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Inkeroisten Terhon
Piirre-osasto
1956 Taustaa osaston perustamiselle
Sotatilaa oli kestänyt viitisen vuotta, mutta syksyllä v. 1944 oli päästy käsiksi
rauhan töihin. Rästiin oli jäänyt kaikenlaista tehtävää, joten jälleenrakentamista
oli paljon. Ihmisiin olikin keräytynyt intoa ja puhtia uuden rauhanomaisen elämän
tehtäviin. Näin oli käynyt myöskin Marinkylässä. Rintamamiehet saivat omistukseensa omakotitontteja, joille alkoi heti vilkas rakentaminen. Muullakin tavoin
tonttikauppoja tehtiin paljon ja nämä olivat kaikki nuoria pariskuntia. Tästä oli
tietenkin seurauksena se, että lapsijoukko Marinkylässä kasvoi kovasti. Alkoi ns.
suurten ikäluokkien esiinmarssi. Tämä johti siihen, että opinahjo näille lapsille
piti saataman. Kunnan luottamushenkilöt olivat samaa mieltä, joten sopivan tontin
etsiminen koulutalolle alkoi. Sopiva tontti koulutaloa varten löytyikin mv. Emil
Sipun mailta. Se oli kylän entinen piirileikkipaikka, jota nyt kaavailtiin hieman
nuorempien ihmisten temmellyspaikaksi. Tontti ostettiin sitten Emil Sipulta ja
hän luovutti sen kunnalle erittäin edullisin ehdoin. Muutenkin hän oli mukana
erittäin aktiivisesti koulun perustamisasiassa. Kyläläiset olivat innolla mukana
talkootyössä ja vaikka rakennustarvikkeista oli puutetta koulu valmistui vuonna
1949.

Uusi koulu – uudet harrastukset
Näin oli koulutalo valmis ja talon edessä oli laaja pihamaa. Nuorta joukkoa
oli Marinkylässä jo sen verran paljon, että se alkoi halajamaan itselleen jotain
tekemistä ja liikuntaa. Koulun johtokunnalta saatiinkin lupa käyttää pihamaata palloiluun. Pesäpallo oli se liikuntamuoto, joka keräsi kaikki kylän nuoret kesäiltoina
koulun pihamaalle. Näin oli koulun perustaminen antanut sysäyksen myöskin
Marinkylän nuorten liikuntaharrastukselle. Kaikkia hienouksia ei siitä pesäpallosta
oikein tiedetty, mutta kuitenkin sitä kovasti lyötiin ja siinä samassa kovasti juostiin.

Uusia ajatuksia
Näin jatkui joitakin vuosia, mutta kun nuorisojoukko yhä kasvoi, niin alettiin
kaipaamaan muitakin liikuntamuotoja. Urheilukenttä oli sen verran kaukana, että
sinne meneminen ei tahtonut oikein luonnistua. Paikkakunnalla oli kuitenkin
urheiluseura, Inkeroisten Terho. Niinpä heräsi ajatus Terhon alaosaston perustamisesta tänne Marinkylään. Siitä keskusteltiin paljon nuorten miesten keskuudessa.
Asiaan suhtauduttiin erittäin myönteisesti, sillä olihan Marinkylässä jo iso nuorisopolvi.
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Ajatuksista tosi

Marinkylän koulu

Pian ryhdyttiinkin tuumasta toimeen ja
4. päivänä tammikuuta vuonna 1956
kokoontui iso joukko Marinkylässä
asuvia terholaisia asiasta keskustelemaan. Paikalle oli saapunut myös Terhon
sihteeri Tauno Tarsanen, joka selosti
asian käytännöllistä puolta. Kokouksen
puheenjohtajana toimi opettaja Toimi
Heikkilä ja sihteerinä Erkki Aho. Asiasta keskusteltiin paljon ja keskustelun
päätteeksi kokous yksimielisesti päätti
perustaa Inkeroisten Terhon alaosaston
Marinkylään. Alaosaston puheenjohtajaksi valittiin Erkki Aho ja muiksi johtokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
Toimi Heikkilä, Erkki Vesala, Erkki Hohti, Pauli Karnaattu, Esko Aho, Kaija
Hohti, Raija Heikkilä ja Timo Myllylä. Keskusteltiin myöskin alaosaston nimestä ja
päätettiin ratkaista se myöhemmin jäsenten ehdotusten perusteella. Jäsenkerääjiksi
valittiin Erkki Vesala, Erkki Hohti ja Esko Aho.
Myöhemmin samana iltana pidetyssä johtokunnan kokouksessa alaosaston varapuheenjohtajaksi valittiin Toimi Heikkilä ja sihteeriksi Kaija Hohti. Kun osaston
toimintamuotoja kaavailtiin, niin katsottiin, että suunnistus, hiihto ja yleisurheilu
sopisivat oikein hyvin paikallisiin olosuhteisiin ja ne tulisivat olemaan urheiluharrastusten painopisteenä. Vaihtelun saamiseksi voisi joskus jokin muukin laji olla
ohjelmassa ja virkistystilaisuuksia ei pitäisi unohtaa.

Osastolle nimi
Kuten osaston perustava kokous oli päättänyt, jätettiin nimikysymys jäsenten
myöhemmin ratkaistavaksi. Asiasta järjestettiin ehdotuskilpailu, johon tulivat seuraavat nimiehdotukset: ” Vesa”, ”Piirre”, ”Kiri” ja ”Oras”. Seuraavassa johtokunnan kokouksessa, joka pidettiin 16.1.1956, hyväksyttiin sitten alaosaston nimeksi
Inkeroisten Terhon ”Piirre-osasto”. Ehdotuksen oli tehnyt Valde Hohti ja aiheen
nimeen antoi osaston toimialueella Kymijoessa virtaava Piirteen koski.

Suorituspaikkojen teko
Näin oli saatu osaston perustamisasiat vietyä loppuun ja nyt oli vuoro ryhtyä
käytännön toimiin. Mitään eri jaostoja ei perustettu, vaan koko johtokunta asetettiin kaiken toiminnan käynnistäjäksi. Koulun johtokunnalta oli saatu lupa käyttää
koulutaloa ja sen pihamaata urheilun erilaisiin toimintoihin. Suunnistus- ja hiihtourheilun harrastamiseen näitä tiloja vähemmin tarvittiin, sillä niiden toimintahan
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tapahtui etupäässä koulua ympäröivässä metsässä. Mutta yleisurheilu tarvitsi suorituspaikkoja ja ne oli siihen pihamaalle tehtävä. Talkoomiehistä näiden paikkojen
luomiseen ei ollut puutetta. Pituus- ja kolmiloikan suorituspaikat tehtiin koulutonttia sivuavan tien suuntaisesti ja korkeushypylle löytyi paikka hieman ylempää.
Lapiolla tasattiin paikat siedettävään kuntoon ja alastulopaikoille tuotiin muualta
hiekkaa ja sahanpurua. Lyhyitä matkoja voitiin juosta koulutonttia sivuavalla tiellä
ja pidemmille matkoille olí sopiva juoksupolku aivan lähimaastossa. Heittopaikkojen tekemisessä ei ollut suuria vaikeuksia. Heittorengas tai heittoviiva vain
sopivaan paikkaan pihamaalle ja siitä sitten heitettiin. Eiväthän nämä suorituspaikat tietenkään mitään loistokuntoisia olleet, mutta hyvin ne tehtävänsä täyttivät
ja hyvin niillä toimeen tultiin. Näitä samoja suorituspaikkoja saivat Marinkylän
koulun koululaiset käyttää hyväkseen voimistelutunneillaan.

Toinenkin suunnitelma
Urheilupaikkojen rakentamiseen Marinkylään oli osaston johtokunnalla myös
toisenlainenkin suunnitelma. Ison koulutontin eteläpäässä oli myöskin oikein
iso ja tasainen alue urheilun tarpeisiin. Kokouksessaan 14.6.1957 osaston johtokunta keskusteli tästä asiasta ja päätti esittää Sippolan kunnanvaltuustolle, että
tämä alue varattaisiin ja kunnostettaisiin koululaisten ja muun kylän nuorison
urheilukäyttöön. – Asia ei kuitenkaan saanut valtuuston kannatusta ja siihen oli
sitten tyytyminen.

Jäsenmäärän kehitys
Kun Piirre-osaston toimikunta vuonna 1956 lähti alkuun, oli osaston toimialueella
Terhon jäseniä 75. Toiminnan vakiintuessa ja sen tultua enemmän Marinkylän asukkaille tunnetuksi, jäsenmäärä tietenkin nousi. Niinpä Piirre-osaston jäsenmäärä oli
vuonna 1957 jo täysi sata.
1960 – luvulla oli Marinkylän nuorisojoukko suurimmillaan ja se tietysti vaikutti
kylän toimintaan ja samalla osaston jäsenmäärään suurentavasti. Niinpä vuonna
1963 oli osaston jäsenmäärä 151, johon määrään se sitten vakiintui. Ikärakenne
jäsenten keskuudessa oli varsin nuorekas.

Toimintaa kokonaisuutena
Osaston perustamisvaiheessa oli toiminnan tähtäimessä etupäässä suunnistus,
hiihto ja yleisurheilu. Näitä sitten ruvettiinkin toteuttamaan. – Perustamisvuonna
1956 järjestettiin erilaisia kilpailutilaisuuksia kaikkiaan 25 ja näissä oli mukana
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Marinkylän koululla pelattiin pöytätennistä. Oik. Kauko Kalin, Ossi Tilli,
Paavo Vuori, Ossi Karnaattu, tuntematon, tuntematon.

332 kilpailijaa. – Vuonna 1958 erilaisten kilpailujen lukumäärä oli 29 ja näissä
kilpailuissa oli osanottajia yhteensä 626. Ehkäpä se oli toiminnallisesti vilkkain
vuosi, mutta osaltaan siihen vaikutti toiminnan uutuus ja alkuinnostus.
Kuitenkin toimintakertomukset seuraavilta vuosilta ja vuosikymmeniltä osoittavat, että urheilutoiminta Piirre-osastossa on ollut jatkuvaa ja tasaista. – Niinpä
vuonna 1967 järjestettiin erilaisia kilpailuja 18 ja näihin osallistui kaikkiaan 467
kilpailijaa. – Vuonna 1979 järjestettyjen kilpailujen lukumäärä oli 20 ja näissä oli
mukana 413 urheilijaa. – Edelleen vuonna 1986 erilaisia kilpailutilaisuuksia oli
23 ja ne keräsivät yhteensä 317 kilpailijaa. – Vielä on mainittava vuosi 1995, jolloin kilpailuja pidettiin 21 kertaa ja joissa oli mukana 237 kilpailijaa. – Kaikkina
välivuosinakin on toiminta ollut käynnissä. Aina se ei ole ollut näin tuloksekasta,
mutta olosuhteilla ja lumitilanteella on siihen ollut oma osuutensa.
Omaa valmentajaa ei Piire-osastolla ole ollut koskaan käytettävissä. Mutta kun
nämä sisäiset kilpailut olivat osaksi sellaisia harjoitusluontoisia kilpailuja, niin aina
niissä jotain uutta opittiin ja kilpailukavereilta sai jotain tietoa lisää.

Kilpailtiin myös harrastuksesta
Osallitusmisintoa kiihotettiin joinakin vuosina myös pienillä kilpailuilla: Osallistumiskerrasta kilpailuun sai aina pisteen ja kenellä vuoden lopussa oli pisteitä
eniten, hänellä oli palkinto tiedossa. Tämä näytti innostavan, sillä vuonna 1958
Olli Karnaattu ja Antti Vesala saivat maksimipistemäärän, eli he olivat mukana
kaikissa urheilutilaisuuksissa. Samoin kävi vuonna 1971, jolloin Merja Salmi, Liisa
Salmi, Paula Aho ja Pekka Einola ylsivät maksimipisteisiin. Myöskin vuonna 1972
Merja Salmi ja Jukka Vuori olivat mukana kaikissa osaston kilpailutilaisuuksissa.
Muista urheilutapahtumista sitten enemmän eri urheilualojen katsauksessa.
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Suunnistus
Kun Piirre-osasto perustettiin, oli monella osaston jäsenellä suunnistuksessa jo
vanhoja perinteitä takanaan. Näin ei ollut mikään ihme, että tulokset jo toiminnan
alkuvaiheessa olivat varsin hyviä. Innostuksen alkupisteenä voi pitää Valde Hohdin
suunnistajaperhettä. Olihan isä Valde jo mukana Suomen mestaruuskilpailuissa ns.
välirauhan vuotena 1940. Hän sijoittui siellä ikämiesten, yli 35-vuotiaitten sarjassa
neljänneksi.
Suunnitusmaasto alkoi heti koulun aidan takaa ja sitä tietenkin käytettiin harjoituksissa hyväksi. Näitä harjoitusluontoisia kilpailuja pidettiin ensimmäisen toimintavuoden aikana kaikkiaan kahdeksan kertaa, joten ei ollut mikään ihme, että
harjoitusmaasto kävi kovin tutuksi. Näin piti tähän asiaan keksiä jotain uutta. Se
ratkaistiin sillä tavalla, että tavallisesta kartasta kopioitiin puhtaalle paperille tarvittavat rastipisteet sekä lähtö- ja maalipaikka. Lisäksi tähän paperiin laitettiin
pohjoissuunta ja kartan mukainen mittakaava. Matkan ja suunnan avulla piti löytää
ne rastipisteet. Se oli ns. valkoisella kartalla suunnistamista.

Henkilökohtaisia saavutuksia
Sotien jälkeen Valde Hohti jatkoi vielä aktiivista kilpailu-uraansa. Vuonna 1946
hän sijoittui Suomen mestaruuskilpailuissa sarjassaan 16:nneksi. Vuonna 1953 hän
oli piirin mestaruuskilpailuissa yli 50-vuotisten sarjassa toinen ja oli vielä v. 1954
Kymin kansallisissa kilpailuissa sarjassaan kolmas. Tämän jälkeen odottivat muut
tehtävät suunnistuksen parissa.

Kaija Hohti
Hohdin suvun suunnistusperinnettä jatkoi asiokkaasti tytär Kaija. Jo ennen Piirreosaston perustamista hän oli v. 1952 piirin mestaruuskilpailuissa alle 17-vuotisten
sarjassa toinen. Myöhemmin vuonna 1955 hän sijoittui piirin mestaruuskilpailuissa naisten sarjassa kolmanneksi. Paras vuosi Kaija Hohdille oli 1953, jolloin hän voitti Utissa juostun ns. Venlojen juoksun.
Samana vuonna hän voitti myöskin Suomen oppikoulujen suunnistusmestaruuden. Hänellä oli hyviä
sijoituksia muissakin kilpailuissa. Näistä voitaisiin
mainita kolmas sija Kymin kansallisissa kilpailuissa
vuonna 1954 ja voitto MyKV:n kansallisissa kilpailuissa vuonna 1955.

Kaija Hohti
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Raija Heikkilä

Raija Heikkilä

Toinen Marinkylän valovoimaisesta suunnistajaparista oli Raija
Heikkilä. Hän voitti vuonna 1953 Laihialla alle 17-vuotiaitten tyttöjen
Suomen mestaruuden ja voitti myöskin seuraavana vuonna Jyväskylässä
alle 18-vuotiaitten tyttöjen Suomen mestaruuden. Kymenlaakson piirin
suunnistusmestaruuden hän voitti neljä kertaa peräkkäin, vuosina 1952
– 1955. Raija Heikkilä oli mukana myöskin Suomen oppikoulujen suunnistusmestaruuskilpailuissa v. 1954, jossa hän myöskin voitti tyttöjen
sarjan. Samoin hän edusti Kymenlaakson piiriä piiriottelussa vuonna
1955, voittaen täällä alle 18-vuotisten tyttöjen sarjan. Näistä saavutuksista myönnettiin Raijalle nuorten valioluokan suunnistusmerkki vuosina 1953 – 1954. Raija Heikkilä osallistui myöskin moniin kansallisiin
suunnituskilpailuihin. Näistä mainittakoon MyKV:n kilpailut 19.5.1955
ja Vehkalahden + Metsäkylän kilpailut 29.5.1955. Näissä molemmissa
kilpailuissa Raija voitti oman sarjansa.
Vaikka näiden tyttöjen saavutukset olivatkin omaa luokkaansa, niin
toki muutkin Marinkylässä suunnistivat.
Veikko Hämäläinen oli vuonna 1954 Suomen mestaruuskilpailuissa
neljäs alle 14-vuotiaitten poikien sarjassa.
Kirsti Aho oli kolmas vuonna 1954 piirin mestaruuskilpailuissa alle
14-vuotiaitten tyttöjen sarjassa. Samoin hän sijoittui kolmanneksi kansallisissa kilpailuissa Kymissä 7.6.1954.
Hohdin suunnistajaperheen kolmannen polven edustaja Risto Hohti
voitti vuonna 1970 alle 14-vuotiaitten poikien piirin mestaruuden.
Jouko Myllylä sijoittui vuonna 1971 toiseksi piirin mestaruuskilpailujen pitkillä matkoilla alle 20-vuotisten sarjassa.
Varttuneemman suunnistusharrastajan joukosta mainittakoon vielä
Erkki Hohti, Esko Aho, Alpo Aho ja Erkki Aho. He olivat aika paljon
mukana piirikunnallisissa ja kansallisissa kilpailuissa ja onnistuivatkin
aina joskus pääsemään palkintopallille. Aikanaan he olivat myöskin
mukana siinä Terhon joukkueessa, joka vuosittain kilpaili tunnetussa
Jukolan viestissä.

Risto Hohti

Suunnistuksen saralla seurasi sitten Piirre-osaston toiminnassa hiljaisempi kausi. Poikkeuksen asiaan toi Matti Lehto hänen muuttaesssa
Marinkylään asumaan.
Matti Lehtoon harrastanut suunnistusta monessa eri muodossa. Hän on
toiminut myös ratamestarina monissa kilpailuissa ja on tällä hetkellä
Terhon suunnistusjaoston puheenjohtaja.
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Eräs suunnistuksen muoto on pyöräsuunnistus, jonka
Suomen suunnistusliitto otti ohjelmaansa 1988. Tässä
lajissa Matti Lehto on kilpaillut aktiivisesti.
Pyöräsuunnistus on laji, jossa rastipisteet on sijoitettu polkujen ja teiden varsille. Suunnistaja etenee pyörällä parhaaksi katsomaansa reittiä rastilta toiselle. Kulkuvälineenä
paras on maastopyörä, mutta tavallistakin pyörää käytetään.
Pyörää voi joutua myös kantamaan vaikeassa maastossa.
Pyöräsuunnistuskisoja järjestetään maassamme vuosittain
useita, aikaisemmin Helkama-Cup nimellä ja viime vuosina Fillari-Cup nimellä. Matti Lehto on ollut näissä
mukana sijoitus on vaihdellut 1. - 7. välillä.
Vuonna 1995 pyöräsuunnistuksen SM kilpailtiin Anjalassa
jossa Matti Lehto sijoittui H35 sarjassa kolmanneksi. Sijoitus oli kolmas myös 1996 Haminassa SM-kilpailuissa sarjassa H40. Sen jälkeen sijoitus SM kisoissa on vaihdellut
välillä 5-7.
Matti Lehto saapumassa kartan vaihtoon
pyöräsuunnistuk sen
S M - k i s o i s s a
Vekaranjärvellä.
Kuva: Seppo Bütt

Maailman suurimpaan suunnistustapahtumaan Jukolan viestiin ovat Piirre-osaston suunnistajat osallistuneet Terhon joukkueessa seuraavasti:
Jouko Myllylä
Erkki Hohti
Esko Aho
Matti Lehto
Erkki Aho
Valde Hohti
Alpo Aho

30 kertaa
7 ”
6 ”
6 “
5 ”
4 ”
2 ”

Ratamestarikilpailu
Vuosina 1966 – 1973 oli käynnissä ns. ratamestarikilpailu piirin ja valtakunnan
tasolla.
Se tarkoitti sitä, että kartalle piti suunnitella mahdollisimman hyvä kilpailureitti,
jonka arvostelulautakunta sitten arvosteli. Kilpailujen tuloksia Piirre-osaston
jäsenten kohdalta:
Erkki Hohti
”
”
”
”

Vuosi
1966 Suomen mestaruuskilpailut
1967 Kansainväliset kilpailut
1968 Piirin mestaruuskilpailut
1970 Suomen mestaruuskilpailut
1970 Piirin mestaruuskilpailut
9

Sijoitus
2
4
1
2
2
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Jouko Myllylä 1969 Piirin mestaruuskilpailut, nuoret

2

Risto Hohti
”
”
”

2
1
1
1

1971
1972
1972
1973

Piirin mestaruuskilpailut, nuoret
Suomen mestaruuskilpailut, nuoret
Piirin mestaruuskilpailut, nuoret
Piirin mestaruuskilpailut, nuoret

Tärkeitä luottamustehtäviä
Aktiivisen kilpailutoiminnan lisäksi ovat Valde Hohti, Erkki Hohti ja Esko Aho
olleet ratamestareina ja kilpailujen valvojina monissa eri tason kilpailuissa koko
Kymenlaakson alueella. Valde Hohti oli virallisena piirivalvojana vuosina 1952 –
1963. Erkki Hohti jatkoi samassa tehtävässä vuosina 1952 – 1974. Tehtävä edellytti
rastien ennakkotarkastusta ja kilpailujen järjestelyjen valvontaa.
Terhon suunnistusjaoston puheenjohtajina ovat eri aikoina toimineet seuraavat
Piirre-osaston jäsenet: Valde Hohti, Erkki Aho, Toimi Heikkilä, Erkki Hohti ja
Jouko Myllylä.

Tehtävien arvostus
Tunnustuksena hyvin suoritetusta toiminnasta on Suomen Suunnistusliitto
myöntänyt Valde Hohdille Suomen Suunnistusliiton ansiomerkin, Suomen Suunnistusliiton tunnustusmerkin ja lisäksi on hänelle myönnetty vuonna 1958 Suomen
Urheilun hopeinen ansiomitali.
Erkki Hohdille on myönnetty Suomen Suunnistusliiton pronssinen ansiomerkki
vuonna 1974 ja Suomen Suunnistusliiton tunnustusmerkki vuonna 1964.
Toimi Heikkilä on saanut vastaanottaa Suomen Suunnistusliiton tunnustusmerkin
vuonna 1964.

Hiihto
Hiihto oli se urheilumuoto, joka varsin hyvin sopi Piirre-osaston toimintaan.
Hiihtomaasto kun alkaa aivan koulun pihalta. Tosin se on melko tasaista, mutta
kun hiihtojoukko oli etupäässä hyvin nuorta, niin se sopii heille varsin hyvin.
Lukumääräisesti saikin hiihto heti runsaan nuorisojoukon suksille. Hyvä asia oli
se, että lasten vanhemmat ovat olleet joukolla omiaan kannustamassa.
Ensimmäiset hiihtokilpailut pidettiin heti 4 vuorokautta osaston perustamisen
jälkeen vuonna 1956.
Samana vuonna osallistui Saara Viitanen Suomen Tyttö- ja Poikaurheiluliiton
hiihtopäiville sijoittuen siellä sarjassaan toiseksi.
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Tilannekuva useana vuonna järjestetystä Marinkylä - Käpylä hiihti-ottelusta.

Hiihtotoiminta lähti näin käyntiin ja se on jatkunut jokatalvisena, välivuotta ei ole
ollut. Olosuhteista riippuen kilpailujen lukumäärä on vaihdellut 4 – 11 välillä talvikautta kohti. Kilpailijoiden lukumäärä on taas vaihdellut 8 – 39 välillä kilpailua
kohti. Ohjelmassa on aina ollut mestaruuskilpailut ja ns. sarjahiihtoja olosuhteiden
mukaan. Sarjahiihdoissa on yleensä otettu talvikauden kaksi parasta hiihtoa kullekin kilpailijalle huomioon ja näin on muodostunut hiihtäjien paremmuus.

Hiihtomestareita joiltakin vuosilta
1960
Miehet, pojat
yl. sarja
yli 35 v
yli 45 v
alle 18 v
alle 16 v
alle 14 v
alle 12 v
alle 10 v
alle 8 v

Timo Myllylä
Erkki Aho
Erkki Vesala
Veikko Simpanen
Jaakko Kääriä
Olli Karnaattu
Teemu Aho
Hannu Simpanen
Asko Virtanen

29 kilpailijaa
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Naiset, tytöt
yl. sarja
alle 14 v
alle 10 v
alle 8 v

Marjatta Sara-aho
Helvi Häkämies
Liisa Simpanen
Sirkka Sara-aho
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1963
Miehet, pojat
yl. Sarja
yli 35 v
alle 18 v
alle 16 v
alle 14 v
alle 12 v
alle 10 v
alle 8 v
1967
Miehet, pojat
yli 35 v
alle 16 v
alle 14 v
alle 12 v
alle 10 v
alle 8 v
1970
Miehet, pojat
alle 16 v
alle 14 v
alle 12 v
alle 10 v
alle 8 v

Naiset, tytöt
Veikko Hämäläinen yl. Sarja
Timo Myllylä
alle 16 v
Olli Karnaattu
alle 14 v
Jorma Laakso
alle 12 v
Eero Hovi
alle 10 v
Asko Virtanen
alle 8 v
Ilkka Aho
Juha Salmi
39 kilpailijaa
Kosti Mänttäri
Jouko Myllylä
Erkki Sara-aho
Raino Sandelin
Pekka Vuori
Heikki Koskela
34 kilpailijaa

Pekka Ingreus
Raino Sandelin
Anssi Hottola
Pekka Einola
Esa Vauhkonen

Naiset, tytöt
alle 16 v
alle 14 v
alle 12 v
alle 10 v
alle 8 v

Naiset, tytöt
alle 16 v
alle 12 v
alle 10 v
alle 8 v

Marjatta Sara-aho
Liisa Simpanen
Ritva Hohti
Liisa Hohti
Tarja Motturi
Terttu Sara-aho

Hannele Sippu
Marja Lius
Liisa Aho
Maija Aho
Paula Aho

Heli Aho
Aino Aho
Liisa Salmi
Erja Honkanen

Hiihtotoiminta oli kyllä sisäisesti vilkastakin,
mutta ulospäin näkyvät tulokset jäivät
vähäisemmäksi. Kuitenkin 1970 vuosikymmenen lopulla nuoret hiihtäjät tunnettiin jo Piirreosaston ulkopuolellakin.

Tuloksia näkyvissä
Hannu Lankinen, Juha Turunen, Petri Aho ja
Ismo Lankinen olivat kaikki Terhon hiihtomestareita vuonna 1980. Samana vuonna Juha
Turunen ja Petri Aho voittivat myöskin Anjalankosken hiihtomestaruuden. Samoissa kilpailuissa Hannu Lankinen sijoittui sarjassaan
kolmanneksi ja Ismo Lankinen oli sarjassaan
toinen.
Petri Lankinen nuorena
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– Vuonna 1980 voittivat Petri Aho ja Ismo
Lankinen myöskin Kymenlaakson piirin
hiihtomestaruuden.
– Vuonna 1981 oli Petri Aho piirin mestaruuskilpailuissa sarjassaan toinen, mutta
voitti taas piirin mestaruuden vuonna 1984
alle 18-vuotisten sarjassa.
– Ismo Lankinen sijoittui vuonna 1985 piirin
mestaruushiihdoissa alle 17-vuotiaitten sarjassa kolmanneksi.
Kaikki pojat olivat erittäin lupaavia hiihtäjiä,
oli vain vahinko, että lopettivat hiihtouransa
niin aikaisin.

Petri Aho

Poikkeuksen teki Petri Aho, joka jatkoi hiihtouraansa hieman kauemmin. Niinpä hän
osallistui vuonna 1985 Suomen mestaruuskilpailuihin, joissa voitti 30 kilometriä ja oli
kolmas 15 kilometrin hiihdossa. Petri kilpaili samana vuonna myös Holmenkollenilla.
- Hiihtoura hieman keskeytyi, kun hän lähti vuonna 1986 opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Välillä Petri kävi Suomessa ja siirtyi sitten vuonna 1988 edustamaan
Myllykosken Kilpa-Veikkoja. Petri Aho kilpaili vielä vuonna 1989 Tshekissä Nove
Mestossa ja myöskin Yhdysvalloissa Lake Placid´ssa.
Ammattiin valmistuminen ja myöhemmin työelämä keskeyttivät hänenkin kilpauransa vähän ennenaikaisesti.

Yleisurheilu
Kun yleisurheilun suorituspaikat keväällä 1956 oli saatu kuntoon, tuli ratkaistavaksi, miten yleisurheilua viedään eteenpäin. Päätökseksi tuli, että ns. sarjakilpailuja pidetään kesäkauden aikana aina niin monta kertaa, kun olosuhteet vain sallivat.
- Osaston mestaruuskilpailut pidetään aina 3-ottelun muodossa.
- Pidemmän juoksumatkan mestaruus ratkaistaan aina maastojuoksun merkeissä,
sillä maastojuoksuun kelvollinen metsäpolku oli aivan paikan päällä.
- Näin sillon toiminnan alussa suunniteltiin ja tätä suunnitelmaa on noudatettu
tähän päivään asti.
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Yleisurheilun ”startti”
Urheilutoiminta lähti keväällä vuonna 1956 alkuun siten, että Piirre-osasto sai
järjestääkseen koko Terhon maastojuoksun mestaruuskilpailut.
Tulokset kilpailusta
yleinen sarja
yli 35 v
alle 15 v
alle 13 v
alle 11 v
alla 9 v

1.
1.
1.
1.
1.
1.

Mikko Sunela
Erkki Aho
Esko Salmela
Jaakko Kääriä
Antti Vesala
Seppo Hämäläinen

Sarjakilpailut
Sarjakilpailut ovat olleet kesäisin toiminnan runkona. Nämä kilpailut ovat olleet
yhdistettyjä harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia. Kesän päätyttyä on otettu kullekin
kilpailijalle huomioon eniten pisteitä antava juoksu-, hyppy- ja heittotulos.
Kilpailujen lukumäärä on vaihdellut 5 – 10 välillä kesää kohti. Kilpailijoiden
lukumäärä taas vaihdellut 10 – 44 välillä kilpailua kohti. Lukumääräisesti eniten
kilpailijoita oli vuonna 1961, jolloin mukana oli 44 urheilijaa.

Mestaruuskilpailut
Kuten toiminnan alussa suunniteltiinkin, on osaston vuosittaiset mestaruuskilpailut pidetty aina 3-ottelun muodossa. Lajeina siinä on ollut pikajuoksu, yksi heittoja hyppylaji.
Voittajia muutamalta vuodelta
1957
Yleinen sarja
alle 17 v
alle 15 v
alle 13 v
alle 11 v
alle 9 v
alle 7 v

Raimo Kärkkäinen
Veikko Hämäläinen
Risto Pinoniemi
Olli Karnaattu
Risto Purtilo
Teemu Aho
Jouko Myllylä

Tytöt 13 v
” 11 v
”
7v

Riitta Pinoniemi
Marja-Leena Tilli
Senja Sihvola

1961
Yleinen sarja
alle 15 v
alle 13 v
alle 11 v
alle 9 v

Paavo Tuominen
Olli Karnaattu
Pentti Arkko
Risto Hämäläinen
Seppo Hämäläinen

Naiset
alle 15 v
alle 13 v
alle 11 v
alle 9 v

Marjatta Sara-aho
Riitta Pinoniemi
Terttu Hämäläinen
Arja Jussila
Anne Häkämies

44 kilpailijaa
14
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Pituushyppyä Koulun pihalla 1985.

Palkintojen jako talven hiihtokilpailuista 1988.

Palkintojen jakoa luonnossa 1983.
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Raittiustilaisuus koululla 1981.

Jumppaa koululla 1981.

Sisähyppykilpailut 1982.
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1963
Yleinen sarja
alle 17 v
alle 15 v
alle 13 v
alle 11 v
alle 9 v

Paavo Vuori
Reino Pinoniemi
Pentti Arkko
Risto Hämäläinen
Risto Aho
Hannu Taskinen

Tytöt alle
”

1967
Pojat alle 14 v
”
” 12 v

Pekka Ingreus
Risto Hohti

Tytöt alle 14 v Marja Lius
”
” 10 v Aino Aho

1981
Pojat alle 18 v
”
” 16 v
”
” 14 v
”
” 12 v
”
” 10 v
”
” 6v

Janne Latva
Pasi Kilpinen
Jaakko Seppä
Mika Tilli
Ilpo Hämäläinen
Sami Hokkanen

Tytöt alle 12 v Minna Anntila
” ” 8 v Teija Anttila

1993
Pojat
”
”
”
”
”
”

Toni Aho
Antti Unhonen
Antti Terilä
Tapio Unhonen
Simo Uotila
Jesse Keränen
Timo Aho

Tytöt alle 16 v Hanna Unhonen
”
” 14 v Kirsi Unhonen
”
” 10 v Katri Salmi
”
” 8 v Hanna-Leena Hokkanen
”
” 6 v Auroora Nybom
”
” 4 v Kaisa Salmi

”
”

”
”

10 v
8v

lle 16 v
” 14 v
” 12 v
” 10 v
” 8v
” 6v
” 4v

Pekka Vuori
Jari Vauhkonen

”

11 v Anja Aho
9 v Heli Aho

” 8 v Pirjo Mänttäri

Maastojuoksu
Maastojuoksussa on kilpailuja järjestetty säännöllisesti joka vuosi, joskus useammankin kerran. Kilpailijoiden lukumäärä on vaihdellut vuosittain 8 ja 36:n välillä.
Mestareita seuraavilta vuosilta:
1963
Yleinen sarja
yli 35 v
alle 17 v
alle 15 v
alle 13 v

Timo Myllylä
Erkki Hohti
Reino Pinoniemi
Pentti Arkko
Risto Hämäläinen

17

Tytöt alle 15 v Liisa Simpanen
”
” 13 v Arja Jussila
”
” 11 v Anne Häkämies
” ” 9 v Ulla Simpanen
” ” 7 v Terttu Sara-aho
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Maastojuoksua pururadalla 1981 Toukokuussa.

alle 11 v
alle 9 v
alle 7 v

Seppo Simpanen
Juha Häkämies
Juha Salmi
36 kilpailijaa

1964
Yl.sarja
yli 35 v
alle 15 v
” 13 v
” 11 v
” 9v

Paavo Tuominen
Tytöt alle 15 v Ritva Hohti
Timo Myllylä
”
” 13 v Eija Hämäläinen
Risto Hämäläinen
”
” 11 v Eija Aho
Jouko Myllylä
”
” 9 v Terttu Sara-aho
Seppo Hämäläinen
”
” 5 v Paula Aho
Raino Sandelin

1966
Yl.sarja
alle 15 v
” 13 v
” 11 v
” 9v
” 7v

Heikki Aho
Tytöt alle 15 v Senja Sihvola
Jouko Myllylä
” ” 13 v Marjo Sinisalo
Seppo Hämäläinen
”
” 11 v Tarja Salmi
Raino Sandelin
” ”
9 v Aino Aho
Harri Sinisalo
” ”
7 v Paula Aho
Juha Mänttäri
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1991
Pojat alle 14 v
”
”
8v
”
”
6v
”
”
4v

Toni Aho
Tapio Unohonen
Joona Keränen
Ville Hokkanen

1995
Pojat alle 18 v
” ” 16 v
”
” 12 v
”
” 10 v
”
” 8v
”
” 6v

Toni Aho
Teemu Lakka
Joona Keränen
Ville Hokkanen
Jesse Keränen
Timo Aho

Tytöt alle 14 v Hanna Unhonen
”
” 12 v Kirsi Unhonen
”
” 8 v Katri Salmi
” ” 6 v Hanna-Leena Hokkanen

Tytöt alle 14 v Katri Salmi
” ” 6 v Kaisa Salmi

Vauhdittomat hypyt
Talvikauden aikana olivat Marinkylän koulun sisätilat myös urheilijoiden käytössä.
Siellä pidettiin voimistelujumppaa kerran viikossa ja hypättiin vauhdittomia
hyppyjä, jotka kuuluivat myöskin osaston urheilutoimintaan. Jokaisena vuotena on
pidetty tässäkin lajissa mestaruuskilpailut ja mukana on ollut 10 – 31 kilpailijaa.
Ensimmäisen mestaruuden tässä lajissa voitti vuonna 1956 Raino Vuori ja Paavo
Vuori oli paras nuorten sarjassa.
Myöhempien aikojen tuloksista enemmän henkilökohtaisten tulosten yhteydessä.

Henkilökohtaisia tuloksia
Kun urheilutoiminta oli koulun pihalla jatkunut joitakin vuosia, alkoi vähitellen
tuloksiakin olla näkyvissä.

Eero Tilli
Osaston valovoimaisin urheilija on ollut Eero Tilli. Hänellä oli ilmeiset lahjat urheiluun ja hän oli säännöllisesti mukana melkein kaikissa urheilutapahtumissa koulun
pihamaalla. Jo vuonna 1956 alle 17-vuotiaana hän hyppäsi korkeutta 165 cm. Kehitys jatkui niin, että vuonna 1958 hän ylitti 180 cm ja vuonna 1960 hän ylitti koulun
pihamaalla 195 cm. Sarjakilpailuissa v. 1962 hän saavutti tuloksen 195. Nämä
tulokset olivat aika kovia, sillä hyppypaikka koulun pihamaalla oli varsin vaatimatonta luokkaa. Eero Tilli käytti hypyissään ns. kierähdystyyliä. Hän oli mukana
myös muissakin urheilulajeissa. Hän hyppäsi mm. koulun pihalla pituutta 615 ja
bambusseipäällä seivästäkin yli 3 metriä. Alle 19-vuotiaana E.Tilli hyppäsi koulun
sisätiloissa vaudittomissa hypyissä sarjan: pituus 285, korkeus 133 ja kolmiloikka
861.
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-Oli aivan selvää, että Eero Tillin tie vei suuremmillekin kilpakentille. Vuosien mittaan hän
voitti Kymenlaakson piirinmestaruuden korkeudessa kuusi kertaa sekä vuonna 1958 Suomen
B-mestaruuskilpailuissa korkeuden tuloksella 187.
Vuonna 1960 hän voitti Suomen nuorten mestaruuden tuloksella 195 ja sijoittui SM-kilpailuissa
palkinnoille vuosina 1963 ja 1964.
Maaotteluissa Eero Tilli oli mukana seuraavasti:
1958 Suomi-Saksa nuoret
1960 Suomi-Ruotsi
1960 Suomi-Ruotsi nuoret
1960 Suomi-Itä-Saksa nuoret
1962 Suomi-Viro
1962 Suomi-Ruotsi
1963 Suomi-Ruotsi
1964 Suomi-Ruotsi-Norja-Englanti

Edessä maaottelussa
suosikkina
toiseksi
jäänyt Eero Tilli.

Asevelvollisuusaikanaan, vuonna 1961, hän voitti
myös puolustusvoimien mestaruuden. Kilpailuuran aikana tulokset tietenkin paranivat. Vuonna
1960 hän ylitti Mikkelin kansallisissa kilpailuissa
ensi kertaa 200 cm. Paras kilpailukausi Eero
Tillillä oli vuosi 1964. Silloin hän hyppäsi Voikkaalla piiriennätyksen 204 cm ja ylitti kilpailuissa
200 cm kaikkiaan seitsemän kertaa. Opiskelunsa
lopetettuaan Eero Tilli muutti työpaikkansa Nurmekseen, jossa paransi ennätystään vuonna 1967 vielä 207:ään.

Raimo Kärkkäinen
Raimo Kärkkäinen oli mukana Piirre-osaston urheilutoiminnoissa heti alusta
alkaen. Hänestä kehittyikin monipuolinen urheilija. Hän juoksi jo vuonna 1957
osaston sarjakilpailuissa 100 metriä aikaan 11,5 ja hyppäsi pituutta 613. Piirin
mestaruuskilpailuihin Raimo Kärkkäinen osallistui useana vuotena ja saavutti
siellä seuraavanlaisia sijoituksia:
1958
1959
1959
1960
1961

Aika Sijoitus
15,8 2
16,1 1
2
2
1

110 m aitajuoksu
”
Kymmenottelu
”
”
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Vuosi 1961 oli Raimo Kärkkäisen paras kilpailukausi. Silloin hän sijoittui Kalevan
kisoissa 110 metrin aitajuoksussa toiseksi ajalla 14,9. Samana vuonna hän juoksi
Heinolassa saman matkan vielä aikaan 14,7. Hän saavutti myöskin 100 metrillä
ajan 10,8 ja juoksi 200 metrin aidat aikaan 24,7.
Vaikka Eero Tilli ja Raimo Kärkkäinen tunnettiinkin tuloksistaan kautta Suomen,
niin tuloksia tekivät toisetkin Piirre-osaston urheilijat.
Paavo Vuori oli lahjakas urheilijatyyppi. Hän voitti jo vuonna 1953 Virolahdella
piirin nuorten mestaruuden pituushypyssä tuloksella 575. Vuonna 1957 hän hyppäsi
koulun pihalla pituutta 590 ja juoksi 100 metriä aikaan 12,1. Vuonna 1958 hän
teki vauhdittomissa hypyissä erinomaisen sarjan: pituus 300, korkeus 126 ja kolmiloikka 862. Paavo Vuori saavutti myöhemmin kansallisissa kilpailuissa kolmiloikassa tuloksen 13,89.
Paavo Tuomisen laji oli keskimatkojen juoksut. Hän oli mukana siinä Terhon viestijoukkueessa, joka vuonna 1964 juoksi seuraennätykset 4x800 metrin ja 4x1500
metrin viesteissä. Seuraennätykset ovat vieläkin voimassa. Saavutti myös vuonna
1964 vauhdittomissa hypyissä erinomaisen sarjan: pituus 290, korkeus 125 ja kolmiloikka 805.
Timo Myllylä oli enemmän kestävyyslajien harrastaja. Hän oli ja on edelleenkin
myös pätevä toiminnan puuhamies. Myllylä juoksi vuonna 1957 100 metriä aikaan
12,2 ja 200 metriä aikaan 25,8 sekä pituushypyssä pääsi tulokseen 559. Vielä
ikämiehenä hän teki vauhdittomissa hypyissä sarjan: pituus 255, korkeus 110 ja
kolmiloikka 732.
Olli Karnaattu oli monipuolinen urheilija. Jo vuonna 1959 hän oli piirin
poikapäivillä 3-ottelussa alle 13-vuotiaitten sarjassa toinen. Korkeushyppy oli
hänenkin leipälajinsa. Koulun pihamaalla pidetyissä kilpailuissa hän hyppäsi
vuonna 1959 alle 13-vuotiaana 130 cm. Vuosittain, iän karttuessa tulokset sitten
paranivat niin, että hän v. 1965 hyppäsi alle 19-vuotiaana 175 cm. Tähän sitten
kuitenkin tuloskehitys pysätyi. Vauhdittomissa hypyissä hän saavutti vuonna 1967
seuraavan sarjan: pituus 277, korkeus 130, kolmiloikka 815.

Harvinaisempia lajeja
Aivan ei ole unohdettu vähän harvinaisempaakaan liikuntaa. Vuonna 1959 pidettiin Rapajärvellä luistelukilpailut. Eero Tilli oli tässäkin paras. Vuosina 1957 –
1960 uitiin kilpaa Hohdin rannassa ja Pahalammella. Myöhemmin olivat vuorossa
ns. tikkahiihto, jossa vakaa käsi ja hiihto ratkaisivat lopputuloksen sekä onkilpailut Kymijoen rantamilla.
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Toimintaa koulun sisätiloissa
Niin kuin aikaisemmin on jo mainittu, on Marinkylän kansakoulu ollut se tukikohta, jonka ympärillä Piirre-osaston toimintakin on pyörinyt. Siellä on pidetty
jumppavoimistelut ja kaikki kesä- ja talvikauden päättäjäiset. Koulun johtajaopettaja Toimi Heikkilä oli innokas urheilumies ja tämä oli osaston toiminnalle korvaamaton etu ja tuki. Kesäkauden päättäjäiset ajoitettiin aina raittiusviikon tienoille, jossa muun ohjelman lisäksi korostettiin aina viikon teemaa.

The Leobards

The Leobards: vas. Teemu Aho, Seppo Parikka, Nicke Forsell, Pentti Arkko, Martti
Gröndahl.
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Vuonna 1963 olivat Seppo
Parikka, Teemu Aho, Pentti
Arkko ja Martti Jussila 15-vuotiaita nuorukaisia. He olivat
mukana melkein kaikissa osaston
järjestämissä kilpailuissa ja muissakin toiminnoissa. Mutta tämä
harrastus ei pojille vielä oikein
riittänyt. Pojat perustivat sointinyhtyeen, jonka nimeksi tuli
komeasti The Leobards. Seppo
Parikka ja Pentti Arkko soittivat
yhtyeessä kitaraa, Teemu Aho
bassoa, Martti Jussila oli rummuissa ja oli lisäksi myös yhtyeen
laulusolistina. Innokkaasti pojat
harjoittelivat ja yhtyeen ensiesiintyminen tapahtui Piirre-osaston
palkintojenjakotilaisuudessa
Marinkylän koululla syksyllä v.
1963. Tilaisuus herätti aika paljon
huomiota ja paikalla oli myös paikallisen lehden, Kymen Keskilaakson toimittaja. Yhtye jatkoi
toimintaansa viitisen vuotta ja
tänä aikana pojat kävivät kiertueella mm. naapurimaissa asti.
Tämä oli pojille vain harrastus,
mutta poikkeuksen joukosta teki
laulusolisti Martti Jussila.
Hän jatkoi uraansa muusikkona,
otti taiteilijanimekseen Martti
Gröndahl ja tunnettiin laulajana
kautta Suomenmaan.
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Muutoksen aika
Näin jatkui Piirre-osaston toiminta tasaisena vuodet ja vuosikymmenet eteenpäin.
Mutta vuosi 1991 toi sen toimintaan suuriakin muutoksia. Marinkylän kansakoulu
ja Piirre-osasto olivat kulkeneet ikäänkuin yhtä jalkaa ja tasatahtia. Mutta vuonna
1991 kaupunki päätti lopettaa koulun toiminnan ja koulukiinteistö siirtyi yksityiseen omistukseen. Se tiesi tietenkin sitä, että osaston toiminta koulutalossa ja sen
pihamaalla loppui. Tilannetta kuvaa hyvin vuoden 1991 toimintakertomuksen
kohta, jossa kerrotaan, että
pikkujoulu ja palkintojenjakotilaisuus pidettiin pururadalla. Jotain uutta tilalle piti
nyt löytää.

Uusi tilaisuus

Rapajärven maja 2000.

Tilanne helpottui aika
tavalla, kun Hannele Sippu
vuonna 1992 luovutti Piirreosaston käyttöön pienen
metsäalan, johon voitiin
rakentaa vaatimaton hyppypaikka. Veikko Hämäläisen
avustamana saatiin kaupungilta lahjaksi käytöstä
poistettu työmaakoppi, joka
sijoitettiin tähän hyppypaikan viereen. Tästä tuli sitten Piirre-osaston toimistorakennus. Joitakin vuosia
myöhemmin kaupunki lahjoitti toisen työmaakopin ja tästä tehtiin varastorakennus. Vuonna 1992 Hannele Sippu antoi myös käyttöoikeuden Rapajärvellä olevaan
taukotupaan, jota seuraavana vuonna vähän kunnostettiin. Vuonna 1997 rakennettiin taukotuvan viereen hieno grillikatos ja edelleen vuonna 1998 polttopuiden
suojaksi puuvaja. Että tämä kaikki oli mahdollista, siitä Hannele Sippu ansaitsee
parhaat kiitokset.

Toimintaan hieman muutosta
Koulun lopettaminen aiheutti Piirre-osaston toimintaan muutoksia. Urheilutoiminta tietenkin jatkui, mutta nyt panostettiin enemmän retkeilyn ja virkistystoiminnan suuntaan. Nuoremman jäsenjoukon kannalta katsoen retkeilyt ovatkin
olleet tärkeitä. Nämä retket ovat suuntautuneet vuoron perään Tykkimäkeen,
Särkänniemeen, Puuhamaahan, Saaramaalle ja Visulahteen. Tärkeä on ollut
myöskin jokavuotinen laskiaisriehan nimellä tunnettu tapahtuma. Silloin on paistettu makkaraa, juotu kahvia ja virvokkeita. On ollut arvontaa, joskus myös hevosja moottorikelkka-ajelua.
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Leikkimieltäkin urheiluun
Pientä kisailuakaan kevyemmän urheilun merkeissä ei ole unohdettu. Yksi
tälläisista tapahtumista oli ns. tikkahiihto, joita on järjestetty koulun pihamaalla
useana talvena. Tästä mainittakoon yksi esimerkki. Vuonna 1995 järjestettiin
Rapajärvellä ns. tikkaviesti perhejoukkueiden välillä. Jokaisessa joukkueessa oli
kolme kilpailijaa ja jokaisen joukkueen jäsenen piti osata heittää tikkaa ja myös
jonkin verran hiihtää. Kun nämä molemmat taidot hyvin hallitsi, oli sijoituskin
myös hyvä.
Tikkahiihdon tulokset
1. Katri Salmi 11,55
Seija Salmi
Juha Salmi

4. Merja Salmi 19,27
Tarja Hokkanen
Tiina Hokkanen

2. Arja Hovi 15,16
Timo Myllylä
Jouko Myllylä

5. Sirkka Salmi 20,58
Tarja Hokkanen
Helmi Aho

3. Hannu Aho 15,30
Teppo Aho
Toni Aho
Kesäisin on Piirre-osasto järjestänyt yhdessä Marinkylän Marttojen kanssa
kesätapahtuman Kymijoen rannalla Paavo Tuomisen rantamajalla. Muun ohjelman
lisäksi on aina ollut onkilpailu. Kilpailun tulokset vuodelta 1998.
Miehet
1. Pentti Peltola
Ossi Karnanattu
Matti Hohti
Juha Salmi
Lauri Tuorila
Paavo Tuominen
Timo Myllylä
Hannu Aho
Keijo Einola
Teppo Aho
Vesa Hohti
Matti Saalasti

4175 g
2650
2420
1810
1275
1080
1000
975
855
550
265
170

Naiset
1. Helmi Aho
Maarit Toikkanen
Vieno Tallila
Ritva Hohti
Merja Salmi
Marjatta Latva
Lapset
1. Pauli Einola
H-L Hokkanen
Tiina Hokkanen
Asta Suoranta
Kaisa Salmi
Marko Einola
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Talous
Kaikenlaisen toiminnan ylläpito vaatii tietenkin aina myös rahavaroja. Näin on myöskin
Piirre-osaston kohdalla. Palkinnot, kalusto ja
retkien järjestely vaatii aina oman osansa.
Talkootyö on Piirre-osastossa ollut aina kunniassa. Yksinomaan talkoomiesten ja –naisten
avulla on varoja näihin menoihin onnistuttu
hankkimaan. Välillä on tehty aurauskeppejä,
toisinaan taas toimitettu halukkaille joulukuusia. Metsän istutusta on myös harrastettu,
sanoin myöskin polttopuiden keräilyä. Jatkuvasti kerätään myös jätepaperia.

Jaoston ensimmäinen
moottorikelkka
jonka
hankinnan mahdollisti
kaikkien
Marinkylän
maanomistajien osallistuminen tukkitalkoisiin.

Moottorikelkka, hiihtolatu
ja ”Taukotupa”
Moottorikelkka on Piirre-osastolla ollut vuodesta 1981 alkaen. Tämän käytyä loppuun, ostettiin uusi kelkka vuonna 1990. Tällä kelkalla on pidetty auki kaupungin
ylläpitämä hiihtolatu uimahallilta Rapajärvelle. Ajajina ovat vuorotelleet Ossi Karnaattu, Alpo Aho, Veikko Tuominen ja Matti Hohti. Ladun päässä Rapajärven
”Taukotuvalla” ovat Piirre-osaston naiset tarjoilleet viikonloppuisin hiihtäjille
lämmintä juotavaa ja vähän syötävääkin. Tästä tarjoilusta ovat vuorotellen huolehtineet Helmi Aho, Vieno Tallila, Sirkka ja Merja Salmi, Raili Hohti, Ritva
Hohti, Tyyne Myllylä, Anja Lampinen ja Aulikki Einola. Rapajärvellä käyneet
harrastushiihtäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän järjestelyyn.

Talkoomiesten runkojoukko
Vuonna 1991 olosuhteissa tapahtuneen muutoksen takia on talkoomiesten osuus
Piirre-osastossa korostunut. Olihan etsittävä uusia toimintatapoja, uusia toimipaikkoja ja se tiesi uutta rakentamistakin. Näiden tehtävien edessä syntyi kuin itsestään
sellainen talkoomiesten runkojoukko, jolle sitten tehtäviä riittikin. Rapajärvellä
”Talkootuvan” remontti, grillikatos ja halkovaja ovat olleet näiden osaavien miesten käsialaa. Samoin myöskin koulun lähipiiriin tuotujen vanhojen taukotupien
kunnostus varastosuojiksi. Talkoojoukosta mainittakoon Eero Aho ja Paavo Tuominen, jotka ovat tuoneet mukanaan moottorivoimaa talkoisiin. Lisäksi ovat paljon
mukana olleet Pentti Peltola, Keijo Einola, Timo Myllylä, Raimo Kahri, Juha
Salmi, Veli Jaakkola, Jorma Laakso, Hannu Aho, Matti Hohti ja Veikko Tuominen.
Tässä vain osa joukosta, paljon muitakin on mukana ollut. Tämä kaikkien jäsenten
suorittama talkootyö onkin sitten pitänyt Piirre-osaston talouden kunnossa.
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Piirteen perustajamiehiä. Erkki, Timo, Erkki.

Historian kirjoittaja Erkki Aho suksilla.

Piirre-osaston leiri- ja juhlaemäntänä
30 vuotta toiminut Sirkka Salmi.
Piirteen Helmi Aho Ylläksellä.
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Toimihenkilöitä vuosien varrelta
Niinkuin alussa on jo mainittu, on Piirre-osaston kaikkea toimintaa johtanut johtokunta. Johtokunta tietenkin aina vaihtuu, mutta aina on se tehtävänsä täyttänyt.
Puheenjohtajat eri vuosilta
Erkki Aho
Erkki Hohti
Timo Myllylä
Antero Martomaa
Timo Myllylä
Veikko Hämäläinen
Juha Turunen
Ossi Karnaattu

1956 – 1967
1968 – 1969
1970 – 1972
1973 – 1974
1975 – 1977
1978 – 1980
1981
1982 -

Sihteerin tehtäviä hoitaneet
Kaija Hohti
Pauli Karnaattu
Pekka Vauhkonen
Toimi Heikkilä
Ossi Karnaattu
Reino Pinoniemi
Lennard Salmi
Olli Karnaattu
Lennard Salmi

1956 – 1957
1958 – 1967
1968
1969 – 1972
1973
1974 – 1975
1976 – 1981
1982 – 1985
1986 –

Kaikessa inhimillisessä elämässä tahtovat myötä- ja vastoinkäymiset usein vuorotella keskenään . Piirre-osastossa on kuitenkin aina pystytty antamaan Marinkylän
nuorille mielekästä harrastusta aivan kotimaisemissa. Tästä voi antaa kiitoksen
tämän harrastuksen järjestäjille ja tietenkin näihin harrastuksiin osallistujille.

Piirre-osaston nykyinen johtokunta
Puheenjohtaja Ossi Karnaattu
Sihteeri Lennard Salmi
Timo Myllylä
Sirkka Salmi
Alpo Aho
Heikki Aho
Juha Salmi
Nykyiselle johtokunnalle on syytä toivottaa hyvää työniloa sekä kärsivällisyyttä
tärkeässä tehtävässään.
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Ossin päivät Rapajärvellä 1997.

Eve ja Jarmo Forsman.

Terhon kunniajäseniä 1999
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