirin kärjestä. Valmentajatilanne alkoi myös heiketä ja se näkyi poika- ja tyttöurheilijoiden menes
tyksessä.95

Jalkapallossa vahvaa junioritoimintaa
Jalkapallo kehittyi Karhussa omaksi lajikseen vasta 1970-luvulla. Se sai
omat harrastajansa ja pelejä alettiin pelata myös puulaakisarjojen ulko
puolella. Vuonna 1973 jalkapallojaoston toiminnassa tuli piirin sarjapelit
V I divisioonassa ensi kertaa puulaakipelejä tärkeämmiksi ja harjoituksia
alettiin pitää ohjelmoidusti. Vuonna 1974 miesten joukkue oh sarjas206

Kauhajoki-Cup on mittava junioriturnaus, joka kerää Kauhajoen kentille vuosittain lä
hes sata jalkapallojoukkuetta.

saan 4. ja seuraavalle kaudelle otettiin sarjanousu selkeäksi tavoitteeksi.
Sarjanousutavoite jäi kuitenkin tavoitteeksi vuoden 1975 jälkeenkin ja V
divisioonaan Karhun joukkue nousi vasta vuonna 1983.96
1970-luvulla Karhun jalkapallo meni eteenpäin lähinnä nuorisotoimin
nassa. 1970-luvun alussa juniorijoukkueita oh vain 2, mutta vuonna 1980
Karhulla oli piirinsarjoissa joukkue jo B-, C-, D-, E-, ja F-junioreissa. A-juniori-ikäiset pelasivat ja ovat tavallisesti pelanneet Karhun edustusjouk
kueessa. Nuorisotoimintaan tuli vauhtia erityisesti vuonna 1972, jolloin
järjestettiin ensi kertaa jalkapallokoulut Markku Vesalan johdolla. Kou
luilla pyrittiin pitämään yllä innostusta jalkapalloon niissäkin nuorissa,
jotka eivät mahtuneet piirinsarjoissa pelanneisiin joukkueisiin. Vuonna
1977 saatiin myös varttuneempien pelaajien valmennukseen eloa, kun
Kauhajoelle muutti entinen TPV:n pelaaja Martti Räsänen. Kaikkiaan
jalkapallon piirissä pyöri vuonna 1977 jo yli 200 harrastajaa, joista 80 pe
lasi Karhun joukkueissa.97
Vuosikymmenen vaihteessa Karhun jalkapallojunnut alkoivat nähdä
harrastuksensa parissa maailmaa hieman Pohjanmaata laajemmaltikin.
Vuonna 1979 lähdettiin ensi kerran Helsinki-Cupiin ja seuraavana vuon
na kassit pakattiin Norjan matkalle. Oslossa pelattuun Norway-Cupiin
lähtivät joukkueiden mukana Martti Räsänen, Rolf (Ilolle) Lähteenmäki
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Karhun jalkapallossa on juniorityöllä keskeinen osuus.

ja Markku Vesala. Norjasta ei ollut tuomisina Cup-voittoa, mutta Räsä
selle, Lähteenmäelle ja Vesalalle oli syttynyt selkeä ajatus siitä, että Kau
hajoella järjestetään lähitulevaisuudessa samantapainen turnaus. Ajatus
kypsyi ja jo seuraavana kesänä pelattiin ensimmäinen Kauhajoki-Cup.
Kauhajoki-Cupista oh tarkoitus tehdä heti kansainvälinen turnaus, jossa
joukkueita oli yli 100. Ensimmäisinä vuosina joukkueiden määrä vaihteli
40—60 välillä ja vuonna 1987 saavutettiin Cupissa suunniteltu laajuus
kun joukkueita ilmoittautui 101. Kauhajoki-Cupista on tullut vuosittai
nen suurturnaus, jota ei enää pystytä viemään läpi täysin vapaaehtoisin
voimin vaan mm. pelaajien huoltamiseen on pitänyt ottaa palkattua hen
kilökuntaa.98
Kauhajoki-Cupin menestyksen mukana on jalkapallojaoston talous py
synyt kunnossa, vaikka joukkueita on perustettu jatkuvasti lisää. Tyttö
jen harjoitukset alkoivat pyöriä kesällä 1980 ja seuraavana vuonna perus
tettiin ensimmäinen naisten joukkue; ja ”he sopeutuivat yllättävän hy
vin joukkuekuriin, josta kiitos lankeaa tietysti valmentajille.” Naisten ja
tyttöjen lisäksi perustettiin vuonna 1985 G-junnujen joukkue, ja vuonna
1988 koottiin Karhusta toinen miesten edustusjoukkue, joka otti nimek
seen Karhu Pallo. Karhu-Pallo koostui pääasiassa A-junioreista ja se nou
si ensimmäisenä kautenaan V divisioonaan. Kaikkiaan Karhun jalkapal
loa vietiin vuonna 1988 eteenpäin 12 joukkueen voimin: miehet, KarhuPallo, B-, C-, D-, E-, F-, G-junnut, naiset sekä B- ja C-tytöt. Kauhajoki-Cu
pin lisäksi joukkueiden harjoituksia ja kilpailumatkoja on rahoitettu
mm. vuosina 1979—1987 ilmestyneellä Nappulasanomat-lehdellä,
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Karhun miesten joukkue 1980-luvun lopulla.

markkina- ja pääsylipputuloilla sekä liikeyritysten kanssa tehdyillä yh
teistyösopim uksilla."
Karhun miesten edustusjoukkueen pitkäaikainen tavoite noususta V
divisioonaan toteutui siis vuonna 1983 ja samana vuonna jaosto sai his
toriansa ensimmäisen A-tason valmentajan, kun Rolf Lähteenmäki sai
kurssit suoritettua. Lähteenmäen johdolla joukkue lähti tavoittelemaan
ylempiä sarjoja ja kaksi vuotta myöhemmin Karhu nousi IV divisioo
naan, jossa se nousuyrityksistään huolimatta pelaa edelleenkin (1990).
Karhun jalkapalloilijoista ehdottomasti menestyksekkäin pelaaja on Tep
po Pättikangas, joka on kuulunut muutaman vuoden jopa maajoukkuepelaajiin.100

Suomen sarjan koripalloa
Koripallo kärsi 1960-luvulla valmentaja- ja pelaajapulaa, mutta
1970-luvun alussa tilanne muuttui. Jalkapallon tavoin Karhun koripallo
kin alkoi saada omat harrastajansa ja valmennuspuoli oh kunnossa Simo
Koski-Lammen muutettua Kauhajoelle. Koski-Lammi luotsasi koripalloi
lijoita ensi kerran kaudella 1971—1972 ja Karhun joukkue nousi heti puh209

Suomen sarjajoukkue vuodelta 1981. Seisomassa vasemmalta: Rauno Ketola, A ntti
Luoma, Ron Billingslea, Simo Koski-Lammi, Timo Hakamaa, A ntti Lehtoila (huoltaja),
Kari Aho (tilastomies). Polvistuneena vasemmalta: Juha Ikkelä, Petteri Opas, Erkki
Laurila, Jaakko Yli-Kortesniemi, Tom Peltonen.

taalla pelillä maakuntasarjaan, josta oli vuonna 1968 pelaajapulan takia
jouduttu luopumaan. Maakuntasarjasta Karhun joukkue oli nousemassa
Suomen sarjaan jo ensimmäisen kauden jälkeen, mutta karsinnoissa tie
nousi pystyyn. Kotisalissa tai kotiluolassa, kuten kansalaiskoulu/yläasteen vanhaa liikuntasalia kuvaavasti nimitettiin, koripalloilijat pelasivat
jälleen häviöttömän kauden. Kaudella 1973—1974 kotivoittoputken jat
kaminen olikin päätavoite sarjanousun ohella. Sarjanousu kaudella ei on
nistunut, mutta kotis ali voitot jatkuivat jo kolmatta vuotta. Seuraavalla
kaudella Karhun joukkue pelasi ailahtelevasti pysyen tukevasti maakun
tasarjassa, ja mikä masentavinta, Vaasan Vasaman I joukkue vei Karhun
kotiluolasta voiton kotiinsa heti ensimmäisestä ottelusta.101
Kaudella 1977—1978 Karhulla oh maakuntasarjassa jopa 2 joukkuet
ta, kun edellisellä kaudella koripallon konkarijoukkue, Karhu III, yllät
täen voitti piirinsarjan. Vanhat eivät kuitenkaan jaksaneet lähteä mu
kaan maakuntasarjarääkkiin, vaan he luovuttivat sarjapaikkansa A-junioreiden joukkueelle, jolle annettiin nimi Pesukarhut. Pesukarhut-nimi
otettiin käyttöön, koska Karhun joukkueet haluttiin erottaa maakuntasarjassa muulla tavalla kuin perinteisesti ”Karhu I ja Karhu I I ”. Pesukar
huista tuli kuitenkin jo keväällä 1978 Karhun koripallon edustusjoukkue,
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Pesukarhut uudessa kotiluolassa
harjoituksissa
vuonna 1983. Vasemmalla
edestä: A ntti Luoma, Pekka
Lähdesniemi, Erkki Lauri
la, Simo Koski-Lammi (ta
kana). Oikealla edestä Jari
Ranta-Pantti, Juha MäkiJouppila ja Olli Madekivi.

sillä nimi toi sattumalta joukkueelle sponsoriksi UPO-tehtaan, joka val
misti samannimisiä pesukoneita. UPOn edustajat lahjoittivat joukkueel
le pelipaidat ja myöhemmin joukkueen menestyttyä tehdas antoi muuta
man vuoden ajan selvää raha-apua.102
Pesukarhut-nimikkeen mukana miesten koripalloon tuli uutta eloa ja
pitkäaikainen tavoite Suomen sarjapaikasta toteutui Pesukarhujen en
simmäisellä varsinaisella pelikaudella 1978—1979. Hyvien peliesitysten
lisäksi joukkueella oh onni mukana, sihä se sai pelata ensi kerran sarjanousua kärkkyessään karsintapelit kotikentällään. Alkukarsinnoissa
kaatuivat Kyrönkosken Kiskojat ja Turun Riento ja loppukarsinnoissa
kotiluolasta saivat poistua hävinneenä Vaasan Salaman ja Nokian Palloseuran joukkueet. Pesukarhujen sarjanostajat olivat: valmentaja/pelaaja
Simo Koski-Lammi, Timo Hakamaa, Heikki Yli-Pentilä, Juhani Viiala,
Antti Luoma, Rauno Ketola, Juha Ikkelä, Tom Peltonen, Jaakko Yli-Kortesniemi, Erkki Laurila ja huoltaja Antti Lehtola. Suomen sarjan joukku
eet Pesukarhut saivat seuraavalla kaudeha ottaa vastaan uudessa kotiluolassa, kun yläasteen uusi liikuntasali valmistui.103
Suomen sarjasta Pesukarhut olivat väijymässä nousua heti ensikaudella, mutta I divisioonaan nousu katkesi karsintoihin. Seuraavalla kaudeha
joukkueen riveihin hankittiin, ajan tavan mukaan, amerikkalais vahvis
tus Ron Bilhngslea, joka pelaamisen lisäksi veti miesten ja nuorten har
joitukset. Billingslea sai jälleen uutta vauhtia karhulaiseen koripalloon ja
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Mika Perälän hyppyheitto
upposi vuonna 1989.

se näkyi erityisesti nuorisotoiminnassa. Parhaimmillaan Billingslean
harjoituksissa kävi yli 100 alle B-juniori-ikäistä koripalloilijaa. Amerikkalaisvahvistus sai toisaalta vauhtia myös jaostoon, joka joutui ponniste
lemaan hieman ylimääräistä saadakseen Billingslean palkkion makset
tua. Pesukarhut olivat amerikkalaisvahvistuksensa avulla kaudella
1980—1981 jälleen kiinni sarjanousussa, mutta karsinnoissa vastus oh
edelleen liian kova.104
Seuraavan kerran sarjanousu oh lähellä toteutumistaan kaudella
1982—1983, jolloin Pesukarhuilla oh ” kaikkien aikojen joukkue”, jossa
pelasivat myöhemmin muissa joukkueissakin mainetta niittäneet Timo
Hakamaa, Pekka Lähdetniemi ja Tbrpan Poikien kovasta koripalloseuras
ta lainassa ollut A lf Strömberg. Joukkueen nousu näytti jopa varmalta,
mutta kevätpuoleha loukkaantumiset ja yhteisharjoittelun vähyys hei
kensivät tulosta. Lopulhnen sijoitus sarjassa oh 5. Sijoituksellaan Pesu
karhut tipahtivat täpärästi myös kaudella 1983—1984 ensi kertaa pela
tusta 2-divisioonasta, johon kelpuutettiin Suomen sarjan 4 parasta jouk
kuetta. 1980-luvun lopun Pesukarhut pysyivät Suomen sarjan keskivai
heilla ja sarjanoususta tuh tavoitteena suomalaisen koripallotason nou
sun mukana entistä kovempi.105
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Karhun koripallossa on joukkuelajien tyyliin juniorityöllä keskeinen
osuus. Junioritoiminta sai potkua varsinkin vuonna 1975. Silloin aloitet
tiin mini toiminta, eli alle 13-vuotiaiden harjoitukset, vauhdikkaasti jär
jestämällä Coca-Cola-koripallokoulu, jossa oh mukana yli 100 poikaa ja
tyttöä. Minien lisäksi varsinaisiksi juniorijoukkueiksi on vuodesta 1977
lähtien vakiintuneet A-, B-, ja C-ikäisten joukkueet. Tyttöjen koripalloharjoituksia on pyöritetty vuodesta 1983 lähtien. Juniorityön tuloksena
Karhusta on noussut pelaajia Suomen kärkijoukkueisiin ja aina maajouk
kueeseen saakka. Karhun kasvateista maajoukkuevahvistuksina ovat ol
leet: Timo Hakamaa, joka teki näyttävän läpimurron jo vuonna 1977 te
kemällä B-poikien länsi—etelä televisio-ottelussa eniten pisteitä, ja Pek
ka Lähdetniemi, joka on tullut myöhemmin tunnetuksi Etelä-Suomen
joukkueiden pelaajana. Hakamaan ja Lähdetniemen lisäksi Karhun pelaajamassasta ovat erottuneet Timo Huhtanen, joka voitti vuonna 1985
Helsingin junioriturnauksessa valtakunnallisen koriinheittokilpailun ja
Mika Perälä, joka oh Suomen sarjan paras pistemies vuonna 1989. Jaos
tossa junioreiden ja Pesukarhujen menestystä ovat pönkittäneet Simo
Koski-Lammen lisäksi mm. Jaakko Yh-Kortesniemi, Antti Lehtola, Heik
ki Yh-Pentilä ja Petteri Opas.106

Karhun lentopallo naisten varassa
Lentopallo vakiinnutti Karhussa asemansa 1960-luvuha suosittuna puulaakipehnä. Naisten lentopallossa puulaakiasteelta alettiin nousta
1970-luvun alussa, mutta Karhun miesten lentopallon osalta kehitystä ei
paljoakaan tapahtunut. Naisten lentopalloharjoituksia alkoi vuonna
1971 pitää Taina Peltoniemi (Haapala). Hänen johdollaan naiset aloitti
vat nousun IV-sarjasta kohti Suomen kärkeä. Kaudella 1971—1972 jouk
kue nousi jo Ill-sarjaan ja heti seuraavalla kaudella sarja vaihtui Ikeen.
Naisten sarjanousun taustalla oh ennen kaikkea hyvä valmentajatilanne.
Peltoniemen lisäksi koulutuksen saaneita lentopallovalmentajia
1970-luvun alussa ohvat Kaija Koski-Lammi ja Marjaana Hortana, jotka
alkoivat valmentaa lähinnä tyttöjä.107
Tyttöjen valmennuksessa tulosta syntyi vähintäänkin yhtä nopeasti
kuin naisissa, sillä C-tytöissä tuh Suomen mestaruus jo vuonna 1975. Ctyttöjen mestaruusjoukkueen muodostivat Minna Koivisto, Johanna Lusa, Thrja Lusa, Jaana Lyly-Yrjänäinen, Paula Lähdetniemi, Jaana M atti
la, Outi Pyykkö ja Kirsti Santala. Mestaruus ei tyttöjen lentopallossa
vuonna 1975 tosin ohut aivan yhtä kovan työn takana kuin nykyään, sillä
mestaruuskamppailuun osallistui Karhun lisäksi vain 2 joukkuetta: Ori
veden Ponnistus ja Kuopion Kisa-Veikot. C-tyttöjen joukkueessa oh kui
tenkin monta pelaajaa, jotka menestyivät myös myöhemmin vaati vimmissa sarjoissa ja koitoksissa. Vuonna 1976 heistä nousi A-tyttöjen maa213

Lentopallonaiset voimissaan 1980-luvun alussa.

joukkueeseen Johanna Lusa ja Jaana Mattila. Suonien tyttöjen ja nais
ten maajoukkueissa oli 1970-luvun lopussa muutenkin vahva karhulaisedustus, sillä Lusan ja Mattilan lisäksi maajoukkuekokemusta hankkivat
Paula Lähdetniemi, Kirsti Santala ja Ritva Pättikangas.108
Tyttöjen menestyessä (v. 1977 B-tytöt SM ja v. 1978 B-tytöt SM-hopeaa) naisten joukkueen sarjanousu nopean alun jälkeen pysähtyi. Naiset
pelasivat Il-sarjassa aina kauteen 1979—1980 saakka. Karhun naiset
nousivat I-sarjaan kaudelle 1980—1981, ja valmennuksesta alkoi huoleh
tia Kaija Koski-Lammi siihen asti naisia valmentaneen Thina Haapalan
(Peltoniemi) muutettua paikkakunnalta. I-sarjassa naiset eivät kauan
viihtyneet, sillä jo seuraavalla kaudella he pelasivat mestaruussarjassa.
Naisten mestaruussarjajoukkue koostui täysin omista pelaajista, jotka
olivat juniori-ikäisistä saakka jaksaneet pysyä pelissä mukana.109
Naiset kotiutuivat hyvin mestaruussarjaan. Putoamispeikko ei vaani
nut ensimmäisellä kaudella missään vaiheessa ja useista kärkijoukkueista saadut voitot lisäsivät karhuttarien itseluottamusta. Seuraavalla kau
della sarjataulukossa noustiin pari pykälää 5 sijalle ja joukkueen passari
Mariliisa Salmi valittiin Etelä-Pohjanmaan piirin vuoden lentopalloili
jaksi. Kausi 1983—1984 toi sitten Karhuun sisäpelien yleisten sarjojen
ensimmäisen (ja toistaiseksi v. 1990 ainoan) SM-mitalin, kun naiset iski
vät itsensä pronssille. Naisten pronssijoukkueen muodostivat: Maarit
Kakkori, Elina Käkönen, Johanna Lusa, Jaana Lyly-Yrjänäinen, Paula
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Pronssimitalistit kukitettavana: Jukka Salomäki, Maarit Kakkori, Erja Valkama, Kaija
Koski-Lammi, Johanna Lusa, Paula Lähde s niemi, Tiina Somppi, Ritva-Liisa Välimäki,
Elina Käkönen, Mariliisa Salmi, Jaana Lyly-Yrjänäinen.

Lähdetniemi, Mariliisa Salmi, Tiina Somppi, Erja Valkama ja Ritva Välimäki. Joukkueen valmentajana oli Kaija Koski-Lammin lisäksi Jukka
Salomäki.110
Kaudella 1984—1985 naiset jatkoivat hyviä esityksiään ja sarjataulu
kossa he olivat 5:iä. Seuraavalla kaudella joukkue kuitenkin hajosi täysin,
kun suurin osa pelaajista lähti Kauhajoelta joko opiskelun tai työpaikan
vuoksi. Mestaruussarjajoukkueesta jäi kaudelle 1985—1986 Kauhajoelle
ja Karhuun vain 2 pelaajaa, joten ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin luopua
sarjasta. Seuraavat kaudet naiset pelasivat ITsarjassa ja jaosto keskittyi
nuorisotyöhön leveällä rintamalla.111
Miesten lentopallo ei Karhussa ole kehittynyt samaan tyyliin kuin
naisten. Miesten joukkue on pelannut koko historiansa ajan IV-sarjassa.
Joukkueen kehitystä on haitannut ennen kaikkea valmentajapula eikä
samantapaista pitkäjänteistä harjoittelua kuten naislentopallossa ole
pystytty toteuttamaan.112
Lentopallojaoston rahanhankinta on perustunut paljolta markkinamyyntiin ja naisten mestaruussarjakauden aikana pääsylippu tuloihin.
Jaostossa ovat 1970- ja 1980-luvuilla ahkeroineet valmentajien lisäksi
mm. Maija Lusa, Kaarina Äijö, Asko Sarvela, Juhani Aalto ja Yrjö Ha
kala.113
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Pesäpalloilijat vierailevat mestaruussarjassa
Pesäpalloilijoilla 1960-luvun loppu ja 1970-luvun alku ei mennyt tavoit
teiden mukaan. Miesten esitykset olivat voimattomia ja naiset putosivat
mestaruussarjan kärkipaikoilta Suomisarjaan. Kohti 1980-lukua jaosto
päätti lähteä uusin eväin. Karhu-80 organisaatiomalli toteutettiin jaostotasolla välittömästi ja tavoitteeksi otettiin nuorisotyön kehittämisen
ohella miesten edustusjoukkueen nostaminen pääsarjaan kolmen vuoden
kuluessa. Nuorisotyössä tavoitteita lähdettiin toteuttamaan Oiva ”Kons
ta” Mäki-Pirilän johdolla, ja miehet aloittivat tiiviit harjoitukset Ilkka
Tolosen valmentaessa.114
Nuorisotoiminnassa tulokset näkyivät varsinkin tyttöjen osalla. MäkiPirilä sai Tfellujen (11-vuotiaat tytöt) joukkueen pysymään Suomen kärki
päässä vuodesta toiseen pesäpalloväen ihmetellessä: ” kumma mies tuo
Konsta, ku saa nuo pienet flikat menemähän vaikka puuhun”. Ihmette
lyyn olikin syytä, sillä Tellujen joukkue toi suuresta pelaajavaihtuvuudesta huolimatta Suomen mestaruuden neljä kertaa peräkkäin vuosina
1972—1975. Vuosikymmenen loppuun Tellut olivat kolmen parhaan jou
kossa, vaikka nuorisotoiminta vähän kärsikin pesäpallojaoston huomion
kiinnittyessä miesten ykkös joukkueen menestymiseen.115
Miesten harjoittelussa oh vuodesta 1973 lähtien selkeänä tavoitteena
mestaruussarjaan nousu. Harjoituksissa tehtiin selväksi, että joukkuees
sa pysyi vain pelaajat, jotka olivat valmiita itsensä kehittämiseen. Jouk
kuetta myös vahvistettiin lähes vuosittain hankkimalla Karhun riveihin
pelaajia naapuriseuroista. Kunta tuli Karhun pelaajia vastaan antamalla
vuonna 1973 talviharjoittelu tilaksi yhden teollisuushalleistaan. Miesten
vuoden 1973 asettama tavoite ” kolmen vuoden kuluessa mestaruussar
jaan” ei toteutunut, vaan joukkue pysytteli Suomen sarjalohkossaan kol
men parhaan joukossa.116
Kaudelle 1978 Karhun joukkue lähti entistä päättäväisemmin. Joukku
een pelimatkat helpottuivat, kun jaostohe hankittiin oma linja-auto ja
jaoston taloutta tukemaan perustettiin naistoimikunta, joka ravintolanpidon lisäksi oh pehen aikana kentällä eri tehtävissä. Miesten peh kulki
koko kauden loistavasti, ja kesätauosta lähtien joukkue pysyi Etelälohkon kärjessä. Syyskauden lopulla, kun 2 kierrosta oh enää pelaamatta,
Karhulla oh 4 pisteen kaula kakkosena olleeseen Ulvilan Pesä-Veikkoihin.
Karhu tarvitsi jäljellä olevista peleistä vain yhden pisteen varmistaak
seen mestaruussarjapaikkansa. Ukseksi viimeisehä kierroksella Karhua
vastaan asettui Jokioisten joukkue. Karhu pelasi ottelun nousuhuumassa ja Jokioinen kaatui peräti numeroin 35—0; mestaruussarjapaikka oh
varmistettu. Aina Vihtori Kuutin ajoista saakka pesäpallomiesten tavoit
teena ollut nousu toteutui joukkueella: Jorma Einola, Tuomo Einola, Ka
levi Junnila, Jouko Keski-Äijö, Alpo Mäntykorpi, Jorma Pajunen, Hannu
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Konsta ja Tellut.

Panula, Jaakko Panula, Juhani Saha, Vesa Uusi-Oukari, Sakari Panula,
Manu Panula, Kauko Hakkola. Pelinjohdosta vastasi Esa Hänninen ja
huollosta Pentti Anttila.116
Mestaruussarjassa Karhun yhdeksikön peli ei kulkenut. Kesätauolle
mentäessä joukkue oh vielä 8. sijalla, mutta syyskaudella tuli häviö hä
viön perään ja varsinkaan vieraskentiliä pelaaminen ei onnistunut. Mie
het putosivat takaisin Suomen sarjaan, mutta joukkueen taistelutahto
säilyi ja kaudella 1981 Kauhajoella nähtiin jälleen mestaruussarjatason
pesäpalloa. Karhun toinen kausi mestaruussarjassa ei mennyt kuiten
kaan edellistä paremmin ja joukkue pysyi sarjataulukon hännillä koko
ajan. Huonoihin peliesityksiin oh syynä lähinnä uskonpuute omiin kykyi
hin.117
Seuraavat kaudet miesten pesäpallo oh jatkuvaa alamäkeä. Mestaruussarjakauden 1981 jälkeen Karhu aloitti peht uudessa ykkössarjassa, joka
perustettiin Suomen sarjan ja mestaruussarjan vähin. Karhun joukkue
oh menettänyt useita pelaajiaan ja jääneiltä pelaajilta oh puhti poissa.
Ykkössarjasta pudottiin seuraavaksi kaudeksi Suomen sarjaan. Suomen
sarjassakaan pehkipinä ei syttynyt ja kahden kauden jälkeen oh edessä
lähtö maakuntasarjaan. Maakuntasarjassa Karhun miehet pelasivat
kauden 1985, jonka jälkeen noustiin takaisin Suomen sarjaan. Suomen
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Karhim edustusyhdeksikkö viimein mestaruussarjaan vuonna 1978. Edessä vasemma
ta. Jorma Pajunen Hannu Panula, Tuomo Einola. Keskellä vasemmalta: Jorma Einolc
Mäntyk° rPL * * * * * VaSemmaha:

k h Ä h e n i? !» 1™ miehet ° Vat Siitä lähtien pysy telleet sarjataulukon kesNaisten pesäpallo ok 1960-luvun ja 1970-luvun alun hyvien kausien jäleen muutaman vuoden tuukajolla. Naisjoukkueessa ei riittänyt pelaajia
eikä valmentajia. Tilanne ok tosin samanlainen naispesäpallon osalta koko maassa. 1970-luvun alussa Naisten pesäpallojoukkueiden määrä ro
mahti ja Suomen sarja jouduttiin lakkauttamaan useiksi vuosiksi. Karun naisten pesäpalloon tuk jälleen puhtia, kun "vanha konkan” Vilho
Ahtiainen lupautui vuonna 1975 joukkueen valmentajaksi. Ahtiaisen
harjoituksissa oh tuttu tahti ja kauden päättyessä Karhun naiset nousi
vat takaisin mestaruussarjaan. Joukkueen muodostivat: Paula Korpela
aana Lyly Yrjänäinen, Tarja Mäki-Jouppila, Ritva-Liisa Äijö, Helena
,1^
n1
ta’ ^nikka Varamäki, Maria Ahtiainen, Maija Ala-Marttila, Sanm Pohtola, Anne Mäki-Pirilä, Helena Korpela, Päivi Nevala, Ulla-Maija
Latva-Aro ja Jferttu Nikkola.1^
J

Mestaruussarjassa naisten joukkue ei pystynyt samantasoisiin suori218

Naisten mestaruussarjajoukkue: Marja Ala-Marttila, Pirkko Mäkelä, Maarit Kakkori,
Sirkka Varamäki, Kirsi Kaura, Jaana Ly lyYrjänäinen, Paula Kallionpää, Päivi Nevala,
Arja Kankaanpää, Sinikka AlaMarttila, Helena Ahola, Sirpa Lehtimäki.

tuksiin kuin vuosikymmenen alussa ja Karhu pysyi sarjataulukon loppu
päässä. Vuonna 1977 naiset putosivat sarjasta, mutta Vetelin Urheilijat
luopuivat mestaruussarjapaikastaan Karhun hyväksi. Kaudella 1978
joukkueen peli ei sujunut edellisiä vuosia paremmin ja Suomen sarjaan
putoaminen oli edessä. Alemmassa sarjassa naisten peli alkoi kulkea ja
ensimmäisellä kaudella tuli lohkovoitto, mutta mestaruussarjaa kohti ei
päästy alkukarsintoja pidemmälle. Seuraava vuosi toi naisille mukanaan
mestaruussarjapaikan, mutta vierailu jäi jälleen lyhyeksi. Kaudella 1982
karhuttaret olivat jälleen Suomen sarjassa, jossa pysyivät kauden 1986
ykkössarjavierailua lukuun ottamatta.120
Karhun pesäpallojaosto sairasti lähes koko 1980-luvun miesten joukku
een vuosien 1978—1980 menestyksen krapulaa. Mestaruussarjakaudet
olivat pesäpallojaostolle taloudellisesti raskaita. Pehmatkat ja muutamat
pelaajahankinnat saivat jaoston budjetin menemään vahvasti pakkasen
puolelle. 1980-luvulla jaoston rahat menivät paljolta vanhojen velkojen
maksamiseen ja täyspainoinen työ Karhun pesäpallon kehittämiseksi oh
vaikeaa. Kansallinen menestys oh paljolta Tellujen varassa ja he toivat
Konstan johdoha SM-mitaleja vuodesta toiseen sekä joukkueena että yk
silösuorituksina tekniikkakilpailuista.121
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Oiva "Konsta" Mäki-Pirilä
on ollut Karhun tyttöjen pesäpallovalmentaja
lähes
kjaksi vuosikymmentä.

Oiva "Konsta” Mäki-Pirilän lisäksi pesäpallojaostossa ovat pitkäjän
teistä työtä 1970- ja 1980-luvuilla tehneet: Tapani Ristiluoma, Tapani
Ojala, Matti Kallionpää, Antti Niemi-Aro ja Antti Ala-Panula122

Jääkiekkoa herätekään henkiin
1960-luvun lyhyen jääkiekkobuumin jälkeen lajin harrastus Karhun puit
teissa sammui koko 1970-luvuksi. Vuonna 1980 jääkiekko palasi takaisin
jalkapallojaoston tuomana. Jääkiekkojaos alkoi toimia itsenäisesti jalkapallojaostossa. Jääkiekon pariin tuli uusia voimia kuitenkin niin paljon,
että vuoden 1981 vuosikokouksessa jääkiekolle perustettiin oma jaosto.
Jaoston innokkaimpina puuhamiehinä olivat Pekka Bäckström, Vesa Ju
kola, Erkki Latva-Rasku, Martti Miettinen ja Mikko Kuusela.123
Karhun jääkiekkoilijat ottivat vuonna 1982 joukkueidensa nimeksi
Jääkarhut. Piirin sarjoissa Jääkarhuja alkoi näkyä C-, D- ja E-juniorijoukkueina. Menestys piirintasolla oli aloittelijan luokkaa, mutta joka
vuosi joukkueet muutamalla hyvällä pelillä pistetiliänsä kartuttivat.
Miesten Jääkarhu-joukkue perustettiin vuonna 1986, kun jääkiekkokaukaloa laajennettiin heidän tarpeitaan vastaavaksi. Ensimmäisellä kau
della joukkueeseen saatiin houkuteltua 10 aktiivista pelaajaa. Joukkue
pelasi IV divisioonassa ja kaudelta 1986 jäi muistoksi 1 piste. Seuraavalle
kaudelle lähdettiin jo varmemmin ottein ”sillä olihan nyt tiedossa mihin
harjoiteltiin.” Kausi meni hieman paremmin ja sarjataulukossa "nous
tiin” toiseksi viimeiseksi. Vuosina 1988 ja 1989 menestys oh samaa tasoa
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Jääkiekko on kuulunut Karhun lajivalikoimaan eri pituisia jaksoja aina 1960-luvulta
lähtien.

ja joukkueen perustamisessa oli yhä suurempia vaikeuksia.124
Jääkiekkojaosto on kooltaan pieni, mutta taloutensa pönkittämiseksi
se on kehittänyt näyttävän tilaisuuden: Exhib-näyttelyt. Jääkiekkojaos
to on järjestänyt vuodesta 1982 lähtien Exhib-näyttelyjä, joissa kauhajo
kelaiset yrittäjät ja teollisuus esittäytyy. Exhib-näyttelyt järjestettiin
aluksi vuosittain, mutta vuodesta 1984 lähtien näyttelyjä on pidetty vain
joka toinen vuosi. Näyttelyjen lisäksi jääkiekkoilijat ovat rahoittaneet
pelimatkojaan markkinamyynnillä ja mainostuloilla.125

Painonnostajat — pieni suuri jaosto
Tbiminnanjohtaja Eero Tbukonen oli tuomassa painonnostoa Karhun lajivalikoimaan 1950-luvun lopulla ja ensimmäiset pitäjänmestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 1959. Ensimmäisistä kilpailuista tuli pitkäksi ai
kaa myös viimeiset, sillä Tbukonen lähti Kauhajoelta ja painonnosto jäi
elämään hiljaiseloa vain Nummijärven kyläosastoon. Hiljaiselosta Kar
hun painonnosto alkoi heräillä 1970-luvun alussa, kun varsinkin H yypäs
tä alkoi kantautua punttien kolinaa. Hyypän kyläosasto hankki kylän
nuorille miehille pikkutangon, jossa oh painoja reilut 100 kg ja painon221

nostotilaksi saatiin Hyypän Osuusmeijerin pannuhuone. Hyyppäläisten
lisäksi painonnosto alkoi kiinnostaa samoihin aikoihin myös muiden ky
lien nuoria vihaisia miehiä ja laji ei jäänyt enää kyläosastotasolle, vaan
sitä alettiin viedä eteenpäin seuratasollakin ja harjoittelupaikaksi löytyi
tila Urheilutalon kellarista.126
Ensimmäisen kerran Karhun painonnostajat lähtivät kokeilemaan rau
dan painoa Kauhajoen ulkopuolelle keväällä 1973, ja he pääsivät pidem
mälle kuin uskoi vatkaan. Ari Välimaa rikkoi piiriennätykset nuorten ja
miesten 52 kg:n ja 56 kg:n sarjoissa. Kai Huhtaviita muotoili 52 kg:n ja
56 kg:n poikien sarjoissa uudet pe-luvut ja Matti Vainionpää ja Veh-Matti
Perälä tekivät uudet pe-luvut työnnössä 60 ja 67.5 kiloisten poikien sar
joissa. Luokitettuja painonnostajia Karhussa oli vuoden 1973 lopulla
kaikkiaan 28 ja Karhu nimettiin piirin parhaaksi painonnostoseuraksi.
Ari Välimaa olisi kelpuutettu jo SM-kilpailuihinkin, mutta hän ei niihin
lähtenyt, koska hänellä puuttui kilpailukokemuksen lisäksi asianmukai
set nostokengät.127
Karhun painonnostajat nousivat vajaassa vuodessa lähes tyhjästä pii
rin kärkeen. Menestyksen mukana laji sai oman jaoston vuoden 1974
alusta. Nostajat saivat myös ensimmäiset valmentajat, kun Kauko Salo
ja Matti Vihermaa suorittivat B-valmentajakurssit. Vuonna 1974 Kar
hun painonnostajat kasvattivat etumatkaansa piirintasolla ja piirin toi
seksi paras seura Seinäjoen Sisu hävisi jo 41 pistettä. Pm-pisteiden lisäk
si alkoi SM-pisteitäkin kerääntyä. Lauttakylässä pidetyissä nuorten SMkilpailuissa Karhu oh ensi kerrallaan 3. seurojen välisessä pistekilvassa.
Karhun nostajista parhaiten menestyivät Ari Välimaa ja Veijo Nieminen.
Välimaa voitti 52—kiloisissa hopeaa ja Nieminen 60-kiloisissa prons
sia.128
Vuonna 1975 painonnostossa kisailtiin SM-tasolla ensi kertaa poikien
ja alle 23-vuotiaiden sarjoissa. Karhun nostajat olivat uusissa sarjoissa
heti vahvoilla. Poikien 56 kg:n sarjasta Matti Haapala voitti mestaruu
den ja 44-kiloisissa Martti Mäkinen oli hopealla. 23-vuotiaiden SM-kilpailuista Ari Välimaalla oh tuomisinaan hopea. Nuorten SM-kilpailuissa Ju
hani Pihlajaniemi voitti lisäksi 82,5 kilon sarjassa pronssia. Painonnos
ton sisarlajista voimannostosta Karhuun tuli ensimmäiset SM-mitalit
myös vuonna 1975, kun Välimaa nosti mestaruuspainot 56 kg:n sarjassa
ja Jouko Junttila nosti hopeaa sarjaa ylempänä. Painonnostojaosto pysyi
menestyvien urheilijoidensa tasolla. Valmentajatilanne saatiin kuntoon
ja vuonna 1975 nostajia ohjattiin jo 5:n B-valmentajan voimin. Vuoden lo
pulla uusia nostajia alettiin valmentaa painonnostokoulussa ja tapanin
päivän kansalliset otettiin jaoston ohjelmaan. Tapaninpäivän kansalliset
ovat pysyneet jaoston ohjelmassa vuosittaisena nostajien joulukinkun
sulattelukilpailuna tähän päivään (1990) saakka.129
Kansalliselle huipulle Karhun painonnostajat laskettiin kuuluvaksi vii
meistään vuonna 1976. Nuorten sarjoissa Karhu nousi Suomen parhaak
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si seuraksi ja miesten sarjoihin alkoi löytyä nostajia, joskaan miesten SMkilpailuihin ei vielä lähetetty edustajia. Nostajien valmennuksesta pää
vastuun kantoi Reijo Viheraho, joka oh Urheilutalon kellarissa pitämässä
harjoituksia parhaimmillaan 6 päivänä viikossa. Viherahon valmennuk
sen lisäksi nostajat pääsivät mukaan olympiavalmennus- ja maajoukkueleireille. SM-mitaleja vuonna 1976 Karhuun nostajien mukana tuli yh
teensä 4, joista kirkkain oh Juhani Pihlajaniemen Kauhajoella pidetyissä
kilpailuissa voittama kulta nuorten sarjassa. Pihlajaniemi toi Karhuun
jalometalleja myös Suomen rajojen ulkopuolelta voittamalla hopeaa Os
lossa pidetyissä nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Vuoden
lopulla Karhun kova painonnostokaarti sai vähintäänkin yhtä kovan vah
vistuksen, kun Arvo Ojalehto muutti Kauhajoelle. Virallisesti Ojalehto
alkoi edustaa Karhua vuoden 1977 alusta.130
Ojalehto voitti ensimmäisenä vuotenaan Karhun riveissä Suomen mes
taruuden sarjassa 56 kg sekä miehistä että 23-vuotiaissa. Miesten PM
kilpailuista Ojalehdolla oh tuomisinaan hopea ja nuorten EM-kilpailuissa
hän oh 6. Ojalehto valittiin myös nuorten MM-joukkueeseen. MM-kilpailuissa hän sai rautaa ylös 13. sijan arvoisesti. Kautensa huipennukseksi
Ojalehto teki nuorten Suomi-Ruotsi -maaottelussa uusiksi SE-luvuiksi
222,5 kg. Karhun omat kasvatit pysyivät myös Suomen kärjen tasolla.
Miesten SM-kilpailuissa Välimaa oh 52-kiloisissa toinen tuloksella 165
kg. Hannu Samppala voitti 56-kiloisissa 23-vuotiaiden Suomen mesta
ruuden ja oh nuorten sarjassa toinen. Pronssimitalit Kauhajoelle matka
sivat 23-vuotiaiden SM-kilpailuista Juhani Pihlajaniemen ja Matti Haa
palan mukana. Kesällä 1977 Karhun painonnostojaosto sai Suomen Painonnostohiton (SPNL) taholta ansaittua huomiota, kun hiton päävalmentaja Taisto Kuoppala vieraili Kauhajoella. Kuoppalan matkaseurana oh
valmennustilaisuutta Urheilutalolla pitämässä olympiavoittaja, MM- ja
EM-kultamitalimies Jan Tälts.131
Vuonna 1978 painonnostojaosto sai jälleen pidettäväkseen Suomen
mestaruuskilpailut. Urheilutalon sakin tulivat raudan painoa kokeile
maan Suomen parhaat alle 23-vuotiaat painonnostajat. Jaossa olleista
mitaleista Kauhajoelle jäivät: joukkuepronssi, kulta 56 kiloisista (Ojaleh
to), hopea 60-kiloisista (Samppala), hopea 82,5-kiloisista (Pihlajaniemi) ja
pronssi 67,5 kiloisista (Pekka Huhtanen). Miesten SM-kilpailuissa Ojalehto oh jälleen paras ja poikien kilpailuissa ylsivät mitaleille Harri OjaNisula ja Jukka Rantamäki. Ojalehdon kansainväliseen meriittihstaan
vuonna 1978 lisättiin PM-kulta, EM-kilpailuista 10. ja MM-kilpailuista
12. sija. Kauden menetyksiin painonnostojaosto joutui kirjaamaan en
simmäisen edustusnostajansa Ari Välimaan siirtymisen Lahden Ahke
ran riveihin. Seuraavaha kaudella Karhun painonnosto kärsi muutenkin
lievää verenvähyyttä, ja Ojalehdon lisäksi Suomenmestaruusmitaleille
nousi vain Pihlajaniemi. Hän voitti hopeaa 23-vuotiaiden sarjassa yhteis
tuloksella 270 kg. Ojalehto jatkoi tuttuun tahtiin voittamalla 2 Suomen
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Arvo Ojalehto, ja rauta on kevyttä.

mestaruutta, Pohjoismaiden mestaruuden ja "uutuutena” hän toi prons
sia Euroopan ja Amerikan välisestä kamppailusta. Ojalehdon ahkeroin
nista huolimatta Karhun tulokset kokonaisuudessaan laskivat, mutta ti
lanteeseen oli odotettavissa korjausta, sillä Juhani Avellan siirtyi Lauttakylän Lujasta Karhun riveihin vuoden 1980 alussa. Avellan oh moninker224

täinen Suomen mestari, jolla oli näyttävä meriittilista myös kansainväli
siltä nostolavoilta.132
Moskovan olympialaisiin Karhun väreissä lähtivät Juhani Avellan
(82,5 kg) ja Arvo Ojalehto (56 kg). Avellan oh olympialaisissa 8. tuloksella
332,5 kg ja Ojalehto pääsi ennätystuloksellaan 232,5 kg 13. tilalle. M os
kovan menestyksen lisäksi Avellan voitti miesten sarjassa Suomen mes
taruuden ja Ojalehto voitti mestaruudet sekä miesten että 23-vuotiaiden
sarjoissa. Karhun olympiavuoden SM-mitalitiliä kaunisti lisäksi Pihlajaniemen 23-vuotiaista tuoma pronssi. SPNL:n uudella rankinlistalla Avel
lan noteerattiin parhaaksi ja Ojalehto toiseksi parhaaksi nostajaksi Suo
messa. Seurana Karhu voitti hiton A-sarjan ja nousi mestaruussarjaan.
Ensimmäinen kausi mestaruussarjassa meni Avellanin osalla hieman alle
laskelmien ja hänen ainoa arvokisavoitto tuh Suomi—Ranska maaotte
lusta. Ojalehto sen sijaan otti omansa Suomen ja Pohjoismaiden mesta
ruuskilpailuista. Muita karhulaisia PM-mitalisteja olivat Heikki Valli
(mestaruussarjassa 75 kg), Timo Viheraho ja Pentti Kankaanpää. Liiton
tilastoissa Karhu rankattiin kauden 1981 jälkeen Suomen viidenneksi
parhaaksi seuraksi.133
Seuraavina vuosina Karhun kansallisen painimaineen puolustaminen
jäi paljolta Arvo Ojalehdon käsivarsille; varsinkin, kun Juhani Avellan
lähti Karhusta vuoden 1982 alussa. Ojalehdon saavutukset vuosina
1982—1988 ohvat vertaansa vailla niin Karhussa kuin koko Suomessa.
Hän voitti jokaisena vuonna Suomen mestaruuden tempauksessa, työn
nössä ja yhteistuloksena, korjaili SE lukuja useita kertoja ja kunnollinen
vastus hänelle löytyi vasta EM ja MM-tasoisista kilpailuista. Euroopan
mestaruuskilpailuissa Ojalehto nosti mitaleille saakka Ranskan Reimsissä vuonna 1987, jolloin hänen kotiintulojuhlassaan ohvat näytteillä ho
peinen mitali tempauksesta ja pronssinen sekä työnnöstä että yhteistu
loksesta. Ojalehdon mitalit ohvat Karhun historian ensimmäiset EM-kilpailuista ja piirin ensimmäiset painonnostosta. Vuosina 1984 ja 1988 Ojalehto oh EM-kilpailuissa 4. MM-kilpailuissa Ojalehto oh yhteistuloksissa
parhaimmillaan 7. vuosina 1984—1986. Los Angelesin olympialaisissa
Ojalehto oh niin ikään 7. ja Soulissa hän Karhun ainoana olympiaedusta
jana ylsi 12. tilalle. Ojalehdon muita kansainvälisiä arvokisavoittoja maa
ottelujen lisäksi ohvat mm. Baltic Cupin voitot vuosina 1982, 1983 ja
1985.134
SM-tason mitaleita vuosina 1982—1988 toivat myös Juha Lassila, Ju
hani Pihlajaniemi, Markku Laine, Reijo Viheraho ja Hannu Niemelä. Las
sila tempaisi sarjassa 56 kg pronssia vuonna 1982 ja seuraavana vuonna
hän toi 3 mitalia: tempauksessa pronssia, työnnössä ja yhteistuloksissa
hopeaa. Pihlajaniemi piti kuntoaan yllä edelleen. Hänen mitalitilinsä
karttui vuosina 1986 pronssilla ja 1988 hopealla. Vuonna 1986 mitali tuh
yhteistuloksella ja 1988 työnnössä. Laine nosti itsensä yhteistuloksella
3:nneksi 23-vuotiaiden SM-kilpailuissa vuonna 1988. Viheraho voitti
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35-vuotiaiden sarjassa Pohjoismaiden mestaruuden vuonna 1985 ja Nie
melä voitti 35-vuotiaissa SM-pronssia vuonna 1988.135
Painonnostojaoston osana on vuodesta 1988 saakka toiminut itsenäise
nä yksikkönään voimannostajat. Heille ensimmäisen SM-mitalin toi jo
samana vuonna Marko Ala-Ikkelä voittamalla hopeaa alle 20-vuotiaiden
sarjassa. Voimannostajien lisäksi jaoston toimintaa on piristänyt naispainonnostajat vuodesta 1987 saakka. Muuten painonnostojaoston toimin
ta ei 1980-luvulla paljoakaan muuttunut. Jaosto on pysynyt jäsenmääräl
tään pienenä, mutta saavutukset ovat olleet suuria. Painonnostajien suu
rimpina ongelmina ovat olleet huonot harjoittelu- ja kilpailutilat. He ovat
Karhussa ainoat urheilijat, joiden pääasiallinen harjoitus- ja kilpailujen
järjestämispaikka on edelleen Urheilutalo. Tiloihin oh tulossa parannus
vuonna 1987 uimahallin laajennusosan yhteydessä, mutta siellä nostotila
rakennettiin toiseen kerrokseen, jossa lattia ei kestänyt täysimittaista
harjoittelua kuin reilun kuukauden. Painonnostojaoston voimamiehiä
jaostotoiminnassa olivat 1970—1980-luvuilla: Pertti Hernesniemi, Eino
Huhtaviita, Thpani Luoma-Pukkila, Juhani Pihlajaniemi, Kauko Salo,
Reijo Viheraho, M atti Vihermaa ja luonnollisesti Arvo Ojalehto — sen mi
tä on harjoitteluista ja kilpailuista ehtinyt.136

Karhun pyöräilymaine nuorten varassa
Karhun perinteikkäässä pyöräilyssä vanhan maineen puolustaminen siir
tyi 1960-luvun lopulla paljolti nuorten vastuulle. Sama linja jatkui
1970-luvulla ja SM-mitaleista huolehtivat lähinnä tytöt. Karhun nuorten
pyöräilijöiden taustavoimina olivat Mauri Ala-Keturi ja Sauli Uusi-Kok
ko, jotka molemmat olivat A-tason pyöräily valmentajia.137
1970-luvun ensimmäiset vuodet olivat pyöräilyjaostossa mitalijuhlaa.
Vuonna 1973 tytöistä kultaa pyöräilivät Leena Käkönen ja Taina Ala-Keturi. Seuraavana vuona Leena Käkönen uusi mestaruutensa ja hopeista
huolehtivat Taina Ala-Keturi ja Jaana Pihlaja. Pojissa hopeaa vuonna
1974 pyöräili Jukka Maunula. Vuonna 1975 tytöillä oh edelleen ketjut ki
reällä ja SM-mitaleja polkivat: Taina Ala-Keturi kultaa, Elina Käkönen
hopeaa ja Leena Käkönen ja Thija Järvenpää pronssia. Hyviä yksilösuori
tuksia seurasi luonnolhsesti menestyminen joukkuekilpailuissa. Tyttöjen
joukkue voitti Suomen mestaruuden kolmesti peräkkäin vuosina
1973—1975. Vuonna 1975 Karhun joukkue oh myös pronssilla ja tytöt
voittivat naisten sarjassakin SM-hopeaa joukkueella: Birgitta Ala-Ketu
ri, Leena Käkönen ja Kaisu Harju.138
1970-luvun ensimmäiset vuodet Karhu hallitsi Etelä-Pohjanmaan pii
rin pyöräilyä muutenkin kuin tyttöjen sarjoissa. Maakuntaviestistä tuli
ylivoimaiset voitot vuosina 1973—1975. Vuonna 1974 koko maakunta
viesti oh lähes Karhun jäsenten välinen kilpailu, sillä Karhun 8 joukkueen
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kanssa viestissä olivat mukana vain Jurvan Urheilijoiden ja Seinäjoen
Pyöräpojat-56:n joukkueet. Seuraavana vuonna tilanne oli samanlainen
ja Karhu voitti kaiken mahdollisen: yleisen, M —17, naisten ja yhteiskilpailun. Piirintason lisäksi Karhu oli myös kansallisella tasolla merkittävä
pyöräilyseura. Vuonna 1973 pyöräilijät olivat SPyL:n tilastoissa 5:ntenä
ja vuonna 1974 Karhu nousi yllättäen tilastokärkeen. Karhu voitti hiton
toimintakilpailun lähinnä vireän nuorisotyön ansiosta. Vuonna 1975 Kar
hu oh SPyL:n tilastossa vielä 2., mutta seuraavina vuosina kärjen vauh
dista hieman pudottiin. 10 Suomen parhaan pyöräilyseuran joukossa
Karhu kuitenkin oh koko 1970-luvun.139
Pyöräilyjaoston talous pysyi kunnossa, vaikka menestyvien nuorten
kilpailumatkat ohvat melkoinen menoerä. Parhaimpia rahalähteitä
1970-luvulla ohvat jaoston Nummijärven juhannusjuhlilla pitämä ravin
tola ja vuosikymmenen lopulla markkinoiden tuloilla peitettiin suurin
osa menoista. Menestyksen mukana myös jaoston järjestämien kilpailu
jen määrä ja taso nousi. Piirikunnalhsia ajoja järjestettiin pyöräilykau
den aikana kerran viikossa, suurempia kilpailuja ohvat: nuorten Kortteliajot vuodesta 1977 lähtien, kansainvälinen Kauhajoki—Kaskinen-ajo
vuoteen 1980 saakka, nuorten ja veteraanien SM-ajot vuonna 1976 ja
vuonna 1976 jaosto järjesti myös ensi kertaa Pohjanmaalla pidetyt Varso
va—Praha—Berhini-aj oj en karsinnat.140
1970-luvun alun tyttöpyöräihjöistä ei noussut menestyviä pyöräilijöitä
naisten sarjaan, vaan Karhun pyöräilymaineen puolustaminen kansalli
sella tasolla pysyi, ja on pysynyt, nuorilla. Nuorten sarjoihin Karhusta on
ollut lähettää vuodesta toiseen iskukykyisiä polkijoita. Parhainta menes
tys on ollut tytöissä, jotka varsinkin joukkueajoissa ovat venyneet SMmitaleille useita kertoja. Vuonna 1976 N —17 sarjassa tytöt toivat SM-hopeaa ja vuonna 1978 N—18 sarjassa (N—17 sarja muuttui sarjaksi N —18)
hopea kirkastui kullaksi joukkueella: Ehna ja Leena Käkönen, Marita
Voittola. Seuraavan kerran N —18 sarjassa nähtiin Karhun värejä SM-palkintokorokkeeha vuonna 1981, kun Kirsi Haahka, Sari Uusi-Kokko ja
Anne Vainionpää ajoivat joukkuepronssia. Sama joukkue piti pyöräilijät
mitahkannassa myös seuraavat vuodet: vuonna 1982 hopeaa ja vuonna
1983 pronssia. Vuonna 1984 tyttöjen joukkue hieman muuttui, kun Anne
Vainionpään tilalle tuli Heh Pääkkönen, mutta mitaliputki ei katkennut.
Joukkue ajoi jälleen SM-pronssia. Vuoden 1984 jälkeen Karhun tyttöjen
pyöräilyssä oh jälleen sukupolven vaihdoksen aika. Uusi sukupolvi: Mari
Mäki-Kullas, Satu Hakamaa, Katja Oravamäki, Hanna Oja-Nisula, nousi
SM-mitahkorokkeelle vuonna 1987 noutamaan hopeaa ja seuraavana
vuonna pronssia.141
Henkilökohtaisissa kilpailuissa eivät Karhun tyttöpyöräihjät pysty
neet samanlaiseen SM-mitalijuhlaan 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla
kuin 1970-luvun ensimmäisinä vuosina. Ensimmäinen SM-mitali henki
lökohtaisista kilpailuista vuoden 1975 jälkeen tuli vasta vuonna 1982,
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kun Sari Uusi-Kokko pyöräili 14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa pronssille.
Vuonna 1983 N —12 sarjassa Karhussa oli kaksikin mitalistia. Kultaa toi
Katja Oravamäki ja pronssia Sari Salonen. Seuraavana vuonna Oravamäen kulta vaihtui SM-hopeaksi. 1980-luvun lopulla Karhun edustavin
tyttöpyöräilijä oli Satu Hakamaa. Hän oh SM-hopealla N—12 sarjassa
vuonna 1985, pronssilla N-14 sarjassa vuonna 1987 ja vuonna 1988 hän
voitti 14-vuotiaiden mestaruuden. Vuonna 1988 Hakamaalle hyvän vas
tuksen antoi toinen karhulainen, Hanna Oja-Nisula, joka pyöräili prons
sille.142
Poikien sarjoissa pyöräilijöiden menestys vuosina 1973—1988 oli hei
kompi kuin tytöissä. Jukka Maunulan vuonna 1974 voittaman SM-hopean jälkeen ensimmäinen SM-mitalisti henkilökohtaisissa kilpailuissa oli
Hannu 'Hiominen, joka voitti M —13 sarjassa hopeaa vuonna 1977. Sama
na vuonna Karhun pojista kelpuutettiin Etelä-Pohjanmaan piirin edus
tusjoukkueeseen Hiominen, Vesa Ranta ja Jarmo Rantala. Edustustehtävästä jäi muistoksi kultainen mitali Suomenmestaruuskilpailuista. Vuon
na 1978 Hiominen oh M —14 sarjassa jälleen SM-mitaleilla pyöräilemällä
toiseksi maantieajon 20 kmdla. Karhun ainoan arvokisamitalin pyöräilys
tä vuonna 1979 toivat Vesa Ranta ja Juha Mäki-Jouppila. He voittivat
nuorten joukkueajon Suomenmestaruuden. Ranta noteerattiin liiton ti
lastossa Suomen kolmanneksi parhaaksi pyöräilijäksi nuorten sar
jassa.143
Vuonna 1981 Karhun poikapyöräilijät yllättivät voittamalla joukkuea
jossa M-18 sarjassa Suomenmestaruuden. Joukkueessa ajoivat Jari M ä
ki-Jouppila, Kyösti Yrjänäinen ja Ari Soinila, joka voitti myös henkilö
kohtaisen SM-mitalin rata-ajosta. Karhun pyöräilyn ehkä kovatasoisimpaan tulokseen 1980-luvulla ylsi Petri Oravamäki vuonna 1983, polke
malla hopealle SM-kilpailujen M —18 sarjassa. 1980-luvun alussa Karhun
nuorten taso oli korkea ja näytti siltä, että heistä nousisi tekijöitä myös
yleisiin sarjoihin, mutta kehitys katkesi jälleen ja SM-mitalisaldo karttui
edelleen vain poikien sarjoissa. Vuonna 1984 Jani Oravamäki voitti hope
aa M —12 sarjassa. Tbmi Marttila pyöräili pronssille vuonna 1985 ja vuon
na 1988 hän oli Suomen mestari M-14 sarjassa. Joukkueajossa Tbmi ja
Sami Marttila ja Jani Oravamäki pyöräilivät pronssille vuonna 1988.144
Tyttö- ja poikapyöräilijöiden avulla Karhu pysyi SPyL:n tilastoissa 10
parhaan seuran joukossa myös 1980-luvulla ja piirin tilastossa kärkipääs
sä. Yleisiin sarjoihin ei kuitenkaan pystytty nostamaan hyvistä kyvyistä
huolimatta ainoatakaan kansallisella tasolla menestyvää polkijaa. Kehi
tyksen katkeamiseen vaikuttivat lähinnä jaoston voimavarojen vähäi
syys ja toisaalta pyöräilyjaosto menetti voimiaan muille lajeil
le.145Jaostotoiminnallisesti
pyöräilijöiden
suurimpia
urakkoja
1980-luvulla olivat SPyL:n mestaruuskilpailut vuosina 1982 ja 1987, pe
rinteiset Nuorison kortteliajot, jotka välillä vietiin läpi vappuajojen ni
mellä ja vuonna 1988 jaosto oli järjestämässä ensimmäistä Hiiva-ajoa.
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Rahanhankinta keskittyi markkinoihin. Paikalliset liikeyritykset muisti
vat myös useina vuosina Karhun pyöräilijöitä. Jaoston jäseninä pitkän
päivätyön 1970 ja 1980-luvuilla tekivät mm. Timo Prusila, Sauli Oravamäki, Erkki Eerikäinen, Eeva Käkönen, Hannes Haahka ja Juhani Haka
maa.146

Kilpa- ja kuntosuunnistusta vuosina 1973—1988
Karhun suunnistajat putosivat 1960-luvulla kokonaiskilpailussa piirin
terävimmästä kärjestä. Putoamista jouduttivat heikko karttatilanne, ju
nioritoiminnan laiminlyönti ja uusien voimien vähäisyys jaoston toimin
nassa. Suunnistuksen pariin ei saatu houkuteltua uusia voimia samassa
tahdissa kuin harrastajamäärät muualla Etelä-Pohjanmaalla kasvoivat.
1970-luvun alussa tilanne alkoi vähitellen parantua ja suunnistajat
nousta piirin tilastossa. Vuonna 1973 Karhu nousi tilastossa neljä pykä
lää ylöspäin viidenneksi. Tilastoa kaunistivat mm. Vaasa-lehden rastimaljan voitto (ensi kerran 14. vuoteen) ja Lakeuden viestin paras pohjalaissijoitus, 8. Vuonna 1973 parhaista yksilösuorituksista vastasi Jyrki
Mäki-Kala. Hän voitti M-12 sarjassa SM-pronssia ja yhteensä 13 kansal
liset kilpailut, mikä merkitsi nousua valioluokan suunnistajaksi. Seuraavana vuonna Mäki-Kala sai kilpailumatkoille seurakseen Aku Niemisen
ja Hannu Lusan. Trion kirkkain saavutus kesällä 1974 oh M-14 sarjan
SM-viestikulta. Erityisen menestyksekäs kausi oh Niemiselle, sillä hän
voitti henkilökohtaisissa kilpailuissa piirinmestaruuden, piirinmestaruushopeaa hiihtosuunnistuksessa ja hänet rankattiin sarjansa parhaak
si eteläpohjalaiseksi suunnistajaksi. Kokonaisuutena Karhu nousi piirin
4. parhaaksi suunnistusseuraksi.147
Vuonna 1975 suunnistajat nousivat piirin tilastossa toiselle tilalle,
vaikka Karhuun ei tullut ainoatakaan piirinmestaruutta eikä SM-mitalia.
Kansallisia kilpailuja suunnistajat kiersivät kuitenkin ahkerasti ja eniten
voittoja niistä toivat Jyrki Mäki-Kala (7 kpl) ja Hannu Lusa (6 kpl). I
luokkaan Karhun suunnistajia luokiteltiin kaikkiaan 15, joista hyyppäläisiä oh edelleen huomattava osa. Poikien ja miesten sarjojen
(12-vuotiaista 35-vuotiaisiin) yhdestätoista I luokan suunnistajasta 10
tuli Hyypästä. Hyypästä tuhvat myös vuonna 1975 Kauhajoen ensim
mäiset varsinaiset suunnistuskartat. Lusan väki (Ilmari, Tiomo, Hannu)
tekivät kartan Heikkurin maastoista ja Raimo Piiparinen Piiparin kou
lun maastosta, jossa uudella kartalla pidettiin koululaisten SM-kilpailut.
Aikaisemmin Kauhajoen alueella suunnistajilla oh ollut käytössään pel
kästään täydennettyjä peruskarttoja tai vielä vanhempia täydennettyjä
pitäjäkarttoja, joissa ei ollut merkitty edes korkeuskäyriä.148
1970-luvun loppuun saakka Karhun suunnistajien menestys oh samaa
luokkaa. Ainoan SM-mitalin toi Jyrki Mäki-Kala M-16 sarjasta vuonna
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FIN-5 vuonna 1984 oli suurin Etelä-Pohjanmaalla koskaan järjestetty urheilutapah
tuma.

1977 voittamalla pronssia. Piirinmestaruusmitaleja tuli useita, mutta lä
hinnä nuortensarjoista sekä viesti- ja joukkuekilpailuista. Tilastoissa
Karhu pysyi 4 parhaan eteläpohjalaisen suunnistusseuran joukossa.149
Vuonna 1982 Karhun suunnistajat pääsivät jälleen SM-mitalin ma
kuun, kun Leo Jokinen, Olavi Yli-Tfeevahainen ja Juhani Pikkarainen kat
kaisivat 4 vuotta kestäneen mitalittoman kauden H-35 sarjan viestipronssilla. Seuraavana vuonna SM-mitaleja tuli tuplaten, kun miehet ja
ikämiehet venyivät viesteissään pronssille. Miesten joukkueen muodosti
vat: Aku Nieminen, Erkki Knuuttila, Hannu Mäkirinta ja Osmo Siven.
H-35 joukkueessa juoksivat: Juhani Pikkarainen, Pertti Nieminen ja Leo
Jokinen. Vuosi 1983 oh muutenkin menestyksekäs, sihä Karhun I jouk
kue oli Jukolassa 10., joka oh, ja on (v. 1990), suunnistajien paras sijoitus
kautta aikojen.150
Vuosi 1984 meni suunnistusjaostolta täysin FIN-5 rastiviikon merkeis
sä. Karhu järjesti rastiviikon yhdessä Rasti-Kurikan ja Rasti-Jussien
kanssa. FIN-5 pidettiin vuonna 1984 ensi kertaa ja se aiheutti järjestäjil
le runsaasti ylimääräistä työtä. Ajatus suuresta suomalaisesta rastiviikosta Ruotsin maihin oh elänyt Suomen suunnistusliitossa 1980-luvun
alusta saakka ja parhaat edellytykset hiton valinnan mukaan ensimmäi
sen rastiviikon pitoon oh Karhun, Rasti-Kurikan ja Rasti-Jussien liitty
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mällä. Rastiviikon kisakeskus pystytettiin Lamminmaahan, jonka alu
eella käytiin myös viimeisen ja ratkaisevan päivän kilpailut. Kisakeskukseen rakennettiin talkootöinä kilpailijoille kaikki palvelut, ja järjestelyt
pyrittiin tekemään mahdollisimman perusteellisesti, kustannusten uhal
lakin, koska FIN-5 perinne oh saatava tukevasti matkaan. Alun perin jär
jestäjät odottelivat rastiviikolle jopa 7 500 suunnistajaa, mutta tavoitet
ta ei saavutettu. FIN-5:n vuonna 1984 suunnisti Pohjanmaan maastoissa
4877 kilpailijaa, jotka tulivat 19 eri maasta. Kaikkiaan ulkomaalaisia oli
n. 2200, joista n. 1700 Ruotsista. Rastiviikon voittajia olivat Pekka Niku
lainen, Annichen Kringstad-Svensson ja järjestäjät. Järjestäjät saivat
kilpailijoilta poikkeuksetta kiitosta työstään, jota he olivat tehneet kil
pailujen alla ja kilpailujen aikana.151FIN-5 rastiviikko oli Etelä-Pohjan
maan suurin urheilutapahtuma kautta aikojen ja samalla vertaansa vail
la oleva talkootyönäyte. Järjestelyjen eteen tehtiin talkootyötä arviolta
30 miestyövuotta. Karhun talkooväen päävastuualueena olivat leirikes
kus, jossa leiripäällikkönä toimi Veikko Niemi-Aro, ja viimeisen päivän
osakilpailu, jonka johtajana oh Harri Laine ja pääratamestarina Olavi
Yli-Teevahainen. Järjestelytoimikunnan yhsihteerinä oh Raimo Piipari
nen Karhusta. Rasti-Kurikka ja Rasti-Jussit vastasivat pääasiassa kil
pailuista ja suurimmat paineet rastiviikon sujumisesta kasautuivat ku
rikkalaisen järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Auhs Hahtolan
päälle.152
FIN-5 oh suunnistusjaoston toiminnan keskipiste lähes kaksi vuotta ja
vasta vuonna 1985 pystytthn jälleen paneutumaan täysipainoisesti omien
asioiden hoitoon. Suunnistusjaosto lähti FIN-5:n ''jälkeiseen aikaan” uu
sin eväin, jotka suunnistajille tekivät lähinnä Mikko Korpela ja Pentti Rinta-Rahko. Jaoston toiminta jaetthn sektoreihin ja tehtävät jaettiin itsenäi
sille työryhmille, joita ohvat: Koulutus- ja valmennus-, kilpailu-,
kuntosuunnistus- ja taloustyöryhmä. Muutokset terävöittivät jaoston toi
mintaa huomattavasti. Nuorisokoulutus alkoi Harri Laineen johdolla ke
hittyä ripeästi ja oravapoluihe ilmestyi useita uusia kykyjä oppimaan
suunnistuksen alkeita. Taloudellisesti jaosto pääsi heti jaloilleen ja toimin
taa pystytthn pyörittämään omin varoin. Pääseuran toiminta-avustusta ei
tarvittu, vaan sillä lyhennettiin jaostohe aikaisemmin kertynyttä miinussaldoa. Hyvän taloudellisen tuloksen perustana ohvat myyntitoiminta, ar
pajaiset, kilpailut ja uusina rahan hankintamuotoina aloitettiin mainosten
jakelu ja omana lehden toimittaminen. Jaosto alkoi kustantaa Rasti-Avusi
-nimistä ilmaisjakelulehteä, joha rahanhankinnan lisäksi saatan vauhtia
kuntosuunnistukseen. Osaksi parantuneen tiedotuksen ansiosta iltarastien kävijämäärät nousivat huomattavasti. Vuonna 1984 iltarasteiha kävi
kesäaikana 1300 osanottajaa, mutta vuonna 1985 heitä oh jo 2800. RastiAviisin ansiosta Etelä-Pohjanmaan piiri palkitsi suunnistusjaoston vuon
na 1986 ” vuoden tiedottajana”. Suunnistusjaosto luopui lehdestään vuon
na 1987, johoin se siirtyi koko seuran lehdeksi.153
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Suunnistajille 1980-luku oli täyttä toimintaa niin kilpailu- kuin kuntosuunnistuspuolel
lakin.

Suunnistajien suorittama organisaatioremontti laajensi jaoston toi
mintaa huomattavasti. Suunnistusliiton seuraluokittelussa Karhu nousi
valioluokkaan pistemäärällä 360. Edellisenä vuonna, 1984, I luokassa
suunnistajat saavuttivat 194 pistettä. Edustussuunnistajien harjoitte
luun paneuduttiin erityisesti vuodesta 1986 lähtien. Suunnistajat alkoi
vat pitää säännöllisesti harjoitusleirejä, joissa yhteisharjoittelun lisäksi
ohjattiin suunnistajia oikeisiin harjoittelumetodeihin. Tehostunut har
joittelu nosti Karhun suunnistajat jälleen SM-mitaleihin kiinni. Vuonna
1986 Pertti Nieminen voitti 35-vuotiaiden pitkillä matkoilla SM-hopeaa
ja samassa sarjassa tuli pronssia joukkueella: Leo Jokinen, Erkki Knuut
tila ja Pertti Nieminen. Vuosina 1987 suunnistajien SM-mitalista huoleh
ti Osmo Siven voittamalla H-35 sarjan mestaruuden, joka oli henkilökoh
taisissa kilpailuissa Karhun suunnistushistorian ensimmäinen. Seuraavana vuonna Siven oh samassa sarjassa hopealla. Vuosi 1988 oli muuten
kin Karhun suunnistajille menestyksekäs. Erkki Knuuttila voitti MMhopeaa H-40 sarjassa ja FIN-5 rastiviikolla kokonaiskilpailuvoitot vei
vät: Pertti Nieminen H-40 sarjassa ja Anne Törmä D-14 B sarjassa. Osmo
Siven oli rastiviikon kokonaiskilpailussa toinen H-35 sarjassa. Suomen
toisella rastiviikolla, Kainuussa, Aku Nieminen oh kunnossa olemalla
H-21 ehitissä viides. Jaostona suunnistajat palkittiin vuonna 1988 lisäk
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si Pohjalaisen stipendillä parhaiten järjestetyistä iltarasteista.154
1980-luvulla Karhun suunnistus alkoi vihdoinkin päästä Hyyppäkeskeisyydestään, kun karttatilanne parani ja harjoituksia pystyttiin pitä
mään Hyypän ulkopuolellakin. Vuodesta 1980 lähtien suunnistuksen
nurkkakuntaisuutta on hajottanut myös viikottain järjestetyt iltarastit,
jotka toivat lajin pariin uusia harrastajia ympäri Kauhajokea. Iltarastit
korvasivat myös aikaisemmin pelkästään Karhun kilpasuunnistajille vii
kottain pidetyt harjoituskilpailut. Suunnistajat tulivat esiin metsien kät
köistä kauhajokelaisten tietoisuuteen viimeistään 1980-luvun puolenvä
lin jälkeen. FIN-5 teki lajia tunnetuksi ja vuonna 1985 organisaatiouudis
tus tehosti sekä kunto- että kilpasuunnistusta: Karhu nousi valioluokan
suunnistusseuraksi, jona se on myös pysynyt.155

Uintijaosto ei pysy pinnalla
Uimahallin valmistuttua vuonna 1970 Karhun uintia pyrittiin elvyttä
mään. Lajin ottivat hoitaakseen Simo Koski-Lammi ja Heikki Aho
pyöräily- ja kuntourheilujaoston siivellä. Uin ti toiminta vilkastuikin mel
koisesti, ja vuonna 1973 Karhu oh ikäkausikilpailuissa Suomen toiseksi
paras maaseutuseura. Seuraavana vuonna lajille perustettiin oma jaosto.
Jaoston johdossa jatkoivat Koski-Lammi ja Aho. Jaoston tavoitteena oli
saada heti ensimmäisenä vuonna muutama edustaja SM loppukilpai
luun. Lähimpänä tavoitteen toteutumista oli Outi Kangasniemi, joka jäi
loppukilpailupaikasta 12 vuotiaiden 50 m:n perhosuinnissa vain 0,2 s. si
joittuen kahdeksanneksi.156
Alkuinnostuksen jälkeen uinti lamaantui nopeasti. Laji ei saanut omia
harrastajiaan, vaikka uintia yritettiin 1970-luvun lopulla erilaisilla tem
pauksilla tehdä tunnetuksi ja valmennukseenkin olisi löytynyt voimia.
Uintijaosto lakkautettiin vuonna 1981.

Judokat Karhun riveihin
Karhun piirissä tarjoutui mahdollisuus itämaisten taistelulajien harras
tamiseen vuonna 1986, kun Kauhajoelle muutti innokas judomies Raimo
Sysylampi. Aluksi judo pyrittiin sisällyttämään Karhun vanhoihin jaos
toihin, lähinnä voimailulajeihin, mutta luonteva jaostokumppanuus ei ol
lut mahdollista, koska judo poikkesi niin paljon kaikista karhun perintei
sistä urheilulajeista. Oman jaostonsa judokat saivat vuonna 1988, ja
jaoston johtoon Sysylammen lisäksi tulivat Kari Ruohomäki ja Täina
Seppi.157
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Judojaosto on toimintansa ensimmäisinä vuosina pyrkinyt tekemään
lajia tunnetuksi. Tbiminnasta on pyritty tiedottamaan lehdistössä ja al
keiskursseja on pidetty vuosittain. Ensimmäisen kerran Karhun judokat
saivat edustajansa (Petri Mannila) lajin SM-kilpailuihin vuonna 1989.158
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80-VUOTIAS
KAUHAJOEN KARHU

Uusi organisaatio
1970-luvun alussa tehdyt uudistukset seuratoiminnassa saavuttivat ta
voitteensa 1980-luvun alussa, jolloin lähes jokainen laji eli kulta-aikaa.
1980-luvun loppua kohden tultaessa urheilutulokset hieman laskivat,
mutta ne olivat kuitenkin edelleen huippuluokkaa. Karhun perinteinen
asema Etelä-Pohjanmaan johtavana urheiluseurana säilyi. Karhu voitti
Ilkan maljan, joka jaetaan vuosittain seurojen kokonaistoiminnasta, vuo
sina 1975—1989. Talouspuolella Karhun seuratoiminnassa tapahtuikin
selvempi taantuminen, joka tuli esiin varsinkin 1980-luvun lopulla. Ur
heilun vaatimien menojen lisääntyessä Karhun talous ei kehittynyt sa
maa vauhtia ja seura velkaantui. Karhun taloudellisen kehityksen katke
aminen paljastui viimeistään vuoden 1989 alussa, kun vuoden 1988 tilin
päätös saatiin valmiiksi: Karhu oli vuonna 1988 syönyt yli 300 000 mark
kaa enemmän kuin tienannut.1
Karhun ylensyönnin selvittyä ryhdyttiin ripeisiin, mutta monelta kan
nalta myös kipeisiin, uudistuksiin. Ensimmäinen uudistus Karhussa teh
tiin jo vuoden 1988 alussa, jolloin laadittiin uusi organisaatiomalli. Laa
ditussa organisaatiokaaviossa liiketoiminta ja urheilutoiminta erotettiin
selkeästi toisistaan. Hallituksen alapuolelle perustettiin liiketoiminnan
valiokunta ja urheilutoiminnan valiokunta. Hallituksen jäsenet jakautui
vat tasan molempiin valiokuntiin. Organisaatiouudistuksen kipeämpiä
muutoksia tehtiin vuonna 1989, jolloin Karhun palkattua henkilökuntaa
vähennettiin. Urheilutoimenjohtajan virka lakkautettiin ja toimiston
työntekijöistä toinen alkoi työskennellä osapäiväisestä Myös bingo- ja
kioskitoiminnan työjärjestelyjä muutettiin. Tehdyillä muutoksilla talou235

Karhun moninkertaiset ” vuoden parhaat": Merja Säntti ja Arvo Ojalehto.

dellinen tilanne on saatu paranemaan, mutta monilta osin Karhun tarvit
semat uudistukset ovat vasta lähtökuopissa.2
Täloudellisella puolella Karhua aletaan hoitaa yhä enemmän suuren lii
keyrityksen tavoin ja uusia toimintamalleja otetaan yhä enemmän liike
maailmasta. Urheilupuolella ongelmana taloudellisesta näkökulmasta
katsottuna on toiminnan laajuus. Karhussa on 15 jaostoa, jotka tekevät
työtä nuorisourheilun eteen, ja joiden urheilijoita Karhun olisi pystyttävä
tukemaan. Toisaalta pysyäkseen ajan hermolla Karhun on pystyttävä
tuottamaan urheilijoita MM, EM ja Olympia kilpailutasolle saakka, mi
kä on yhä vaikeampaa ja ennen kaikkea yhä kalliimpaa. Karhun taloudes
sa on löydettävä sopiva suhde nuorisotyön ja huippu-urheilun välillä.

Urheiluvuosi 1989
Karhu lähtee 1990-luvulle edelleen vahvasti kansallisen tason urheiluseu
rana. Karhun urheilijat olivat lajiensa SM-kilpailujen korkeimmilla pal
kintokorokkeilla vuonna 1989 yhteensä 12 kertaa ja seuran vahvimmaksi
lajiksi nousi ampumahiihto. Suomen mestaruuksia Karhun ampumahiih
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täjien mukana tuli 4. Henkilökohtaisissa kilpailuissa mestaruudet otti
Vesa Hietalahti miesten ja alle 20-vuotiaiden nuorten sarjoissa. Viestimestaruudet Karhun ampumahiihtäjät voittivat miesten, nuorten ja poi
kien sarjoissa. Miesten joukkueen muodostivat: Timo Seppälä, Ilari
Köykkä, Erkki Latvala ja Arto Hakala. Nuorissa mestaruuden ampuivat
ja hiihtivät: Vesa Hietalahti, Marko Kytöharju ja Ari Koskela-Koivisto.
Poikien joukkueen muodostivat Pasi Pantti, Jani Vihermaa ja Petri Panttila. Himmeämpiä SM-mitaleja toivat henkilökohtaisista kilpailuista Nii
na Jyrkiäinen, Alpo Ylinen, Timo Seppälä ja Markus Panttila. Karhun
ampumahiihdon menestyksen vuonna 1989 täydensivät miesten ja poi
kien II viestijoukkueet, jotka voittivat pronssia ja hopeaa. Suomen A m 
pumahiihtoliiton seuraluokittelussa Karhu oh kirkkaasti kärjessä ja vuo
den valmentajaksi Etelä-Pohjanmaan piirin ampumahiihtojaosto valitsi
Olavi Lehdon.4
Ampumahiihtojaoston lisäksi Suomen mestareita saatiin juhlia suun
nistuksessa, painonnostossa, painissa ja yleisurheilussa. Suunnistukses
sa jaoston puheenjohtaja Sirkka Ketola näytti muille mallia voittamalla
mestaruuden sarjassa D 50. Painonnostossa Arvo Ojalehto toi taattuun
tyyliin kultaa tempauksesta, työnnöstä ja yhteistuloksesta. Painissa
Karhun perinteitä puolustivat parhaiten Vesa Mäki-Tirja, kultaa vapaas
sa ja hopeaa kr.roomalaisessa, ja Mika Sinisalo voittamalla vapaalla tyy
lillä alle 90 kg:n sarjassa sekä miesten että junioreiden mestaruuden. Ylei
surheilussa Merja Säntti kirkasti edellisvuoden hopeamitalinsa kultai
seksi kiskaisemalla kiekossa tuloksen 59,94. SM-mitalin johdosta vuonna
1989 onniteltiin lisäksi Kimmo Paganusta, P—18 kuulassa hopeaa, Satu
Hakamaata, tyttöjen pyöräilyssä pronssia, Veikko Kylmälää, M —75
5 000 m:n kävelyssä hopeaa ja M —35 maastojuoksujoukkuetta: Heikki
Metsäranta, Jarmo ja Thomo Panttila, pronssista.5

Karhu 80 vuotta
80:ssä vuodessa Karhusta on kehittynyt monipuolinen urheiluseura, jon
ka jäsenmäärä lähentelee 4 500 ja vuosibudjetti 7 miljoonaa markkaa.
Karhu on harjoittanut koko historiansa ajan avointa lajipolitiikkaa eli
Karhuun on hyväksytty urheilulajit laidasta laitaan. Kauhajoelle ei ole
tarvinnut perustaa erikoisseuroja ja vuonna 1990 Karhun suojissa on ti
laa 16 eri lajille: ampumahiihto, hiihto-, alppilajit mukaan lukien, jalka
pallo, judo, jääkiekko, koripallo, lentopallo, paini, painonnosto, pesäpallo,
pyöräily, suunnistus, voimannosto, yleisurheilu ja vuonna 1990 lajivalikoimaan otettiin squash. Karhun avoimen lajipolitiikan lisäksi toiminnan
toinen johtoajatus on ollut, että Karhu levittää vain urheiluaatetta ja
muu politikointi pitää jäädä syrjään. Tämän vuoksi Karhu on kelvannut
urheiluseuraksi kaikille urheilijoille. TUL:n ja SUL:n seurojen välinen kis237

sanhännänveto ei ole kauhajokelaista urheilua häirinnyt, ja 1970-luvun
lopulla Kauhajoelle pitkälle poliittisista syistä perustettu TUL:n seura
on elänyt vain paperilla.6
Kauhajoen Karhu on kauhajokelaisten urheiluseura sanan täydessä
laajuudessa, ja Karhun 80-vuotinen historia on samalla Kauhajoen
80-vuotisen urheilun historia — mikä pysyy ja paranoo.
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Vihtori Kuutti syntyi Jurvassa 13.2.1885 ja kuoli Kauhajoella 23.3.1959.
Ammatiltaan hän oli maanviljelijä. Hän oh tunnettu järjestyksen mies,
ja siksi hänet pyydettiin poliisikonstaapeliksi, jota virkaa hän hoiti 17
vuotta. Kahden työnsä lisäksi Kuutti osallistui aktiivisesti yhteiskunnal
liseen elämään. Hän oh raittiusseura Täisto IV:n toiminnassa mukana;
nuorisoseurassa hän oli sihteerinä vuodet 1908—09 ja puheenjohtaja
vuoden 1910. Kuutti oli kunnanvaltuuston jäsen vuodet 1937—50 ja osal
listui erilaiseen lautakuntatyöskentelyyn samaan aikaan. Yhteiskunnal
lisesta osallistumisesta huohmatta Vihtori Kuutti oh ennen kaikkea ur
heilumies henkeen ja vereen. Hän nousi Karhun perustajajoukosta henki
löksi, joka todella alkoi viedä seuran toimintaa eteenpäin.
Kuutti harrasti itse yleisurheilua, voimistelua, hiihtoa ja pesäpalloa.
Yleisurheilussa hän osallistui menestyksellisesti moniotteluihin. Voimis
telussa hän johti Karhun ensimmäisinä vuosina sekä miehiä että naisia.
Kauhajokelainen kilpahiihto on saanut alkunsa Kuutin innoittamana.
Kaikkein rakkain laji Kuutille oh kuitenkin pesäpallo. Hän toi pelikipinän
Kauhajoelle jo vuonna 1914, jolloin hän osallistui Pihkalan pitkäpallokursseille; peh, josta 1920-luvulla kehittyi sääntömuutosten kautta pesä
pallo. Kuutti pelasi Karhun yhdeksikössä 1930-luvulle saakka, ja siirtyi
sen jälkeen tuomari- ja valmennustehtäviin. Pesäpallon merkitystä Kuu
tille kuvaa parhaiten hänen lausahduksensa eräälle haastattelijalle, joka
kysyi: ’ Jos saisitte aloittaa alusta, niin minkä urheilumuodon valitsisit
te?” Kuutti vastasi: "Oli tuokin kysymys, tietysti pesäpallon.” Ansiois
taan Karhun toiminnassa Kuutille myönnettiin vuonna 1930 Karhun kul
tainen merkki ja 1938 hänet kutsuttiin seuran ensimmäiseksi kunniapu
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heenjohtajaksi. Lisäksi Kuutti on saanut Suomen urheilun ja SVUL:n
Etelä-Pohjanmaan piirin ansiomerkit.
Vihtori Kuutti oli luonteeltaan äkkipikainen, mutta myös helposti lep
pyvä. Hän ei ollut suurten sanojen vaan tekojen mies. Hän uskoi, että
nuorisoa ei voi kasvattaa nuhdesaarnoilla vaan heitä oh ohjattava innos
tavaan toimintaan ja parasta tähän oh urheilu.
Kuutin vaimo Roosa o.s. Niemi osallistui myös innokkaasti Karhun al
kuvuosien toimintaan. Hän mm. risti perustetun urheilu- ja voimisteluseuran Karhuksi. Kuutin perheen jälkeläiset olivat luonnollisesti aktiivi
sesti mukana urheilussa. Thavi oli Karhun parhaita pesäpalloilijoita
1940-luvulla ja 1950-luvun alussa ja Eeva-Liisa toimi Karhu-Siskoissa.
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Eino Kinnarin merkitystä Karhun toiminnan kehittämisessä ja eteen
päin viemisessä on vaikea yliarvioida. Kinnari syntyi Laihialla 8.5.1900
ja muutti Kauhajoelle ensimmäisen kerran vuonna 1921 aloittaen välittö
mästi Karhun painijoiden harjoittamisen. Painioppinsa Kinnari oli saa
nut Laihian lisäksi Lapualla ja Kokkolassa, joiden urheiluseuroja hän
edusti ennen Kauhajoelle tuloaan. Karhun paini lähti Kinnarin johdolla
hyvään vauhtiin vuonna 1921, mutta tyrehtyi välittömästi, kun Kinnari
muutti jo seuraavana vuonna Kemiin. Pysyvästi Kauhajoelle Kinnari
muutti vuonna 1924, jolloin hän perusti Aronkylään kultasepänliikkeen.
Hän perusti liikkeensä tiloihin, jossa aikaisemmin oli toiminut toisen in
nokkaan karhulaisen, kansalaissodassa kuolleen kultaseppä Anselmi Sa
vusen, liike.
Kinnarin muuttaminen pysyvästi Kauhajoelle merkitsi samalla painin
tulemista pysyvästi Karhun lajivalikoimaan. Ensimmäisinä vuosina Kin
nari sekä paini itse että valmensi muita. Myöhemmin hän jatkoi painivalmentajana ja tuomarina sekä painitoiminnan kaikinpuolisena tukijana.
Hän mm. hoiti Karhun ensimmäisen painihuoneen rahoituksen vuonna
1934 ja painijaoston puheenjohtajana Kinnari toimi useita vuosia. Painin
lisäksi hän oh erityisesti pyöräilyn ja suunnistuksen ystävä. Kinnari toi
mi pyöräilyjaoston aktiivisena puheenjohtajana vuodet 1934—1938 ja
suojeluskunnassa oppimiaan suunnistustaitoja hän pyrki levittämään
Karhun piirissä jo ennen sotia. Karhun lajivalikoimaan suunnistus tuli
kilpailumielessä kuitenkin vasta 1950-luvulla Ilmari Lusan toimesta.
Eino Kinnari oh innokas urheilija, mutta se ei estänyt häntä toimimas
ta aktiivisesti myös Karhun hallituksessa. Hän oh Karhun rahastonhoita242

jana neljä vuotta ja puheenjohtajana kahdessa jaksossa yhteensä 14 vuo
den ajan: vuodet 1930—1936 ja 1938—1944. Kumarilla näytti olevan lo
puton toimintatarmo. Hän jaksoi osallistua kokouksiin, järjestää iltamia
ja kilpailuja, ideoida uusia malleja toiminnan kehittämiseksi ja lisäksi
toimia eri jaostoissa yksittäisten urheilulajien hyväksi. Karhun hallituk
sen lisäksi Kinnari kuului Etelä-Pohjanmaan piirin johtokuntaan 21 vuo
den ajan. Ansioistaan eteläpohjalaisen ja kauhajokelaisen urheilun hy
väksi tehdystä työstä hänelle on myönnetty seuraavat kunnia- ja ansio
merkit: SVUL:n, Painiliiton ja Pyöräilyliiton hopeiset ansiomerkit, Nyrk
keilyliiton pronssinen ansiomerkki ja Karhun kultainen ansiomerkki.
Kinnari kutsuttiin seuran kunniapuheenjohtajaksi numero 2 vuonna
1960.
Kinnari oh Karhussa jokapaikan höylä, joka pyydettäessä, näennäisen
vastustamisen jälkeen, otti hoitaakseen minkä tehtävän tahansa. Erityi
sen mielellään hän toimi nuorisourheilun hyväksi. Kinnari kuoli Kauha
joella 63-vuotiaana 23.1.1964.
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Paavo Ikkelä
(19.1.1909-28.4.1979)
Paavo Ikkelä oli Karhun hallituksen varsinaisena jäsenenä kaikkiaan 24
vuotta, joista 8 vuoden ajan puheenjohtajana: vuosina 1937, 1946 ja
1950—1954. Ikkelä nimitettiin Karhun kolmanneksi kunniapuheenjohta
jaksi vuonna 1965.
Paavo Ikkelä vaikutti Karhussa aktiivisesti kaikkiaan lähes 50 vuotta.
Näkyvimmin hän oh Karhun keulahahmo vuosina 1950—1954, jolloin
hän puheenjohtajana ollessaan nosti Karhun lopullisesti ylös sodan ai
heuttamasta lamasta. Ikkelällä riitti tarmoa ja ideoita, joilla Karhu saa
tiin jälleen elämään ja taloudellisesti jaloilleen. Ikkelä oh mies paikallaan,
kun Karhun johtoon tarvittiin innostava voima seuran jäheenrakennustyöhön 1950-luvun alussa. Ikkelällä oh kaikki ominaisuudet juuri tähän
rooliin. Hän oh taitava puhuja ja leppoisa seuramies, joka sai ihmiset in
nostumaan ” karhu-aatteesta” ja toteuttamaan myös rohkeita ja suuritöi
siä hankkeita kuten esim. Kasinon.
Ikkelä oh puheenjohtajana kunnioitettavan tasapuohnen ja piti muut
hallituksen jäsenet ajan tasalla seuran asioista. Hän halusi toteuttaa käy
tännössä tunnuslausettaan ”Karhua ei saa jättää koskaan yksin ”. Ikkelä
ei jättänyt myöskään yksin Karhun eteen puurtavia henkilöitä tai ryh
miä, vaan hän oh aina valmis auttamaan erilaisten tempausten toteutta
misessa ja eteenpäin viemisessä.
Karhun lisäksi Ikkelällä riitti tarmoa myös kunnan luottamustoimiin.
Hän oh kunnanvaltuuston ja hallituksen jäsen vuosina 1955—1958, palovaltuuston jäsen vuodet 1948—1954 ja urheilulautakunnassa hän vaikut
ti vuodet 1948—1954, joista puheenjohtajana 1951—1954.
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Ilmari Jaskari
(s. 4.2.1932)
Ilmari Jaskari on ollut Karhussa mukana lähes kaikilla seuratoiminnan
tasoilla. 1950-luvulla hän oli urheilijana A-tason painija. Painijaostossa
hän toimi vuoteen 1961 saakka. Karhun hallituksessa Jaskari on ollut
kaikkiaan 26 vuotta: vuosina 1958—1959 ja 1961—1984. Hallituksessaoloajastaan hän toimi seuran isäntänä vuodet 1969—1980 ja puheenjohta
jana vuodet 1981—1982. Karhun kunniapuheenjohtajaksi Jaskari nimet
tiin vuonna 1984.
Isäntänä ollessaan Jaskarin vastuulla olivat Karhun kiinteistöt. Hän
vastasi siitä, että Kasino ja Urheilutalo olivat kunnossa ja valvoi sekä
osittain myös ideoi niissä tehdyt uudistukset. Jaskarin isännyyden aika
na Urheilutalolle ja Kasinolle tehtiin molempiin kaksi perusteellista re
monttia. Jaskari oh isännöitsijän toimessaan hyvin itsenäinen, sillä var
sinkin kiinteistöjen uudistamisten yhteydessä hän toiminnan miehenä ei
epäröinyt asioiden jouduttamiseksi tehdä päätöksiä — ”myös Karhun
hallitusta kuulematta”. Jaskarin henkilökohtaisten päätösten lukuun voi
laittaa esimerkiksi Karhuniemen Kasinon muuttumisen Kauhajoen Kasi
noksi vuonna 1973 tehdyn remontin yhteydessä.
Puheenjohtajakautensa jälkeen Jaskari on jatkanut työskentelyään
yhtenä Karhun hallituksen ja tukijaoston aktiivisimmista puuhamiehistä. Kunniapuheenjohtajan ominaisuudessaan hän on ollut lukematto
mien hankkeiden ja tempausten toteuttaja ja taustavoima; eikä hänen
roolinsa ole vähäinen myöskään, kun Karhua aletaan viedä kohti
2000-lukua.
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Reino Myllymäki
Reimo Myllymäki on syntynyt Kurikassa 6.7.1916. Kauhajoelle hän
muutti asemamieheksi vuonna 1941 ja Karhun jäseneksi hän liittyi vuon
na 1943. Liittymisestään lähtien hän on toiminut aktiivisesti Karhun eri
tehtävissä. Ainoanakaan vuonna Myllymäki ei ole tyytynyt pelkkään ri
vijäsenen rooliin. Karhun hallituksessa hän on vaikuttanut kaikkiaan 23
vuoden ajan, joista 10 taloudenhoitajana, 4 sihteerinä, 4 talousjaoston
puheenjohtajana ja vuoden hallituksen puheenjohtajana. Näkyvän hallitusroolinsa lisäksi Myllymäki on lukemattomien komiteoiden ja työryh
mien jäsenenä tehnyt Karhun eteen työtä monessa eri muodossa. Hän on
ollut aina aktiivinen ja luotettava puuhamies, joka on saanut myös muut
mukaan, kun Karhun taloutta on pitänyt pönkittää tai seuran toimintaa
muuten edistää. Parhaiten Myllymäen merkitystä Karhulle tai myös Kar
hun merkitystä Myllymäelle kuvaa hänen lausahduksensa: ”Kyllä se on
niin, että Karhun asiat pitää hoitaa paremmin kuin omat. .
Karhun urheilujaostoissa Myllymäki on toiminut kaikkiaan 9 vuotta ja
tukijaostossa yhteensä 34 vuotta, joista 20 sihteerinä ja 11 taloudenhoi
tajana. Karhuun ja liikuntaharrastukseensa liittyen Myllymäki on ollut
mukana myös Kunto-Sotka ry:ssä ja Kauha-hiihto ry:ssä niiden perusta
misesta lähtien. Kunto-Sotka ry:n hallituksessa Myllymäki on ollut 15
vuotta ja Kauha-hiihto ry:n hallituksessa 13 vuotta.
Kun Karhu täyttää 80 vuotta Reino Myllymäki on pystynyt seuraa
maan seuran kehitystä eturivistä jo lähes 50 vuoden ajan. Hän on ”Kar
hu-tietäjä” jos kukaan, sillä omien kokemustensa lisäksi Myllymäki on
säilyttänyt ja kerännyt tietoja Karhun vaiheista useita kansioita ja leike
kirjoja. Täydellä syyllä Reino Myllymäki on vuonna 1981 nimetty Kar
hun kunniajäseneksi numero 1.
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Artturi Kasari-Aro
Eino Kinnarin ohella toinen monipuolisuusmies ja Karhun toiminnan ke
hittäjä 1930-luvulla oh Artturi Kasari-Aro. Kasari-Aro on syntynyt Kau
hajoella 17.11.1908 ja Karhun toimintaan hän tuli mukaan yleisurheilun
kautta. Parhaimmat tulokset Kasari-Aro saavutti erilaisissa hyppylajeis
sa. Hänen aktiivinen urheilijauransa kesti vuodet 1930—1936. Samanai
kaisesti Kasari-Aro toimi myös yhtenä Karhun hallituksen ahkerimmista
jäsenistä. Hän on ollut hallituksen jäsenenä yhteensä 18 vuotta, joista
hän, luonteeltaan tarkkana ja maltillisena, on toiminut sihteerinä 11 vuo
den ajan: vuodet 1929-1930, 1932-1934, 1936-1937 ja 1939-1942. Li
säksi hän on toiminut Karhun tukijaostossa kolmen vuoden ajan. KasariArolle on myönnetty: Suomen urheilun ansiomitali, SVUL:n hopeinen an
siomerkki, SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piirin hopeinen ansiomerkki, Kar
hun kultainen ansiomerkki, Suojeluskunnan I luokan ansiomerkki ja
Karhun kunniajäsen no 2 hän on ollut vuodesta 1981.
Kasari-Aro oh 1930- ja 1940-luvuilla Karhun hallituksessa mies, jonka
harvoin kuuli kieltäytyvän tarjotusta tehtävästä; oli se sitten järjestäjän,
toimitsijan tai tuomarin tehtävä. 'Ihomarikortti hänellä on painissa ja
yleisurheilussa.
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Heikki Lammi
(s. 1.2.1931)
Heikki Lammi on niitä Karhun jäseniä, jotka ovat urheilijauransa jälkeen
jääneet aktiivisesti vaikuttamaan seuran kehitykseen. Lammi on moni
puolinen urheilumies, mutta lempilajina hänellä on ollut yleisurheilu ja
erityisesti korkeushyppy, jossa hänen paras tuloksensa on 180 cm
1950-luvun lopulta. Ensimmäisen kerran Karhun hallituksessa Lammi
oli vuonna 1960 ja siitä lähtien hän on kuulunut hallitukseen eri pituisia
jaksoja kaikkiaan 15 vuotta. Yleisurheilujaostossa hän on ollut vuosina
1954—1971 ja nuoriso- ja valistusjaoston jäsen vuodet 1965—1975 sekä
tukijaostossa vuodesta 1987.
Heikki Lammi on ollut myös kunnan elimissä eräällä tavalla Karhun
miehenä, sillä hän on toiminut urheilulautakunnan puheenjohtajana
kaikkiaan 12 vuotta. Tässä tehtävässään hän toimi mahdollisuuksiensa
rajoissa monella tapaa Karhun hyväksi. Lammilla oh esimerkiksi osuus
siinä, että nykyinen Kauhajoen keskusurheilukenttä sijoitettiin nykyisel
le paikalle, jota myös Karhun johto suosittelu Lammi on Kunto-Sotka
ry:n perustajajäsen ja erityisen pitkän päivätyön hän on tehnyt Kauhahiihto ry:ssä: Lammi on ollut hiihtotoimikunnan puheenjohtaja vuodesta
1976 saakka eli koko Kauha-hiihdon historian ajan.
Ansioistaan kauhajokelaisen urheilun eteen tekemästään työstä Lam
mille on vuoteen 1990 mennessä myönnetty seuraavat kunnia- ja ansio
merkit: Karhun tunnuslevyke ja SVUL:n ansiolevyke. Karhun neljännek
si kunniajäseneksi hänet nimitettiin vuonna 1982.
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TUki-karhut: Veikko Äijö ja Veikko Niemi-Aro
Karhun tukijaosto perustettiin vuonna 1950. 23 vuotta jaoston
40-vuotisesta historiasta on kulunut Veikko Äijön ja Veikko Niemi-Aron
johdolla. Heidän aikanaan tukijaostosta on tullut merkittävä tekijä Kar
hun urheilijoiden tukemisessa. Jaoston vuosittain jakamien stipendien
arvo on noussut kymmeniin tuhansiin ja jaoston talous on viime vuosina
perustunut yhä enemmän erilaisten laajamittaisten ja samalla suuritöis
ten tempausten varaan. Alkuaikoina tukijaosto sai rahansa lähes yksis
tään jäsenmaksuista ja lahjoituksista.
Veikko Äijö (s. 17.7.1909) toimi tukijaoston puheenjohtajana vuodet
1968—1981, jonka jälkeen hän on jatkanut varapuheenjohtajana. Thkijaoston johdon lisäksi Äijö on ollut ennen kaikkea Harjankyläisen urhei
lun voimahahmo. Hän tuli Harjankylän alaosaston johtotehtäviin jo
vuonna 1935, josta lähtien Ä ijö on ollut "aina valmis '-'puuhamies, kun on
tarvittu talkoo- tai toimitsijavoimaa eri tilaisuuksiin. Äijön aktiivisuu
den näkyvimpänä merkkinä seisoo Harjankylän Laitasaaressa komea
hiihto- ja urheilumaja. Laitasaari rakennettiin Äijön toimiessa talkoopäällikkönä ja hän mahdollisti paljolta myös taloudellisesti hankkeen to
teutumisen. Veikko Äijö on Karhun kunniajäsen numero 3.
Veikko Niemi-Aro (s. 23.9.1913) otti tukijaoston puheenjohtajan tehtä
vät vastaan vuonna 1982. Teollisuusneuvos Niemi-Aro on ollut koko ikän
sä innokas urheilumies, jolla lukuisista yhteiskunnallisista ja talouselä
män luottamustoimista huolimatta on aina riittänyt aikaa urheilulle ja
Karhulle. Kuntourheilu hiihtäen ja kävellen on osa Niemi-Aron päiväoh
jelmaa. Itse hän nimittää itseään aktiiviseksi "hyötykuntoilijaksi”, joka
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mieluiten tekee kuntolenkkinsä hyvin hoidetussa metsässä. Karhun ta
loudellisena tukijana Veikko Niemi-Aro on ollut aina yksi vankimmista
pylväistä. Hän on henkilökohtaisin lahjoituksin tukenut Karhun ja Kau
hajoen urheilua monin tavoin. Hän on lahjoittanut Karhulle mm. ensim
mäisen kunnonmittauslaitteen ja Kunto-Sotkan käyttöön Niemi-Aro on
luovuttanut huomattavan maa-alueen. Thkijaoston toimintaan NiemiAro on tullut aktiivisesti mukaan eläkepäivinään. Varsinkaan
1980-luvulla ei tukijaostossa eikä paljolta myöskään pääkarhussa ole jär
jestetty tempausta tai hanketta, jossa Niemi-Aron kädenjälki ei näkyisi
vahvana. Hän on Karhussa taustavoima, jonka henkilökohtaiset ominai
suudet mahdollistavat useat hankkeet, jotka monestikaan muuten eivät
toteutuisi. Veikko Niemi-Aro on nimitetty vuonna 1987 Karhun kunniajä
seneksi numero 5.
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Tauno Aro
(9.11.1903-3.6.1947)
Tauno Aro oli 1920—1940-luvuilla Karhun taustalla toimineista henki
löistä merkittävimpiä. Hän oli seuran sihteerinä vuodet 1921—22 ja vuo
den 1935. Tauno Aron merkitys Karhun toiminnassa ei kuitenkaan ole
mitattavissa hallituksessaolovuosien määrällä tai urheilusaavutuksilla.
Hän oh taitavana kirjoittajana ja sanavalmiina kommentoijana ennen
kaikkea karhulaisen hengen luoja. Aro kirjoitti Kauhajoen kunnallislehteen lähes viikottain nimimerkillä "Piikkari”. Piikkarin kommentit Kar
hun urheilijoiden saavutuksista olivat usein melko voimakastakin kri
tiikkiä sisältävää, mutta aina niistä oh rivienvähstä nähtävissä kirjoitta
jan huumorinpilke. Piikkarin selostukset urheilukilpailuista ohvat vauh
dikkaita ja poikkeuksetta puolueellisia: hänen selostuksissaan Karhun
niukka voitto muuttui murskaavaksi Karhun juhlaksi ja niukka tappio
puolestaan muuttui vähintään tasapeliksi tai ainakin tappion syy löytyi
olosuhteista tai tuomarista.
Aron terävä kynä oh ensiluokkainen propagandaväline Karhun urhei
lun ja urheihjoiden puolestapuhujana. Aro pyrki muuttamaan kauhajoke
laisten ja lähinnä kunnan isien nihkeää suhtautumista urheiluun. Vuonna
1940 Aro esimerkiksi kirjoitti aina ongelmallisesta urheilukenttätilanteesta seuraavasti: ”Pääkenttä aseman seudulla on viime vuosina ollut
jonkinlaisena tukkikenttänä, mutta ensi kesänä tämän urheilullisen kal
pean kamalan pitäisi saada vähän asianmukaisemmat piirteet niin ettei
tarvitse häveten sinne vierasta viedä ja omaansa taluttaa.” Samaan tyy
liin Aro kirjoitti myös urheilun muista epäkohdista ja lehtimiehenä hä
nen oh vaivaton saada kirjoituksensa julkisuuteen.
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Reijo Haaparanta
(s. 25.8.1958)
Reijo Haaparanta on Karhun historian menestyksekkäin painija. Hän on
paininut eri värisiä ja tasoisia arvokisamitaleja vuosina 1974—1988 48
kg:n ja 52 kg:n sarjoissa. Haaparanta aloitti painimisen 14-vuotiaana ja
poikien sarjassa hän ehti voittaa 1 Suomen mestaruuden ja 1 SM-hopean.
Junioreissa Haaparanta paini kaikkiaan 9 SM-mitalia, joista 4 kultaista.
Yleisessä sarjassa hän on saavuttanut kaikkiaan 10 Suomen mestaruut
ta. Haaparannan menestys kansainvälisillä matoilla on myös huomatta
va. Hän on voittanut 5 Pohjoismaiden mestaruutta, Länsi-Euroopan
mestaruuden ja maaotteluita kaikkiaan 18 kertaa. Moskovan olympialai
sissa Haaparanta oli 5. EM- ja MM-kilpailuissa hän on ollut Suomen
edustajana yhteensä 11 kertaa. EM-kilpailuissa Haaparanta on ollut kah
desti neljäntenä: Junioreissa vuonna 1978 ja yleisessä sarjassa vuonna
1981. Suomen joukkueessa hän on voittanut lisäksi Maailman Cup hope
aa vuonna 1984 ja Euroopan Cup hopeaa vuonna 1975.
Pitkän ja menestyksekkään uransa lisäksi Reijo Haaparanta on ollut
useita vuosia Karhun painin ykkösvalmentaj a. Hän on suorittanut A-tason valmentajatutkinnon sekä kansainvälisen valmentajaseminaarin.
Haaparannan johdolla on järjestetty vuodesta 1989 lähtien myös hänen
nimeään kantava painileiri Nummijärvellä, jossa tulevat huippupainijat
Haaparannan opastuksella oppivat lajin alkeita. Reijo Haaparanta on yk
si niitä harvoja Karhun huippu-urheilijoita, jotka ovat jaksaneet oman
uransa aikana ja jälkeen olla mukana seuratyössä ja edelleen innostaa
nuoria mukaan urheiluun ja Karhun toimintaan.
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Kansakoulunopettaja Eero Kouhi on syntynyt Kauvatsalla 4.9.1908.
Kauhajoelle Kouhi muutti vuonna 1928. Karhun toimintaan hän tuli mu
kaan heti muuttonsa jälkeen. Karhun hallituksessa Kouhi on ollut yh
teensä kahdeksan vuoden ajan, mutta merkittävimmän työnsä hän on
tehnyt erilaisissa Karhun jaostoissa. Liikunnanopettajana Kouhilla on ol
lut tietoa ja taitoa ohjata eri lajien urheilijoita ja siten viedä kauhajoke
laista urheilua eteenpäin laajalla rintamalla. Kouhi on toiminut monen
vuoden ajan Karhun voimistelu-, koripallo-, yleisurheilu-, hiihto- ja pesäpallojaostoissa. Tuomarikortit hänellä on kori-, jalka- ja pesäpallossa sekä
1 luokan tuomarikortti yleisurheilussa. Mieluisin laji Kouhille on koripal
lo, joka tuli Karhun lajivalikoimaan vuonna 1946 hänen, Mauno Kirjan
ja Matti Syrjälän toimesta.
Edellä mainittujen jaostojen lisäksi Kouhi teki ammattinsakin puoles
ta suuren määrän työtä poikaurheilun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Hänelle on myönnetty urheilun ja liikunnan eteen tekemästään työstä
seuraavat ansio- ja kunniamerkit: Suomen urheilun hopeinen ansiomitali,
Koripalloliiton hopeinen ansiomerkki, Suomen kansakoulujen liikuntaliiton kultainen ansiomerkki, Koulun liikuntaliiton hopeinen ansiomerkki
ja Pesäpalloliiton kultainen merkki.
Karhun lisäksi Eero Kouhi on osallistunut kunnalliseen toimintaan
monella tavalla. Hän on ollut kunnanvaltuustossa sekä useissa lautakun
nissa ja yhdistyksissä edustajana. Erityisen lähellä Kouhia on ollut myös
maanpuolustustyö.
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Karhu-aatetta liittoportaassa —
Kalevi Maunula ja Ibivo Mäki-Filppula
Kalevi Maunulan (s. 27.3.1939) ura urheiluvaikuttajana on pitkä ja hän on
käynyt läpi kaikki mahdolliset toiminnan tasot.
Maunulan ensimmäisenä sarkana oli Hyypän kyläosasto, jonka joh
toon hän tuli 1960-luvun alussa aloittaessaan työnsä Könnön kansakou
lun opettajana. 1970-luvun alussa Maunula valittiin Karhun yleisurheilujaostoon ja samalla hänestä tuli yksi keskeisimmistä vaikuttajista Kar
hun yleisurheilun nousun taustalla. Kaikkiaan Maunula on ollut yleisurheilujaoston hallituksessa 18 vuotta, joista 12 (1976—1987) puheenjohta
jana.
Etelä-Pohjanmaan piirissä Maunula toimi 1970- ja 1980-luvuilla. Hän
oh useita vuosia sekä johtokunnan että yleisurheilujaoston jäsen. Suo
men Urheiluliiton johtokuntaan Maunula kuului kaudet 1985 ja 1986, ja
liittovaltuustossa hän vaikutti vuoteen 1989 saakka.
Toivo Mäki-Filppula (27.2.1938) on lukuisien liike-elämän luottamustoi
mien lisäksi osallistunut aktiivisesti yhdistystoimintaan ja, Karhun on
neksi, hänen pääasiallinen harrastuksensa on urheilu. Karhun hallituk
sessa Mäki-Filppula on ollut vuodet 1977—1989, joista hän oh kaudet
1979—1980 puheenjohtajana.
Puheenjohtajakautenaan Mäki-Filppula pystyi viemään karhulaiset
urheiluterveiset Suomen huipulle saakka, kun hänet kutsuttiin Karhun
urheilun huippuvuonna 1980 SVUL:n puheenjohtajapäiville esitelmöi
jäksi. Seuraavana vuonna luovuttuaan Karhun puheenjohtajan tehtävis254

tä hänet valittiin Etelä-Pohjanmaan piirin johtokuntaan ja liittotasolla
Mäki-Filppula on vaikuttanut vuodesta 1985 lähtien. Mäki-Filppula on
ollut vuodesta 1985 saakka Suomen Ampumahiihtoliiton (SAhl) talousvaliokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen. Suomen Valtakunnan
Urheiluliittoon (SVUL) varajäseneksi hänet valittiin vuonna 1989.
Urheilun hallintotoimien lisäksi Mäki-Filppula on aktiivinen urheilija
sekä kuntoilu- että kilpailumielessä. Kilpakentiltä Mäki-Filppulan paras
saavutus on vuodelta 1988, jolloin hän voitti ampumajuoksussa Suomen
mestaruuden.
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Tapani Nevala
(s. 28.3.1923)
Tapani Nevala on urheilija sanan täydessä merkityksessä. Hän ei kuiten
kaan ole ollut ns. huippu-urheilija, joka keskittyy yhteen lajiin ja pyrkii
siinä mahdollisimman hyvään kansalliseen ja kansainväliseen menestyk
seen, vaan Nevalan harrastuspiiriin on kuulunut urheilulajien lähes koko
kirjo. Nevala on harrastanut kilpailumielessä suunnistusta, hiihtoa, am
pumahiihtoa, pesäpalloa, painia, pyöräilyä, yleisurheilua, juoksua ja am
pumajuoksua sekä viime vuosina kävelyä. Lajivalikoiman laajuudesta
huolimatta Nevala on tuonut joka lajista vähintään piirin tason mitalin.
Varsinaisia arvokisamitaleja hänellä on ampumajuoksussa, hiihdossa,
kävelyssä, suunnistuksessa, pesäpallossa ja vuodelta 1989 SM-kulta ampumasuunnistuksesta. Kaikkiaan Nevalan yli 50 vuotta kestäneen kil
paurheilijan uran aikana kertyneiden palkintojen määrä on valtava. Lusi
koiden, pyttyjen, mitalien tavarapalkintojen tms. määrä liikkuu tuhan
sissa.
Thpani Nevala on ollut aktiivisesti mukana myös Karhun seuratoimin
nassa. Hiihtojaostossa hän on vaikuttanut kaikkiaan 32 vuoden ajan ja
hiihdon valmentajana hän on toiminut 30 vuotta, joista 5 (1960—1965)
piirin hiihtovalmentajana. Hän on ollut suunnistusjaostossa 15 vuotta
sekä pyöräily- ja ampumahiihtojaostoissa 5 vuotta. Lisäksi Thpani Neva
la on ollut Karhun hallituksessa useana vuonna. Urheilun eteen tekemäs
tään työstä Nevalalle on myönnetty vuonna 1958 Hiihtoliiton hopeinen
ansiomerkki, 1960 Karhun hopeinen ansiomerkki, 1970 SVUL:n EteläPohjanmaan piirin kultainen planketti, piirin 50-vuotisjuhlamitali ja Suo
men Urheilun pronssinen ansiomitali.
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Tbivo Saha
(18.12.1917-13.4.1975)
Tbivo Saha oli Karhussa voimahahmo sekä järjestö- että urheilumiehenä.
Karhun hallituksessa hän oh kaikkiaan 29 vuotta (1937—1965), joista pu
heenjohtajana vuodet 1957—1961. Saha oli koulutukseltaan merkonomi
ja tämän vuoksi hänelle oh aina ensisijaisen tärkeä Karhun talous. Pu
heenjohtajakaudellaan hän ottikin tavoitteekseen velattoman Karhun,
mikä myös toteutui vuonna 1958 ja mahdolhsti uuden velan tekemisen
Urheilutalon ostamiseksi vuoden 1959 lopulla. Urheilupuolella Sahan eh
doton ykköslaji oh pesäpallo, vaikka hän menestyi 1930-luvulla myös
yleisurheilijana. Karhun edustusyhdeksikössä Saha lukkaroi reilut kym
menen vuotta, jonka jälkeen hän jatkoi pesäpallouraansa Karhun menes
tyksekkäässä ikämiesjoukkueessa. Hänen useista pesäpallosaavutuksista arvokkaimpia olivat Äänisenalueen mestaruus vuonna 1942, Suomen
sarjassa länsilohkon mestaruudet vuosina 1946, 1947 ja 1949, piirin Amestaruudet vuosina 1953 ja 1954 sekä uran huipentumana ikämiesten
Suomen mestaruus vuonna 1959. Saha lähti Karhusta vuonna 1965 työn
vuoksi Seinäjoelle ”ja vei pallon mukanaan", sillä hänet valittiin Seinä
joen Maila-Jussien puheenjohtajaksi vuonna 1966.
Seuratason lisäksi Sahalla oh luottamustoimia myös valtakunnan ja
piirin tasolla. Hän oh Suomen pesäpalloliiton liittovaltuuston jäsen vuo
sina 1954—1959, Etelä-Pohjanmaan piirin johtokunnan jäsen vuosina
1958—1964 sekä piirin pesäpallojaoston jäsen vuosina 1952—1956. Kuor
taneen urheiluopistosäätiön valtuuskunnan jäsen hän oh vuodesta 1961
lähtien kuolemaansa saakka.
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Juho Salokuutti
Karhun ensimmäisten vuosien näkyvimpiä henkilöitä oli maanviljelijä ja
liikemies Juho Salokuutti. Hän syntyi Kurikassa 26.8.1892 ja kuoli Kau
hajoella 16.6.1952. Salokuutti oh innokas urheilumies. Päälajeina hänellä
oh keskipitkät juoksumatkat 800 mistä 5 000 miiin. Näillä matkoilla Sa
lokuutti hallitsi Karhun juoksua vuosina 1914—1916 ja hän voitti myös
piirinmestaruuden 5 000 metrillä vuonna 1916. Urheihjauransa jälkeen
Salokuutti oh kuolemaansa saakka mukana Karhun seuratoiminnassa.
Hän oh Karhun puheenjohtaja vuoden 1921, mutta merkittävämmän
työnsä Salokuutti teki seuran taloudellisena tukijana. Hänen taloudelli
nen apunsa oh suoranaisen rahalahjoitusten lisäksi myös muunlaista tu
kea, mikä helpotti Karhun toimintaa. Hän esimerkiksi lahjoitti monesti
autonsa seuran käyttöön. Salokuutti oh vuonna 1950 perustetun Karhun
tukijaoston perustajajäsen ja hän toimi jaoston ensimmäisenä puheen
johtajana.
Salokuutti oh eräänlainen Karhun taustavoima eikä hänellä ollut vuo
den 1921 puheenjohtajuuden jälkeen näkyvää asemaa Karhun hallituk
sessa. Tällainen rooh sopi Salokuutille kuitenkin erittäin hyvin, sillä liikemiehenä hänellä oh monta rautaa tulessa samanaikaisesti. Salokuutti oh
mm. Karvian Saha Oyin, Haapakosken saha ja puunjalostustehtaan sekä
Kaskisten laivat Oyin perustajajäsen. Liike-elämän ja Karhun lisäksi Sa
lokuutti oh innokas suojeluskuntalainen. Salokuutti kävi ennen kansa
laissotaa Vimpehn kurssin ja toimi Kauhajoen Suojeluskunnan päällikkö
nä vuodet 1918—1927.
Juho (Jussi) Salokuutti tunnettiin suorasanaisena ja nopea-älyisenä
miehenä, mistä hänen alaisensa monesti saivat näyttöä. Salokuutti oh
ympäristöstään poikkeava persoonallisuus, jonka työtä elävöitti voima
kas isänmaallisuus.
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KAUHAJOEN KARHUN
PUHEENJOHTAJAT
Vilho Lauttajärvi
Vihtori Kuutti
Jaakko Yli-Harja
Antti Väinölä
Arvo Ketola
Juho Salokuutti
Lauri Halonen
Eino Kinnari
Paavo Ikkelä
Olavi Rautakoura
Toivo Thmmisto
Antero Yli-Vakkuri
Tbivo Saha
Reino Myllymäki
Antti Opas
Olavi Vallin
Arto Keski-Mäenpää
Mauno Pättikangas
Mauno Pajala
Tbivo Mäki-Filppula
Ilmari Jaskari
Juhani Aalto
Martti Räsänen
Heikki Kontio
Yrjö Ojala

1910-1911
1912-1913, 1917-1918, 1923-1926
1914
1915-1916
1919-1920, 1922
1921
1927-1929
1930-1936, 1938-1943
1937, 1946-1947, 1949-1953
1944-1945, 1964-1966
1948
1954-1956
1957-1961
1962
1963
1967-1970
1971-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-
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TOIMINNANJOHTAJAT
Otto Rantala
Eetu Huupponen
Tbivo Peltonen
Eero Toukonen
Aarne Sihvo
Thuno Tienhaara
A rvo Korhonen
Pentti Määttänen
Raimo Hyyryläinen
Keijo Kuja-Lipasti
Sauli Hakamaa

1 3 .3.194 830.11.1948
30.11.19 48- 31.1.1955
1956
1957-1959
1 9 5 9 - 15.7.1960
1 9 6 0 - 1963
1963-1972
1973-15.7.1978
1978-31.1.1980
1980-1988
1989-

KARHUN MUUT PITKÄ
AIKAISET TYÖNTEKIJÄT
Anna-Maija Ala-Panula
Marja-Leena Koivula
Eila Kujanpää
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toimistovirkailija vuodesta 1971 lähtien
bingoemäntä, Kasinon ravintolan vastaava
vuodesta 1968 lähtien
siistijä vuodesta 1972 lähtien

KARHUN TULOT JA MENOT
VUOSINA 1925-1988
Vuosi
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941—
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Tlilot

Menot

2 104
4 719
3 751
5 006
8 386
7 121
6 024
7 945
17 702
21 254
5 355
16 165
4 295
9 418
17 281
24 093
1943
37 745
142 999
226 568
224 389
340 642
828 657
852 974
668 848
719 798
394 000
1 635 206
1 908 603
2 619 300
2 033 071
4 335 227
3 688 678
6 950 881
5 928 569
8 010 517

645
2 932
1 082
3 482
6 606
8 367
9 082
7 817
17 300
18 422
7 708
1 592
2 208
981
3 809
16 339
18 073
3 575
30 424
45 603
198 020
381 437
840 758
954 378
593 845
434 798
573 761
1 189 624
1 627 744
2 382 893
1 980 325
3 621 311
2 994 806
2 993 905
3 483 531
4 358 358

Voitot/Tappiot

+

1 458
1 786
2 669
1 523
1 780
1 245
3 057
127
402
2 832
+
2 353
14 572
2 087
8 436
13 471
7 753
1 821
34 170
112 574
180 965
46 396
40 759
12 101
101 404
75 003
285 000
179 611
445 582
280 859
236 407
+
52 746
+ 713 966
+ 693 872
+ 3 956 976
+ 2 445 038
+ 3 652 159

+
+
+
+
—

—

+
+
—

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
—
—
—

+

—

+
+
+
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Vuosi
1963*
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Tulot
66
64
63
71
85
76
85
68
157
172
506
625
465
594
652
655
728
696
928
923
895
936
830
948
1 075
891

989
414
164
799
870
899
565
693
261
294
455
183
437
576
363
643
451
296
891
463
150
603
837
118
985
989

Menot
51
59
62
63
77
75
81
63
147
158
499
545
463
546
675
622
743
701
927
724
806
775
971
938
1 071
1 228

^Rahauudistus vuonna 1963.
Lähde: Karhun tilikirjat ja tilinpäätökset.
Taulukon laatija: Reino Myllymäki.
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336
911
316
248
036
626
944
436
538
762
828
668
452
815
720
910
945
269
273
340
406
942
890
476
473
951

Voitot/Tappiot
+
+
—
—

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—

+
—
—

+
+
+
+
—

+
+
—

15 653
4 503
1 647
8 514
8 834
1 273
3 620
5 257
9 723
13 532
6 626
79 515
1 938
47 760
23 357
32 733
15 494
4 972
1 654
199 122
88 744
160 661
141 053
9 641
4 512
336 961

ONNITTELEMME
80-VUOT IÄSTÄ
Kauhajoen Karhua
Kauhajoen kunta
Ilmari Jaskari
Veikko Niemi-Aro
Heikki Lammi
Unto Lyly-Yrjänäinen
Reino Myllymäki
Toivo Saloranta
Jouko Virtanen
Jussi Sillanpää
Unto Saha
Suomen Yhdyspankki Oy
Kansallis-Osake-Pankki
Eeva-Liisa Virtanen
Muoviserres
Suomen Talo teollisuus Oy
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Koiviston Korpputehdas Oy
Kauhajoen Käyttö auto
VM Kone Oy
Suupohjan Ilmastointi ja Pelti Oy
Kauhajoen Ammattioppilaitos
Kauhajoen Seurakunta
Sulo Vainionpää
Listatalo Oy
YSO-Sähköasennus Oy
Kauhajoen Osuuspankki
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy
M atti Alanko
Lusan Väri Ky
Rainoma Oy
Kauhajoen Säästöpankki
Kauhajoen Kuntoutus

Ins.toim. Pesmel
P. Rotola-Pukkila Ky
Oy Rakennusmarket
Esko Salo Ky
Tapani Rotola-Pukkila
Kenkätalo L. Sivula
O. Alapassi Ky
Tapiola-yhtiöt
Kauhametalli Ky
Pohjola-yhtiöt
Postipankki Oy
Vakio Sähkö Oy
Kauhajoen Kotikeskus Ky
SKV, Etelä-Pohjanmaa
Tm i Tapio Loukko
Kauhajoen Kirjakauppa
Jalpa Oy
Lehtisen Autokoulu Oy
Suupohjan OP-Kiinteistökeskus
Jouko ja Pentti Viitala
Eino Salonen
Kauhajoen Urheiluväline Ky
P. Ahtiainen Oy
Rak.liike Pirttinikkarit Oy
Suupohjan Valaisin Ky
Sportia, Uusi-Kokko
Hkt. E. Rintamäki Oy
Päntäneen Osuuspankki
Välitysmyynti Haikola Ky
Lauri Ala-Kokko Ky
Veljekset Lindfors Oy
Kuljetusliike J. Lehtinen Oy
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Leo-Matti Ojala Ky
Kauhajoen Puutavara Oy
Huoltoasema P. Saarenpää Ky
Veikko Äijö
Bothnia Marketing Co Ky
Aatto Honkaranta
Täavi Kuutti
Suupohjan Traktori Oy
Elvi ja Pekka Yli-Harja
Juhani Yli-Harja
Heikki Kontio Ky
Kauhajoen Osuusmeijeri
Tbivo Mäki-Filppula
Krimo Oy
Topeekan Kaluste
Kauhajoen Autokeskus Ky
Levyliike Ä ijö Oy
Hkt. Yli-Heikkilä Oy
Lasi-Kolmio Oy
Maansiirtol. T. Heinola Ky
Perälä-yhtymä Oy
Artturi Kasari-Aro
Saulus Ky
Psl. P. Rahikka Ky
Havre Oy
Kauhajoen Kuljetus Oy
Maan Liha Oy
Jyllinkosken Sähkö Oy
Suupohjan kauppaoppilaitos
Onninen-Vesme Oy
H. J. Hemminki Oy
Pertti Piipari
Sampo-yhtiöt
Ulla ja Esa Hänninen
Kauhajoen Kunnallislehti Oy
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Olavi Lehto
Kauhajoen Apteekki
Lähivakuutus
Aatos Rinta-Koski
Oy Electrolux A b
Högfors Oy Kauhajoen tehdas
Oy C. J. Hartman A b
Kauhajoen Res.ups. ry.
K-Maatalous H. Loukko
Antti Perälä
Tilauspaino Ky
Rakentajat Lavika Oy
Suomen Tfermolevy Oy
Lähikauppa Mäntymäki
Pauli Ikkelä
Aarne J. Koukkari
Kalervo Koivisto
Kauhajoen Valmisbetoni
Mäen kauppa
Eero Kouhi
Markku Saarinen
Huonekalutehdas J. Marttila
K-halli Hangasluoma
Antti Latva-Pukkila
Psl. Veikko Hietaranta
Kauhajoen Vesihuolto Oy
Kalevi Mattila
Sanomalehti Ilkka Oy
Sanomalehti Pohjalainen Oy
Mauno Pättikangas
Juhani Aalto
Veikko Kylmälä
Ohi Piipari
Martti Räsänen
Kimmo Levä
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Rajavuo, s. 48.
Porkkala, s. 30.
PK 6.1.1946.
13. Kunnallislehti esimerkiksi 23.4.1946, 7.5.1946 ja 25.6.1946.
14. Kunnallislehti 23.7.1946.
PK 6.2.1946.
VK 1946.
15. PK 13.2.1948, 13.3.1948, 6.1.1947, 6.2.1947, 9.1.1948 ja 30.11.1948.
Tblonen—Rapila, s. 1978.
Kunnallislehti 20.1.1948.
Rajavuo, s. 90.
Porkkala, s. 31.
16. VK 1947.
PK 18.1.1948.
Kunnallislehti 1.7.1947.
17. PK 24.8.1948, 18.1.1948, 15.6.1948.
Tbiminnanjohtaja Eetu Huupposen kertomus Karhun toiminnasta 1.1.—31.3.1949, Karhun ar
kisto.
Kunnallislehti 10.2.1948.
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18. Kunnallislehti 4.1.1949, 8.2.1949, 7.6.1949, 14.6.1949.
PK 28.12.1948 ja 16.6.1949.
19. PK 12.4.1948 ja 28.12.1948.
20. Kunnallislehti 22.4.1947, 2.10.1947 ja 31.8.1948.
Rajavuo, s. 29—30.
21. Leikekirja 1948, Karhun arkisto.
Kunnallislehti 27.7.1948, 8.11.1949, 10.2.1948, 27.7.1948 ja 31.8.1948.
PK 30.11.1949.
Rajavuo, s. 29—30.
Porkkala, s. 31.
22. Rajavuo, s. 60.
Porkkala, s. 56—57.
Kunnallislehti 18.8.1949.
Leikekirja 1947—1949, Karhun arkisto.
PK 6.1.1947, 6.1.1948, 28.12.1948.
23. Leikekirja 1947—1949.
Myllymäki, Reijo, suullisesti 29.8.1989, muistiinpanot tekijällä.
24. Rajavuo, s. 37.
Kunnallislehti 22.7.1947, 25.1.1947, 20.11.1949.
Leikekirja 1947—1949.
25. Rajavuo, s. 60.
PK 29.12.1947.
Leikekirja 1947—1949.
26. Rajavuo, s. 60.
Kunnallislehti 4.5.1948, 26.4.1949.
VK 1950.
Leikekirja 1948.
27. Leikekirja 1947—1949.
Rajavuo, s. 42, 48, 57.
Porkkala, s. 51.
28. Rajavuo, s. 51, 63.
Kouhi 20.7.1989.
VK 1950.
29. VK 1950.
Uimajaoston kirje Suomen Uimaliitolle 29.7.1949, Karhun arkisto.
30. Johtokunnan kirje Kunnallislehteen 28.11.1949, Karhun arkisto.
31. Tblonen—Rapila, s. 144—162.

R A K E N T A M I S E N 1950-L U K U
1. Kunnallislehti 31.10.1950.
Porkkala, s. 1.
2. VK 1950.
Kunnallislehti 29.8.1950, 19.12.1950, 18.11.1958.
3. VK 1950.
4. VK 1950.
Kunnallislehti 31.1.1950, 11.4.1950, 30.5.1950.
5. VK 1950.
Kunnallislehti 17.1.1950, 7.2.1950.
Rajavuo, s. 48—49.
6. VK 1950.
PK 9.3.1954.
Kunnallislehti 28.11.1950.
Ilmari Jaskari ja Reino Myllymäki suullisesti 4.1.1990, muistiinpanot tekijällä.
7. Thkijaoston vuosikertomus 1950, Karhun arkisto.
Kunnallislehti 6.6.1950.
8. VK 1952.
PK 27.2.1952.
Kunnallislehti 15.5.1951.
9. Kunnallislehti 27.11.1951, 5.2.1952.
10. Kunnallislehti 5.2.1952.
Rajavuo, s. 49.
11. PK 6.3.1952, 19.5.1952, 22.7.1953.
Reino Myllymäki suullisesti 9.1.1990, muistiinpanot tekijällä.
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12. PK 21.4.1952, 12.6.1952.
Kunnallislehti 13.5.1952, 3.6.1952.
13. PK 13.4.1953.
Leikekirja 1952—1953, Karhun arkisto.
14. Thkij aoston VK 1950.
Yleiskokouksen PK 28.12.1952.
15. Yleiskokouksen PK 14.8.1952.
16. VK 1953.
PK 29.7.1952.
17. PK 7.2.1954, 12.2.1954, 25.8.1955.
Myllymäki, 9.1.1990.
18. PK 25.2.1954, 2.4.1954.
Reino Myllymäen muistiinpanot, tekijän hallussa.
19. PK 23.5.1954.
Kunnallislehti 25.5.1954.
Nimikilpailun tulokset, Karhun arkisto.
20. Kunnallislehti, 25.4.1954.
PK 25.8.1954, 30.9.1954, 14.6.1955.
VK 1957.
21. Kunnallislehti 11.10.1955, 14.2.1956.
22. Leikekirja 1956, Karhun arkisto.
Unto Lyly Yrjänäinen suullisesti 4.1.1990, muistiinpanot tekijällä.
23. Heikki Lammi suullisesti 4.1.1990, muistiinpanot tekijällä.
24. PK 11.2.1955, 11.3.1955, 19.4.1955, 25.8.1955.
Thkijaoston VK 1955.
25. PK 22.2.1957.
VK 1957.
26. PK 1959.
PK 26.2.1958, 31.6.1958.
27. VK 1959.
PK 20.2.1959, 9.7.1959.
28. PK 11.12.1959.
VK 1959.
29. VK 1957.
PK 27.12.1951.
30. PK 11.2.1955, 28.2.1955, 10.11.1955, 19.12.1955, 29.11.1954.
VK 1955.
Kunnallislehti 17.1.1955.
31. VK 1955.
Kunnallislehti 10.5.1955.
Leikekirja 1955, Karhun arkisto.
32. Kunnallislehti 10.5.1955, 8.11.1959.
Leikekirja 1955.
Edustajiston pöytäkirjat 1955—1957, Karhun arkisto.
VK 1958.
33. VK 1951-1955.
34. VK 1951—1955.
Kunnallislehti 19.8.1952, 27.7.1954.
PK 27.8.1953.
35. VK 1951-1955.
Rajavuo, s. 30—31.
Kunnallislehti 21.8.1951.
36. VK 1950, 1953.
Kunnallislehti 2.6.1953, 4.8.1953, 11.8.1953.
37. Kunnallislehti 21.9.1954.
Rajavuo, s. 30—31.
Leikekirja 1955.
Yleisurheilujaoston vuosikertomus 1955, Karhun arkisto.
38. Rajavuo, s. 31—32.
Kunnallislehti 7.2.1956.
Yleisurheilujaoston vuosikertomus 1956.
38. Lammin leikekirja, tekijän hallussa.
39. Rajavuo, s. 17—18, 32—33.
Kunnallislehti 5.2.1957, 28.1.1958, 16.7.1958.
VK 1957-1958.
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40. VK 1958.
Leikekirja 1958.
41. VK 1958.
Kunnallislehti 12.10.1958, 18.11.1958.
Vuosikokous pöytäkirja 15.2.1954.
Rajavuo, s. 32—33.
42. Kunnallislehti 24.7.1959.
Rajavuo, s. 33.
VK 1959.
43. VK 1950—1951.
44. VK 1952-1959.
Kunnallislehti 16.7.1957.
45. VK 1951-1959.
Leikekirja 1959.
Kunnallislehti 15.9.1957.
46. PK 12.11.1958.
Rajavuo, s. 65—71.
VK 1950-1959.
47. Leikekirja 1959, Karhun arkisto.
VK 1952.
Rajavuo, s. 38.
48. VK 1952.
Kunnallislehti 22.1.1952.
Rajavuo, s. 38.
49. VK 1953-1959.
Leikekirjat 1953—1959.
Painijaoston VK 1956, Karhun arkisto.
Kunnallislehti 3.5.1959, 21.10.1958.
50. VK 1953-1959.
PK 10.10.1958, 14.12.1955.
Rajavuo, s. 39.
51. Iblonen—Rapila, s. 196.
52. Piipari, Olli, suullisesti 29.12.1989, muistiinpanot tekijällä.
53. VK 1951-1959.
Hiihtojaoston VK 1956, Karhun arkisto.
Kunnallislehti 2.4.1957, 23.12.1958.
Olli Piipari, suullisesti 29.12.1989.
54. Kunnallislehti 13.1.1959.
VK 1959.
55. VK 1951-1953.
56. Kunnallislehti 11.5.1954.
Karhun suunnistajien vuosikertomus 1954, Karhun arkisto.
57. VK 1955.
PK 28.10.1955.
Kunnallislehti 13.5.1955, 22.5.1956.
58. Suunnistajien vuosikertomus 1956—1959.
Rajavuo, s. 52—53.
59. Ilmari Lusan muistiinpanot, tekijän hallussa.
VK 1956-1959.
60. VK 1951-1954.
PK 29.1.1953.
61. Rajavuo, s. 42—43.
Pyöräilyjaoston vuosikertomus 1956, Karhun arkisto.
VK 1955.
Kunnallislehti 15.3.1955.
62. Kunnallislehti 11.6.1957, 14.4.1959, 12.5.1959.
Sauli Uusi-Kokko 23.6.1980, suullisesti, muistiinpanot tekijän hallussa.
63. VK 1957-1959.
Kunnallislehti 27.1.1959.
64. Leikekirja 1959, Karhun arkisto.
VK 1957-1959.
65. VK 1951-1957.
Uimajaoston vuosikertomus 1956, Karhun arkisto.
PK 6.4.1951.
Kunnallislehti 7.7.1953.
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T A L O U D E N V A IK E U K S IS T A U R H E IL U N
V A IK E U K S II N V U O S IN A 1 9 6 0 -1 9 7 2
1. Kunnallislehti 1.3.1960.
Leikekirja 1960, Karhun arkisto.
2. Kaikki rahasummat, jotka on ilmoitettu, ovat suoraan ns. vanhoina markkoina vuoteen 1963
saakka. Rahauudistus vuonna 1963 rahan arvon sadasosa eli kustannusarvio nykymarkoissa
ilmaistuna olisi 190 000 markkaa.
3. Ilkka 3.12.1960.
Reino Myllymäki suullisesti 3.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
4. PK 4.3.1960.
Ilkka 3.12.1960.
5. Leikekirja 1960.
VK 1960.
6. VK 1960.
Kunnallislehti 23.11.1961.
7. Työvaliokunnan pöytäkirja 12.1.1961, Karhun arkisto.
PK 21.3.1960, 29.3.1961, 2.6.1961.
Vuosikokous pöytäkirja 26.2.1961.
8. PK 5.3.1961, 20.3.1962, 4.4.1962, 25.4.1962.
Kunnallislehti 22.5.1962.
9. Kunnallislehti 31.7.1962, 7.8.1962.
Myllymäki 3.7.1990.
Vuosikertomus 1962, Karhun arkisto.
10. Reino Myllymäen muistiinpanot, tekijän hallussa.
VK 1962.
11. Tämä rahasumma on ensimmäinen, joka on esitetty nykymarkoissa, kuten kaikki rahasummat
tästä eteenpäin.
12. PK 3.4.1963, 13.8.1963, 7.11.1963.
Kunnallislehti 29.10.1961, 5.11.1963.
VK 1963, Karhun arkisto.
13. PK 4.3.1960, 20.11.1960, 23.2.1961.
VK 1961-1963.
14. PK 21.10.1960, 3.9.1964.
15. Työvaliokunnan pöytäkirja, 14.1. 1964.
PK 7.11.1963, 27.2.1964.
Vaasa 3.12.1963.
Korhonen, Arvo, Kauhajoen Karhun toiminta vuosina 1960—1970, s. 12, Seinäjoen kirjapaino.
16. PK 22.5.1964.
Kunnallislehti 23.11.1961, 18.8.1964, 22.9.1965, 13.7.1965.
17. PK 12.2.1964, 8.6.1964.
18. Leikekirja 1963—1964, Karhun arkisto.
VK 1964, Karhun arkisto.
19. PK 2.3.1963, 9.8.1963.
VK 1963, 1965—1967, Karhun arkisto.
Kunnallislehti 10.3.1965.
20. Kunnallislehti 8.9.1965.
VK 1967.
Tblonen—Rapila, s. 206.
21. PK 20.3.1963, 3.9.1964, 13.5.1965, 3.3.1967.
22. Myllymäki 3.7.1990.
PK 16.6.1967, 25.6.1967, 24.10.1967.
VK 1967.
23. PK 22.9.1965, 11.5.1966, 24.6.1967.
VK 1971 ja 1972, Karhun arkisto.
Jaskari, Ilmari, suullisesti 5.7.1990, 19.7.1990, muistiinpanot tekijän hallussa.
24. Jaskari 5.7.1990.
Kunnallislehti 9.1.1969, 3.11.1971, 20.9.1972.
VK 1970-1972.
Keski-Mäenpää, Arto, suullisesti 11.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
Ahtiainen, Vilho, suullisesti 19.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
25. Vaasa 30.11.1970.
Kunnallislehti 13.1.1971.
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26. Vaasa 2.3.1972.
Määttänen, Pentti, suullisesti 18.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
27. VK 1960-1965.
Kunnallislehti 17.1.1961, 5.2.1963, 23.7.1963.
28. Korhonen, s. 9.
Kunnallislehti 9.1.1962, 23.1.1962.
Ilkka 12.11.1963.
29. VK 1963.
Ilkka 7.1.1963.
Vaasa 3.2.1963.
30. Korhonen, s. 6.
PK 3.4.1963.
Kunnallislehti 7.1.1964.
Tikka 12.11.1963.
Leikekirja 1964, Karhun arkisto.
VK 1964.
31. Korhonen, s. 10.
Leikekirja 1965, Karhun arkisto.
Kunnallislehti 25.10.1967.
32. Korhonen, s. 10.
Vaasa 12.1.1966.
33. Vaasa 5.3.1967, 13.3.1967, 24.5.1969.
Kunnallislehti 25.10.1967, 7.2.1968, 28.2.1967, 5.3.1969, 19.3.1969.
Korhonen, s. 10—11.
Hautala, Lasse, suullisesti 12.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
34. Kunnallislehti 13.1.1971, 1.3.1972.
Vaasa 5.5.1972.
VK 1970-1972.
Tblonen—Rapila 212—229.
35. Korhonen, s. 13—14.
VK 1960-1972.
Vaasa 4.3.1961.
Kunnallislehti mm. 2.4.1963, 19.4.1972.
36. VK 1963-1972.
Kunnallislehti 3.2.1964, 17.3.1964, 10.2.1965, 17.2.1965.
37. VK 1960-1972.
Korhonen, s. 13—14.
38. Iblonen—Rapila, s. 220—221.
VK 1960-1963.
Korhonen, s. 12—13.
Vaasa 10.2.1963.
Tikka 15.10.1965, 5.12.1960.
39. PK 9.8.1963.
Kunnallislehti 3.12.1963.
Korhonen, s. 14.
40. Rantala, Risto ja Siukonen Markku, Urheilumme monet kasvot, osa IV, s. 552, Keuruu 1973.
VK 1960-1968.
Leikekirja 1960, 1967-1968.
Kunnallislehti 30.1.1962.
41. VK 1960.
Ilkka 2.2.1964.
Leikekirja 1964.
Korhonen, s. 14.
Rantala—Siukonen, s. 552.
42. VK 1960-1972.
Leikekirja 1965.
Kunnallislehti 29.1.1969.
Vaasa 13.1.1969.
Rantala—Siukonen, s. 457.
43. VK 1970-1972.
44. Kunnallislehti 24.7.1962, 21.8.1962, 28.8.1962, 18.9.1962.
Korhonen, s. 16.
PK 14.9.1962.
Työvaliokunnan pöytäkirja 4.10.1962.
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45. Korhonen, s. 17.
Vaasa 20.9.1964, 21.9.1964.
46. VK 1964.

47. VK 1965, 1968.
PK 3.3.1967.
Kunnallislehti 18.9.1968.
48. Vaasa 28.7.1965, 4.5.1972.

Kunnallislehti 19.8.1970.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.

VK 1970—1972.
VK 1960-1966.
Vaasa 7.6.1966.
Korhonen, s. 18.
Kunnallislehti 8.3.1967.
Vaasa 17.4.1967.
PK 3.3.1967.
Leikekirja 1967.
VK 1967.
VK 1968.
Leikekirja 1968.
Kunnallislehti 6.8.1968, 13.8.1968, 27.8.1968.
Leikekirja 1970, Karhun arkisto.
VK 1970.
Ilkka 10.3.1971.
VK 1971.
VK 1968.
Kunnallislehti 3.9.1969.
VK 1960-1972.
Korhonen, s. 13.
Kunnallislehti 25.10.1967.
VK 1960-1972.
Korhonen, s. 13.
VK 1961-1972.
Korhonen, s. 12.
VK 1960.
Kunnallislehti 21.6.1960, 19.7.1960.
Iblonen—Rapila, s. 253.
Leikekirja 1960.
VK 1951-1965.
Leikekirja 1961—1965.
Uusi-Kokko, Sauli, suullisesti 26.6.1990.
Kunnallislehti 14.5.1963.
Korhonen, s. 19—20.
VK 1962-1964.
Kunnallislehti 4.9.1962, 12.5.1964, 15.9.1964.
Vaasa, 19.11.1964.
Uusi-Kokko, 26.6.1990.
VK 1965-1970.
Leikekirja 1966-1967.
Kunnallislehti 25.10.1967.
Korhonen, s. 20—21.
Korhonen, s. 20.
VK 1968.
Kunnallislehti 24.7.1968, 4.9.1968.
Vaasa 25.7.1968.
Korhonen, s. 21.
VK 1969-1972.
VK 1970-1972.
Lusa, Ilmari, suullisesti 12.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
VK 1960.
Kunnallislehti 19.7.1960, 4.10.1960, 6.9.1960, 20.9.1960.
VK 1960.
Kauhajoen Karhun suunnistajain ohjelma kevätharjoitteluun 1960, Karhun arkisto.
Korhonen, s. 21.
VK 1961.
Ilkka 13.11.1961.
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68. VK 1961-1972.
Vaasa 27.12.1965.
Kunnallislehti 21.8.1963, 20.12.1963, 29.5.1969, 3.9.1969.
Korhonen, s. 22.
Leikekirja 1966—1969.
69. VK 1961-1972.
Vaasa 27.12.1965.
Kunnallislehti 1.9.1965.
70. Lusa 12.7.1990.
Korhonen, s. 22.
VK 1964.
71. Korhonen, s. 22.
Leikekirja 1969—1970.
72. VK 1960-1972.
Iblonen—Rapila, s. 232.
Leikekirja 1967.
73. VK 1970.
74. Kunnallislehti 12.7.1970.
VK 1970.
75. Ilkka 27.11.1960.
Korhonen, s. 23.
VK 1960.
76. Korhonen, s. 23—24.
VK 1961-1963.
Leikekirja 1962.
Kunnallislehti 18.9.1962, 6.8.1963.
77. Ilkka 3.7.1964.
Korhonen, s. 24.
78. Korhonen, s. 24.
VK 1966.
Leikekirja 1966.
79. Kunnallislehti 16.8.1967, 23.8.1967, 21.8.1968.
Korhonen, s. 25.
Vaasa 17.6.1968.
80. Ilkka 29.4.1969, 7.8.1969, 11.6.1972.
Vaasa 8.2.1969.
Kunnallislehti 12.2.1969.
Leikekirja 1970.
VK 1970-1972.
Vesala, Jorma, suullisesti 16.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
81. Korhonen, s. 24—25.
Tikka 21.7.1969.
VK 1971.
Kunnallislehti 28.7.1971, 30.6.1971.
82. Leikekirja 1972.
Vaasa. 19.4.1972.
Korhonen, Arvo, suullisesti 11.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
83. Kunnallislehti 31.7.1968, 30.7.1969.
Korhonen, s. 25.
Leikekirja 1970.
84. Vaasa 19.11.1964.
Kunnallislehti 13.1.1971.
Pyhälä, Esa, suullisesti 12.7.1990, muistiinpanot tekijällä.
85. Korhonen, s. 27.
VK 1964-1972.
Kunnallislehti 11.9.1968.
86. Kunnallislehti 18.3.1970, 17.11.1971.
VK 1970-1972.
87. Keski-Mäenpää 11.7.1990.

K YLÄO SASTO T L A A J IM M IL L A A N
1950- J A 1 9 6 0 -L U V U IL L A
1.

Vuosikertomukset 1949—1972, Karhun arkisto.
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2. Kyläosastoja ei ole virallisesti lopetettu, mutta näkyvää toimintaa niissä ei ole enää ollut
1970-luvulta lähtien.
3. Vuosikertomukset 1964—1972.
Kontio, Heikki, suullisesti 8.8.1990, muistiinpanot tekijällä.
4. Huhtaviita Eino, sekä suullisesti että kirjallisesti 1989—1990, muistiinpanot tekijän hallussa.
5. Vuosikertomukset 1950—1972.
6. Vuosikertomukset 1956—1972.
7. Lammi, Pekka, kirjallisesti elokuussa 1990, muistiinpanot tekijän hallussa.
Vuosikertomukset 1950—1972.
8. Vuosikertomukset 1956—1972.
9. Päntäneen alaosaston pöytäkirjat 1949—1965, Karhun arkisto.
Vuosikertomukset 1950—1972.
10. Korhonen 11.7.1990.
Vuosikertomukset 1950—1972.

K A R H U S U U R S E U R A N A 1 9 7 3 -1 9 8 8
1. Keski-Mäenpää, 11.7.1990.
2. Keski-Mäenpää, Arto, muistiinpanot vuosilta 1972—1973, tekijän hallussa.
Korhonen, Arvo, suullisesti 11.7.1990.
3. Keski-Mäenpää, 11.7.1990.
4. Kunnallislehti, 28.2.1973.
Keski-Mäenpää, muistiinpanot.
5. Keski-Mäenpää, 11.7.1990.
Kunnallislehti, 16.5.1973.
6. Keski-Mäenpää, muistiinpanot.
Keski-Mäenpää, 11.7.1990.
7. Vaalikokous pöytäkirja 30.11.1973.
VK 1974.
8. Karhu Urheilee, huhtikuu 1974, Karhun arkisto.
Määttänen, 18.7.1990.
9. PK 19.2.1974.
Jaostojen toimintasäännöt 1974, Karhun arkisto.
Määttänen, 18.7.1990.
10. VK 1974.
Valmennusapurahasäännöt vuonna 1974, Karhun arkisto.
11. Ibid.
12. Määttänen, 18.7.1990.
Leikekirja 1974, Karhun arkisto.
13. Valmennusapurahasäännöt 1975 ja 1990.
Määttänen, 18.7.1990.
VK 1975.
PK 19.2.1974, 23.7.1974.
14. Määttänen, 18.7.1990.
Kunnallislehti 31.10.1973.
Leikekirja 1973.
VK 1974.
15. Keski-Mäenpää, 11.7.1990.
Määttänen, 18.7.1990.
Leikekirja 1974.
VK 1974.
16. VK 1974-1976.
17. VK 1977-1988.
18. VK 1988.
19. VK 1971.
Kunnallislehti 28.4.1971.
Jaskari, 5.7.1990.
20. PK 19.6.1974.
Määttänen, 18.8.1990
VK 1975.
Jaskari, 5.7.1990.
21. VK 1980.
PK 6.9.1984, 13.6.1985, 4.2.1986.
Kunnallislehti 19.7.1985.
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22. Ylimääräinen jäsenkokous pöytäkirja 17.10.1973, Karhun arkisto.
Vuosikokous pöytäkirja 25.4.1984.
VK 1974.
23. Pättikangas, Mauno, suullisesti 13.7.1990, muistiinpanot tekijän hallussa.
Määttänen, 18.7.1990.
PK 15.10.1974.
Kunnallislehti 29.5.1975.
VK 1975.
24. PK 17.9.1974, 29.10.1981, 16.11.1981, 28.1.1982.
VK 1976-1985.
Mäki-Filppula, Tbivo, suullisesti 16.7.1990, muistiinpanot tekijän hallussa.
Pättikangas, 13.7.1990.
Vuosikokous pöytäkirja 29.11.1974.
25. VK 1974-1981.
PK 27.8.1981.
26. Määttänen, 18.7.1990.
Vaalikokous pöytäkirja 30.11.1976.
27. PK 18.9.1980, 22.1.1981, 16.7.1981, 19.7.1982, 16.12.1982.
Vuosikokous pöytäkirja 24.3.1983.
VK 1980, VK 1989, Karhun arkisto.
28. Yli-Harja, Juhani, suullisesti 15.8.1990, muistiinpanot tekijällä.
29. Ahtiainen, 19.7.1990.
Pättikangas, 13.7.1990.
Määttänen, 18.7.1990.
Kunnallislehti 24.8.1977, 20.8.1980.
30. Määttänen, 18.7.1990.
31. Ahtiainen, 19.7.1990.
Pättikangas, 13.7.1990.
Kunnallislehti 20.8.1975, 27.8.1975.
32. Kunnallislehti 18.8.1976.
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