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Jlukijafle.
Kun Suomen Urheilulehti nyt onsikorran astuu julkisuuteen,
tekee se sen siinä toivossa, ettei lukijakunta sen ensi askeleita
liian ankarasti arvostele, varsinkin kun ymmärrettänee, eHä kaikki a urheilun aloja käsittelevän aikakauslehden toimittaminen ei
ole niinkään h~lppo tehtävä. Toimitus toivoo kuitenkin lukuisan
ja urheilun eri aloihin perehtyneen avustajakuntansa sekä lelHlen
lukijain ynnä muun urheilua harrastavan yleisön suosiollisella
avulla lehden vähitellen kehittyvän mahdollisimman suureen täyJelJisyyteen, jotta se aikaa voittaen voi tyydyttää lukijakuntansa
eneneviäkin vaatimuksia.
Suomen urheilijat ovat jo kauvan tunteneet Suomen Urheilulehden tapaisen aikakauslehden puutetta, lehden, joka tasapuolisesti käsitteleisi kaikkia urheilun aloja, eli siis urheilua yleensä.
Tämän puutteen poistamiseksi on kyllä yrityksiä tehty, mutta
suuremman tai pienemmän yksipuolisuutensa vuoksi ovat nämät
yritykset kannatuksen puutteessa rauenneet mitättömiin. Huomioon ottaen täten saavutetun kokemuksen onkin toimitus koettanut saada lehden sisällyksen niin monipuoliseksi kuin suinkin,
voidakseen siten, mikäli mahdollista, tyydyttää kaikkia urheilun
harrastajia ja harjoittajia.
Nykyaikana, kun urheilu kaikilla aloilla on käynyt perm
yleiseksi ja l'Uumiin kehitykselle on ruvettu antamaan yhä enemmän arvoa henkisen etevyyden ohella, on myöskin tuiki tal'peellist.a, että etenkin omint.akeisesti urheilua harjoit.taville annetaan
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tilaisuutta tutustua niihin yleisiin urheilutapoihin ja muotoihin,
joiden avulla yksipuolista ja·ammattimaisuuteen taipuvaa urheilun
harjoitusta v~idaan estää sekä ruuntiin ja mielen reippauden
sopusuhtaista kehitystä edistää. Näyttää siltä kuin urheilu viime
aikoina olisi yksinomaan kehittynyt n. k. ,,1/5-sekuntiurheiluksi"
eli urheilunharjoituksien tarkoituksena olisi ainoastaan palkintojen
saavuttaminen kilparadalla. Tätä viimeksi mainittua urheilun vääristelyä tulee Suomen Urheilulehti kuitenkin voimiensa mukaan
vastustamaan. Se pitää päämäalinansa edistää järjellistä urheilun
harjoitusta, josta on tosi hyötyä ihmiselämässä, joka reipastuttaa
ruumista ja virkistää mieltä. Yleensä tulee Suomen Urheilulehti
pitämään silmämääränään innostuttaa sekä vanhoja että etenkin
nuoria harjoittamaan kaikkea reipasta urheilua, josta kansalle karttuu sekä ruumiillista että siveellistä voimaa.
Kaikilla eri urheilualoilla tulee Suomen Urheilulehti tarkasti
seuraamaan tärkeimpiä tapahtumia sekä koti- että ulkomaalla.
Mitkään yksityis seikkoihin menevät kertomukset kilpailuista, joissa
ei mitään erityisempää ja huomiota ansaitsevampaa tapahdu, eivät
tule olemaan lehden tarkoituksen kanssa sopusoinnussa. Niistä
mainitaan vaan lyhyesti tulokset, jota paitsi, mikäli tilaa riittää
tärkeämm'iltä. aineilta, Suomen Urheilulehti tulee arvostelemaan
niiden hyviä ja huonoja puolia sekä huomauttamaan, voisiko
niistä jotain hyötyä todelliselle urheilulle kehittyä.
Kaikkiin uusiin urheilutapoihin ja esineihin, jotka näyttävät
hyväksyttäviltä, tulee Suomen Urheilulehti myöskin lukijoitaan
tutustuttamaan .
Järjellisen metsänriistanhoidon edistäminen ja kaiken väärinkäytöksen vastustaminen tälläkin alalla tulee myös kuulumaan
Suomen Urheilulehden tärkeim,piin tehtäviin.
Kirjoitusten ohella eri aineista tulee Suomen Urheilulehti
myöskin esittämään lukijoilleen urheilualalla etevimmiksi tunnettujen henkilöitten muotokuvia sekä sitä paitsi mahdollisuuden
mukaan kuvilla valaisemaan eri kirjoituksia.
Kun Suomen Urheilulehden olemassaolo tykkänään riippuu
siitä kannatuksesta, minkä se urheilua harrastavan yleisön puolelta voi osakseen saada, rohkenee toimitus toivoa, että asiaan
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j~ost~neet henkilöt koettavat mahtinsa mukaan sitä tukea sekä
tIlauksilla että kiljoituksilla, jotka aina ovat tervetulleita. Kannatuksen suuruudesta riippuu myöskin Suuresti lehden vastainen
kehittyminen ja laajentuminen yhä suurempaan ja suurempaan
täydellisyyteen.
.. Oman kunnollisen äänenkannattajan pystyssä pysyminen on
SllS nyt k?konaan ,maamme lulmisan urheilua harrastavan yleisön
huostassa Ja toivoo Suomen Urheilulehden toimitus, etteivät maamme
urheilijat sitä pulaan heitä.

..
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~nhn m:eiUä ~unm:elllla nma unimtllf:eluflJllf:e:emimm:e ?

~ uotsalaisissa

aikakauslehdissä olen joskus lukenut ja silloin
t~lolli, ulkomaalla ollessani, olf)n kuullut puhuttavankin suomalaIsesta
voimistelusysteemistä" ' mutta
täa
··lla··a
kotO
Im
a
s s a on ".
mlnu IIe
.
~llia va.~.n v~k~utettu, että mitään omintakeista ja alkuperäistä
systeel.llla VOIl.lllstelun alalla meillä ei ensinkään ole l
0 emassa.
K . .
aikkl va~n on ..muualta lainattua; kaikki liikkeitten ja haIjoitust~n vahn~a, nlltten arvostelu ja j ärjestykseen pano on muukalaIsten vOImistelijain miettimää ja toimittamaa.
Minkälainen mahtaa nyt asian todellinen laita olla? Ovatko
ruotsalaiset ja muut ulkomaalaiset asiantuntijat oikeassa, vaan
ovatko ~.e voimisteluumme nähden kerrassaan erehtyneet ? Ja
ovatko SIlliä tapauksessa suomalaiset ystäväni kyenneet voimistelumme oikeaa laatua paremmin arvostelemaan?

.~aadaksemme asiasta selkoa ja voidaksemme näihin kysymykslln. tyydyttävästi vastata, tulee meidän ensiksi selittää, mitä
systeemI-sanalla oikeastaan tarkoitetaan, minkä tehtävän tunnettujen ja tunnustettujen systeemien alkuunpanijat ja parantajat
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ovat päämäiiräkseen asettaneet, sekä mihin sunntaan voimistelun
kehitys suurissa kulttuut"imaissa viime aikoina on mennyt.
Voimistelusysteemillä tarkoiteta,!1n. sellaista voimisteluharjoitusten kokoelmaa, joka on arvosteltu, valittu ja kokoonpantu
sihniilHi pitäen muutamia tieteisopillisia näkökohtia sekä jaettu ja
jiirjestetty joitakuita periaatteita noudattaen.
Yleisesti tunnetaan kolme voimistelnsysteemiä, nimittäin mninais-kreikkalainen sekä nykyajan saksalainen ja rnotsalainen.
Kreikkalaiseen kasvatukseen kuului kaksi piiäosaa: musiikki
ja voimistelu. l'~dellisellä tarJ,-oitettiin sekä sitä, mitä me musiikkisanalla tähiin aikaan ymmärrämme, että myöskin kaikkea muuta
henkistä ja taiteellista kehitystä. Voimisteluksi - gymnastiikiksi
(sanasta gymnos, alaston) - sanottiin sitä kasvatuksen osaa, joka
kehitti "alastonta kauneutta" ruumiin muotoon, ryhtiin ja liikkeisiin nähden. Tällaiselle kauneudelle kreikkalaiset antoivat sanomattoman paljon arvoa, sillä ruumiillista kauneutta pitivät hn
sekä henkisen ja l"l1l1miillisen voiman ettii käytännöllisen kyvyn
tunnusmerkkinä. Kreikkalaisessa voimistelussa oli siis esteettinen
puoli vallan tärkeä. He ymmärsivät kuitenkin kyllä arvoa panna
sellaisellekin mnmiilliselle kasvatukselle, joka teki heidät sotatoimeen, kelpaaviksi. Tiirkeimpänä kaikista harjoituksista pillettiin painiskelua, joka suuremmassa määrässä kuin mikään muu
hm)oitus lujittaa tahdonvoimaa ja monipuolisesti kehittää ruumiin
kaikkia ominaisuuksia. Vaikkeivät kreikkalaiset nykyajan vapaaharjoituksia tunteneet, ymmärsivät he kuitenkin yksinkertaisia
liikkeitiiän niin tarkoituksenmukaisesti kokoonpauna, että he täydellisesti saavuttivat sen, mitä ruumiillisella kasvatuksellaan tarkoittivat, nimittäin monipuolisen harmoniian. Niinpä esimerkiksi heitlän n. s. pentathlon-niminen liikesaljansa oli siten kokoonpantu,
ettii se vaikutukseensa nähden likimiten vastasi sellaista nykyajan täydellistä voimisteluohjelmaa, joka on laadittu kaikkia fysioloogiian vaatimuksia huomioon ottamalla. Kreikkalaiseen voimisteluun kuuluvia harjoituksia käytetäiin urheiluharjoituksina yhä
vielä kaikissa sivistysmaissa, vaan ei eniiän samassa määrässä eikii
niin yleisosti kuin muinoin Kreikassa.

t

J onkinmoisena vastakohtana kreih lmlaisello voimistelulle on
nykyajan saksalainen "tul'nen", joka kuitenkin on edellisestä tavallansa muodostunut. Kun näet Gllts-lYIuth noin toista sataa
vuotta sitten Schnepfenthalissa pemsti ensimmäisen saksalaisen
voimisteluyhdistyksen, niin hän, ainakin alussa, suunnitteli työohjelmansa ottamalla muinaiskreikkalaisia olosuhteita jonkinmoiseksi esikuvakseen. Ulkona kauniissa pyökkipuistossa harjoittelivat nUOl"ukaiset hänen innokkaalla johdollaan uutterasti juoksna,
painiskelua, hyppyä ja kiipeämistä. Puitten vaakasuorilla oksilla
tehtiin kieppiä ja heilutusharjoituksia, sillä rekkiä ja nojapuita siihen aikaan ei vielä ollut olemassa. Voimistelu ei silloin vielä ollut
"reglementeeraUuna"; mutta minkä Guts-Muth tutkimalla, ajattelemalla ja harjoittamalla oppi ja keksi, sen hän heti voimisteluunsa
sovitti, joten se yhä täydellisemmäksi kehittyi. Eräässä noin 105
vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan lausui hän syviä ajatuksia
voimistelun vaikutuksesta nuorison siveelliseen elämään ja kansan
koko kehitykseen nähden. Hänen alottamaansa työtii jatkoivat
toiset etevät ja innokkaat voimistelijat, joista mainittakoon Jahn,
Spiess, Maul ja Jäger. He ovat voimistelunsa erityiseksi saksalaiseksi systeemiksi kehittäneet, mutta he ovat tehtävänsä sUOl·ittaneet siihen suuntaan, että, kuten sanottu, nykyajan saksalainen
"turnen" on miltei vastakohta entiselle kreikkalaiselle gymnastiikille. Kun viimemainittuun voimisteluun kuuluvat harjoitukset
ja välikappaleet olivat vallan yksinkertaisia ja harvalukuisia, niin
saksalainen voimistelu on hämmästyttävän monimutkainen ja sisältäli liikkeitä kymmentuhansittain. Myöskin voimistelun päämäärä
on Saksassa toinen kuin ennen Kreikassa. Viimemainitussa maassa
pidettiin ruumiillisen ja henkisen kauneuden saavuttamista kasvatuksen päämaalina, edellisessä taas on käytännöllisen toimintakyvyn
voittaminen pääasiana. Ja että saksalaiset siinä suhteessa ovatkin
tiiydellisesti onnistuneet, sitii todistaa sekin väitös, jonka kuuluisa
JYIoltke viimeisen saksalais-l"anskalaisen sodan jälkeen julkisesti
lausui, etteivät kenraalit voittoa maallensa hankkineet, vaan saksalaiset voimistelnnopettajat.
Saksasta levisi tiimän vuosisadan alussa voimistelun into ja
taito, osaksi kirjallisuuden kautta, osaksi Guts-JYIuthin oppilaitten
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toimesta Englantiin, Ranskaan, Sweitsiin ja Tanskaan. Viimemainitussa maassa oli tosin kyllä jo vuosikymmeniäkin toimimassa
ollut joukko, miekkailun ja tanssin opettajia - enimmäkseen ranskalaisia - mutta järjestelmällistä opet~sta voimistelussa saatiin
siellä vasta vuonna 1799, jolloin eräs nuori teoloogi Franz N aehtegall perusti Köpenhaminaan, Guts-Muthin esimerkkiä ja oppia
noudattaen, ensimmäisen tanskalaisen voimisteluseuran. Vuotta
myöhemmin sai Nachtegall toimeen oikean voimistelulaitoksen,
ensimmäisen Euroopassa, jo~ka päämääränä oli yksinomaan voimistelun kehitys. Tämän laitoksen oppilaaksi tuli muitten muassa
eräs nuori ruotsalainen, teologiian kandidaatti P. H. Ling, josta
sittemmin tuli ruotsalaisen voimistelun kuuluisa perustaja.
Ling oleskeli Tanskassa useampia vuosia, mutta matkusteli
sen ajan kuluessa silloin tällöin myöskin Ranskaan ja Saksaan,
jossa viimemainitussa maassa hän tutustui Guts-Muthin voimisteluun ja sanotaan hänen tulleen Guts-Muthin persoonalliseksi ystäväksikin. Palattuaan kotimaahansa toimi Ling ensin miekkailun
ja voimistelun opettajana Lundissa, tuli sieltä Karlsbergin sotakouluun voimistelunopettajaksi ja nimitettiin vuonna 1814 Tukholmassa edellisenä vuonna perustetun sentraalivoimistelulaitoksen
johtajakl?i.
Lingin voimistelu oli, mitä systemaattiseen jakoon ja liikkeitten laatuun tulee, melkein puhdas saksalainen. Hän oli vapaamielinen mies, joka ei ensinkään tahtonut kahleisiin sitoa voimistelun vapaata kehitystä. Mutta hän koetti kuitenkin saada harjoituksensa mahdollisuuden mukaan yksinkertaisiksi, sillä yksinkertaisuutta hän piti "puhtaan totuuden sekä korkeimman ja todellisimman kauneuden tunnusmerkkinä". Saavutettua voimistelun taitoa
Ling ei ainoastaan pitänyt tärkeänä terveyden voittamisen välikappaleena; ruumiinharjoituksissa hän huomasi jotakin korkeampaakin taidetta, jolle tieteellinen perustus oli hankittava. Merkillistä on muuten, että "vanhalla Lingillä" ei ollut aavistustakaan
siitä "sheemasta", jota Ruotsissa yleisesti käytetään ja joka tätä
nykyä hänen nimeänsä kantaa. Hänen poikansa, Hjalmar Ling,
jatkoi näet isänsä työtä, mutta uuteen suuntaan. Nykyinen ruotsalainen voimistelusysteemi, jossa sotilasvoimistelu ja sairasvoimis-

7

telu ovat toisiinsa llllll omituisesti sekoitetut, on Hjalmar Lingin
toimittama. Tässä systeemissä on varsin vähässä määrässä huomioon otettu tärkeitä kasvatusopillisia näkökohtia. Niinpä siinä
esim. ei ole suuresti välitetty eri ikäluokkiin ja eri sukupuoliin
kuuluvien ominaisuuksien vaatimuksista, ja vaikka ruotsalainen
voimistelu on päämääräkseen asettanut terveyden parantamisen ja
säilyttämisen, niin siinä ei ensinkään ole lukuun otettu sellaisia
tärkeitä näkökohtia kuin esim. se, että harjoitukset vaikuttavat
virkistävästi ja siis terveyteen edullisesti paljon suuremmassa
määrässä silloin, kun ne niin j~rjestetään, että lapset niihin ilomielin, halulla ja innolla ottavat osaa. Mutta onhan ruotsalaisella
voimistelulla kuitenkin hyvätkin puolensa. Etupäässä mainittakoon, että se on perustettu tieteelliselle pohjalle sekä että sen
päämääränä on terveyden ja kauniin ryhdin saavuttaminen. Sitä
paitse se soveltuu varsin hyvin heikOlnmille lapsille. Onko sekin
seikka, että ruotsalainen voimistelu ei sanottavassa määrässä ole
vaarallinen, tämän systeemin ansioksi vai haitaksi luettava, siitä
nyt saattaa olla erilaisia mielipiteitä. Monikin englantilainen kasvattaja on arvellut tämän seikan olevan ruotsalaisessa systeemissä
jonkinlaisen heikon puolen, sillä vaarahan miehen miehistää.
Kun ruotsalaista ja saksalaista voimistelusysteemiä toisiinsa
vertailemme, niin huomaamme ensiksi, että molemmat systeemit
ovat samasta ju'uresta lähteneet. Kahta eri kehitys suuntaa voimme
siis kyllä eri systeemiksi lukea, huolimatta siitä, ovatko ne samasta
alkujuuresta lähteneet vai eikö. Pääasiahan vaan on, että suunnat
toisistaan eroavat liikkeitten laadussa, metoodisessa opetustavassa sekä
saavutettavassa päämäärässään, sanalla sanoen juuri niissä kohdissa, missä ruotsalainen systeemi eroaa saksalaisesta ja päinvastoin.
Saadaksemme nyt vihdoin viimein otsakirjoituksessa olevaan
kysymykseemme lopullisen vastauksen, tulee meidän, silmällä pitäen
vastikään lausuttuja näkökohtia, verrata täällä Suomessa käytettyä voimistelutapaa *) ennen selitettyihin, Saksassa ja Ruotsissa
käytettyihin voimistel usysteemeihin.
*) Kaiken väärinkäsityksen poistamiseksi tahdon huomauttaa, että se,
minkä tässä voimistelustamme lausun, tarkoittaa yksinomaan miespuolista
voimisteluamme, eikä naisten voimistelua, jota en tarpeeksi tunne.
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Noin 130 vuotta sitten oli voimistelu maassamme vallan kmjalla kannalla, vielä paljoa huonommalla kuin "emämaassa", sillä
meilliihän ei .ollut edes alaansa perehtyneitä opettajia. Silloin eräs
nuori mies päätti elämäntyönsit uhrat~ voilllisteluaatteen hyväksi.
YildoT Heikel, josta sittemmin tuli meidän maamme "turnvatel' " ,
kulki gnroopan niin sanoakseni ristin rastin. Ruotsissa hän tutki
voimistelua tieteellisesti ja käytännöllisesti, oleskeli sitten pitemmän aikaa Saksassa, kävi Englannissa, Skotlannissa, Sweitsissä
y. m., kaikkialla voimisteluu~ kuuluvia olosuhteita tutkien, kaikkialla hyvää ja käytettävää vaariin ottaen. ~~ttä hän Saksasta.
kalliimmat arteensa löysi, sen käsittiinee jokainen, joka tietää
kuinka korkealle muitten maitten olosuhteisiin nähden kasvatusopillinen kehitys Saksassa on kohonnut. Sieltä hän sai sanomattoman suuren liikkeitten varaston ja siellä hän paremmin kuin
muualla huomasi voimistelun tärkeän kasvatusopillisen merkityksen.
Kotia palattuaan Heikel suunnitteli systemaattisen jakonsa Saksasta saatujen esikuvien mukaan. Mutta voimistelmmne, siinä
muodossa, johon se nyt on kehittynyt, ei kuitenkaan ole puhdas
saksalainen, eikä se sitä koskaan ole ollutkaan. Liikkeet ovat
osaksi erilaisia, metoodinen opetnstapa hyvinkin erilainen ja
voimisteJun päämäärä on meillä monessa suhteessa erilainen kuin
Saksassa. Tärkeitä terveysopillisia näkökohtia on siellä huomattavassa määrässä laiminlyöty ja sen sijaan on käytännöllisen VOImistelukyvyn kehittämiselle tarpeettoman paljo arvoa pantu.
Mutta jos voimistelumme monessa tärkeässä kohdassa eroaa
saksalaisesta voimistelusta, niin se vielä sunremmassa määrässä
eroaa ruotsalaisesta *). rrosin kyllä me Ruotsista olemme voimis-

telun alalla paljon hyvää saaneet. Olemme ruotsalaisilta oppineet
voimisteluamme tieteelliselle pohjalle perustamaan, olemme heiltä
omaksemme omistaneet sitä tarkkuutta, jolla he liikkeensä suorittavat, ja sitä huolta, .iota siellä ruumiin ryhdille ja liikkeitten muodolle uhrataan. Mutta - joitakuita poikkeuksia lukuunottamatta
- m~ emme käytä heidän liikevarastoaan, emme hyväksy heidän
systemaattista jakoaan, emme myöskään heidän peclagoogista käsitystään kouluvoimistelun alalle kuuluvista seikoista.
Kernaasti myönnämme, eWi voimistelumme ei vielä ole täydellisintä ja lopullista muotoaan saanut ja että se alkuunsa nähden
suurimmaksi osaksi ei ole omintakeista. Juurensa on se saanut
muualta, suurimman liikevaransa muualta, metoodinsa ja systemaattisen jakonsakin osaksi muualta. Mutta lainatavaraansa se Cl
ole ottanut yksinomaan toisesta eikä toisesta maasta. Missä vaan
jotakin hyvää ja käytettävää on saatavissa ollut, olkoon se sitten
vanhasta tai uudesta maailmasta, sieltä on aina listiä varastoomme
hankittu. Sitten on lainatavara olosuhteittemme mukaan muodostettu, yhtä ja toista on siihen kotimaistakin lisätty, harjoitusten
käyttäminen on muodostettu toisenlaiseksi ja sillä tavalla on saatu
uusi suunta, joka tätä nykyä vilkasta vauhtia menee ja tulevaisuudessakin epäilemättä yhä on menevä omaa alotettua uraansa.
Mutta voimistelumme ei tahdo vahniiksi viitattua polkua
orjallisesti seurata. Se näet ei tunnusta mitään erehtymättömyyttä,
ei mitään elävää eikä kuollutta auktoriteettia, jonka uskonkappaleita se ei rohkenisi epäillä, ei mitään pyhiä rajoja, joiden ylitse
se ei uskaltaisi astua. Se tahtoo kehityksessään noudattaa ainoastaan niitä lakeja, jotka selvä järki, kehittynyt tieto ja monipuolinen kokemus ovat oikeiksi tunnustaneet.
Kaikkeen sanottuun nähden tulee kai meidän kuitenkin myöntää, että voimistelumme nyt jo tämän lyhyen kehitys- ja vaikutusaikansa perästä suuresti eroaa tunnetuista ja tunnustetuista systeemeistä juuri niissä kohdissa, joihin nähden systeemi systeemistä eroaa, nimittäin opetusneuvoissaan, opetussuunnitelll1assaan
sekä päämääl'ässään.

*) Tässä tarkoitetaan sitä yoimistelllsysteemiii, ,jota Ruotsissa on Hjalmar Lingin ajoilta Haakka käytetty. Yanhan Lingin aikaisessa voimistelu;;sa
kuuluu olleen paljon yhtäliiistä meidiin nykyisen yoimistelumme kanssa.
Niin ainakin väitti Tukholman voimistelujllhlassa 1882 eriis Lingin Olni"ta

oppilaista.
Huomattaya muuten on, ettil Rllot~issa "nuoret" t. n. yhä pyrkiYilt
voimistelunsa suuntaa muuttamaan. Kuten mekin kiiyttävät he yhdistyksissään sallvavoimistelua, rekkiä ja nojapuita, "vanhoille" kauhuksi ja suruksi .
•
Ehkäpä koittaakin joskus se aika, jolloin Ruotsissa "nuoret" valtaan pääsevät! Silloin ehkä rupeamme heidän kanssaan samaa polkua m,tumaan.
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Miksi emme SllS uskaltaisi ja miksi emme tahtoisi tunnustaa,
että meillä nyt jo on olemassa oma suomalainen voimistelusys-

ruumiillisen kasvatuksen edustajat aineissaan saavat perinpohjaisempia tietoja kuin missään muualla maailmassa.
Monikin itseänsä ihaileva ja pikkuseikkoihin katsova nuorempi voimistelija ei ole aina täysin kyennyt näitä Heikelin
suuria ansioita puolueettomasti arvostelemaan. Sehän onkin luonnollista! Eiväthän nuoret omasta kokemuksestaan sen ajan olosuhteita tunne, jolloin yleinen käsitys piti "minkä korpraalin tahansa täysin kykenevänä nuorison ruumiillista kehitystä valvomaan"; eiväthän siis he myöskään voi oikein käsittää kaikkia
niitä vaikeuksia, joita Heikelillä oli voiteUavana, ennenkun hän
sai vanhat ennakkoluulot kukistetuiksi ja yleisen mielipiteen huomaamaan ja tunnustamaan voimistelun suurta kasvatusopillista
merkitystä. Mutta mitä nykyaika ei vielä täysin käsitä, sen
kyllä jälkimaailma on tunnustava.
Suomen Urheilulehden lukijoille esitän tässä Viktor Heikelin
kasvojen tarmokkaat piirteet. Lisättäköön vaan, että Heikel sekä
liikkeissään että kaikessa esiintymisessään on todellinen elävä kuva
siitä, kuinka tarkoituksenmukaiset ruumiinharjoitukset ja säännölliset elintavat saattavat myöhäisempäänkin ikään täysvoimaisena säilyttää sekä henkisen että ruumiillisen toimintakyvyn.

teemimme?

lear Wilskman.

WHtf.or

~tif.ttI.

I.

VIKTOR HEIKEL.

Edellisessä kirjoituksessani olen jo lyhyesti viitannut Heikelin
ansioillln suomalaisen voimistelusysteemin luojana ja kehittäjänä.
Tahdon lisätä ainoastaan pari sanaa.
Heikel on Suomenmaan J ahn, sillä, kuten J ahn Saksassa,
on Heikel meillä nyt ja vastedes voimistelujärjestelmämme perustajaksi tunnustettava; hän on Suomen Ling, sillä, kuten Ling
Ruotsissa, on Heikel lausutulla ja kirjoitetulla sanallaan voimistelullemme ansaittua huomiota ja tunnustusta hankkinut; hän on
maamme Nachtegall, sillä, kuten Nachtegall Tanskassa, on Heikel
aikaansaanut ajanmukaisen kotimaisen voimistelulaitoksen, jossa

w-

n.

iSu.omtn natitftn tJoimtitbluliiff.o.

S

elviönä on pidettävä, että naiset tarvitsevat terveyttä samassa määrässä kuin mi ehetkin, mutta naisille on ruumiin kaikinpuolinen kehitys miltei vielä tärkeämpi kuin meille miehille. Sen
vuoksi jokaisen isänmaanystävän tulee sydämestään iloita siitä,
että voimisteluyhdistyksiä naisia varten maassamme on ilmestynyt
ja että niitä yhä edelleenkin näkyy ilmestyvän. Näitten yhdistyksien johtajattaret ovat ainakin tähän saakka poikkeamatta olleet
tehtäväänsä täydesti perehtyneet, jonka ohessa ilolla mainittakoon,
että he aina ovat aatteensa hyväksi kiitettävällä innolla, hartau-
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della ja rakkaudella työtänsä ja tointansa varsm huomattavassa
määrässä uhranneet.
Helsingin naisvoimisteluyhdistyk~e~ toimesta ovat maamme
eri paikkakunnilla työskentelevät seurat muodostaneet n. s. "Suomen naisten voimisteluliiton". Tämän liiton tarkoituksena on ruumiinharjoitusten harrastuksen elvyttäminen naisten kesken. Tehtävänsä se tahtoo suorittaa m. m. panemalla keskuudessaan toimeen
määräaikaisia voimistelujuhlia. Sellainen juhla pidettiin viime keväänä Porissa. Juhlan näky"änä tuotteena on painosta hiljattain
ilmestynyt vihko, joka sisältää,. paitse kertomuksia liiton synnystä
ja toimesta, useampia osaksi ruotsiksi, osaksi suomeksi ansiokkaasti toimitettuja kirjoituksia. Tämän ensimmäisen vihon kasvaminen liiton pysyväiseksi aikakautiseksi äänenkannattajaksi riippuu tietysti siitä hyväntahtoisuudesta, jolla voimistelijat ja voimistelun ystävät sen vastaanottavat. Tahdon senvuoksi lämpimästi kehoittaa lehtemme arvoisia lukijoita kannattamaan kysymyksessä olevaa yritystä ostamalla mainittua vihkoa, joka on saatavissa naisten voimisteluyhdistysten kautta.

kotimaisen pystykorvamme, joka haukkuvana lintukoirana alkaa
metsästäjäin kesken saada yhä suurempaa tunnustusta.
Suomen kennelldubin hyväksymäin rotumerkkien mukaan
tulee puhdasrotuisella suomalaisella pystykorvalla olla:
Pää keskikokoinen ja kuiva, takaraivo ja otsa hiukan kaarevat, vaan otsan kulma jotenkin jyrkästi esiintyvä.

..

I. W- n .

•••

••
lOOEflIälIfl)lI ja kl)nologiia.
,5uomalahnm pl)nft)ltotUa.
Koska tottuneitten ja innokkaittenkin metsästysurheilijain joukossa on paljon sellaisia, jotka tarkoilleen eivät tunne eri koira;;;uja"" tai varsinkaan eivät voi eroittaa toisistaan puhdas- ja sekarotuisia koiria, on aikomuksenamme joka numerossamme esittää
lukijoillemme tarkat tuntomerkit sekä kuvan maassamme enin käytetyistä ja huomiota ansaitsevista koiraroduista, yhden kerrallaan.
Sopivimpana alkuna tälle sarjalle olemme arvelleet olevan oman

"Oma" (F. K. S. B. 271). Omistaja neiti Ella Waden. Kasvattaja talollinen Erik Kauppila Haukiputaalta. Koira on synt. lokak 1895. Isä "Vahti of
Kerttula" (];'. K. S. B. 8); emä "Minne" (F. K. S. B. 15). I palkinto Oulussa 1896.

Kuono soukka ja revon kuonon näköinen, hiukan pyöreähkö,
yhtä leveä silmistä kuonon päähän asti, jonka tulee olla mustan.
Tummempaa värivivahdusta kuonon päässä ja huulilla ei lueta
lajivirheeksi, vaan kyllä aivan musta ja lihakas kuono.
Huulet hyvin suljetut, ohuet; ylähuulet eivät saa riippua alahuulten päällä.
Korvat hieno karvaiset, useinkin tummemmat väriltään, erittäin liikkuvaiset, asema korkealla, terävähuippuiset, keskinkertaisen pitkät ja leveät sekä jäykät ja pystyt. Korvien väli paremmin lyhyt, kun ne ovat eteenpäin kiiäntyneet.
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Kokonaisvaikutus. Ruumis lyhyenläntä, asento hyvin terhakka ja taistelunhalua ilmaiseva; koiran koko olemus ja varsinkin
silmät, korvat ja häntä osottavat eloisuutta, joka erittäin ilmenee
silmien villmissa liikkeissä, koiran hÖrhötellessä. Erikoisuutena
suomalaisella pystykorvalla on metsästyshalu ja rohkeus. Kelpaa
niinhyvin lintujen kuin nisäkkäiden pyyntiin.

Viaksi luetaan, jos korvat ovat terävässä kulmassa eteenpäin
kääntyneet, vinossa asemassa ja hyvin karvaiset korva-aukon kohdalta sekä pehmeähuippuiset.
Silmät keskikokoiset, ' soikeat ja vinossa asennossa, katseeltaan säyseät, mutta eloisat ja tarmokkaat; ne vajhtelevat väriltään, mutta ovat kuitenkin useimmiten keltaisen- tahi tummanruskeat.
Kaula keskipituinen ja jäntevä.
Selkä suora, leveä ja lyhyt.
Lantio ristiluiden kohdalta suora, ei kalteva.
Rinta kaareva, ei kovin leveä, vaan syvä.
Vatsa ainoastaan hiukan ylös vedetty.
Lavat jotenkin pystysuorassa asennossa.
Jalat ovat sopusuhdassa ruumiiseen, keskipituiset, vahvat ja
suorat, kinttunivel suora, reisien takapuoli runsas- ja pitkäkarvai-

m.

Kirj. A. Th. Böök.

akaan suloisen hervottomassa tilassa sängyssäni ja ainoastaan
vähitellen tulen itsetajuntaan. Kuulen puoleksi unissani vanhoja
tuttuja kolkuttavia ääniä lähellä olevasta riihestä, jossa rukiita
puidaan. Itsekseni ihmettelen kuinka monta hauskaa muistoa menneistä retkistä ja tapauksista voi liittyä muutamaan tuommoiseen
yksinkertaiseen ääneen. Sellaiset satunnaiset vaikuttimet ulkoapäin
herättävät meissä usein kaipauksen tunteita entisistä "paremmista
ajoista" ja. vanhat muistot vierivät ohitsemme pitkänä saljana,
suloisena, lämpöisenä, hienona kuin löyly hyvästä kiukaasta ja
me vaivumme niihin. - - Vaan jo vanha Ilmajoen Könnin kaappikello lyö 3 ja havahdan ylös lämpöisestä sängystäni. Tuskin olen silmiäni aukaissut,
ennenkuin Pyyti, haukkuva lintukoirani, jo on vuoteeni vieressä
ja ilmoittaa ystävällisellä kädennuolemisella ja innokkaalla hännän
heiluttamisella, että jo olisi aika metsään lähteä. Kyökissä on jo
vaimoni täydessä hommassa, niin että saan lasillisen teetä ja kun
vielä pistän poskeeni parisen voileipää, olen valmis lähtemään.
Tahtoisin suosittaa kaikille metsästäjille, jotka eivät sitä tapaa
käytä, tuollaista pikkusta suurusta ennen lähtöä, tapahtukoon
se kuinka aikaisen hyvänsä, sillä siitä on se hyöty, että sitten
voi olla syömättä vaikka koko päivän, jos niin vaaditaan. Kun
Pyytin kanssa lähdettiin, niin harvoin sitä palattiinkaan, ennenkuin vasta iltahämärässä.
Aamu oli kaunis ja ennusti kaunista päivää.

nen, kannuksia ei saa olla.
Käpälät vahvat, hiukan suipot, sen kautta että varpaat ovat
ainoastaan vähän kaarevat.
Häntä korkealla, juuresta vahva, pitempi keskinkertaista,
runsaasti varustettu pitkillä kiiltävillä höytykarvoilla, kippurassa
selän yli, huippu taaksepäin tiiviisti reiteen painettuna.
Vikana pidetään, jos häntä on selän yli kaartuva, huippu
ongenkoukunmuotoiselle kaarelle kääntynyt tai riippuva.
Karvapeite päässä ja etujaloissa lyhyttä ja ihonmyötäistä,
ruumiissa sitävastoin pystyä ja karkeaa, seljässä harjasmaista. Karvan juuressa on lyhyttä, pehmeää, ja väriltään vaaleampaa villaa.
Niskassa ja lapojen yläpuolella sekä kaulassa on karva pitempää
ja muodostaa usein n. s. kauluksen.
Väri on ketunkarvainen tahi kellervän-punainen. Maha. ja
hännän alapuoli ovat vähän vaaleampia, hännänpää useimmiten
valkoinen. Valkoista rintaa ja valkoisia käpäliä ei pidetä lajivirheinä, jota vastoin mustia sudenkarvaisia y. m. värivivahduksia ei suvaita, eikä myöskään valkeita pilkkuja muissa ruumiinosissa kuin yllämainituissa.
Koko. Korkeus lavan kohdalta 40-46 sentim.
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Sumu peitti sakeana vaippana Kuhmoisten Roinilasta Päijänteesen päin luisuavat niityt ja pienet pellot aina lahteen saakka,
näyttäen suurelta aavalta mereltä, jO,:'3ta; yksityiset puut, latoj en
katot ja kunnaat saarien ja luotojen tapaan kohosivat. Ilmaa täytti
n enäkaivoa make'a sti kutkuttava usva, kuivavien heinien, äsken
leikattujen perunavarsien ja riihen haju. Västäräkki oli liikkeessä
jo sekin ja lensi sirosti ja kiekailevasti kaattaen ometan katolta
kal'japihalle, jossa lehmät yksi toisensa perään nousivat, oikaisivat kangistuneita jäseniänsä _ja jäivät matalan karjapihanaidan
yli meitä töllistelemään.
Pyyti hormnasi kovasti lähtöä ja "rinkilä" vapisi innosta. Olen
usein ihmet,ellyt kuinka monta tunnetta koira tuo esiin hännällänsä; sillä se osottaa rakkautta, inhoa, pelkoa, vihaa, kauhistusta
ja ties mitä kaikkia.
JjJnnenlnm lähdemme matkalla pyydän lukijan luvalla saada
esittä~i Pyytiä, n elijalkaista tovel'iani monesta kamppailusta. Pyyt.i
oli "ehta" pohjalainen pystykorva, Hovaniemestä kotoisin ja aikoinansa alallansa paras koira, minkä olen omistanut. Oli, sanoin, sillä ukko on nyt vanha, hannaaotsainen, kankeajalkainen
invaliidi, jonka ennen juhlallisen tuuhea kippurahäntäkin on käynyt kapeaksi kuin "vanhan levan leHi" . Kuulonsa on hän tykkänään kadottanut ja näkönsäkin on jo huono. Jos tahdot sitä
huutaa luoksesi, ei ole muuta keinoa kuin että kovaa poljet lattiaa ja kun se silloin kavahtaa ylös, sormellasi viittaat sitä luoksesi.
Pyytin äidin omisti ainakin kymmenkunta vuotta sitten kuuluisa metsästäjä Lovikan Eetu Rovaniemellä, hyvin tunnettu entisen "Sporten" lehden lukijoille nimimerkki H. R. S:n hauskoista
kirj eistä Ylitorniolta. K errotaan äidistä, että se haukkui metsoa
ja teeriä, vaikeni jos tapasi pyitä j a jäi seisallensa lymyilevän
metsäkanan eteen. Kun sain Pyytin, oli se, jos kohta vaan parin vuoden vanha, jo kahdesti muuttanut omistajaa. JjJnsimmäinen hylkäsi sen, koska se muka oli liiaksi arka, ja toinen - "joka
miehen koirana". Mutt.a kuinka olikaan, ei Pyyti ensimmäisestä
päivästä alkaen ilman syyttä jättänyt kotiansa ; pysyi uskollisesti
kotona kaupungeissakin ja esiintyi aina todellisena gentlemannina
lap~ia kohtaan, joiden paras ystävä ja vartija se aina on ollut. .
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Ainoastaan silloin klln jumi olin palannut jostakin jänisj ahdista, jossa Pyyti tietysb ei saanut olla mukana, se usein jonkun
pöydän tahi sohvan aJt,a kauemmankin aikaa vnsein silmin tarkasteli pienlmpiäkin liikkeit.iini hyvin tragikoomillisen näköisenä. ~en
ajatuksenjuoksn oli silloin selvästi: "kuka peeveli käski sinun
jänisjahtiin menemään ja miksen minä saanut olla mukana '? "
Pyyti ei muuten pitänyt. nelijalkaisesta seurasta metsässä. Yhden
ainoan k enan jiitt.i se minnt metsiWn, kun pl'ofessori B:ll kanssa
olimme yhdessä linnnstamassa ja Pyyti joutni tappeluun B:n J aakon kanssa. Pyyti suuttui kovasti ja lähti Suoraa tietä kotia.
S01'sajahdissa oli se yhtä mainio kuin metsässäkin ja toi empimätUt ammutun linnnn vedestii., ellei venettä ollut saatavana.
Mutta palataksemme Inatkaamme, lälo;imme siis t.allustelemaan läh ellii olevan Kissajäl'ven rantaan ja sinnu mennessä t ein
matkasunnnitelmalli. Päät.in soutaa Kissajärven ylitse ja sieltä
nonsta sille ylängölIe, joka ulottuu aina Harmoisten kylään saakka
ja joka otelii.ssä muodostaa laajan P äijänteesen 'pistävän lllcmell,
lnikä päättyy jyrkkään K elllamiien kä1'keen.
1%ei! Pyyti veneeseen perämieheksi ja sitten lJienen Kissaj ä1'ven tyyntä pintaa halkomaan. Kajaanilaisen uistimeni heitin
veteen, koska hanit parhaiten syövät Slllllun hälvet.essä, mutteivät
uillä kertaa Kissajäl'ven ukot olleet syömisen ltalussa, vaikka pienet hanit jo kuuluivat molskivan kOl'tteiden, vesiapilain ja palpakkoj en keskellä. Lähellä olevasta pien estä Unnasjä1'ven suolammikosta, jossa J'lmtanat elust.avat, kuului ohrasorsan mahtava "käiik,
kä, kä, kii, kä" ja hmjulta Kissalan talon yläpuolelta laulUl'astaan
raikkaat aamusäveleet. Pyyti istui p el'ätuhdolla kOl'vat terävät
. kuin "umlen kuun sarvet", sieraimet alituisessa liikkeessä, ja terävästi tähystdlen kaikkiin eri suuntiin. Kyllä siinä koirassa, jos
missään oli "oikeata vel'ta".
Kissaj iil'vell rannalta kohoaa maa vähitellen, kunneB se vihd~in. Il:Ullttllll. vm'l'attain tasaiseksi havupuuta lmsvavaksi yliingOkSI, Jossa pI enempiä soita ja räm eitä on t.avattavissa. Itse ])01'rasmaalla, .l ok a osaksi on vanhaa kaskimaata, kasvaa enimmäkseen
seka~ets~ä ja sidlil un myös ahoja, vetiBiä suonotkoja ja tiheän
kasklpel'älSell Jehtillldsän ym!Järöimiä pienempiä kallionkenloja.
.)
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- Siellä olin uselll ennen tavannut metsoja, mntta tiillä kertaa
ei Pyyti löytänyt mitään silW taipal eelta. ~FJn kuitenkaan ollut klllkennt kauvan fmnenknn jo ylhäii1t.it yliillgön Iai(lrtsta, jossa ti es in
• tavallisen ison suon olevan, kuulin Pyytin hanldm van. l\Ietsot oleskelevat tithiin vnoden aikaan (eloknlls:'iH) llli elelliiiin soi(len rannoilla, joilla mustikoita kasvaa. Sykkivill sydii lllin rnpesin pyrkimäiin ampnmamatkalle. Hiipiesflil on suurin varovaisuus tarpeen .ia, siinähiin onkin tänlmltaisen metsästämisen paras v iehätys. Jo kankaa eroitin äiinekkiiiin "kok, kok" , .iolla t110 k::malintnmme pulskin edustaja ilmoittaa knllllllastnksensn .ja tyytYllliitWmyytensii siitii, että on tllllll t hiiirityksi ]"nnhall isossa kotielämässiiiin
salomaan hiljaisuudessa. Tih eiin lepikön liivitse pitäs in , 'ermttain
helposti knpera.ll k a.lliokollmn kylkeon, .ionka toisl'lIa pnolulJa ;.:110
alkoi ja jossa Pyyti klllllni hankkuvan. Kallio oli melkein pal.ins,
niin t~Wi. ainoastaan siellä tiiiillä kasvoi knihtnnnt miiJlllynknivnnen eli kii,p erty nyt punammjainen pihlajapahancn . Jonkllll lll l'f rin
piiiisin vielä pitkin kallionknvetta ja sitten en pU.iissyt .';en l,( loH\mäksi. Samassa näin jo kuitenkin Pyytinkin, joka istni selin minl1un päin ja haukkua lasketteli muuatta mäntyrybmiiä kohllvl1
ainJ vii1iin tähystellen ympärillensä. Erinomaisen tarkalla aistillaaft hnomasi se minut pian; kun vatsallaru ränsistyneen pihlajan
takana l1lakoilin ja pyöriihti heti llJäntyjen toiselle puolelle, niinkuin hyviin pystykol'val1 tulee tehJäkin. Seurasin teriiviin knonOll suuntaa ja tarkastin suurinta mäntyii. Olen tohnyt. senhno111lOn että, metso, erittäinkin koiras, istnmasij aksi mielninunin vnlit.see suurimman j a mutkaoksaisimm an hongan, mikii. lähellii kHiivan. Ampnmaväli oli jotensakin pitkä, mutta muuta neuvoa ei
ollut ja kun samassa näin suuren koirasmetson riippuvine siipinee n
pyrstö pystössä ist.u van oksalla, täht.äsin pitl{in kalliota..-;l a luottaen vasempaan ahtaaksi näverrettyyn pyssynpiippmmi aJmnuin ja
humaa, suurella rotinalla l'omahti metso melkein Pyytin snuhun.
Riipustettuani met.son metsästyslaukkuni sivuun, läksin pitkin
suoniaitoja kiemmtelevia karjapolkuja samoamaan ja .ioudnin sitten itse hav nmetsään. Olen aina ollut synkkien havumetsien ihailija, sillä ne tarjoovat paljon viehätystä lämpöisine, pehmeine viireinensä, jota paitsi ilmakin niissä on hapesta rikasta ja mi tä ter-
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vellisintä. Sieltä en kuit enkaan saanut liikkeelle UJit.~län, eikii I1l d sän hiljaista aamnhartautta häirinnyt muu kuin siell ä täällä kanvaksi
kuuluva palokäljen piinytys ont,tojen kelohonkien kylk een. K ello
läheni jo 8:aa, kun olin kulkenut kolw ylänkömaan lävit.se ja saapunut sen t.oiseen laitaan, jossa ylänkö viettää Hanuoisten laaksomaahan, j oka taas vähitelleen kallahtaa aina Päijänteeseen saakka.
l<Jn enää toivonut t,apaavani lintu.i a, kun yhtäkkiä h avmn etsän laidassa olevasta tiheästii, lepikosta kuulin hirveiitä J'otinaa ja
sieltä lentää J'Usahti metso t.oisensa perästä. Lnin yksi, kaksi -seitsemän --, ahaa - tästä tnlAe toinen leikki.
Tahdon t.iissii 11ll0mauUaa, eWi Pyytillä oli tapana haeskella kaart.atm molemmin puolin niin, ottä se väh än väliä ha,}kaisijan suuntaan tuli minua vastaan. Siitii, oli se etu, että
usein sain ampua jo lilltnj en ylös lentäessä maasta ja niin tapahtui nytkin. Muit.t,en hajant:uessa haVllmetsään istllut.ui nuori koiras mäntyyn amjlumamatkan päii.hän ja sen ti etysti nykäisin
heti mättääseen. Pyyti oli sillä aikaa painunut havumetsään meti:!ojen J'eittiä seuraten, eikä kanvankaan, niin jo sieltä päin kuulin
hankuntaa. Olin juuJ'i aikeessa lähteä sinne päin, kun äkkiä kunIin rapinata aidan takaa lepilwsta, josta Pyyti oli linnnt pannut
liikkeelle. "Kyllä P yyti itsensä hoitaa" a.iattelin itsekseni j a kapusin aidan yli lepikkoon. l<Jn ollut siinä montakaan askelt a
ottanut., kun näin metson juoksevan j a pysiihtyvän kiven taakse,
niin et.tä katajan pensaan takaa ainoastaan pää pilkoitti, Menin
likemmäksi ja ammuin sen lentoon läht.i essä.
Metsästä kunlui yhä Pyytin haukuntaa, .jonka vuoksi läksin sinnepäin ja ammuin kolmannen metson. Haukkui se vielä
neljät.täkin, joka istui kuusen oksalla ,jonkun metrin päässä P yytin kuonosta, mutta lint.u lensi ennAnlmin pii,äsin ampumamatkan päähän ja oli se sitäpaitse koppelo, niin· etten siUi missään tapauksessa olisi ampunut. Olin 8:sta ampunnt kolllw ja päiitin siis j ättää poikueen J'Uuhaan siksi vllOdeksi.
Vihelsin Pyytiä pois metsästä, kuljin lepikon lävitse, istahllin sen toiselle puolella olevan kallion lappeeseen, sytytin pape1'ossin ja koko huomioni kiintyi erinomaisen v.iehättävään näköalaan, joka eteeni aukeni.
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]jdessäni laaksossa oli koko H al'moisten kylä, jonka m Olllväl'iset, keltaiset ja punaiset, rakennukset viher'iätä pohjustaa vastaan tarjosivat mitä kil'j avirnman l}ll\:an. Etempänä etelässä kohosi !'ann,llla, l'iippakoivuj en ympäl'öil1liinä, entisen ~)i ehoniem en
kartanon llntioksi jätetty piiiirakennns taitekaUoinensa ja vanh anaikuisille villttiloukkoiucnsa. Kun viimeksi i>i(·}Hi olin klymiissä,
olivat lllllUl'ahaiset rakentaneet pesänsä -- sn,liin. Sieltä näky i
pitkä 1..:immeltelevii. jnova PäijiiJlneHii. silmii.n kantamaan saakim,
päättyen K ellosalmen lliem@ell, .iolla valkoinen merilllerk\';:i viUäht eli
kuin lokki nOlU.,evaa ukkospilveä v astaan. Knnk<ll1a 111l1l'kin<li>fHt
viilkähti mahtavana iso Tuhin selkä. - _.
Ulin aika lailla v äsyksissii, Imu kn onllinl\ni saaVUll1 Litun
kei>tikiev::u·iin. Siellii syötyälli heittäy\ly in kol'1waksi kokoon pannulle siingyllo, eikä kanvankaan, niin seinälle J'iipustutnt SkolwIeffin ja Gurkon kuv at k atosivat :,;illllieni edestii .ia -- nukuin.
Iltapäivällä läksin taas matkalle ja piiätin painua met.siin läpi
Jakamn tOl'IJpaall,joka (jn Lummeneen rannalla, ja sielfä sout.aa.jii.ni~
saaruen, .iossa toivoin teeriä tapaavani. Olin saapunut melkein J akamu mntaan saakka mitään näkemättä eikä Pyytiäkään näkynyt
eikit Imulunnt. j;ji ollut siis muuta neuvoa kuin p alata takai sin
samaa tietä ja vihdoin knulinkin Pyytin haukuntaa. Saavut.t·uani
paikalle, ammuin pitkiin matkan päästä vanhan ahon poikki yksiniiisen koirasmotson, jota Pyyti haukkui ahon toises:,;a laiJassa.
Ahon vi eressä oli kaskimaa, jos~a muuan mökkil äinen oli rukiin
t.eossa. H än kertoi ett ii. Pyyti oli koko ajan haukkunut.. P a ri
kertaa oli se lähteny t puun alta ikäänkuin sCUl'atakseen minnn
.jiilkiäni, mutta taas palannut takai sin. Läksin ny t toisen kel'l'an
Jakal'aa kohden ja Imuvan kuulin vidä metsän hilj aisuudessa kol'venperkaajan äänekästii "tpu liki ", "tpu liki", jolla hän kehoitti
vanhaa ruunaansa kivi stä kaskoa tehclessänsä.
Saatuani veneen Jakamsta, sowlin jäänissam'een, .jossa on
kuitenkaan muuta ampunut kuin oh\,[\so1'san. Oli siellii 2 vanhaa
teerikukkoa, vaan ne len sivät pois koko saaresta.
Mutta .io oli aUl'inkokin laskemaisillansa j a matka kotiin pitkä ;
oli siis palmunatkalle lähdettävil. Nauttien kauniista illasta, Jäl;:SlIl
Ll1lumeneen rasvatYYlltä pintaa soutamaan Jakama kohl1 nn.
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Hakklll'illläeltii kuului ]1,timonen nlikas "hoi k otio" ja 80rSl"t11io!Ilen lahdell a yksinäinen myllyrni es sontaessaan lauloi s11l'ullista lauluansa, niin että metsä vastaan kaj ahti. K aukaa etelä!;tä kuulin
Alhon kartanon, entisen vanhan kot.ini l'uokakellon , joka herätti
kaihomielisi ä muistoj a entisiltä ajoilta .ja luot.eessa Terl'ikallion
puolella kirj asi laskeva aUl'inko J ak aran selkihl monilIa väreillensä
- valkoisesta tnlipunaseen. Oli j o varsin pimeä, kun kyytihevoselIn ajaen saavuin kotia Lihm kestikievarista.

1fl;luufamia

ffi

~lalto ja

11.eto.elätnfen fyät1iftämin.e:5:fä.

etsiilll'iistaullue vaarallisin vihollinen ja pnhin hiivitbij ä on
kettu, t uo viekas ja sukkela koiran snkulainen. SiUe tosin vetää
kyllä vel' toja ilveskin , mutt,a koska kettu on paljoa tavallisempi
.ilt niihl runsaammin löytyy, tahdon keskittää kertomukseni etupäiissä tämän peto eläimen hävittämiseen.
K ettu oleskelee pal'haastaan sellaisilla seuduilla, joissa on
vaihdellen ahomäkiii , viljelysmaitn .j a vesien käymi ä aloja.. l sommilla tasangoilla ja s\Hu'ommissa metsissä so pi jumi mielellään
viihdy. Lehtiuwtsiiä n iiJ;yy so pitiivän hlwumetsää parompana,
lllutta mielellään oleskelee se kuitenkin nuorissa tiheissit kansikoissa, vaikIm nämät olisiva.t lähellä lehc1ikkojakill .
Kettu liiklmu ylimalkaan ainoastaan öisin, Piiivällii se lepäii
taH:jassa pensaikossa, vil.j an soassa tai kahilistossa, lll\1tta voi myöshin valita lepopaikakspen jonkun korkeamman p aikan, kiven tai
kannon , l11istii se voi tiihystellä joka taholle.
P aitsi useampia l11uita pyyntita poja, niinkuin ajoj alLtia n.loviidlii, jiiniskoil'alla y. lll., lma;,;lmlta ampumista öi;,;in, hiihtämistii
.ia muita sellaisia, .j otka paraitcn soveltuvat syksyllä tai talvella
(lllYJ'ky llii pyytämistä emme erittäin Sl1osi), on nii.in keviitpuolella
ol'iWiin tehoisatn ketun l'll'sien etsimincn ja h ävittäminen. Tosin
voidaan tätä tapaa vastaan tel!llä so hyvin oikeutettu llluistutus,
että turkikset siten menevät hukkaail, mutta sitil ei auta katson ,

tahtoo s~ilyttää itselleen met.sänriistaa syksyllä ammuttavaksi.
Var sinkin on sellainen kettu, jolla on poikaset, tavattoman t.urmiollinen lnetsämiishtlle, linnuille .~ a ,jäniksille, se kun kantamistaan kantaa otllbia pesälle, missä suuri osa jää syömättäkin.
Kehm kiima-aika alkaa tavallisesti helmikuun alussa ja y hdeksän viikon Imlnttna eli huht.ikullssa synnyWiii, naaras ,)-6
poikasta.
Pesänsä laatii kettu mielelläiin vanhaan llliiyrän pesään, JOs
sellainen on saatavissa, mtmten kaivaa se itse pesänsä puunjuurien
alle j a hiekkakankaaseen. Pesäpaikakseen valitsee kettu jonkun
pienehkön tiheäpensaisen mäen, mahdollisimman sokk010isen, j onne
puunjuurien aUe t,ai kivilonhikkoon laatii pesänsä.
lVIit,ään erityisesti varmaa keinoa ketun pesän löytämiseen en
tiedä suosittaa. Ainoa keino on tyystin haeskella sellaisilla seuduilla, missä kettuja talvella jäljistä päättäen on huomattu oleskeleyan. Kuitenkin on hnomattava, ettei kettu p esäänsä mielellään
laadi sellaiselle seudulle, mi ssä ihmiset palj on liikkuvat. Ainoastaan poikkeus tapauksessa voi pesän löytää lähellä ihmisasuntoja.
Erittäin tarkasti on tutkittava sellaiset louhikkoiset mäet, jotka
ovat lähellä niitt.ymaita, missä teeret, metsot, pyyt ja jänikset
elostavat. 'l'oisinaan voi myöskin hajun _mukaan löytää ketun
p esän, sillä siitä varsinkin hi enon tuulen puhaltaessa lämpimällä
säällä leviää hyvin paha löy hkä .
Kun pesä on löydetty, on sumint.a varovaisuutta noudatettava, jos tahdotaan saada sekä poikaset cttä molemmat vanhemmat
ammutuiksi. Koko ket.tuperhe itse on sangen varovainen, jos se on
huom annut jotain epäluulon al aist,a pesänsä ympärillä tapahtuvan.
Parasta on senvnoksi, että metsästä.iä koettaa piiloutua niin tarkkaan kuin mahdollista ja asettua aina sopivaan tuuleen, sillä lwt ulla on mahdottoman tarkka vainu. :Myöskin on pidettävä hu olta
siitä, ettei kettn saa selkoa ,jäljistä, jonka vuoksi on parasta hangata i:i<lappaansa antmoita vahvasti kmtscn havulla tai vielä parempi keino on voidella n e sillin suolavedellä. Paras ai ka vanhojen kettujen ampumiseen on auringonlaskun aika, jolloin emät.
tuovat saalista pennuilIeen. Ensiksi on ko etettava saada uroskettn ht'ngilt ~i , sillii. jos se p~Uiset' ainoastaan säihähdykseWi, tietää
.10S

s.-'· kyllii VHI'Oa itsem:å. Naaras h,HS pitää enemmän hu olta pennu istaan ja antantnn kyllH toisenkin kerran vaaraan. Paras k eino
sn,vla lllo1pIllmat vanhat ketut. samalla kertaa ammutuib,i on, jos
kaksi lllPtfiilstiijiiii on y htaikaa viiijyksissä. l'oisen tulee silloin
piiloutuH aiv,lIl jll'fiiiu ii ii l'cll f', toisen taas n oi n 100 t·ai 150 askeIl'(']1 päähii'H fi iitii . ~~lU: in tulc l' p esä n luona piilevän metsästä; jän
illll[l1Ht ja pysy ii sitte "ivan hiljaa. T oisen ketun kaadnUna hiipii toinen pi tbin ,~j all j onkun matkan pää!;sii pesält,ii. j a sattnn
"i ten aivan odottamatta ulompana p esäItä vaani van ampujan luodinkantamallC'.
Kuu molemmat vanhat ve i.i arit on saatu tapetniksi, voidaan
pennut heittää seuraavaan aamuun rauhaan, mutta jos vaan t.oinen valllntlo,if-ita on kaatunut, on koetettava saada niin monta pentua
kuin suinkin, sillii yön kuluessa lmlettaa toinen vanhemmista penuu t pois koko sencluiHn, ellei pesti.ii. hyvin sulj eta, mikä useimmissa
taranksissct on varsin vaikeata, siIHt pesällii tavallisesti on monta
kiiytävilä, jota paitsi kettu ]Jian kaivaa h nonot telkeet pois. Jos
toi nen vanhoista ketuista ei n äytä tul evan amp umamatkalle, on
parasta päästäii ajokoira irti Sen edessä .iuostessaan se pian
1l110htaa kaiken varovaisuuden ja hakee piilopaikkaa pesässään.
Koiran ajaessa tulee metsiistäjän liikkumattomana ja, hyvin piiloutU l1cena seisoa pesän luona .
Jos on Utl'koituksena ampna aino astaan pennut, mennään
.i onakin päiviinpaisteison<l päiviinä pesälle, jolloin pian nähdään
IH'n(ujen kÖll1pivii.n piiiviinpaisteeseell tep;lstelemaan. I,aukauk,,(~ n jälostä no ky ll ä kiireesti ri elltiivät takaisin pesään, mutta tukvnt taas, kll n kaikki on lliljaa, ulos pelmuamistaan jatkamaan.
Kun kerran on kysymys kettujen kaatamisesta pesäItä, tahdon vidä huomauttaa erittäin tehokkaasta keinosta, millä kettua
p"siii:i~iiiln v oidaan ah(li sta,a, jos nimittiiin se ennen ampumista eht i i Illnlaansa pistäy tyii. T iihän onkäytcthivii. tavallista mäyräkll irila ja on se, etenkin, .jos pesii, on hi eldmk anka~tssa, varsin
V/\ITnto ll.
::-\e ttlllkeubm ketun lu okse vaikka kuinka syvälle ja
,,"n hallkllllllasb! vo id aan knnll.a, millii kohdalla otus maan alla
011 .i' l si ihcn kohtaiUl kaiva a aukko.
Useiu tappavat miiyräkoirat
lUYliskiu h·tUll p Gsiiiin ja J'Hastavat SPIl "ieltä ulos. Ketun pyy-
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täjien olisi sen vuoksi aina tarpeellista pitää mukanaan yksi tai
paremmin pari hyvää mäYl'äkoil'aa.
Vaste'des tulen aikoinaan tekeJ.l1ään selkoa muista eri vnodenaikoihin sopivista ketullpYYlltitavoista.
Väinö Kahilainen .

-----

J'f

1\uin heike hmaskulkusten
Niin haukku. haukku käy.
pois loittonee. taas läheten;
j'vfut jussia ei näy.
17ei heijaa.
Jos peijaa!
1\as niin.
Jo mikko puikkivi pensaisiin.
Nyt laukee.
tuo raukee
1\äy koirat sen rinnuksiin.

j\i. aika repo retkale.
Sen ensi laukaus kaas;

Jos loppu
Yks hoppu.
Niin saa
pian toisehen kiiruhtaa.
taas paukku!
Ota laukku
Se saalista kaipajaa.

j'vfut j'vfusti loikki loilolle.
tuo vainuu. vainuu taas.
Yks sauhu!
Soi pauhu.
pois vaan!
1\as koirat kuin innoissaan! 1\äy helske.
1\äy melske. 1\en tässä nyt joutavaan!

Oi. kuusikko kuin kirkko on.
j'vfut koivut punotlaa.
Ja lehtikylvö nurmell' on.
Sen kauniiks kirjoaa.
Vaan tuohon
1\as suohon.
17ui. hui
Nyt Jaakko kompastui.
Sait naukun!
Vie laukun
Suolampi ; kuin sorsa se ui.

Nyt polkkaa jänö potkivi.
Niin meiläi tanssittaa;
Vaan piuta. pauta paukkuvi
tuo pauhun vaientaa.
Jo kaatu ?
-Ei saatu!
1\äy näin.
1\un ampuu mäntyä päin.
17ae. 17alli.
17ae. Nalli.
tuosl' äärestä mättähäin!

Jo taukos hetkeks hau ja hau
j'vfit' ois jos istahtais!
On vatsa tyhjä. huutaa nau.
Jos hiukan haukatlais!
tuo raiska
On laiska. --.:.
Eipään;
taas .5:assinkin jopa nään.
Oot maannut,
Nyt laannut 1\un syö niihin käsketään.

Näin jahtiseura melakoi.
1\un metsät meuroaa ;
17oihoijaahoota vaarat soi
Ja ryskää rytömaa.

On pöytä kanervainen maa ;
l\as paavo hiessäpäin

1Ilil:efllämi:eI):en laulu.
yt miehet reimat metsähän.
1\un torvi. torvi soi
Ja luona pellon pengermän
Jo hallil haukun loi.
17oi. .5:assi.
tuo passi
On mun;
tien suussa on toinen sun.
Suus tukkoon
1\ uin lukkoon;
puun varjohon piiloudun.

,.
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Syö ahmii - metrin makkaraa
j'vfä laukussansa näin.
Jos lihaa
€t vihaa.
Niin saat
Sä linnunkin kaula maat.
j'vfi kumu.
jYH humu
Soi loitolla. kuunnelkaat!
l\äy haukku. haukku. pyssyni!
1\as niin nyt saalis mun.
Vai! Jaakko. miksi pyrskitki. 17än luun sai kurkkuhun. Voi töllö.
1\uin pöllö
.5:ens luo
päin pöytää laukkujen luo.
Niin pussi
Nyt. jussi.
Sun pääHesi piilon suo.
taas poijat reimat metsähän,
1\ un torvi, torvi soi;
1\ uin sulhasena häissähän
j'vfies siellä teutaroi
-Ei huolta
€i puolla,
JYlut suu
Vain riemuhun riehautuu.
Sun rintas,
Sun pintas,
Ne ~aunihi~s ~ir~asluu.
i\eeni i\oine.
_ ·- x- -

.. Niin ", jatk0i 11 kl<o ha;j :uni eli spnii, " llw.:~ä !';P taas olikaan ____

s (~

mm hyökldisi met.sästä ii kkiii kolme ~nt --- onkin sllsi tuolla lluoneen alla."

"PJikös kettn~ lllP ~jnii nyt vaan s ii tä sw;ijnt lli;ta."

oli '; lllIl"f'WI ';11."ivlIOlpIlH .IHH1, klln llllllltalJl:ma tnlvi-iltana

Kaikki l1ll0nee:-;f;a oli.int l'i.irllistiviit kcwviaan ja l'lIlIntl ·. li \"i1t. Haps,'

"F~i, 1Illltta. knllles~ kyllä si ellä on sm.:i. Kuule" kuinka se
1)\\ reskelef' lui ta. .Ja --ah ~ Miina on Vitl'llHlHll i:i ittenkin .jilttiinyt OVf'll

.jatl{ lIi.

auki.

lnmlu i Olniilli"t<1 rnp,;ettn kantto ri Kont.ti,;uu hu()n een nlllstaf;la.
.M iriibin :-;(' lIIaht oi

k fJ ittiiJsr,;ii, -

)

lDntta jos siellä

011<1')

KH tsoHiin oliko pi il"" l\l iill1l

s iolliilliin tuo oli . Kaikki olivat siis .i0 s isiillii,lImlta

tiin.

Niin .ia onhan sidlii se lammaskin, mikä täniiän teUl'tUitetVoi kuitenkin, nyt ~e syö i':'en lihavan lampaa n.

Peijak-

kukah an oli tuolla hu oneen alustnssa"! Kaikki oli vat- iiiinet i. Huo-

kaan p et.o ~ "

lettolllan nii köisenii lll es kr,1i n k ko Kunttinen postista lllohl.in san omalehti ii, mntta ,ljatu],r,;en"a sOllr<1sivat. tuota. omit,nista rap!-ietta

11 lloneen alla.

tään. Kun hii.n nyt tarkemmin ajatteli sitä rousk eUa, tIIli h ä.n
y hä. enemmän vakunteh tlu,i, ettii siellii. oli susi. .P~ukko koitti
häntä l'auhoittaa, muUa si itä ei tullut mitään.

"MiinH hoi~" hlllHlahti hiill iikkiii, "paniko Miina alustan oven
kiinni, klln kiivi illallisl"llokia othlllla"i:ifl'!"

ko niitii lampaan luitt't."

"Kylliilliin minii s('n llluistaakseni lukkoi:iill."
Olti in tans l"<mhallis('n n~ik öis i ii. U kko llleskeli kUOJnotill'ta
c'·nkkonsa !-i l1l1rot rillit ne nii.lliiii,n, hiili näki niillii paremm in kuin
omillaan.

F;lIkko p yör itteli olll pelukolletta, tnontnostakin pysiiyt-

hi en r,;on par emmin knullakseen tllota nlp!-ietta s iellii hll oneen alla.
"Muttn kllUles

e llkko~

l\likii se on

tllO

jnmittnminen hlOlla

alnst,assa'!" tokaisi taas Kontt inen katsellon rilliensii ylitse.
"No enpii lllinä "itii YUllniilTiV"
Klllui hetkinell, llI utta l"C1]Jsetta yhii vaun .i atkui.

Kuului.

kuin .i otain kovaa nsinottä oli si Vo illlHkkaa"ti pme"k eltu jn clh'staka.isin laah attn .
" 'l'äii11 ii seISOO, että Sll< l(~i , taas ovat hiityyttiill('('ti llllli siii
Nonsiaisten pitäjiisr,;ii", lausaht i llkk o s ilmi ii,iin s,lllo11wlc'hdL'stii nostamatta.
"Miten kä "iellii s" ir,;oo!"
"KIIll torppari l\Iatti 'rap pokaJlin NOllsiaisist <l tilllliin kllll11 7

kah<l ekr,;,1ll a ikaan illalla pnlas ik Yllllllf\n"Ilot,iaan p o ihms~L k,lllssH lllyllylhi, hyökkiisi llIC't ,,,ii!-;tii i.ik k iii koltll<'
sntta _. - " "amassa klluIni aln stasta tav l111i"tn iiänekk iiiilllpi rosultdn r,;, - --- "mikii. !-i(' on t,1I0 l"()nsklltll~ t IloIla llll Onenl1 a ll a' l «
"E i s llinl, aan se llIi tiiii n o le!, lllltli taitaa - - - -' 11 0 .intknpllllt>
sitii lukuasi", kl'llOi tt i ellkko.
pii iviinii

kello

pnoli

Niin to "hnr,; i nyt nkko innossaan ott.aen l'illit neniil-

"Siellä on susi, kuulenhan minä r,;elvär,;ti, m iten se lJmeske"No mutt.a, mitenkäs se S11Si nyt k er,;k ellc kyliiii", -

-

koitti

enkko lepytellä, "johan r,; inä nyt vallan olet järjiltä,si."
"Ovathan ne muuallakin, v ieläpii keskellä pä,i vää, t ulleet ihmisten etehisiinkin ja vien eet lapr,;ia ja koil"i,\ ja seir,;oohall täällii
lehder,;säkin - - knnles nyt mi tenb se jYl'si i. Vo i kuitenkin mm lihava lammas~"
Ukko intosi, sätti Miimta, bm 011 jättiinyt sen

OV(\ll

auki.

Yhtäkkiä seisahtui hän Ja mietti, n äppiir,; sitte so nneaan ja läht i
hakemaan tUl"kkiaan.
"lVIaltappas prum iseni, kyllä minit opet.an sum3 syömiiiin ihmi sten lampaita, sonkin killisihllii ~ Mir,;sii se on so JSO kyökkive itsi '?"
"Se on siellii nlur,;tan konttoori s~a" , scli tt.i Miina.
"No Hihi,kös r,;itä sinne olet jiitWnyt, onko son paikka siellii,
onko jo vaan? Mene hakemaan~"
"Enh än lllinii hirviä, Ii: I1n si ellä on se su s i. "
,,'1'110 sit.te mn11e kirves."
,,}1~i SE' olo sekiWn kyökissii. He ikki 011 :-;(:)n kai vienyt tupaan ."

"Niin -

s illä lailla sitä pidelliiiin taJoll htvtU"oita, ei miUiiin

ole saatavi lla., knn tarv itseis i. jnrnittaa. -

-

- -- Kllules n yt ('ukk o, miten He

Onk ohan He llnnihanko),in jossi1 in ulkona "

Se oli toki saatavilla , ja ukko l"tlllhoittui hieman.
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" llt i:\ lIko Sill ii tOll ell a ni ' nt lIl ('·nnii ·~

Nii ky i .10 alnstan ovi -

"SI'is Mi in a ~",

j älli s h ouSllk s i~" , iisiiht i ukko

klli s kasi

nosta en tUl'kkimm kanlnluwn pystyyn.
".Jos

HU vi(~l ii

syö-

"i.·llii voi ()lIa 1, 11 b, la lllll<l snsia 1"lla.}',lars.>;i dl:" ll piiill nyt.

vät sinnt."
"Akalla on akan pllheet, millo inkas

Xli'

i:md et enn en ovat

uYI

Ui III mii iSlmii h ;1,\,('ii nii "l1siv11U-

"l\JnHLl .jus

SUUl'en

"I';i lllitiiiill 11111ttaa, kiil'l1ll St i nyt -

Oli

pikkosen pimpii .

P ortaille t ultna an seisahtui ukk o

11 wilelllaall ja k1l1111telcma,m .
päiistil . -

sntl( ,t - - - ".

k"I'1'a1l old u\', 'n a uki .i iittiinyt."

h anko sojossa ulos ovesta. .
tUlI-

l\ji'iJl<1 liihti ,'pii.röid (~n, p o l YC~t

,,1';UUUl", I,uis ka" i J{onttill l'll, "o ld ko lii llnll ii .; .,
,,011 '11 !"

Ukko k iiiintyi

"Pidii ]Jl1lltari valmiina, Iyii sillii pa ksulla piiiiJlii!"

t.akaisin.

Miina uli ehtiny t ovnll IllOksi, tyiinsi s('n snl1l'ella jYl'iihdy k-

"Miina", hnllsi hiin k eitti ön ovesta, "panopa lyhtyyn tulta;
ota se p etkele lllukaasi ja tule tänne -

tulta nii yttämiiiin.

Niitii

sellii

kiinni .ja jiii

pitdollliiii.J1 sitii.

.Miina laittoi ly hdy n kuntoon .i a molemmat bhti viit nlos.
Portaille t ultuaan py"ähty i uk ko taas . ja kuun tel i.

Kovaa )'o us-

,;Oclotapas viihän Miina, iiei::;o tä!>!>ii portai lla iha n hiljan, elteiviit s1iikiihc1ii ennen aik o.iaan.

voi , .il1{) ~ta M iinall o av nks i.

.iakkaat ova t satillH'SSil '" Jnlll"j llii.v , p a inn (~n ovea vask'll lllinkii
.jnksoi.

Niiui taitaa olla kolme. "

"tlyökööt nyt sun lampaan , lllll tt,\ 11110111<:nna haen minä

Hän meni taa!> !>i~äLle.

Illi. 'hiii ,ja s ittc -

"l~nkko", hml!>j hän ov(\!>ta.

t llU nl'ltoo]]in un lllif'8!

-

A lns ta sta kllldlli iiiintii, lllutta s iUi ,Ii

ukko jont.annt k 11 1I nt.c! l'll1 aan .
"Enklw, cllkko, .iont nin tiinn ... n iiyttiimiiiin t lllta , nyt n e 1)('1-

k eUa jtl, ollli t ui!>ta murinaa kuul u i.

turkki päiHlesi -

HIl Oluntt naall tiillliin , Il('i tti

nkko ly hd y n h ang ulk ja alkoi , luinkii SI111l'ilt,t piiiill ys,.;a.up p ailtaan

taitaa olla kaksi."

"Tulepa!> Kiniikin tiinn(' .

niitii on k olme.

Pane

Voit ottaa jotain bitec!>i

"itln UI, ta pf'taall", ri UllJ\l ihii uk \.:0 Konttinen,

Jnltl as<1atoss/1 1l1 entiin sisiilln, nkl.: o Konttin en ()Ildlii.

Alns-

Uin ovi o li Ink oHll .ja avain ukon tas kn ssa.

aseek si ."

Klln enkkokin oli tu llu t portaille punta ri kii.cles:;äiin, rupesi

nyt "itä lJlcntiin, .l\Liina ('dollii, tois('"sa k iid oSiiii ly1Jt.Y korHiinell .iälessiiiin hiipi

nkka torii.viinmtainen lllllli hanko sojossn ja viimeisenä klllki e ukko

kun n iiet jotain epäiltiivää."

llk1;: o

t urki t

piiiilt iiiin .IH alko i astua

smaa Ill oi llän vf11l assumme -

-

lllntta mikii piru siellii alm;-

tm;sa nyt lJlln tan lliin riivatnsti?"
Alnstastn knnllli kovan kolkntnsta JU huutoa.

" Ei tn o ('niiii kllllln s nsien ulVOl1lisn ltll", v irkkoi enkko kn lln-

puntari olkapiiiUlii.
"Seisilhcln Miina" , kni ::; kil ~ i ukko iikkiii.

l10i tt i

"AjattelI'!'; unl, k o ", lammi ltiin Yih c.1uin, "kukonainen lanma

,,1\1iina, lllene sinä ec1ellii ja n iiyt.ii tlllta."
\{('(11I a ja toisc,,,sa pdkole lyöllt iin valmiina.

T yytyvii is(' lI ii

('d ('s t:J ka is in lt11onee"saan.

ukko Kouttin en j iil'j est älllää,n .i o nkko aan.

.Ja

sant va:o!ata a:oiasLa, koska

V <lIJl S, ~ v1na.

Jlll'ni t.lIsta lmllllli yhä rak e nnuksen

-- Jos niitä kuitenkin on lllonta~ -- --

senkin J"tns, .ia nyt

Ota tiilllii llllnil wn ko .ia tyi\nnii sillii

nilm ll1i estii. syön eet", tinskl1l:;i K onttill en villllllojs~aan ja, ]laina0!1
karvalakkinsa syvälle kaljuun p iliihä n sii lähti hUn uUlll-

a11ki ,

AllllH Iyhty tiinn(', lllinii nii~"tiin tulta."

ylttiikkiii kiinlli .
lW

"Kas niin ~ "an o inh an

ta as nl.:ko.

Illillii, dtii sinii old .iiittiinyt ",'n ovej]

"Mutta ,jo" niitä on m onta ", intti eukko.

se

oli auki.

ldlii s inlln kimppnlH;i~" eh ätti e nkko sanomaan.

"Lllldetko sinii minn a miks ikiiiin

T aas 1l\0ntiin viihiin ma t kaa.

Entiis jos Sl' Slls i h yö k-

"Muista Jy ödii IlOti ,

ll,·I\,·n.
.,A\"nt kaa . uv utkaa", l\11nlni aln stast.a ];:nm easti .
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"Totta toisen lWl'rall, SI; on aivan kuin Heikin iiiini", Iansui

10 11 r i l' f) 1I1l 11 •

tam; eukko.
Ukko ' Konttinen seISO] .10, knl1Ilt e l.i nolon niiköisnnii. Samassa
syiihiihtiiii Miina keittiösW .
"Alustasta kllnlnu 111l11to.ja", huudahtaa hiin.
"Kunlllkuon", Hysldsi ukko vihast uksen .ia hiil wiin puna kal.inll a [>iiiilaellaun, "val'kaita tai snsia, sama se".

sillnt~

De

"B;imutta se uu Heild,i", intti Miina.

",lt

.,1\fitii se h eittiö siellii ·t ekee·!

don

Se un oilwin, 10m on mennyt

lwnl,il ijt ,jn y llllistyk::wt, jtltlw jllll'j e hdnssclll'uille Ialljoitta-

kilpailnpol,anl(\,ja, tekl'vii t SI'11 til'tuukin alllksOlll'a kl'llt.amistai('I li stiilllis(,bi i .ja pnrjol ul llsky vYll

1J()kil,d(,ista

niiin l1Jyöhiiiin ihrni siii .siii kytteltolTliiän."

,,::'h\ taisi olla sinllii :>aavin van llehtillJassa, sinnnh iin se ott.i

UII

k nhiWimis ek "i sek ii , jos

\)]'i si' ll]'oj en kes kon blpailtava, niiidl'n liilwnt.iillli-

s"ks i toisiinii'l. Nii istii tarkoitn ksist,l on opiiil nriliiHii alll ksenl'alwnhllllist nidolJ p(Jistiilllistii pidettiivii tiil'!;:eillll'iinii, sillii klln ImlTan

se n 1,iJ'voenk in", muisteli Miina.

oll'lIlassa lwlvoJlisi,) aluksia, ei lIlolnl\ll,in lIillita vastalllainittn.in

Aldisellii viskasi Konttinen aV<lmwn MiinaII n.

Oli

"Mene ja laske

hll'koitllksin Ull' ko\'inlwan vnik"a toh\llthw.

fW

sieltii.

Mitiis siinii I\näii OllljleJd enkko,

'l'iiltiill asti ainoat lIli'illii PUl'llstdll t, pokaalit, .ioista en [lm-

tulo lluJ,knmaan ja kii]'eosti."
"Mutta mitenkis oli sen sn:>ijutlln laita siinLi lelHll lssii '1 "

.i',[ ldllssulll'at koskcniiii.n

"Minii, veisaan viis sus.ista.

voisivat pa-

JllIl'siklllbilll ~ lahjoitdllt KOJllllWllool'i Nic o litS Sine brychoffin t:lwl-

paistaa siinkyIJnoneeseen ja ukko oli kuol'saavi-

,·d,.Jlinnn nyk y iiiin on Rllotsin lmllillk. jlluje hllll ssoll\'un ja jii,l kim-

Joutavia lo]'uj a -

]'empia juttuja painaa lehteensä. Kuu alkoi

kill),lilevat, OV,lt ,1ikoilHt<l1l Umlelllmwll

I( ']\ g'opukaali ja, ~V()rttikl llbill pukaali .

Minua llnkllttaa" .

naan, ll)uthl ltal'lnilt aan ja hhjloUltäiin ei hiin pitkiiiin a ilman nnta

Jlliiinpll

Viipmin

Niiistil, lIiinkllill tiolletiiä.n .

Iiiiillin pm,jehllllsyhdi.stykspll hallussa.

NtiUlii,

Jlukiwlit oiviit, ok urnansa "dist-iimiiiin y l,sinOlllHtlll kelvollisten koti-

saanut:

lllnistell nlnstYYPJliull aikaansaalllista, niistä

killlHilevif\ll aluston

klln llimittitin ainoastaan tarvitsee olin r alwnnet llt kilpailijan kotiIIlilHSSil.

,)Lo fmululT hoirirn ääni."

G

Alnl;:sil'·n piil'llstnkset, vic'liipii

uivan kaikki mkmlJlns-

a ined ja Vilhlliit jlllljuetkill saalban til a ta nlkollluultn.

Sinnbl'Y-

dlOffin ja Sporttildubin pokaalit siis voivat ellistiiä vaan h yvie n
iillil allekiljoit.nksella val'ustettu tähiin v ihko on liitetty kuva

on jäljennös el'iiästii etevän onghntilaisen taiteilijan A. Thol'b1ll'nin

taulusta, joka, samoin

kuin ylimalkaan

maalauksensa, on cl'ittiiin onnistunut.

lmikki

hiinell

Kuvassa nähdää,n metsii-

plll'sipn lwnkkimista pUljchdussenroill e hllolimattil siitii, onko alllstyyp pi

koti- tai ulkolllainen.

'roisin on R lwtsin kunink. jlllljeh-

dllssmmtlle lahjoit etnn 'rivolipokaa lin laita, josta suollmlai sdkin
saavat kilpailla.

Siitii kilpailevan aluksen piil'llstnksntkin tulol\

l'iistamme pahin vihollinen, kettu, joka jumi on hihtemäisilliiän

hwtia Sl'n lllaaJl 1I1i l'S, j(H.:sa sijaitsne PlujnlH]nSS(\UI'H, jolH)ll kilpa i-

pakoon vihollisiansa, ajokoil'ia.

li.ia ktmlnu, ,ja se si is edistiiii, yksinomaan kotimaisten nlllstyyp-

:BJnsimmiiinen haukahdus on met-

iiässii kajahtannt., lwttn kunntelee hetkisen, mistä so t,ulee, ja aavis-

pil'n kehittYJllistii.

taa että leikki alkaa sekä a.iattelee, miten sen nyt, niinkuin monta
kel't,aa onnen , onnistuisi pel ast.a.a nahkansa.

:\1 uttrt lIlillin snuntaan ovat mnillii a l nstyypit pokaalikil pailn-

.il·n

kan tLI k elli ttynf;f:t ?

Onko tiimii lw hit.y ::; ta pahtllllu t kn ikin-

1, 11,, 1iJl hyväksyttiiY~iiill suuntaUll '!
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l\11111ta kphityksell slIIlIltaa ei tit,tysti bii:isii i:i11ht('('ssa voiun
hyviiksyii kllin scllaii:itn. ,jol;.a johtaa hyvien aluksion saantiin. MillailH'll ,tln;; 011 siis hyYii? Kuiki1~ p.l1olin hyväksi .ia lllullikclpoisl'l;:si v()idaan ;;anoa ainoastn,ll1 sl,lInistu Hlnstn, .ioka samalla on
llll'l'i k(' Ipoinen, tilavn, 11ll1lmva .in 1Iop('a knl kninen. .Jos .iOk11 niiisUi
ulllillaisn11ksist,l jllIl1ttlln, on allls ainuastaan ositt,lispsti hyvii.
Yksinollw,1ll nUj)('aknllmista ~tlnsta esilll., vuikk,lpa se VI'dl,npinmtlla .,knbiisikin" !'t('I'npiiin, I'i siis voida pitiiii lllnllikl'lpuisl'lUl,
knll siltä lllllnt vastallwiniint OJuillaii:iIlIHl!'t Pllllttllv'lt.
Ynodl,;;ta lSHH, .iulloitl tiiiillii pidettiin I,nsilllllliiinl'll kilpaiIn
~ind)l'ychoftin polmalisl a, ailla Ylwtl'('U 1HH·t kiiytd t i in niiii:isä
kil pnil11iss~, yki:iiuoJllaau kijlialnksia, .ioi:,;hl aina];:in Ili:iCillllllat llH:illä
tYYllyttiviit lliill('ll aiko,jl'll vaatilllllksin lllitiL lllallikelpui:';l1ntcen
t11kl). \Taiklmi kapciss,I\Vutsollin alnki:iii:isa, joilb Uuc!nnmaall
pl1l'i:ii Id nui viiml 'mui nittn n11 VIIOft'( 'n ai:iti voito lIi;;l'st i tiitii pokaalia
pnoln;;ti, hyvin ankara;;s,l tllnless".ia rajussa aallokosstl olt'k,liU1
kannellaolo ,ja toimiminuu kuvill mukavaa, ovat 111' knitonkin
lllIWt('l1 hyviii llwl'ialnlu;ia ja lllnkavasti si>Hlstettn.ia.
Sp0l'ttiklllbin }Jokanlista lliillibHin vlloteen lB9.J. asti kilpailtiin vailttclevalla
11lf'lll'Styksullii ainoastaan kölialnksilla, jotka ;;1'11 lisHksi kaikki
olivat kotimaista tyyppiil, jota oli kootet.tn !flikiUi lllLll!(lolli:,;ta [lanllltaa. Siihen saakka i:iiis ui voiunt ;;anoa m l1uta lmill dtii ]lokaal ikill lailnt tiiyttivHt tarkoitllksullsa.
'l'nli sitten v\losi lH\lG, .iolloill biiillii kilpailtiin IllO\('Il1111ista
vastamainituista polmalcista. Silloin ilnwstyi ('n:-:i ko]']'an pol"wlikilpailuihin l1IH1Pnaikai1wn \'viikölialns, Yiipmin liiiinin Jl11l'jehdu,,;ylll1istyksf'lIn tnlPe I'}liiilUvil lmnnia siitä, ettii Sll mciWi I'nsillllllilisenii on saattanut tli.llaisnll alllkil'll polmalikilpnilnull osalliseksi.
Tiimii ImHiJllllliiilll'1l alus oli tHO nopcutl:llsa pnoll';;hl niin kunluisaksi tnllnt. "Ynwl..tta", .ioka kilpaili lllolemlllista polwaleista ja
,jonka onnistnikin yhclistykscllecn vuittaa Sporttiklnuin pukaali.
1\1 ntta 111ll11tlman plll'jnl!tlUSsl'lll'at eivät tahtoneot ulla "P('kkoja pallf'rnmat". J u S(,Hrmrvana ].;:('siinä saatiin kokonaista kolIlle uutta
eviikiilialn;;ta pukaa1ikilpaili.ioiksi. Umlenmaan jllU'sildllbi ]'U\':('11uutti Spo]'ttikluuin pokaalia val't('u ,,'rhellllan" ja kun" Ycndl'tta"
siiilntiijPll lllnkaall oli );:oYin ;;nllri sell Imn;;sa kilpailemaan. hank-

kivat viipmilaiset pokaalia puolustamaan uuden eväkölialuksen
"Menelikin ", joka menestyllä suoritti tehbivänsii. Ruotsin lmnink. pnrjehdussema taas, jolle kölialus "Saga" v, 189;) voitti Sinebrychoffin pokaalin, rakennutti sen puolustajaksi S11uren oväkölialuksen "Blemlan", joka kahtena kestinä on polmalia voitolli·
so:,;ti puolnstanut. Viime kesiinii taas Helsingin pmjehc1nsseura
uvilaluksellaan "Bisquitilla" tmhaan koetti viipurilaisilta valloittaa Sporttiklubin pokaalia, jota "Ven(lctta" puolusti. Ja kun
Imsi kesänäkin on odotettavissa kilpailu eväkölialuksilla vastamainitusta pokaalista, niiyttää siltä kuin ei ainakaan siitä taisteltaessa enään olisi helppo saada kiiytiintöön tavallisia kölialnksia.
Mihin kokemuksiin on tähän asti eväkölialuksista tultu '?
\T oiclaanko niitä piUiä mallikelpoisina aluksina'l Jälkillunäiseen
kysymykseen on ehdottomasti vastattava: oi.
Oikea "fin de siede" oväköliall1s on matala- ja leveiinmkoimm, lappeapohjainen ja niin kevyt kuin suinkin. Päätarkoituksena sitä rakennettaessa on saada sille mahdollisiuunasti suurin
nopeus. Ja tämän tarkoituksen saavnttamiseksi pannaan alttiiksi
kaikki muut hyvän aluksen täl'keimmiit ominaisl1mlet, nimittäin
tilavuus, mukavuus ja mel'ikelpoisuus. 'rällainen alus onkin kevoiissä säässä tavattoman nopea, varsinkin myötätuulessa, oikä
sille silloin nopeudessa vedä vertoja samankokoinen raskaampi
kölinlus, vaikkapa se olisikin mallikelpoinen. Mutta annappa tuulen voiman kiihtyä yli neljlin, Beaufortin asteikon mukaan, niin
huomataan kevyt eväalus etenkin luovaillessa sangen mitiittöllläksi, se kun kölissä olovan pienen lyijypainon takia ei sellaii:iis:,;a oloissa sielhi paljon ollonkaan purjeita ja vasta-aallokko kun
rungon nmodon ja keveyden takia on sille suureksi vastuk:,;eksi.
T<wallinen kölialus sitä vastoin sellaisessa sääs:,;ii ja aallokossa
suoriutuu varsin hyvin ja voittaa nopeudessa eväaluksen, jonka
kans;;a so kohtalaisessa tuulessa on joutunut alakynteen.
Se, miW tässä on sanottu eväkölialukson ominaisuuksista, on
toteutunut esim. "Thelmaan" nähuen, jota voitanee pitiiii mlclenni kaisell eVllkölialuksen po1'ikuvana, Ja myöskin 1'llot:,;alaisten
"BI,~nda", joka kahtena viime kesänä hei konpuoleisossa tuulessa
l'1'itillii, josta kaksi kolmatta osaa myötiitnnlta purjehdittiin, on
:1
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voitollisesti puolustanut Sinebrychoffin pokaalia tUl'kulaisten erinomaista kölialusta "l\Iariattaa" vastaan, sai Tukholman viimekesäisessä juhlal'egatassa eräänä päivänä, kun tuuli l'ajummin puhalsi,
luovuttaa ensimmäisen palkinnon "l\Ial'iatalle" ja tyytyä toiseen,
Ja eväkölialus huvipul'tena! Sellaisena siitä ei voine puhuakaan, Runko on niin matala, ettei alusta ensinkiULn voi sisustaa,
joten siinä ei ole minkäänlaisia mukavuuksia, TUl'vallisin olinpaikka on istuma-aukko, jossa olo ei suinkaan ole kovin kehuttava, Ja kun nämä alultset, vaikkapa ne kuinlmkin hyvin ja hyvistä aineista rakennettaisiin, kuitenkin mahdollisimmasti suurimman keveyden saavuttamiseksi tehdään ohuista rakennusaineista,
ei niiden kestävyyskään ankarassa ja rasittavassa siiiissä ole aivan
taattu, Tuskinpa siis kenenkään, joka vähänkään mukavuutta ja
t111'vallisuutta rakastaa, tekee mieli lähteä tällaisella aluksella pitemmälle huviretkelle, Hyöty eväkölialuksista supistuu siis yksinomaan kilpapUl'jehduspalkintojen voittamiseen kohtalaisella säällä,
eikä niitä siis suinkaan voi pitää kaikin puolin hyvinä ja mallikelpoisina aluksina, Ne ovat suoraan sanoen ainoastaan kilpap111'j ehduskoneita,
Edellisestä käynee selville, että vaikka pokaalikilpailut ensi
aik~ina aikaansaivatkin hyviä kölialuksia, niiden kautta eivät kuitenkaan viime vuosina alustyypit ole kehittyneet hyväksyttävään
suuntaan,
Ja mihin kaikkeen eikö kilpapUl'jehduskoneiden kovin SU111'i
ihailija voi johtua! Kuka takaa ettei jonakin kauniina päivänä
joku hUl'japää ilmoittau pokaaleista kilpailemaan sellaisella aluksen
irvikuvalla, jota kampelaveneeksi sanotaan ja joita, kuten muistettanee, muutamat saksalaiset viime kesänä olivat kuljettaneet,
Tukholman juhlaregattaan, jossa ne myötätuulessa osottautuivat
aivan ihmeellisen nopeiksi, Hyväksyttäisiinköhän tällaista "alusta"
polmalikilpailuun ? Ehkäpä olisi syytä tehdä sitä, jos ei muuten,
niin ainakin niiden akrobaattimaisten häränpyllyjen takia, joita
nämä laatikot, joiksi ruotsalaiset niitä sanoivat, keskellä kilpailua
niin näppärästi voivat suorittaa, Ja sittenhän tie olisi avomna
vaikkapa minkälaisiin hullutuksiin alukselll'akentamisessa,

Mutta leikki pois! Pois myöskin kaikki kilpapurjehduskoneet [1okaalikilpailuista! Sillä niitä käyttämällä hairahc1utaan kokonaan pokaalikilpailujen täl'keimmästä tarkoituksesta, jona ei suinlman ole yksinomaan pokaalien voittaminen, ja saadaan merikelpoisten alusten sijaan yhä enemmän käytäntöön kelvottomia kilpapUJ'jelHluskoneita, Kun kokemus on osoUanut, että ainoastaan
kälialuksista voidaan saada mallikelpoisia aluksia, olisi siis polmajiblpailuissa käytettävä yksinomaan kölialuksia, jotka jU111'1 niiden
kautta tulisivat kehitetyiksi yhä sUUl'empaan täydellisyyteen,
Olisipa siis syytä asianomaisten koettaaa saada pokaalikilpailuja koskeviin siläntöihin määräys, jonka kautta kaikki eväkölinlnkset ja muut "fin ele sieclo" kilpcLpmjehduskoneet suljettaisiin
pois näistä kilpailuista,
J,

:mlumini

'K

F. S,

alufnrenrak:ennuzaim~:ena.

un amerikalaisten v, 1895 tuli rakentaa alus puolustamaan
Amorika-pokaalia englantilaisten "Valkyrie III:tta" vastaan, jota
syystä pidettiin erittäin vaarallisena kilpailijana, löivät he tuumansa tukkoon saaclaksensa sille voittamattoman vastustajan, Jahti
tilattiin Herl'eshoffilta, joka jo ennen oli luonut heille voittamattornia pokaalinpuolustajia, Aluksen hinta ei tullut kysymykseen,
muUe sen piti voittaa - siinä ainoa ehto,
Periaate, jota jahtia rakennettaessa noudatettiin oli se, että
1'11llgon painopistettä oli mikäli mahdollista laskettava alaspäin,
Ja sitä varten ei yksinomaan pantu köliin niin suurta lyijypainoa
kuin suinkin, vaan koetettiin sen ohessa vähentää rungon yläosan
painoa mahdollisimman pieneksi, Sillä se paino, mikä yläosasta
poistetaan, vaikuttaa lisäpainona kölissä,
Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi käytettiin rakennusaineena Ol'inomaisesta keveydestään tunnettua aluminia, Panttul'it tehtiin teräksestä sekä laicloituksen vedenalainen osa tobiniTäten
lJl'onssi- ja vodenpäällinen osa nikkeli-aluminilevyistä,
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aikaansaatu jahti "Defender" ei pettänytkään niitä toiveita, joita
siitä nopeuteen nähden oli.
Kun samaa periaatetta, jOl1ka mukaan "Defender" luotiin,
noudatetaan myöskin sotalaivoja rakennettaessa, on Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain hallitus antanut tarkoin tutkia mainittua jahtia, jotta saataisiin selville, soveltuuko alumini sotalaivojon rakennusaineeksi. Suuren keveytensä takia on tiimi1 aine jo
kauvan houkutellut laivaston insinöörejä käyttämiUin sitä, mutta
kun on tunnettu, miten syövyttävästi suolainen vesi ja suolainen
ilma siihen vaikuttavat, ei. ole luultu sen vastaavan niitä toiveita,
joita siihen on asetettu.
Siiui tutkimuksesta, jonka alaisena "Defemler" oli, on hra
Riehmond Pearson Hobson Yhdysvaltain hallitukselle antanut kertomuksen, ,joka asettaa mainitun jahdin niin huonoon valoon kuin
suinkin on mahdollista. Hra . Hobsonin tiedonantojen mukaan olisi
aivan varmaan turha vaiva missään rakennusyrityksessä enään
käyttää aluminia, ennenkuin on keksitty tälle metallille sellainen
sekoitusaine, joka antaa sille suuremman vastustusvoiman kuin sillä
nykyään on. Mutta muistettava on, ettei "Defenderiä" rakennettaessa ensinkään otettu huomioon sen kestävyyttä. Mahdollisimmasti suurimman keveyden aikaansaaminen oli rakentajan päämääränä. Kun vaan jahti oli suorittanut tehtävänsä s. o. menestyksellä puolustanut Amerika-pokaalia, oli se tarkoituksensa täyttänyt ja silloin sai sille tapahtua mitä hyvänsä. Herreshoffkin
kai kyllä tunsi meriveden syövyttävän vaikutuksen pronssiin ja
aluminiin, ja varmaankin hän käyttäessään näitii metalleja tiesi,
ettei jahti voinut olla pitkäikäinen.
Kun "Defender" heinäkuussa v. 1895 oli laskettu vesille,
purjehti se New-Roehelleen, jossa heti huomattiin, että sen ulkopuolinen maalaus suurina palasina lohkeili irti. Tarkka tutkimus osotti,
että siihen oli syynä alkava hajoominen, joka oli ensiksi ilmaantunut
niissä kohdin, missä molemmat eri metallit sattuivat yhteen. Vahingoittuneet paikat kiilloitettiin lasipaperilla ja maalattiin uudestaan ja tätä työtä uudistettiin kolmeen kertaan, ennenkuin kilpailu
alkoi. Joka kerta huomattiin vanha ilmiö yhii suuremmassa mää-

rässä. Kun kilpaiIn oli päättynyt, palasi "Defonder'" takaisin
Now-Roohelleen, jossa se sen jälkeen on ollut toimetonna.
Alus tarkastettiin uudestaan tammikuussa v. 1896, jolloin havaittiin että aluminilaidoitus laajalta oli hajoomistilassa. Myöskin
:,;ellaisissa paikoin, joissa maali vielä näytti olevan kiinni, oli kuitenkin hapottuminen sen alla tapahtunut. Kaikki tunneltuneet
paikat puhdistettiin tarkoin ruosteesta, ja sivoltiin jahdin kyljet
maalilla ulkopuolisesti neljään ja sisäpuolisesti kahteen kertaan.
Kesäkuussa v. 1896, siis lähes vuoden kuluttua siitä kun
alns vesille laskettiin, toimitettiin uusi tarkastus, jonka tulos oli
sama kuin aikaisemman tarkastuksen. Hapottumista oli edelleen
jatkunut ja varsinkin niissä kohdin, joissa pronssi ja alumini
olivat välittömässä yhteydessä, oli sen vaikutus erittäin suuri.
Kerran vielä toimitettiin samat työt kuin ensimmäisessä tarkastuksessa, mutta kuitenkin ilman minkäänlaista käytännöllistä hyötyä, sillä kun hm Hobson kaksi kuukautta myöhemmin tarkasti
jahtia, oli se jo vel'kallisessa, mutta vastustamattomassa ja toivottomassa häviämistilassa.
Kaikissa paikoin, missä ilma oli alituisesti vaikuttanut kannella ja rigissä oleviin alnminivarustuksiin, olivat ne kokonaan
rikki syöpyneet ja metalli sienen kaltaisia, jonka huokoset alnmini
tiiytti. Ulkolaiteissa olivat kaikki aluminilevyt, erittäinkin siinä,
missä ne pronssiin yhtyivät, ruostuneet ja jahdin sisässä peitti
levyjen liitekohtia hieno jauhe. Kun laiteita kopisteltin, osotti
yltympärinsä leviävä pöly, miten pitkälle häviäminen jo oli edistynyt. Jahdin pronssilla päällystetty vedenalainen osa ei myöskiiän ollut kovin hauskan näköinen, sillä kaikkialla, missä pronssi
oli suoranaisesti teräspanttmien yhteydessä, huomattiin pahoja häviämisen jälkiä.
Niillä kolmella metallilla, joista "Defenderin" runko on rakmmettu ja jotka ilman minkäänlaista eristyslaitosta ovat toisiinsa
yhtyneet, on niin suuresti eriävät kemialliset ominaisuudet, että
ne ovat tehneet jahdista yhden ainoan suunnattoman suuren galvanisen virransynnyttäjän, jonka kemiallisesti hajoittavaa voimaa
ei eniliin mitenkään voida vastustaa, ja on tämä erittäin kallishintainen jahti :;iten ilman pelastuksen mahdollisuutta häviöön tuomittu.
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"Defenderiä" rakennettaessa, niinkuin jo on mainittu, eI ensinkään ot.ett.u lukuun sen kestävyyt.tä. Otaksuen että jahdin tilaajat ja, rakentaja täysin oivalsivat., miten lyhytikiiinen siitä tu lisi, sopii kysyä, vastaako toiv~tt'u tulos sunnnattonta rahanuhrausta, s. o. onko "Defenderin" painonvähemws "Valkyrie"jahtiin verraten, jolla oli teräspantturit ja puulaicloitus, todellakin suuri.

nyt. Se kävikin täysin selville, hm ensimmäisenä päivänä tuuli
tyyn t.yi ja "Valkyrie" menetti johtavan asemansa, niin pian kuin
luovaileminen jotalminkin ankaraa aallokkoa vastaan alkoi.
Kilpailevien alusten l'unkojen painoneroa näyttää nyt yhä suuremmalla syylhi voitavan pitää kilpailun tuloksen määl'ääjänä. Kilpailuunvaatijan tulee omalla kölillään suorittaa matka valtameren
poikki, jonka tähden sen t,ä ytyykin olla peräti merikelpoisen. Ja
vaikkapa se teräksestäkin rakennett<a.isiin, olisi kuitenkin se 10
tonnin ylipaino, mikä sillä alum.ini- ja pronssikutteriin verraten
on, niin suureksi haitaksi, että sen poistamjnen tuntuu toivottomalta. Valtameri itse näyttää tekevtin voittamattomia esteitä. Koko
asiassa tuskin enään tulee niin paljon kysymykseen aluksen muodon ja miehistön etevyys kuin insinöörin taito.
Sitä surullista kokem.usta, johon aluminin käyttämisen kautta
"Defenderin" runkoon on tultu, ei kuitenkaan voi pitää täydellisenä todistuksena siitä, että tämä' metalli olisi kokonaan kelpaamaton ta aluksenrakennusaineeksi. Se ei oikeastaan todista muuta
kuin että mainittuun jahtiin oli käytetty sopimatonta aluminiseosta
ja että siinä muutenkin toistensa yhteydessä oli sopimattomia metalleja. Euroopassa onkin sittemmin paremmalla menestyksellä rakennettu muut.amia aluminialuksia. Sellaisia ovat esim. saksalaiset jahdit "Luna" ja "Susanne", joista jälkimmäinen on kokonansa
aluminista ja edellisessä on ainoastaan muutamia teräspanttureja.
Syynä näiden viimemainittujen suurempaan kestäväisyyteen lienee osaksi selcin seikka, että ne vuosittain ainoastaan lyhyen
aikaa ovat Itämel'en vähemmän suolaisen veden vaikutuksen alaisina ja muun osan vuodesta suolattomii.ssa vedessä sekä talveksi
otetaan maihin. Sen ohessa on niitä rakennettaessa vältetty voimakkaita galvanisia virt.oja synnyttävien metallien käyttämistä ja
niinikään hyvällä maalilla koetettu mikäli mahdollista suojella rungon vedenpäällistii osaa,

Tämän kysymyksen on eräs hra Jarvis tehnyt hra Hobsonille ja julaissut siihen saamansa vastauksen englantilaisissa
lehdissä.
"Vaikeata on" - kirJ'oittaa hra Hobson verrata De"
"
fenderin" j a "Valkyrien" painoa toisiinsa, tuntematta jälkimmäisen jahdin rakennusaineiden vahvuutta, josta ei ainakaan mjnulla
ole tietoa. Mutta kaiki ssa tapauksissa on olemassa muutamia seikkoja, joiden noj alla voidaan tehdä johtopäätöksiä, ktm varmoja
tietoja puuttuu. Kun kaikki asianhaal'at otetaan huomioon, voitanee sanoa että teräsrungon paino on noin 7/ 10 yhtä suuren ja
yhtä lujan puurungon painosta. Niin suurissa jahdeissa, kuin
ovat "Defender" ja "Valkyrie", jotka rakennetaan aivan määrät.
tyjä näkökohtia sihnällä pitäen, voidaan jo hyödyksi käyttää hyvin ,suuri osa painonvähennyksestä. Siihen nähden että koko
painonvähennys voidaan sijoittaa syvällä olevaan köliin, saatetaan
kai, aivan yleisin sanoin lausuen, väittää ettei puinen blpailuunvaatija enään koskaan voi voittaa Amerika-pokaalia. Kun minulta
puuttuu tarkkoja tietoja, voin ainoastaan likimäärin otaksua, että
teräksestä rakennettu "Defender" olisi noin 7 tonnia keveämpi.
Mutta kun almninin käyttäminen sen lisäksi on 'V'ähentänyt "Defenderin" painoa 10 tonnia, on kai molempien jahclinrunkojen koko
painonero 17 tonnia."
'

Monelle, joka omin sihnin näki noiden molempien jahtien
taistelut, on -- lausuu hra Jarvis tämän johdosta - nyt käyvä
selville, miten oikeassa he olivat, kun tietämäUänsä P'itivät De"
fenderiä" parempana aluksena; sillä molempien jahtien purjeiclen
pinta-alat ovat melkeen yhtä suuret ja kilpailuunvaativalla jahcl.illa oli niin paljon enemmän kuollutta lastia rungon yläosassa
kulj etettavanaan, et.tä se oikeastaan jo kilpailun alussa oli h~lvill-
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Z;uomalainia: alunb)l)Plwjä.

lehteen, on levinnyt aina Englantiin asti, :j ossa se on saanut sijan "The Yachtsman "-nimisen purjehclusurhoilulehden palstoilla,
on kai aivan paikallaan että Suomen Ul'heilulehtikin esittää sen

G

iillä otsakkeolla tulemme julkaisemaan huomiota ansaitsevien,
kotimaista tyyppiä olevi en pUJ'jealusten piirustuksia ja kuvia, mikäli meille siihen tilaisuutta tarjoutuu. Siten koetamme tutustuttaa lukijoitamme parhaimpaan ja käytännöllisimpään, mitii aluksenrakennuksen alalla maassamme aikaansaac1aan. Luonnollista
sentähden on, että etnpää~sä annamme lehtemme palstoille kuvata
kölialuksia, niillä kun yks~nomaall on ne ominaisuudet, joita hyvältä ja käytännölliseltä purjejahdilta voi vaatia.

I.

lukijoilleen.
Turun veneveistiimöltä, jossa kuttcl'i on rakennettn hni A.
Westinin tekemien piirustusten mukaan, olemme saaneet siitä seuraavat tiedot: suurin pituus on 27 jalkaa 6 tuumaa, pituus vesirajassa 16 j. 6 t ., suurin leveys 6 j. 5 t. ja kulkee se 4 j. syvässiL
Lyijykölin paino on 3/ 4 tonnia. Kutteri maksaa, kun se rakennetaan parhaasta honkapuusta, 2,000 mk., mahonkipuusta rakennettuna 4,600 mk. ja setripuusta rakennettuna 5,000 mk.
Lisäämme tähän vielä, että kuttel'in omistaa nykyään insinööri Hj. Andersson Tukholmassa ja että se kaikesta päättäen
on oivallinen purjehtija. Mutta sen hyvät ominaisuudet tulevat
tietysti selvästi näkyviin vasta ensi kesänä, kun se on v esille
laskettu.

II.
Toiseksi esitämme lukijalle jahdin piirustukset, jotka on laatinut rakennusmestari J. W. Lundqvist H elsingissä. Hra L. ei vielä
ole maassamme yleisemmin tunnettu konstruktööri, mutta on hän
kuitenkin jo täällä luonut muutamia käytiinnöllisiä aluksia, joihin
niiden omistajat ovat olleet täysin tyytyväisiä, ja paraikaa on hänellä rakennuksenalaisena eräs sellainen suurempi alus. Hra L.
ei näet ainoastaan laadi piirustuksia, vaan rakentaa myös aluksia

Jahti, jonka Tunm veneveistiimö v. 1897 asetti näytteille Tukholmassa.

Tukholman viimekesäisessä näyttelyssä eräs pieni sekä konstruktsiooninsa että työnsä puolesta tavattoman kaunis kutteri oli
yleisen huomion esineenä. Sen oli näytteille asettanut konsuli
G. A. Lindblom (Turun velleveistämö) ja palkittiin se näyttelyssä
kultamitalllla. Kun mainitun aluksen kuva sittemmin, paitsi että
se on painettu Ruotsissa ilmestyviiän "Ny Tidning för Idrott".

verrattain halvasta hUrnasta.
Esittämämme piirustukset ynnä jahdin mallin lahjoitti hra
Lundqvist voitoksi Helsingin pmj ehdusseuran äskettäin pitämiin
arpajaisiin, ja ovat n e nykyään mainitun seuran hallussa. Niiden
mukaan ei vielä ' ole yhtään alusta rakennettu, mutta jotenkin
varma lienee, että ne piakkoin joutuvat käytäntöön.
Mitat ovat seuraavat: suurin pituus 8 metriä, pituus vesirajassa 5,25 m, suurin leveys 1,8 m ja kulkee jahti 1,4 m syvässä.
Deplasementti on 2,200 kiloa, rungon, rigin ja miehistön paino 1,300
kiloa sekä lyijykölin paino 900 kiloa. Isonpurjeen pinta-ala on 25,5;
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neliömetriä ja, halkn isijan 8,1 neliöm ; si is koko ]lUrjei\len ala 33,0.;
neliönl. Valööl'i on 1,2.
Piil'Ustnksista ja mallista pääWien tulee niiden mukaan rakennetusta kntterista hyvii ]Hujehtij a ja kelpo lllel'ialus. Son
ohessa vo idaan se ven aUnin mulmval..:s i sisnstaa. Niinpii, kajll ttaan esim. saadaan kaksi I'iittiiviisti ti lavaa malmnsijaa. KuttOl·i
on sen ohessa vars in helposti hoillottava. Kun halkai sij a liikkuu levangilla, ei luovaellessa kiiiinnettilessii tarvitse mu ut·a kuin
työntää, ruori alas ja IrHthllollisesti s ii rtyä, aluksen toiselle puolelle.
Yksi henki voi siis sangen helposti hoitaa tiillai sen jahdin, kun
vaan ei tuuli olo mm kova, että tarvitseo rcivata.

Jonkun mielestä ehkä nämä molemm at alukset ovat kovin
pieniä, mutta ei mikään estiil1e niitä jossakin miiiil'in SUlll'entamasta. Sillä pienmllllliin aluksen pitl'ustusten mulman voidaan
ylimalkaan edullisesti rakentaa suurempi alus, mutta ei päinvastoin.
J.

F. S.

--+--

miffau~knnf.et.en~~i 1aiiiip.enIJamina~~a.
Viime helmik. 23 ja 24 p:nä pidettiin Kööpenhaminassa kansainvälinen konferenssi alusten mittausta koskevain asiain pohtimista varten. Kokous oli kuitenkin vaan valmistavaa laatua eikä siinii tehty mitään päätöksiä. Keskusteltiin ainoastaan pursien mittauksesta ja sen yhteydessä olevista asioista.
Kokouksessa olivat N. T. f. I:u mukaan edustettuina Tanskan ku!link. pursiklubi, Ruotsin kunillk. purj ehdusseura, Göteporin kunink. purjehdusseura, Purjehdusseura Aeolus Ruotsista, Mahllön purjeltdusscura,
"Norsk Forelling fo1' IJystsejlads" ja "Deutsche)' Segler-Vel'band". Puheenjohtajana oli 'ranskan kUllink. pursiklubin puheenjohtaja, tirehtööri
J. C. Tuxen.
Mitä alustyyppiin tulee, oli kongressi yksimielinen siitä, eWi n. s.
risteilij ätyypin (kölialustyypin) tulisi olla sma piiiimääriinii, johon on
pyrittävä, ja että siinä mittaussiiänuössä, joka tämii päiimäiirä silmäin
Jah rlinpiiruslukscl, j otka on tehnyt hra J. W.' Lundqvist.

45
edessä muodostettaisiin, purjeiden pinta-alaa olisi niin viihän kuin suinkin taksoitettava.
Kun norjalainen insinööri G. A. Sinding oli ehdottanut, että keu]apmjeista ' ainoastaan no prosenttia· olisi otettava lukuun, ja kaksi eri
ehdotusta oli tehty vesirajan mittaamisesta, piti tanskalainen apteekkari
A. Benzon esitelmän, jossa hän aluksi vertaili toisiinsa useimpia nykyään käytännössä olevia ja Jlluutamia ehdotettuja uusia mittaussääntöjii
sekä sitten esitti siitä saavutetun kokemuksen nojalla muodostamansa
seuraavan uuden säännön:

R

L

+ B + Gs +
d + 1/41/Sa
2
---

L on pituus vesirajassa. }!itä sen mittaamiseen tulee, kamiattivat useimmat saksalaisen professorin C. Busleyn ehdotusta, että mitattaessa miehistön tai sitä vastaavan painon tulisi olla aluksissa, joiden
mittaluku on 20:ntä pienempi, sekä että vedenpinnan yläpuolella olevasta suippenevasta kokasta ja perästä 50 pros. olisi lisättävä vesirajan todelliseen pituuteen.
B on aluksen leveys, ja oltiin kokouksessa yleisesti sitä mieltä,
että se olisi mitattava siitä kohden, missä se on suurin ja reelinkiliistan ulkolaidasta, koska muuten saattaisi tapahtua, että joku rakennuttaisi liistan onton, suippopäisen puolielipsoidin muotoiseksi, jonka halkaisija olisi melkoinen, ja siten aluksen kohtalaisestikin kallistuessa lisäisi' sen vakavuutta.
Gs merkitsee pautturiympärystii, missä se on suurin, väheunettynä vedenpiiällisen laiteen korkeudella, missä se on pienin.
d on pantturiympäryksen ja köliympäryksen ero. - Pantturiympiiryksellä tarkoitetaan aluksen suurinta poikittaista ympärystä, ja mitataan se reelingistä pitkin rungon ja kölin sivuja. sekä ylös toiselle reelingille. Köliympärys mitataan samalla tavalla, mutta pingoitetulla nuoralla. Nämä ympärykset voidaan oikeastaan mitata ainoastaan kuivassa
tokassa tahi maalla, jollei eriis ruotsalaisen 11m G. R. Liljegreniu sitä
varten keksimä kone, josta tässä nyt emme katso tarpeelliseksi ruveta
selkoa tekemään, voi piiiistä käytäntöön. - Panttnriympärys sekä panttluiympäryksen ja köliympäryksen ero on eviikölialuksissa suurempi
kuin kölialuksissa. Gs ja d edelläolevassa säännössä tarkoittavat siis
kilpapurjehduskoneiden suurempaa taksoittamista, jotta risteilijätyyppi suuremmilla menest,yksell toiveilla voisi niiden kanssa kilpailla ja vähitellen saada lIe häviämään.
Sa merkitsee purjeiden pinta-alaa, jonka mittauksesta oltiin sitä
mieltä, että sen tulisi tapahtua tavalliseen tapaan, eikä hra Silldingill

ehdotuksen mukaan siten,. että, niinkuin jo on mainittu, keulapurjeista
ainoastaan 60 0/0 otettaisiin lukuun. Hra S. tarkoittaa ehdotuksellaan
saada konstruktöörejä lisäämään näitä pmjeita ja maston siirtymään enemmiin keskelle alusta kuin se nykyään on.
Kokouksessa oli myöskin keskusteluaineena respiittiajan laskeminen. Siitä oltiin sitä mieltä, että olisi parasta, jos se kokonaan voitaisiin poistaa. Sen sijaan olisi rajoja viihentämiillä luokkia lisättävä ja
ehkii otettava käytiintöön jonkinlainen luokkarespiitti, jota sovellutettaisiin sellaisiin alempaan luokkaan kuuluviin aluksiin, jotka syystä tai
toisesta tulevat kilpailemaan ylemmiin luokan alusten kallssa.
Lopuksi otettiin puheeksi pmjehdussäännöt, ja oltiin yksimieliset
siitä, että nii(lenkin tulisi olla yhteiset kaikilla Itämeren rannikolla sijaitsevilla purjehdusseuroil1a sekä että niiden etu pii ässä tulisi perustua Euroopan ja Amerikan useimpien mertakulkevien kansojen käytäntöön ottamiin kansainvälisiin sääntöihin.
Kokouksen lopussa ilmoitettiin, ettii Ruotsin kunink. purjel1dusseuralla on aikomus vastedes toimeenpanna 'rukholmassa kokous mittausasian lopullista ratkaisemista varten.

JJiub.enmaan putliUtlubin tlUOliiTtOf-tOU~
pidettiin maalisk. [) p:nä Blekholman paviljongissa. Kokouksessa johti
puhetta klubin kommodoori, prof. K. R. Wahlfors.
Vuosikertomuksessa, jonka klubin sihteeri, asessori A. Palander
luki, huomautettiin ettei v. 1897, joka oli klubin 37:s olemassaolovuosi,
ole ollut "iHe missään suhteessa erityisesti merkillinen. 'rärkeimpiinä,
mitä klubin elämässä kuluneena vuonna on tapahtunut, voidaan mainita, että sen jäsenet lukuisilla käynneillä vieraissa paikkakunnissa ovat
koettaneet laajentaa kokemuksiansa purjehdusurheilun alalla. Klubin
laivastokin on vuoden kuluessa melkoisesti lisääntynyt, tosin kyllä ei
monella uudella, mutta sen sijaan usealla suurella aluksella.
Klubin suojelijana on H. M. Keisari. Klubin jäsenluku on viime
vuonna vähentynyt 3 ja on nyt 338, joista 298 on pääkaupungin ja 40
muiden paikkakuntain asukkaita. Jäsenistä on 78 elinkautisia. Kunuiajäsenten luku on 3. Klubiin oli viime vuoden alussa kirjoitettu 90
alusta, joista 4 vuoden kuluessa erosi, mutta 19 tuli lisää, joten aluksien luku vuoden lopussa oli 105. Niistä on 9G kutteria ja yksimastoista sluuppia, (j kuuuaria, kaksimastoista sluuppia tahi yawlia sekä 4
l1öyryalusta.
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Viime vuoden kuluessa toimeen pani klubi tavallisuuden mukaan 3
kilpapurjehdusta sekii sitä paitsi eskaaderi- ja manööveripnrjehduksia.
Eskaadel'ipurjehduksista oli merkillisin se, joka tehtiin heilliikuun alussa
'l'lIkholmall julllal'cgattaall.
'l'ilikert·omuksesta kiivi selville, että klubin tulot viime vuonna tekiviit fi,86 !) mk. 27 p. , josta 6,GOO mk. vuosimaksuja, ja mcnot 5,030
mk. 23 Jl ., joten siiilstöä tiihiiJl vuoteen oli 1,830 mk. 4 p. Klubin
omaisuuden arvo teki jouluk. 31 p:nii 1807 2,i,800 mk. 90 p. , josta
Stlllllllasta Blekholman paviljongin osalle tulee 16,500 mk.
Kun vuosikertomus oli lucttu ja klubin kommodoori oli lausunut
llllllltamia liimpimiii muist6sanoja klubin samana päivänä viimeiseen
lepopaikkaansa saatetllsta kunniaj äsenestä, insinööri Daniel Fraserist,a,
myönncttiin komiteall e klubin talouden hoidosta tilintarkastaj ain ehdott:1nH1 täysi vastuunvapaus.
'l'iiällii tuonnoin kuollut leskirouva Edla Nagel oli testamelltissaan
säiitiinyt, eWi se osa hiillell omaisuudestaan, mikä jää jälelle, kun muille
miiiil'ätyt summat ovat suoritetut, on lankeava Uudenmaan pursiklubille,
joka siten tulisi saamaan noin 15,000 mk. Mutta kun arvellaan testamentinantftj all a vielä ehkä olevan laillisen perillisen, nimittäin hänen
iiitinsii, ci klubi, siihen nähden että testamenttia tulevaisuudessa voidaan moittia, saa nostaa varoja ennenkuin 20 vuoden kuluttua, jollei
se aseta pätevää takuuta. Jotta klubi nyt heti voisi saada haltuunsa
mainitun summan, päätettiin asettaa vaadittu takuu . Takausmiesten vakuud ~ksi pitätettiin jättäii itse pääoma käyttämättä ja käyttää ainoastaan
puolet koroista.
Viime ylimääräisessä kokouksessa otettiin klubin komitean ehdotuksesta keskustelunalaiseksi kysymys siitä, olisiko komitea oikeutettu
hyväksymään lähetettii viii pokaalikilpailuvaatimuksia vai pitäisikö klubia
niistä kuulustella, mutta lykättiin asia silloin vuosikokouksen ratkaistavaksi. Nyt päätti kokous, ettit lähetettävistä pokaalikilpailuvaatimuksista ylimalkaan on klubia kuulusteltava, mutta on komitealla kuitenkin
erinäisissit tapauksissa, kun asianhaarat niin vaativat, ratkaisuoikeus.
- rl'ulevista kilpailuvaatimuksista päätettiin että, kun niihin on liitetty
joku ehto, ne ovat klubin ratkaistaviksi lykättävät.
rl 'ähän asti ovat muihin purjehdusseuroihin kuuluvat alukset saaneet ottaa osaa ainoastaan klubin vuosikilpapurj ehdukseen, mutta nyt
päätettiin myöntää niille oikeus kilpailla kaikissa klubin varsinaisissa
kilpapurjehduksissa. Osanotosta tulee niiden kuitenkin suotittaa 10 mk.
5 valöörin ja sitä pienemmistä aluksista sekä 15 mk., jos aluksien va!ööri on 5:ttä suurempi.
Komitean ehdotuksen, että klubille ot.ett.aisiin asiamiehiä maaseutukaupunkeihin , hyväksyi kokous.

Seuraava komitean ehdotus tiimän vuoden j)mj ehdusohj elmaksi
hyväksyt,tiin:
Sunnuntaina kesäk. 12 p:llii kilpapurjehdus, jossa picnempiii palkintoja jaetaan.
Kesäkuun loppupuoliskolla päivinii, jot.ka eivät vielii ole miiiiriityt, kilpailu Viipurissa Sporttiklubin poknnlista.
SUllnuntaina heinäkuuu 3 p:nii vuosikilpapurjehdus ja palkiJlnonjako.
Heinäkuussa eskaaderipurjehdns Viipurin liiänin purj elIdnsyhd istyksen riemujuhlaan.
Elokuun alkupuoliskolla kilpailu rrukholmassa 'rivolipokaalista.
SUJllluntaina syysk. 4 p:nii kilpalllllj elHlus ja pienellllJien palkintojen jako.
Kuluvaa vuotta varten hyviiksyttiin kulullkial'vio, jonka mukaan
tulot tekevät 6,896 mk. 40 11. ja menot (; ,200 mk. Menoi};ta mainittakoon erikseen seuraavat summat: 500 mk ylimiiäriiiseksi palkinnoksi
sille III luokan uudelle alukselle, joka vuosikilpapurj eluluksessa saa ensimmäisen palkinnon ; 1,000 mk. klubin kilpapurjehduksia varten ja
300 mk. maalaisaluksia varten ensi kesänä Helsingin edustalla toimeenpantavan kilpapurj ehduksen avustl1luiseksi; kalenteria varten 300 mk. ,
mutta saisi komitea kuitenkin käyttiiil suuremmankin summan, jos kalenteri voitaisiin saada laaj emmaksi.
Vaalit päättyivät seuraavasti:
Klubin kommodooriksi valittiin yksimielisesti uudcllcen professori
K. R. Wahlfors;
varakollunodooriksi niinikään yksimielisest.i ja uudelleen satamakapteeni O. W. Andsten;
komitean jäseniksi kamal'ijunkkari O. Mechelin, kamreeri A. V.
Mannelin ja insinööri H. MäkIin sekä varajäseniksi toimittaja A. Söderlund, toht. E. Brikson ja arkkitehti M. Schj erfbeck;
mittaus- ja tarkastuslautakunnan jäseniksi kaupp. W. Bkberg, arkkitehti M. Schjerfbeck, varatuom. I. Palmgren, pankinvirkamies D. J. lJ.
Seeberg ja alipalomest. F. Sjöblom ;
palkintotuomareiksi tirehtööri E. 'l'ilgmann, kaupp. J. Cable, kaupp.
W. Ekberg, tehtailija J. E. Fagerroos, prokuristi B. Grö nlund j a kanslianeuvos E. Werving;
tilintarkastaj iksi kamreeri L. Nyberg, konttorilljoht. V. \Vestcrlund
ja kaupp. C. Bergroth.

•

J. F. S .

-~
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'zsoufu.
~j)ubun I)l)iifty.

B

outu on hyödylIisin ja terveellisin kaikista urheiluista. Tämän
ehllottoman päiltolmiin on äskettäin tehnyt eräs Ranskassa terveysoloja pohtimaan asetettu -komitea, johon kuului kahdeksan etevää
lääkäriä ja jonka puheenj0htajana oli Parisin läiikeopillisen tiedekunnan clekanus, professori Bl'ouarclel sekä muina jäseninä useita
kuuluisia ja tieteellisistä kiljoituksistaan Ranskan akatemian palkinnon saaneita kiljailijoita. Tutkittuaan tarkoin soudun vaikutusta väittävät nämä, että se ehkä on täydellisin kaikista ruumiinharjoituksista. Samanlaisen lausunnon soudusta ovat niinikään
muutamat saksalaiset lääkärit antaneet, kuitenkin vasta sitten kun
itse ovat useina vuosina ottaneet osaa urheilun tapaan harjoitettuun soutuun. Samaan suuntaan on soutua arvostellut myöskin
eräs tanskalainen lääkäri, toht. Clod-Hansen, joka itse on taitava
soutaja ja urheilija.
'Sittenkuin urheilun tapaan harjoitettua soutua on yhä enemmän parannettu sekä urheilun että myöskin terveysopin kannalta
ja soutukalustoa niinikään muodostettu tarkoituksenmukaisemmaksi,
on sellainen soutu käynyt aivan toisenlaiseksi kuin tavallinen työläs soutu raskaissa veneissä, joiden airot eivät ole oikeen hyvin
veneen mukaan sovitetut. Mutta varsinkin sen jälkeen kuin liikkuvat istuimet ovat käytäntöön otetut, on soudusta tullut koko
ruumiiseen vaikuttava harjoitus. Sääl'ien koukistus- ja ojennuslihakset joutuvat soutaessa kovaan toimintaan ja samoin myös
vatsalihakset. Yläruumiin tiukka taivuttaminen eteenpäin, aironlapaa taaksepäin kuljetettaessa aikaansaa etupuolen lihasten supistuksen. Vartaloa ojennettaessa, samalla kuin sääret ojennetaan ja
aironveto suoritetaan, toimivat selkälihakset voimakkaasti. Koko
ajan on pää pidettävä pystyssä ja rinta pullistettuna sekä olkapilät taakse- ja alllspäin. Siis ihan tarkka voimisteluasento. Jotta
soutajan liike kävisi täysin tehokkaaksi, vaaditaan kovaa selän-
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notkistusta. Ei mikään liike siis paremmin kuin tämä tee selkää
suoraksi ja voimakkaaksi. Ja jos tutkitaan hyvin kehittyneitä
soutajia, huomataan etti\, heillä ylimalkaan on hyvä l'lmmiinryhti.
Tuskinpa ainoakaan ruumiinlihas jää soutaessa toimettomaksi.
Soutu siten melkoisesti kartuttaa ruumiinvoimia, samalla kuin se
voidaan tehdä helpoksi ja sovelluttaa eri henkilöiden ijän ja ruumiinkehitykson mukaan. Nuorison, joka ei ole täysin kehittynyt,
ei tule ottaa osaa rasittavaan kilpasoutuun, mutta soveltuu sille
kyllä hal'joitus- ja huvisoutu, jotka viimemainitut suorastaan terveyden kannaltakin ovat sille kaikkein paras ruumiinhaljoitus.
Soutu on soveliasta mille ijälle ja luonnonlaadulle hyvänsä. Senpä
tähden sitä Englannissa uutterasti harjoitetaankin, ei yksinomaan
mhoilupiireissä, vaan erittäinkin kouluissa ja yliopistoissa.
Kun sitä paitsi soutu suoritetaan puhtaimmassa, tomusta vapmmmassa ilmassa, on sille senkin puolesta annettava etusija muihin maalla suoritettaviin ruumiinharjoituksiin nähden, jotka usein,
olivatpa ne muuten kuinkakin arvokkaita, tapahtuvat pölyisillä
maanteillä taikka tomulla täytetyissä huoneistoissa.
Harvat ovat ne maat, joissa on niin hyvä tilaisuus soutuurheilun harjoittamiseen, kun meidän vesirikkaassa Suomessamme.
Senpä tähden olisi suotavaa, että maassamme enemmän kuin näihin asti koetettaisiin hankkia nuorisolle helppoa tilaisuutta tähän
kauniiseen, hauskaan, terveelliseen, hyödylliseen ja meille niin sopivaan urheiluun. Etupäässä olisi koetettava saada käytäntöön oikea
soututapa sekä hyviä ja soveliailla airoilla varustettuja veneitä.

•

"JDumping"-ItiIpafoubuf.

ill

uutamat Englannin soutuklubit toimeenpanevat omituisia
kilpasoutuja, jotka nimellä "bumping-races" vuosittain uudistuvat
ja joita katselijat ja osanottajat pitävät suuressa arvossa, vaikka
niitä itse teossa voikin sanoa hätäkeinoksi. Ne ovat nimittäin saaneet alkunsa sen johdosta, että tarpeellista leveyttä puuttuu niillä
I'oiteillä, jotka ovat soutajien käytettävinä Englannin jonla. Niillä
4
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nimittäin on usem mahdotonta kahden ja vielä vähemmän useamman veneen pitkälle ulospistävino airoineen kulkea rinnattain toisiaan es,t ämättä. "Bumping"-sou51nsta sellaisena kuin sitä esim.
li~nglannin yliopistoissa harjoitetaan, koetamme tässä antaa lukijalle jonkinlaisen käsityksen.
Näihin kilpasoutnihin ottaa osaa 8-miehinen veneknnta kaikista veneklubeista, joita on olemassa Englannin yliopistoissa,
yksi kustakin "College"sta (jotka likimain vastaavat meidän ylioppilasosakuntiamme). E:ilpailun alkaessa ovat veneet perätysten
yhtä pitkän matkan pääss.ä toisistaan. Kun merkki on annnettu,
lähtevät kaikki veneet yhtaikaa liikkeelle ja soutavat määrätyn
matkan. Nyt tulee jokaisen venekunnan, ennenkuin perille päästään, koettaa oman veneensä kokalla koskettaa lähinnä edellä olevan veneen peräsimeen. Jos se onnistuu, vaihtavat nämä molemmat veneet paikkoja ja soutu alkaa uudestaan. Nopein kaikista veneistä tulee tällä tavoin vihdoin ensimmäiseksi koko rivissä, ja pidetään sitä silloin voittajana.
Näitä kilpasoutuja kestää useita viikkoja. Seuraavana vuonna
alkavat ne uudestaan ja silloin j okainen "College" veneineen asettuu sille paikalle, mikä sillä edellisen vuoden kilpailujen päättyessä
oli. , Viime vuoden voittaja on siis ensimmäinen tämän vuoJen
" bumping "-kilpasoudussa.

tetaan liian tiukalle, mm kulkee pyörä j:askaasti, ketju ja rattaiden hampaat kuluvat nopeaan.
Näiden ikitvyyksien välttämiseksi on monta kertaa yritetty
rakentaa pyöriä, joissa ei ketjua ole ollenkaan.
Ensimmäistä kertaa ilmestyivät ketjuttomat pyörät meillä tänävuonna. Tehtaat, jotka näitä pyöriä ovat laskeneet kauppaan,

~oIftupl)öräiIl).

lRdjuffomaf POUtuplJiiräf.
Kaikki kokeneet syklistit tietävät, että arin osa heidän konoessaan on ketju. Se vaatii, pysyäkseen kunnossa, hellää huolenpitoa. Ajaessa se löyhtyy löyhtymistään ja voipi vihJoin, liian löyhälle tultuaan, luiskahtaa paikaltaan ketjnrattaalta, katketa tahi
tunnelI a joko kehyksen tahi ketjlll'attaan. Jos taas ketju pmgOl-

ylistävät niitä tietysti taivaaseen asti. Näitä ylistysvirsiä emme
huoli tässä tarkemmin mainita. Vasta vuoden perästä, sittenkun
noilla uusilla koneilla on kyllin pitkiä matkoja tehty, voimme
tietää, mitkä pyörät ovat paremmat: ketjulliset vaiko ketjuttomat.
Amerikalaisen Columbia-tehtaan ketjuttomissa pyörissä tapahtuu, kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, välitys 2 ratasparin avulla.
I'~nglantil aisen Quadrant-tehtaan pyörät ovat edellisistä hiukan

eriäviä. Välitysrattaissa el ole hampaita, vaan nastoja, joiden ympärillä on liikkuvat rullat, kuten kuvamme tässä näyttää.

Kummankin tehtaan pyörissä ovat molemmat ratasparit varustetut suojustimilla. Hinnaltaan ovat ketjuttomat pyörät nom
60 a 100 mk. kalliimmat kuin ketjulliset.
A. H. P.

-----

n

Z;uom:en ZlyklhdiIHffo.

elsingin polkupyöräseuran kehoituksesta yhtyi joukko pyörämiehiä viime keväänä keskustelemaan koko maata käsittävän pyöräilijäseuran perustamisesta.
Tulos kokouksesta oli, että tuollaisen seuran syntyminen pidettiin suotavana ja valitsi kokous toimikunnan laatimaan sääntöehdotusta Hellralle. Tämä toimikunta, johon on kuulunut herrat

A. af Sehulten, A. Järvinen, J. Linsen ja A. H. Petancler, jätti
laatimansa sääntöehdotuksen senaattiin vahvistettavaksi viime vuo(len lopulla. Nyttemmin on senaatti vahvistanut mainitut säännöt
ja toimikunta on sanomalehdissä ilmoittanut, että perustava kokous
pidetään lauantaina huhtikuun 2 p. k:lo 8 illalla Kleinehn ravintolassa Helsingissä. Ilolla tervehdimme Suomen syklistiliiton syntymistä.
Polkupyörä ei ole enää mikään outo vieras maassamme. Kaikissa kansanluokissa on sillä jo vanhoja, hyviä ystäviä.
Mutta - paha kyllä - poljetaan yhä vielä pyörämiesten
oikeuksia jos jollakin tavalla meidän maassa. Se, joka on ajellut
vllodenkaan polkupyörällä esim. Helsingissä, tietää kyllä kertoa
yhtä ja toista siitä raa'asta välinpitämättömyydestä, jota hevosmiehct ovat hänelle osottaneet kaduilla ja maanteillä; siitä uneliaisuuelosta, jol~a jalkamiehet tallustelevat katuja ristiin ja rastiin ikäänkuin kulkisivat he aivan yksin Peräseinäjoen salomailla; niistä
ruokottomista sanoista, joita raakalaiset kaikista säädyistä syytävät naispyöräilijöille vasten silmiä. Myös tietäisi hän kertoa yhtä
ja toista niistä aitauksista, joita viranomaiset vallanpitäjät ovat
asetelleet hänen tiellensä y. m. y. m.
Vaan jättäkäämme nämät monet hannin aiheet tällä kertaa
Hikseen. Vastaisuudessa saamme niistä varmaan syytä puhua monesti.
Näytteeksi siitä, millä innolla pyörämiehet ulkomailla ovat
yhtyneet valvomaan etujaan, otan tässä yhden ainoan esimerkin.
Ranskalainen syklistiliitto "Touring-Club France" perustettiin
vuonna 1890 Pariisissa. Jäsenlulm tässä liitossa oli v. 1893
a,ooo, v. 1894 - 8,000, v. 1895 - 25,000, v. 1896 - 37,000, v.
1897 - 50,000, v. 1898 - 60,000.
Asiamiehiä on tällä seuralla ympäri koko maailman. Sen
menoarvio v. 1897 oli 500,000 Fr. Seura toimittaa, paitse vuosikirjaa, omaa aikakauslehteä ("Revne Mensuelle"). - Vuosimaksn
on 6 Fr.
Tässä on meillä hyvää esimerkkiä kylläksi.
Ylös, Suomen syklistit, ylös yhteistyöhön, hyvän aSIamme
'eduksi ~

Varttukoon Suomen syklistiliitto vahvaksi tueksi tuleville
tuhansille jäsenilleen!

Suomen syklistiliiton ohjesäännöt.
K. Seuaatin valwistamat h elmikuun 28 p:JJä 1808.
1 §.

Liiton tarkoitus on:
1) toimia polkupyöränrheillln tOl'v eelliseksi kehittämiseksi SlIomessa
sekä h erättää harrastusta ja h ankkia tilai suutta matkailuretkien toimeen pan emiseen polkupyöri.illä;
2) jäsenilleen vnosittain koettaa toimittaa kokouksia eri osissa maata
ja tehdä yhteisiä retki ä sen näkemistä ansaitsevien. seutujen kautta;
.
3) ,lä.seni}le, jotka polkupyöräilemisessä osottavat voimaa j a kestäyyyttii,
Jakaa palkmtoJa; sekii
4) työskennellä pyöräilijäin oikeuksien laajentamiseksi ja saattaa yleisö
ottamaan ne huomioonsa.
2 §.
Liiton jäseneksi voi päästä jokainen hy viimaineinen kuusitoista vu otta
täyttän'yt mies tai nainen liiton hallitukselle tehdyn ilmoituksen jälkee n,
jonka tulee tapahtua jäsenen kautta.

3 §.
Jäsen suorittaa jläiisymaksuna 'yhden (1) markan sekä vuosimakslIna
sen määrän, joka edellIsessä liittokokouks essa Oli siiädetty, ja i:> aadaan tästii
maksusta raha::;tonhoitajan kuittaama vuosikortti, joka on näytettiiYii, jos tahtoo ~1auttia liiton etuja. Nämä maksut suoritetaan ensi kerran liittoon tul lessa ja vuosima.ksu sen jälkeen kultakin vuodelta enn e n huhtikuun loppua.
Jos joku tämän a.jan kulu essa ei suorita v\losimaksna, pidetään hänet
liitosta eronneena, ja samalla menettiineenii oikeutensa pitää 1iiton merkkiä.
4 §.
Liiton asioita hoitaa seitse nhenkinen hallitus, joka keskuudestaan valitsee p.uh~ enjol:~a,ian, sihte~rin. ja rahastonhoitajan.
Hallltus i:>IJ:lJtsee Helsmglssä.

.') §.
Hallitus valitaan liittokokouksessa suljetnilla lipuilla.
Kolm e hallituksen jilsenistä eroaa ensimmäisestiä ja nelj ä toisessa liittokokouksessa ja sitten vaihdellen joka toisessa liittokokouksessa kolme ja
joka toi"esf;a neljä j äsentä, joten vaalit ovat voimassa kaksi vuotta. Eroavat jäsenet voidaan valita uudelleeu.
Jos hallituksen jäsen, jonka vnoro on pysyii toimessaan, eroaa ennen
liittokokous ta tai liittokokouksessa, valitaan uusi jiisen eroavan sijaan, kuit enkin pysyy siten valittu ailJoastaan seuraavaan liittokokoukseen hallituksessa.
6 §.
Hallituksen ve!v oll is1l1ls Oli parhaimmitt>Il edisWil mitä liitto l:sen §:n
l1lnkaan on ottanut t ehUiYHksel1i;,l s(·kä nimitti,H ja e rottaa asiamiehiii.
7 §.
Hallitus kokoontlIu puheenjohtajan kutsuessH.

8 §.
.H allitm; on piiiitiis,'altainen knn kolme jiisentil on saapuvilla.
Kaik~i. haJI~~uksl':1 piiiltökset . tel;däiin .ybinkertai sella enemmistöllä
Y~ltakJlJalla aallestamJl1en ole ~Illom salbttu.
Aiinteen ollessa tai:;an tulee se mielipide pilätökseksi, jota puheenjohtaja kannattaa.
9 §.
HallitukHen puheenjohtaja johtaa keskusteluita sen kokouksissa, allekiJ:joittaa sihteerin keralla liiton puolesta liihetettilvät kirj oit ukset sekä ednstila liittoa tilaisuuden vaatiessa, milloin ei toisin ole päätetty.
' Ta rapuheenjohtaja imorittaa pllheenjohtajan poissa ollessa hiinen tohtii 'T~\nt)~L

Sihteeri, joka nauttii liittokokouksessa miiäriittyä palkkaa, pitää pÖ'ytäkirjan sl'kii liiton etUt hall ituksen kokouksissa, toimittaa liiton julkaisut, kirj l','aihdon ja matrikkelin !:Iekii laatii vllosikertollluksen.
R ahastonhoitaja h oitaa rahayarat, kokoo jäsenmaksut ja .suori ttaa pulwenjohtajan määräyksestä liiton maksettavat, sekä tek ee liiton tilit.
10 §.
Liiton asiami ehet edustavat lii ttoa niinkuin hallituksen antamftt ohj eet ntiiäriivät.
11 §.
Liiton tilit piUitetäiin kalenteriv\losittain ja oyat ennen sen ra,WHll maali skuun 2 päivää jätettäviit hallitllkselle, joka saman kllun kulu essa jättää
ne tilinta rkastaj.i1le, joitten tulee kunka.uden kuluessa sen jälkeen pu heenjohtajalle jättiiä takaisin tilit y nnii ke rtomuksensa tarkastuksesta.
12 §.
Liittokous J?idetiiän p'yörfiil'yaja.lla kuitenkaan ei e nnen .toukoku uu 15
l'ii iYiiii edellisen lllttokok011ksen piiiittiimilllä paikalla. Päiviin Ja tunnin mäiiriiii hallitus ja tnl ee sen ainakin kmu;i viikkoa sitä ennen kutsua tähän kokonksN\Jl ilmoituksilla pääkaupungin ja kokouspaikan enin levinneissä sanomalehdi ssä.
Liittokokouksessa:
1) valitaan piiiväksi pnheenjohtaja:
2) t,trkastetaan valtakirjat ;
,
:.l) luetaan hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä työvuotella;
-1) tilintarkastajain ke rtoJll us samalta ajalta;
;)) päiitetiiän hallituksen vastmll1payandei:>ta ;
(i) valitaan hallitus!) §:n mukaan;
7) valitaan kaksi tilintarkastaj aa ja kaksi varamiestli tarkastamaan kulllY<1ll vlloden t iliä;
8) miiiiriltään sihteerin palkkio;
9) keskustellaan ja piiätetään liittoa koskevista asioista, joista tarkemmin silädetään 13:nnessä §:SSä.
13 §.
Edellisen pykäliin 9:nnessä kohdassa mainitut asiat ovat:
1) joko sellaisia, joista hallituksessa on tehty ehdotus, tai
.
2) sellai~ia, joista jokn yk",ityilH'n jilsel1 on hallitl\kselle jiittiinyt kir.lall ise1\ ('sityksen ainakin nelj ä viikkoa ennen liittokokousta, ja joita liiton
ltalli t ll s ei ole yksimielise~ti hyljiinnyt. Niim iit asiat tulee hallituksen viirymättå saattaa liitonjäsenten tietoon, kuten 12 § inäärää.
14 §.
Liiton Yiralli set kielet oyat suomi Ja rnotsi.
Liito n tai hallituksen kokouk si,,;::;a käyttäköön kukin s1l0men- tai. rnot;;illk idtii rnidensii mukaan. Tulkitselllista •ei tapahdu. Pöy tiiki,jat tehdii iin

~ .. kii SUO!llPll- ('ttii ruot"iuki ('li""t: liilw(ettiivii t kil:jo it llk~d ~illii kiPl"llii, jota
vastaanotb1ja on käyttiinyt , kiertokiljc et .ia virallil'et julkai>:'llt knmm:lllakin
ki elellii.
15 S.
Liito]{okOllksPI-'i':I on lwllakin jii"erl\'llä yksi iiiini (iiiilH'sti\(·""ii onj ii"pllkOl'tti nii df'ttiivii): liisniio]pv.:l voi pl1 hll a ja iiiill('stiiii poi~~:l olevi en ,iiispntpll
Vuol .'s ta 'niiytl'tt.)~iiiill va ltakirjan: kllitpnkllan ei saa kukaan pnll11H tai ii iilwstiiii llSl'amman p Uoll'sta kuin etU h iillell yhtp enlaskett n iiiinimiiiiri·insii Oll ('llIlltiUin kahdeskymmenc'so"a k oko uks essa liisnii ol evain jiisentl'n lukllluiiiiriistii,

lU s
Lii ton .iii>:,nnell. j oka lainaa jii"pnmerkkinsii lii ttoon kUlllnmattoHutl.l e
lwukiliil]p, l'siin ty~' pahpnbwasti, rikkoo kUllnian lakia tili lii ton siiiintii.Jii,
\'oi hallitu:,; ('rottaa lii tosbl.
17 S.
Niiid('n t<iiiintöjen muuttami"ta tarkoittaya ('I!(lotlls on tphtiivii kirjalli"e"ti j a hallitllbdl e j iitl'ttilYii Yiiml'i stiiiin maali "klllH;sa , ,jotta Se' v o itban
13 ~:ss ii, siUidet y lHi ta yalla "aman vIIod en lii ttokokonbessa ottaa kiisiteltiiviihi,

- ---'111)fo ja Iu1sfldu.
tTI.alulut JJ~iIun alaIfa.
Ustapainoksi sille useinkin liialliselle henkiselle työlle ja niSltukselle, .ionka alaiseksi me kulttuuri-ihmiset., ikävä kyllä, mm
help osti .ioudumme, olemme me onneksi lmmminl,in, jos vain itse
tahdomme, aina til aisundossa hankkia itsellemme riittäviiä ruumiiJlliikettä. Oleskeleminen raittiissa ulko-ilmassa on , kuten tiedetään,
samalla kuin se on kaikille vapaa, tehokkaimpia keinoja liiallisesta
ajatustyöstä rasittuneen hermoston ja ylenp alttisesta istumisesta
surkastuneen j äsenistön lepuuttallliseksi .ja virkistämiseksi. :Mutta
suurella osalla työtä tek evätii ihmisknntaa "ei ole aikaa" ajatella,
saatikkn sitten hoitaa ru nmiinsa terveyttä, sillä milteipä jok'ikiselle silmämälJäykselle päivästä on joku määriitehtävä sovitettu.
Kuinka kiero tiiJlllllöinen k atsantotapa on ja miten tmmiolliset
sen senraukset, se niikyy ihmisten lisääntyvästä bvulloifjUlHlesta,
yleisestä c1egeneratsiooni!:ita, j ota vastaan liiiikiiTien parhaat resep-

tit" kesiiiset kylpy- ja ulkomaanmatka t y. 111. ovat hyvin Iwi kkojil
parannuskeinoj a.
Ihmiset eivät tahdo hoitaa terveyttiiän , vnikka so on heic1iin
ensimälslii velvollisuuksiaan heitä itsciiiin ja muitn kohtnan ,ja
vaikka se sen lisäksi tuottaisi heill e llliti\ .ialoilllpia nautintoja.
Tehokkaammin kuin esim. bivelomincn ulko-ilmassa vaikuttavat tietysti ulkona harj otetut mhcilut. l\Iitil monipuoliscn lll'heilun harj ottam isen tilaisuuteen tulee, lienee meidiin maamme
muun Pohjolan kera luettava onnollisinten maiden j oukkoon.
Mutta siitä suuri .ioukko ihmisiii näkyy viilittävän sangen vähän.
Suomalainen saamattomuus, hitaisnus estiiä moitä tässäbn käyttiilIlästä hyviiksemme tarjoutnvaa tilaisuutta. Käyttämättiihiin sienenllnekin mätänevät maassa! Ulkomaalaiset ovat ammoisista
ajoista hoitaneet suurcn osan kanpastamme ja teollisuudestamme,
hoidän hallussaan on ollut tietcemmc ja taiteemme, he mcille ovat,
hankkineet p11kumme .ia nantintoainecmme. Koskemmc 11111i II akaan aloilla ynunärrä biyttiiä hyvii.!uwll1mc ma amme varo.Ja, 111m
jiiäkööt tälläkin ajalla kiiyttämiittä!
Mutta harrastammehan mc urheilu a ! Onhan meillä esun.
talvi-urheilun alalla ollut nimiä selllmoisia kuin J. Catani ja R. Snnd.iJren. Ja onhan meillä parhaillaan G. Estlander, Fr. TVathen,
Nadja Franck, Bardy, Nyquist - Aitamurto, Ritola, Hepoaho,
l.fäkikangas, muita mainits ematta. On niin, .ja ne nimet ec1ustai"ivat knnnialla minkä kansan nrheilua hyvänsä. Mutta vaikka
nrheiluamme edustavat semmoiset nimet, niin san omattoman typcrilä on sittenkin, että me muut ihastulleinti istumme kädet ristigsil, ajatellen: kyllä me suomalaiset sentäiin olclllIlle harvinai!:icn
etevi ä urheilijoita!
Epäsuotui!:iienkin ilmojen vallitessa - niinkuin tänii talvcna
kun lunta en emmiilti allwi sadella V<1!:ita h elmikuun ensi piiiv illii (puhun Hebingistä), on tiiiillä tilaisunUa erilaisiin talvi-urhcilnihin. Jos ci snksikeliä ole - se tuli vnBta viimo kuun keskivaiheilla - niin ota lnis timesi, lllene jollekin luistinmc1alle, kiinni! ii tcriigk enkä anturaa!:ii ja anna luistaa! KylHi huolesi haih tu \'<11 . hcnnosi asettuvat" veri golnu vilkkaammin snolliss"gi, p oskc:oi l'llsottnvat, rintagi paisuu, !:iiiilrcsi tCTä!:ityviit, l'llOkahalnsi

tyiil;:ykysi lmhtallloitnvat. TahdonvolJlJasi lU,jittllu, itsolllottaJlluksosi kasvaa, entinon hOl'l'asi, rUUlnisi, nmuUnu nöyräks! 01'5 ak sesl. So sulo väsymys, joka SeUl'Jcla,. on J'änstyneelle ruumiillesi
pal'asta balsamia! Elä tee tätä ainoastaan sunnuntaisin, vaan joka
ikinen päivä tunti, pari. Elii antaudu jonkun miUirätyn lll'heilulajin yksipuolispksi htujottajakl,.;i. Huvisi ja hyötysi ovat llliltpi
suonmaisessa sllhteossa harjottamiesi urheilujcn 11lkumiiärään.
SäiinnölliBton oloj{m vallitessa sinulla onkin hyvä tilaisuus vaihtc1unn. Elii tlll'hamnisesta ylpeydosUi halveksu lapsuutesi lelllpimhoilua - kelldmilelllista -c- mntta jos olet siihen kyllästynyt ja
tahdot liiklO1a laajemmilla aloilla, niin kiic1ä silkavilla sivakoillasi
llitkin killlaltelevia lumikenttiä, virkistäin mieltäsi sillä moninaisella ihanuudella, joka luonnosta vastaasi ukkuu. Elä tlll'han tautta
vältä vaaroja ja miikiii, elä pelkää penkereitä eliikii kiel'l'ä hyppyreitä, sillä semmoisten pienten vaikeuksien voittaminen - paitsi
ettii so tekee 1Tl11miisi voimalliseksi ja nuorteaksi - tuottaa sinullo
suurempaa huvia kuin olet voinut aavistaakaan.
Vaikea on llläiirätä mikä sukson päällluOtO on paras; kukin
kehuu tavallisesti sitä mallia parhaaksi, johon hän vuosien viel'iessä en tottunut. Tietysti on kutakin suksimuotoa käytettävä

,j"

aij ottu un tarkoitukseensa.
Vanhastaan - ja syystii -

on pitkäkärkisiä Kajaanin suksia

pidetty hyvinä hiihtoneuvoina ja lionevät no välimuotoineen joista Ylikiimingin ja Puclasjäl'ven mallit lienoviit kaunoimmat ja
käytiinnöllisimlIliit kaikista meillä käytetyistii suksimalleista maassamme enin levinneet. Niiden notkens, jousevuus ja keveys
tekeekin ne hiihtoon niin sopiviksi, että niille vobiä vertoja kenties ainoastaan Luomajoon ajoilta kuuluisaksi tullut loveäkärkinen Haapaveden malli. Haapaveden suksien korkea jalkavuus,
jonka ylin kohta on niinkuin edelliselliikin mallilla heti pälkiiiin takana, tekee ne joustaviksi hiihtosllksiksi, vaikkakin niitii
ei verrattain pienemmän kantavuutensa vuoksi - ne ovat tavallisesti 1/2 cm kapeammat kuin edelliset - voi kiiyttiiii peluueässii
lumessa sauHllla menestyksellä kuin pitkiä Kajaanin suksia. Näillä
niinkuin hiihtoSllksilla yluensii on varpaallisreikii suksen keslmksen otupuolclla, joka tekeo ne takapainoisiksi ja helposti ohjatta-

yiksi. Pnrailllpia ,ja ('11m ldiytetty,jii JlliiJ.::is\\ksia ovat l('v('iikil'b~
set etupainoiset Ylitornion mäkisnJ.::sot. Ne ovnt;)O cm lyhyemmät kuin Haapavellen snkset ja btrpoollisen kantavuuden saayuttamiseksi niiUi 10 mm leveiilllllliit. Niiden kiil'jet oynt, niinlmin
tietysti pitiHikin, enommän ylöHpiiin kiiyristetyt kuin hiihtosuksissn,
mutta sietäisi olla violä enemmiin sen viilttiillliseksi, etbi Imbi ,jyrkissä paikoissa tunkoutuu lumen alle, eli niinkuilJ sanotaan "töJ.:kiiä". Jalkavuus on sangen vähiiinen, joka onkin miltei viilttiiJlliiJöntä mäkisnksille. Jalkavat sukset leikJmntuvat niiet ,jyrkissii
l'intcissii lumen alle ja nskaJlanpa melkein yäittiiii, eWi parhaat
miikisnkset ovat ne, jotka eiviit ole ollenkaan jalkavat. '~alitetta
yasti on puhoenalaisia sllksia viime aikoina ollut kaupassa niin
\-iihäsen, että niitä on saanut oikein etsimiillii etsiä. Viitanneeko
tiilllä seikka kysYlllyksessii olevan etevän ja kauniin suksimuodon
hiiviiimiseen. Jos niin kävisi, olisi siitii arvaamaton vahinko tal\·iurheilullmumo. Etenkin hyppyrisnksina ne vdiivät vortoja n01'jalaititenkin mäkisuksille.
Sukset saadaan liukkaiksi paahtamalla s. o. vastatervatut snkS(,t kunmennetaan valkean ääressä, kunneti terva nmuttnn mnstaksi
ja menee rakoille. Sitten voidellaan sukset vaJlHlla. Tämän tapnh1 t!cssa tai hoti sen jiilkeen hangataan suksia vaattedla, knnnes
pinta siliäii ja rupee kiiltämään. "Hyvästi paahdetut suksot eivät
paajn. (= paata) takkalakdilläkään", ja muuten "la pratirluo fer" t 10 reste."
.Mitä luistimiin tulee, ovat etevintoll pikaluistdijain (uiink.
Estlamlel''in) mukaan L. H. Hagenin (Kl'istiauiasBa) valmistamat
luistilllet pikaluistelua varten ehdottomasti parhaat. Kumminkin
\oipi pitelluuillii matkoilla ja etenkin huonolla ja pehmeällä jäällä
1ii.iii tarkoitusta varten käyttää luistimia, jotka ovat tehdyt pää,lsi,tlliscsti hollantilaiseen kuotiiin ja joita valmistotaan Helsingissä.
[lkoJllailla käyttävät kaikki etovät pikaluistelijat n. s. norjalaisia
piknluistilllia, joita on ei·i lajeja, vaan jotka eriäviit toisistaan SHJlgf'l1 yiihiin. Niitä valmistetaan enimmiikseen Kristianiassa, lllnUa
lllyijskin l'romlhjelllissä. Niinikään saadaan hyYiä Hehnel' Langh()rg'ilta l'ukholmastia.
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Jl1estaruushilpailut

Maailman-mestaruushilpailu Davosissa helmihuun

Kosk,a el voitane pitiiä varmana, että Jllestanmskilp n,iln.ien
synty on yleisemmin tunnettu, liellt)e ly hyt selonteko siitä tarpeen.
Vnonna 1892 piwttiviit nseat eUl'ooppalaiset InisteluylHlistyk"et Scheveningenissä (merikaupunki Alankomaiden maakunnassa
B~telä-Hollanti) pidetyssä luistelllkongressissa muodostaa yhteisen
kunsainviilisen llli stelijaliiton useiden luistclua koskevien kysy mystm .iäl'jestiimiseksi yleensä ja erittäinkin niiden, .iotka koskovat
kansainviiLis.iä lnistelnkilpalluja sekii, pika- että kaulloluistelnssa.
Samallaisia kongresse.ia on 'sen .jiilkeen pidetty Bediinissii (1893),
Kööpenhmnina:>sa (1R9;» .ja TnldlOlmassa (189i). Aina vuodesta
1893 on kansainvälinen lnistelijaliitto Rmoopan eri kaupungeissa,
.ja kerran Amerikassakin, toimeenpannut vuotuisia luistelukilpailuja. Näissä on kilpailtu osaksi maailman-, o:>aksi Euroopan-JJles~
tal'ulltlesta.
Maailman-mestanmden arvonimestä on hihån asti taistdtu
Hollannissa (Amstenlalll), Ruotsissa (Tukholma), Norjassa (Hamar),
Weniijällä (Pietari), Pobjois-Amerikassa (Montreal) ja Sveitsissä
(Davos).
Kilpailuun täst.ä arvonimestä saavat. maailman kaikki amatööl'iluistclijat ottaa osaa, jota vastaan Enroopan-mestarin nimen
voivat saada ainoastaan Eurooppalaiset amatööriluistclijat Emoopa:>sa toimeonpannuissa kilpailuissa.
Maailman-mestarin arvonimen saavuttamisen ehtona on ollut
osanotto n el.iään kilpailuun 500, 1,500, 5,000 .ja 10,000 metrin matlmlla .ia voitto kolmessa niistä. Mitä l<JUl'oopan-mestarul1teen tulee,
niin kilp ailtiin kolmena ensimäisenä vuotena ainoastaan kolmella
lyhimällä matkalla ja voittajaksi tuli se, joka voitti kahdella niistä.
Kööpenhaminassa päätettiin, että kilpailun Emoopan-mestal'undest,akin tuli tapahtua n eljiillii kansainvälisellä matkalla, vaan että al'~
vonimen sai se, joka. voitti kahelella. Jos k ahdesta kilpailij asta
kumpikin voitti kah della matkalla, tuli se voittajaksi, .iolla oli lyhin aika kaikilta n eljältii matkalta yhteensä.
Lii tän tiihiin lyhyesti tulokset tiinii vnonna pidotyistii mestaruuskilpailuista.

6 ja 7 p:nä 1898.
500 metrin matkalla:
Julius Seyle1', Milnehen isbi .
. OAi 1:7
.
Oscar F1'edriksen, Kristiaaniasta . O:+i 2::,
O:-!: i 3/5,
Gustaf Estlander) H elsingistii
J. F. B anning, H ollanni sta .
. 0:4i 4/".

1, 500 metrin matkalla:
Peder Östlund, Trondhjemista
Julius Seyley, Miinchenistä .
Gustaf Estlander, H elsingistä
Oseay Fyedri7csen, Kristiaaniasta

2:23
2:29

3/ ,
5

2:29
2:31

4

1/

1

5,

/ ".

/c,.

5,000 metrin matkalla:
P eder Östlund, Trondhj emista
W. Sensburg, l\fiinchonistä
Julius Seyler, Munchenistä
1. C. Gyeve, Hollannista .

8:52 1/ , .
9:09 3 / 5 ,
9:14 3/5,
9:14 4/".

10,000 metrin matkalla:
Peder Östlund, Trondhjemista
Julius Seyler, l\Hinchenistii
G-Itstaf Estlander, H elsingistä.
1. C. Greve, Hollannista

18:40.
18:48 4/ 5 ,
18:55 4/ ".
19:03 2/ 5 ,

Kan salaiscnune, arkkitehti Gustaf Estlander kilpaili D avosissa
llliwi hn an t. n. parasten amatööriluistelijain kanssa ja osottihe
tii><sii tilaisuudessa olevansa ei ainoastaan Suomen, vaan myös
yk "iEnl'oopan panti mpia Ul'heilijoita pikaluistell1n alalla. Hu oli.lliiltt a Davosin viikevitn vuori-ilman väsyttävästä vaikutuksesta ja
"iit ii , ettei hän vallitsevan ankaran hunipYl'yn tähden ollut tilai~ll\l(kss,t haJjottdemaan, voitti hän täällä III:nen palkinnon ja
jllI rho(( t kaikista tiihiin astisistc( tulo7csistaan.

-
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Norj a vakaannutti Davosin kilpailussa eteviin asemansa maailman luistelcvain kansaknntain parissa. Sen toinen edustaj a tässici
tilaisuudessa P eder Östlund valloitti kolmella voitollaan neljästä
maailman-mestarin arvonimen pika"lui·stelussa v:ksi 1898.

Ell roopal1-mestarllllshilpailll Helsil1gissä' helmilmlll1
19 ja 20 p:l1ä' 1898.
500 metrin matkalla:
G. Estlander, H elsinki
Alfr. Naess, Kristi ania
A. Helenius, Viipuri
E. Helin, Helsinki .
A. Backman, Tampere
W. Wolin, Pietari
K. W. Gustafsson, H elsinki
"
Th. Baltsch effskij ,
Nic. Krjukoff, Pietari, luopui.

0:-!9

llr..

0:49

2/ .
5

3

/r).

0:52
0:52

1/5.

0:53

2/ .
5

0:53

3/ .
5

0:54'/ 5·

2:36 4 /".
2:39.
2:a9

~/5 .

2:-!5.
2:46.
2:47
2 ·:-)")
0"

1/".

2:56

3
/".

1/_

.:J'

5,000 metrin matkalla:
G. Estlander.
A. B ackman.
Nic. Kljukofr
Alfr. Naess .

H:51

A. Helenius
K. W . Gustafsson.
W. W olin
Th. B altseheffskij .

9:52 ;;/ 5.

4 / ;•.

10:07 3 /
10:1.'3

,.

2 /;••

10:21.

10,000 metrin matkalla :
G. E stlander·.
Nic. Krjukoff'
E . Helin .
K. W . Gustafsson.
Muut 5 luopuivat.

19:21

2/5.

19:28

3/

19:56

1/;•.

5.

21:09 %.

0:5 1 2 / 5 .

1,500 metrin matkalla:
G. Estlander
AlfT. Naess.
A. Backman
N'ic. Krjukoff .
W. Wolin .
A. H elenius
E. H elin
K. W. Gustafsson
Th. Baltscheffskij

E. Helin .

9:28 4/ 5 .
9:36.
9:a9.
!Yt!

4 ',•.

Kilpailut toimeen pantiin helmik. 19 p:nä klo 2 1 / 4 j. p. p. 500
ja ;),000 metrin taipaleella ja jatkettiin seuraavana p:nä klo 2 j. p. p.
1/)00 ja 10,000 metrin matkalla. Rata, j onka edellisten päiväin
sauklm lumipyry oli pannut paksuun lumipeitteeseen, saatiin suurilla kustannuksilla j a ponnistuksilla auki vuorokautta ennen kilpailu.ia. Rataa ei ennätetty jäädyttää eikici siis saada niin hyvään
kuntoon kuin suotava olisi ollut.
Käytetty rata oli n. s. kaksinkertainen 500 metrin pituinen
rata, jonka siitet olivat 23 ja 27 metrin pituiset käänteissä. Vekseli oli kiiänteen päässä vastapäätä starttipaikkaa.
Kansainvälisen luistelijaliiton pysyviiinen hallitus oli niiihin
llwstarnnskilpailuihin nimittänyt riidanratkaisij aksi vapaah. R. F.
v . vVillebrandin. Muut toimimiehet kilpailussa, Helsingin luisteluklubin johtokunnan valitsemat olivat seuraavat : lähtömerkin antaja - palomestal'i G. W asenius, maalituomari - satamakapteeni
O. W. Andsten, ajan ottaja - taloudenhoitaja o. Ekman, tarkas- ·
tajia - toimittaja J. Linsen ja tehtailij a W. Hal'tvall, pöytäkil'juri
- liiäk. kand. Hj. GOl'scbelnik, kim·osten laskijoita - kirj ak.
.1. Lindste(lt j a arkkit. G. Wasastjm·na j a ratatuomHl'ia --- konsuli
K. Stockmann, läiik. kand. W. F abl'itius sekä ylioppilaat A . Henl'ics(J1l ja vapaah. G. Carpelan.
KilpailuJl 0c1ol1iscnä piiivänä kilpailllkomitea toimitti sen arYanh,·ito ll , jonlza per nstnksella startti G00 mdrin lllfltkfll1a oli ta-

(1-t

pahtnva.

"",

u.)

5,000 metrin taipaleella tapahtuneessa kilpailussH kil-

O. Estlanrlcl'ill J'ekordit:

paili.jat starttasivat parittaill SlIllH jibjestyksessii, .iolm heille tuli
:)00 metrin kilpailnssa siHlvntettni~lin aikoihin niihden.

50()

:),000 lllet-

L-)oo

I'in matkalla saavntettn ennätys miiiil'iisi st,ll'ttijiil'jestyksen l,i)OO

;),000

llletl'in Illatkalla, ja tiillliin kiljlaihm ellniityl;:set vil1(10inkin llliiii-

lU. ,

"

u/2

2: :29

;/
12

~lH.

Gi

913.

J

5'

\1: 1;),

lO.UUO

I'iisiviit 10.000 metrin taipaleella JlOlHlatetta:nm jiil'jestyk"en.

O:-t7: 1 ;). Davusitisa

1S: i)5

i)00 metrin matkalla kilpailijat stmttasivat semaavassa ji\l'-

"
')

4 1",

'2

';/

2

HS.

\)1:).

][({ailmanrekol'dit:

tykscssii:

JUU lll. ,
l,j()O

Nic. Kl'jukoff, Pietari, Eislanf Veroin.

.),UOU

Wal(l. \Volin, Pioh1l'i, Sport Verein.

lO,O(JO

K. \V. Gnstafsson, Helsingin Lnistinklnhi.

')

"

"

0: ..t(j

:1 1

:2: :28

:1

:"

,1).

H: :17

r 1:;»"('

1/;l'

P. 0"thmd 'I'l'ondll.it'll1itisa 7 /~ !J7.
P. {j~t llllld Davo:oissa - ,2 913.
.], l'~l1(~n 1Lllll1uissa 25/ 94.
2
.J. Ede,l! H alllHl'iss,t 21/<';1 9i).

Niinkllin ylempiinä Ulf'vista nmlw]'oista lliikyy, voitti hona
Alfr. Naess, Kri"tiaanian Urheilijaliittu.

U. Estlcmder, jonka "lll'hoilllll jl1Jllula ,jo 11l101'(']W valitsi yhrleksi

Th. Baltsehoffskij, Helsingin Luistinldnbi.
}1~lIIil

lipnn kallta.jakseen" -- knkll 11IllWlIl tiikäliiilll'l! sallO]lmlehti ~;attn
\',\''Iti kyllii lammn,

Helin, Helsingin Luistinkln bio

!iil'stal'ill

A. BHe!mlall, Tampercen Lnistelnklnbi.

niii"sii I,ill,aihlis"a vllu(J(.b:ieteellpiiinEllroopau-

HI·\'unillll'll.

I';ikii syyttii, sillii It~ill Yuitti \Vl'nii:jiin t.

11.

d"villlllliill pikalllisteli.jan Nil'. KJ'.jukoffin ja AHJ'. Naessin, joka

G. Estlander, Helsingin Luistinklubi.

(111

NOl'.ian pamilllpia l11istelijoita (En]'()(Jl'HII-mestal'i v. 1HH;)). Sen

li,-:iik"i voitti Ilän, paitsi

A. Helenius, ViijlUl'in Luistinklubi.

:..;,'! "nulwtluiset I'ekol'llit.

V mtnilnn aikaansaamiseksi .iulkaisemme senmavat tässä )JaI'aillllllat ('Illliityksct eri ti laisnnksista:

;),()o(j 111

lIlatkalla, Ini"hrvasti kaikki enti-

l\lnntt'11 uvat iJiilWll sYlll paatineJl esiin-

tYlIliSt'IISii, hiilH'll snlaval, kmllliit liikkt'llfd, aistika", 11l1ulellinell

1'1l1\llIlSa ~- koku ltiilH'lI l1ppal'itsioonim:a
kaikin pnolin Olll,lllsa
iJänct siksi ylt'isiill I"]lllni kik"i, ,jOlla iJiill .jo k,lll ViUl
ull (lllllt.

1, '],muiiiill

Saomen-mestaruudesta 28 p. helmih. ja 1 p. maaE"k.
1897 kjlpaIltaessa saavutetut ajat:
4/

5:

2:-t0

!.,;

2

9:87

3/

5;

:W: 2-t

k,'viit se]] ntikntnk-:(,l1, dtii lJiillkin on lui"tdija "jmnalan al'lllm;ta",
I!!lltta kalll]('Il(l('n aistia tyy(lyttiiviit yhtii viiiJiill hiilWl1 I'lllll<l I'll\1!I,iina"t'lltunsa knill ltiilll'll 1I1,llltOIl pnklln.."l.

Nic. Kl'jukoff', 0: [)-I:; 2: 4U 1,'5: 9: 81; 11:): aG 1/;,.
C*. [i;stla1ll1cl', 0:49

Xaes"in voimakkaat, sii,ntillisl't liildwd katsdi.jaau kyllii h:-

2/:;

I1('billbL.ii"illt: vanlwshtau tnnnctnt O\l"tal'ssoll ja Balts('lwlt'Ii liikkniyat, {'(k,llin('11 kc\'t'iisti kl1ill Idil'ppii, IIllltta li('I1('(' ullllt

Suomal. rekonlit:
:)00

111.,

A. Backman

1,;jOO

2:a9

i), (jOO

!J: 2S

1/."

1\J: iW

1, J'

lO,I)()()

"

Il<ilj(,tllb('1l pnnttf'l'SN<l, jiilkillliiilll'll bWN tllnttli, lJiin('1I "I\nl'ta

(): 49 4/:;, G. EstlaIH1er Hdsingissii

J. Wiu);:
Ki(·. KI',j II koff

"

1 '

/ a U7.

;1/:t
:l'

Ui) .

3 Ujo

\)7.

tllll-

1Ii1~II1~t;t ~lIlsHits('\'astn talid()nlll,jllnt!(,,,,ulHll Illlolilllnttn. ()ll'y,lIl niill-

kllia !'llUt"ik"i ('hkii voisi "aU!),t "i altfiil' gf'lIl}tlig ktJllditi()!1".
:-:nlll'ia YHstakolltia
niil:illl"lI

O\'<lt

linktNliik);:eill l'l1, I'i('ni, kiiltlwisa

Yl'-

J{1',jnk()lf, .io!;:,t .jllu"ta \'ilistiiii IlIi"tilllill<l<l11 k11ill tllliN~a
,l

67

66

't"H,",~
1'llel1, ,'1"'\',,'hiiluontoillen, l'otcya 'TampPl'(.laisemm,e
,
,1" tall 101s:-;a.Ja
",~",
A, Backman, joka, olymppinen tyyneys otsallaall, hiltiköillliittä Ja
hengiistymlittä, pitkillä otteilla h1.skf'a viilettl\k(' toin'ittellsn ],;:a1\-

Ratn 1111()ldli~(·:-;ti jiiiidytetiy, j()"kin lii,\h,i

astetta ja llliltl'i tyyni,

In~ill1aisen lwya, Lijlntlls tiiyslil ,jllhlapiiiYlll1 al'YUIll<:'ll.
tmlUtta yl(,lsöii I.,:o,.;olt",

bma hliämöittäväii 1takkaa kolllkn ~

UhjehuClall, .j()!.,:;\ oli laYHlli:-;ta
IWll1nl: Pikalnisil'1na ;)00 llj('tl'in

Suomen-mesfarllllsldfjJajlu Helsj/lgiss/i helmjlw lllJ
13 jJ:n/i 1898.

[joo

lIl:as

"
"

lV:ä:-;

Hdsingi:-;tii 4H

dalla: r()\lyn Kadja Fmlll'kill ('sii11t,Ylliistii: kanllulniste!lln \!ll,jillu:

;il.

"

;)1

1

,j'

I:nen palkinto, O. Estlcmder, Helsingishi 2:36 3/ 5,
2::38,
PI'. vVath(:n,
II:nen

"
"
"

IV:äs

2:41 2(.,

E. Helin,
K. Henricson,

"

')'45
......'

3/

5·

"

"

IV:äs

Pr, Watht>n,
E. Helin,
K, Henricson,

"
"

3

/ 5,

111"

1,500
5,000
10,000

"

"

O:-l8 ±/5' }1"'I', \Vathen,

2:3G

G, Estlander,

H:~2

3/ 5, C',-" Estlander,
2/ 5, G, Estlandcl',

l\l:~l

1+

C'-" ( +m'([iJcl'g

14

14- vnotia,;,

Huolimatta siitli, (~ttii hl'lt 1'~stlallll()1' lliilttiiYiisti oli llUollussa "kunclitSiUlJllissa" -

denkin hän niiytti ;i,O()() Iilt'tl'in taipalC'C'lllnisteltl1ann

YiisyneelllmälUi

Vollpll\\l'idcl'in kauHa, ,juku ('nsillläi-

"I,llii matkalla kmtni ja :-;ittl'll heitti koku kilpailemisen sikseen,

8:26,

8:44

Yc'niijii ((li tiissii tilaisllUdl~SN,1 vcllls-

LliNd loistiynt poistwolllllaan,

ll'thllla ainoastaan ltra I~,

1

3 5,

8110111a1. rekonlit ovat sns nyt:

;')00

H, Rosenhl;I',l4'
p, H'llll'i

()Ii voitto uUlä keltaa vI\l'I'attain 11I'1ppu, UlklJlIIanlaisd ja Yiipmi-

O. Estlander, HelsingistH 9:22
T:nen pa11,into,
•
II:nen

O';Hlluttnjnsln jäi -l

Kuin ylclI1l' iin ii uleyistn nlllllel'oista niikyy, snavntti Estlander
,)"I(omenkin mestaruuden, voittamalla ka!J(ldla llIatkalla 1,()lmesta,

t ilntll istn

u,OOO metl'in ma,t7calla:

III:as

17

Poikain kilpailnnn ottiynt ((,'<,ln:

1
",

1,u()() metrin matkalla:

III:as

r:\dalln: knlll1ull,iste!lw \!o,jilll':

1'()\1yn Kndjn Franc'kin I'~iint.nliistii: pilmlllistc·ln<l 1,.ioo 111f'trill ra-

:\Iestal'l111Skilp,\illlilJill illlj()itt;tlllll·i~tH
sua P1\lllU tta,

4/",

_+\)1

G, Estlander,
E, Helin,
K. Hem'ics011,

ll:nen

l'ild\aaJIllli .ja ynillt..!I·\-'llllpi,

pikall1istl'llla '-),O()O 1lI1,tl'ill lIwtLdLl: palkintu,j('ll jabullilll'11.

metrin matkalla:

I:nen palkinto, PI'. Wathe1(,

lnllo.,\-

Helsingistli 13/3 98,
1:)/:\ 98,

Ih'a Yullcll\\'eidl'l' on
.J usS ,! ltiilldle
Kkeberg,

DH,

lvkiitä
eJelli'
,," YU 01~'si tli~Ttvll~.Tt
Kilpailu oli cl)llsno t111san
saan
J J.
J
" t n l(S1
' pmya
,,' "1~ s''1, mutt'l, SUOSI sitil sen
sestä sunnuntaista y 11[immm
'" 1'11"111'
11 am'in].;:oiul'll talvi-i 1111<1. Pal'i pakknissijnan Sl'11'
mll 1lI1ta
u

11Il1Utl,1l

maaillllanknnlll deYii:-;tii shll'tistmm,

yutiiYiin

Yl'ltuja

nill()astmm

"aksalail1l'n

\Tiip1ll'in kilpailnista tunnettu FI'. \Vntltell :-;tal'ttasi l'cippaa:-;ti
.1'\

S,WY11tti

1.;)00

u/:; 88,
2°. 2

k1\uln11

GUo

III

matkalla hyYiin 1'I'].;:ol'llin:

+8 4/"

sel\.

metrin kiljlailu, jos:-;a Jmlt Estlanc1(,l' ja \Vatlten stalt-

l;t"i\'1lt yhdcssii, uli sangcn jlil1nittilvä, Yleis(ill Iwko J1l1olllio kiiiintyi

I",iltin mni~tn l'sityksistä hnolilllatta,

.:\1 illoin uli l'tlellii Est-

LIIl<!,'r lIIilloin \Vathl'll, ,julw yll'(·nsii lIiiytti pibi\iin niin hyvill

pu()1 i,tan, c·tUi 1110ni jo l'ohkeni toiYllH Itiinc'll \"UittaY<I1L
\(,i J\llllllllillkin Estlalilll'r liillc:-; 2 ~ekullllilla,

\Toiton

68
Estlallllcl'in ja Wathe\ nin viilistä kilpailna !),OOO m etl'in mat-

kalla seurattiin oikein "al'l'L'ctis illU'ibw;" ; jiinnitys nousi y limmillp,eJl, Inllulettin ja hUl'l'attiin (,J~Ollllllä1tiikill. Ani harva nsknlsi
\>uäii viiiWiii \Vathc\nin voitwvan.

\' uitbllllattollwl,si ki.i ynyt E::;t-

laJl(lcl' saavnUikin maulill l'lll'Il11lliin knin ;~ ;.;C'I'llntia l'nnen kilpailijaansa.
\~inkillii tilhiill a;.;ti

Ull CI'll

snolllalaiscn l'l'lwnlin ;),UUI) JIIdl'ill

stmtti nsa jllIlllvst,) IIwai IJllnn I;n ui nn stal't.taajan V 01-

il'll\yeidel'in "el·OllIeI\.

'riimiin

~Hi

Jn.

palkinllol! Pietal'issa hel-

JlJ.hwJI

mik 2 p:nii. ltlD:>. ~iikyy 1>1<' \,,)\1 uls'lineJl.ia k,'s tiivä niinkllin \'nu-

Östlund,

biyttiiii
Hllssa

'rronclhjo-

46

tehtyjä

cm pitui s ia

1 mm

Icvyir.;iii

luistimi a

bikilla

matkoilla.

Kilpailujon

10-

lI1i ehe11il.
Kaunokilpaiinn tlllokset:

tajille

palkinnot,

knlt.a- ja hopf' <1mi-

takja.

HH p .

"

7U

jaettiin neljä. Pal-

ja joka niin sumeIla menestyksclLi on kilpaillnt maailman nykyiiiin
d ovintell lnistelijaknningasten kanssa,

.Jokaisessa

pi kukil pnilussa

p.
H. Rosenberg 6tl p .

P. Huuri

"
Arkkitehti Gustaf Estlander, jonka kuva kaunistaa le hteämme
blllllostn en sekii, sitä

U1'-

kinllot jakoi vapaahorra R.

F. von

Willcbrancl.
1<~stlandOl'i 110

Hl'a

,Ill-

It e ilija-Jdnbia, joholl hän kuulun ja samalla tnoHuell knnniaa silln

ndtiin kallis-a rvoi-

ensimäisf'll k CJ'J'an 14 vuoJell

nen lndtainell 1l1es-

kansalle, .jota hiill f'(lnstaa, otti

OS,UL

ikäis enä Helsingin llli stc lnldnbill konlnnuoJ'ison val't·eu toimeen-

lanl1lclen morkki ja

jJ~I1l(\ ll1iin kilpailnihin

hiinet

osaa

pilmlnistelussa v.

,,Tntcl'nationale Bislauf-Yen'in"

18\)1.

Ott.i sen jiilkcell

nimisen y hdi styksen

toi-

m pcnllanemiin kallsainviilisiin kilpa.iluihin maailmall-mestul'lludesta
Pi etarisSH kuuluisata Jaa]) Edeniii vastaan.

Tuli 2:sen a llliohenii

.i ulistot tiin

S uomen mesta1'iksi
VIlO( kksi

Osaksi

1Ans.
piknluis-

Kil-

t(>lukilpailnj en villi-

puilloss aan sen jii Ikeen AlI1stenlamissn Saksan ctcvimmlin edus-

ajoilla, osaksi nii ·

kolmella

L. 1:1. Hngcllin (K]'istiaaniassa)

pikaluistelun alalla,

halta nrh,'ilijnlta supiiJ,ill odllttaa. H,;liJl tilli jubl llJiltkalta ,'I:tC'ua

lTl:nen

1l1ll1,

V llOllcn

pllttua ,jaettiin voit-

11 :seu

:1 /4-1

maailman-mestaJ 'i

Peder

lIlatLdla voittivat nyt SL'kii Estlnndm', \Vatl\l~n t'ttil H e liJl.
Hl'a Hldin - - mlluten Hpls inkiliii sille vallltastnnn tnnndtu, on nlt I,cun

luist.imi a - ..j.:~ ,,, cm Ja
valmistama t.

pitemiillii lllatknlla ja H:tenn DOO metrin matkalla.

tajan Jlllius Seylel'ill kanssa FJuroopnn-mestal'uutlcsta v. 18\)7 saa-

(len

pni I<~stlam]el' 2:son<1 mie1wnU kaikjlta. mat.koilta.
Hiin on nyt 21 vl1ol1en vanha. Rnmniin pittlns 176 emo

,·"i i ntyi

Pnino hal'joitustilas::;a n oin 82 kg, llll\ukn 8:> k g. -

Kiiytti Da-

,"osissa j,1 Heh;illgiss ~i lmikilla ul<ltkuilla SHlliHn pitui s ia ja levyisiä

kes t.ilnssii kin
1, IlII 111 i:-iu,

GrsTAF

ES'H.AXDEH.

nyt viilll<'ks i P ill·i;.;is~ a .ja Lont ol');.;sa l'unsaita Illlsi" laal,ej'c itn niittiinvt ]'011va Nadja

Franck, jo ],;,t lliinikiiiin on hyYäntahtoi::;osti sallinut v meidän

kllV~tl-

70

71

laan kannistna Suomen Urheilnlehden ensi numeroa . Bttä rouva
F]'anck mainituissa maailmankaupungeissa herätti niin yleistii
ihast·llstn ei ihmo~
tytä ketään, joka
tiissä. tilaisnnde;;;sa
sai tnorestnhaa
muistojaan hiinon
enti;;;estii ctovästä
esiintymisestäii.n.
Hiinen jäntevä lyhytliintä vartalons a
näkyy olevan niin
täydelleen hänen
vallassaan, että
outo luulisi kaikki
hänen vaikeat
temppunsa sulaksi
leikinteoksi. Hän
lnistelee hal'jaantuneen, huolellisen
koulun käyneen
taiteilijan täydellä
rutiinilla. Ei al~
noatakaan harha~

tinnon, etovii. voimannäyte. Lnistelijatar esiintyi vichättävässä
vihreiissii sp0l'ttipuvussa. Jäätii piti rouva Franck liian kovana
.ia rataa - niinkuin ynlll1äl'l'etW.vit onh:in - liian suurena. Ulkomailla, hiin oli totbmut esiintymään radalla, joka ei ollut suurempi kuin neljiisosa Helsingin luistillJ'ac1asta.. Että yleisö tiheillä
ja innokknillu suosionosotuksilla koeH,i tulkita ihastustaan, lienee
sanomattakin selvä.

hyppyä tai ennen
punnitsematonta
liikettä, ei yhtään
epätaiteellista tai
epäkaunista asentoa. Liikkeiden
plastillinen kaun
eus j a rauhoittava
NAD.JA FHAxcK.
vanHnus eivät voineet ollakah;ojiin tekemiittä mitii yi ehättävintii. vaikutusta.
LoppulJlaslll'kJ.:a, jonka )'Cl11va Fmnck tanssi lnistintcn kärjillä,
oli sHlllHlla knin He SOi ykisöllo llliui. miellyttiivillllJlän taidenau-

Niinkuin tiedetään, on ronva Franck kokonaan antautunut
ammattiluistelun alalle. Hän on niiinä aikoina vieraillut muutamissa maaseutukaupungcissulllllle -- 'rurussa - Tampereella. - -

/-Ielsingin Luistinhlubin toimeenpanemat hilpailut nuorisolle sllnl1lll1taina maalisR. 20 p:nå' 18(}8.
1,000 metrin matkalla:
1:nen palkinto, K. Wartiain en, 1:53.
II:non
III:as

"

"

E. Holm,
A. Raij,

2:01.

:1/5 ,
2:03 4/.5,
2:04 4/ 5,
2:03

A. N erdrum,
J. Wiinikainen,
A. Lindevall,
2:05

1/ ,
5

1,500 metrin matkalla:
1:nen palkinto , K. Henricson,
II:nen
V. Johansson,
"
II1:as
,.
E. Hollming,
N. Astl'en,
V. Gottbel'g,
K. Eklund,

2:51.
2:53.
2:57
3:01

4/ ,
5

3:05
3:11.

2/ ,
5

2/5.

Näitäkin kilpailuj a SUOSi kaunis ilma, ja jää oli hyvä. Ylei~ öii ei ollut karttunut niin paljon kuin tavallisissa oloissa, sillä
cteläsataman radalla oli toimeen pantu kilpailu aIvan samaan aikaan. Paitsi kilpailua 1,000 metrin matkalla 14 ja 15 vuoden
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vanho.ia poikia varten .i a J ,;')00 metrin kilpailu a 16 .ia 17 vuoden
ikäisille llllorukaisille ohj elma kolmanneksi kilsitti henojen kaunoluistelukilpailwl.
Tuloksia voipi pitiiä sangen tyydyt.tävinii . Niil1knin yllii olevasta käypi näkyviin oli hra K. Wa1-tiainen lyhyemmiillä matkalla
kilpailijoitansa melkom iiiil'in eteviimpi.
H ra K. HenTicso nin voitto pitelluniillä matkn lLt ansaitseo sitä
sllurempata huomiota, koska hän hetkistä Gnllen oli saanut 1:sen
palkinnon samalla matkalla etelä-radalla. Että h ~indtii nyt kului
lähes + sekuntia enemmän kuin ensi kel'l'alla, ei kukaan voine
oudoksua.
E stlanclerin enniitys samalla matkalla oli v uonna 189+ : 2:41.
H enain kaunolnistelussa saivat:
l:s0n palkinnon A. Huuri.
V. Jung.
Il:sen
1. FloTell.
lII:nen
Samana päivänä etelä-sataman radalla toimitetut pikakilpailut tapahtuivat seuraavan ohjelman mukaan:

,.

500 metrin matkalla ("l\Iatshi ")
1,!J00

,.

5,000

Kilpailu

"

"

,.

Tulohset:

:),000 mef1'in matkalla:
I:nen palkinto F. Wathe'n,
fU3H 1,\.
II:nen
K. Henricson, 9:47 ;1/ 5 ,
"
III:as
V. Johansson , H:52 3/ 5 .
"
IY:äs
E. Holming, 10:06 3 / :, .

"

Hra Fl'. "\Vathen oli vaatinu t hl'a Estlamkl'i n kilpailemaan
devälUmyyrlestii !JOO metrin matkall a, mntta koske i hm K ollut
katsonut itsellii iln olevan syytii siihcn suostna, lnisteli "\V. matkan
yksin. Hl'a \Vathcn kaatui ja loukkasi .jalkansa jo spurtissa, josta
aiheutui hitnen vonatta in huono tuloksensa. Radan omistaj an hnt
F . O. Åken nanill vo itt.ajalle palkinnoks i lupaama polmali jiii as inin
nitin ollell hänen omaan haltuunsa. \VatlH~nin huonot tulokset
:)00 ja 1,;')00 metrin matkoilla ovat. pideUitvät tilapii.isinii. :i,000
metrin matkalla hän saavutii hyvän tuloksen: D: 3D l/., sok.
Ni c. Krjukoffin onnäty,; !J,OOO metrin matkalla Eu)'oopan
1llostaruu skilpilussa H elsingissä ho]mik. Hl ja :W p:nii 18D8: H:i39 sek .
G. F~s tlandel'in samassa tilai suudessa 9:28 ! j.\ sek.
G. F~stlanderin Suomen-mestanlHskil pailussa 9:22
T ämä katsaus ll1istduoloihimmc ja H elsingin lui stinklubin tämäntalviseen toimitann lienee osaltaan omansa näyt.tiimäiin, ettei meillä nukuta ainakaan lnistelu-nrh eilun alalla. Mainittu klubi ansaitsoo mitä suminta tunnustusta siiUi väsymättömäst.ä innosta, jolla se vuosi on kuluessa ja useinkin suuria vas tnksia voit.t.aen on tätä mheilnlajia edi stänyt.
Tilan ahtauden vuoksi jiit.än selonteon vuodon hiihtokilpailnista lehtemme ensi numeroon.
lI.

500 metTin matkalla:

J. s.

F. Wathen, !JO 4/5 sek.
7iI" '---~::,:,

1,500 metrin matkalla:
I:nen palkinto K. Henricson,
V. Johansson,
II:nen
III:as
F. lVatMn,
"
E. Holming,
IY:äs
.,

Lukijalle pyydämme huomauttaa, että lehtemme ulkoasu vielä on
hieman puutteellinen. -emme nimittäin ole ehtineet saada valmiiksi
kunkin eri osaston alkuun aikomiamme pieniä kuvia, jota paitsi paperikaan ei
ole samaa, mikä lehdelle alkuperäisesti oli määrätty, sitäkään kun ei aikanaan
voitu meille toimittaa. -ensi numerosta nämät puutteellisuudet toivottavasti ovat
poistetut.
Lehtemme joka numero oli alkujaan aiottu kolme painoarkkia käsittäväksi,
mutta käsikirjoitusten runsauden takia on tämä numero tullut paljon laajemrr;aksi.
~':u.~""":~

2:+7 1/ ".
') '47 3/_
-

.

.l·

2:-:1:9 .
:2:57 1/ 5,

'Coimitus.
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lttufi,ia.
Helsingin voimisteluklubi, joka 1I~(,flmpia k~'rtoja olllwnk in on
1I1kolllaalla yoimi"tdllHnlHl(' niin l o i~b\\'as ti (' Illl~tallllt, liilltl,(' tiinii ke\'iiiinii
KiJiij>ellhamillmm ottamaan osaa ~i('lIii pi(kttiiYiiiin ";U III'('('11 voimi,.;tehljnhlaan.
Onnea Illatkall('~ Okmmo y (\k nlltt'tll t siitii, l'tW kln b i nyt kllten aina tchtiiviinsii .suorittaa maini osti, iciiinmaall l' kunniaksi ja lulmisillc' ystiiYillenSii ilok" i.
_ . Ylioppilasvoimist-elijat a ikovat tiinii kl'siinii lllatkm;taa P o rin
lanlnj'lhlaan. Saa n ii hdii on n istl1vatko h(' siellii saamaan yleisiin ystiiviillistii
t\llll1\1stnsta Si\l11USSa miiiirin k ll'in \-iime YHOlma JI.1ikkelissii '?

- 70 kettua sai\'at, SIlII rinllnaksi osaksi myrkyllii, m nnt.amil t pyydysti ijiit to i",.;a tilI \'ena. Hiimeenlinnan liihitic'lloolla. Tiinii tal\'(~ na on samalla
alll('ella saatI! ainostllan :lO kpl. ja jiilkiiikin niikyy entistii palj on viihemmiin. )Jyrkyn kiiyttiim inen, jos kohta itsessiiiin hab'eksittaY<L pyydystapa ,
niikyy siis Yielii m eillii oll:'nm viilttiimiitön, kunhan vaan sitä jiirkeviisti
kiytotiiii n.
- Elävän metsänriistan tuonti Suomeen. Yiime aikoina ovat
meilliin metsiistyssc'lll'ilmme alkaneet tiiydellii todella ajattel emaan metsiinriista ll knrtuttamista niin h.n' in sitii snojelemalla kuin myös tnottamalla riistaa mmli1lta, jotta ~iten aikaansa atai ~iin yerpnnndistllsta ja samalla myös ke~
tiiviinpiiä su kua. Niinpii on Xovgol'odin ti enoilta tn otn 25 paria jiiniksiH Yiipnrin pitiijiissii olev ille L yykyhin metsiistys::;puran maille ja samoin 2') paria
kl'ei\'i N. Hie\\'er~in tilalle Riiisiiliissii. Kyt on taas hovi neuvos Dan. Joh.
"Vaden ja metsiistyshoitoyhdistys 'rapio tilannut ')0 paria niiitii elukoita.
Puolet niistii lasketann irti Wad{,nin metsii::;tysmaill e Janakkalassa ja toin en
IJllOli Tapion metsiistysmnill e HallsjiirH'n j a Miintsiiliin pitiiji::;sii. Kun jiinispnri maksaa piiiille 10 markan, uhra;wa t nii mii henkilöt ja seurat sangon paljon metsiistysalneittensa alTon kohottamiseks i. Kiitos siitii h eill e.
Tapporahaa semnavista vahingollisista diiimisUi, joihin on luettu
myöskin poikaset, maksoi Hiimel'n liiiillin mebiistyssellra viime vuotena, nimittiiin:
785 yariksestll, 187 haralm~ta, 78 kanah 01 ukasta, 46 yarpuishaukasta, 11 :.)
hiirihaukasta, .) mnu tto hallknsta, 3 hnnhkaimesul, 1 korpista, ]!l kesiiketusta',
;) kiirp iistii, 4 kesiiniiLidiistii. Yhteensii ]246 eliiime~tii.

- Ensikesäiset pokaalikilpailut. rlldl'nmaan pllrsiklllbin jih('ll,
arkkiteht i G. Estlander on vaatinut Ruotsin kunink pllljehdni'sellraa ensi
kesiinit kilpailemaan sl'kii Sinebryr'l1offin pokaalistil cttii 'I'i\'olipokaalista,
jotka molemma t vaatimukset rmlenmaan pursiklllbi on mainitnlle ptuj ehdnsseul'allc toimittanut. Jahti, .jolla hra E;;t.lallller tu lee kilpailemaan, raken-
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lletWIl1 hiinen ibl'nsii laatimion piil'll~ tu~t(,ll mu kaan T1lrull YPlle\' oistiim'illii.
8en pituus vc;;irajassa tulee olemaan H,g, !l1l'triii, levl'Y s :l metriii .ia tn](' o se
kulkemaan 2,10 motriii syyiissil. ~ o rakc'lllwtaan piiiiasiassa lllld enaikaiSl'll
eYiikölial nstyypin !Unkaan. Kilpailua varten 8inebr'y<,hoftin pokaalista hm 'K
knitenk in asetti sen ehdoll, ettii polmalin pllolni'bjan tlllisi olla Yl'siqjassa
likimiiiirin y h tii pitkiill kllin hiinen oma aluks ('nsa. - Sinebrychoffin pok;utlista kilpaile\' icll alnstpn tnlee olla yC'simjassa K--11 metrin ja Tin)lipokaGlista kilpailevien S - (),3 metrin pitui set.
Hllobin kUJlink plllj ehdllssellra kokouksessaan yiime ta mmik. :22 p:11ii
yksirnil'lisesti hy\-iiksyi Tiyolipolma lia ko.skl'yan kilpailm-aatimuksl'll, mutta
hylkib.;i 2(j iiiinellii lS yastarll1 yaa tim uksell kilpail('ma:m ~ill('hry('hoffin lJo"
kaalisb, sq ;"tii ett<:,i hm 1':: n dlllon takia ,.BIPndaa·· \'oitaisi kiiyttiiii pokaalia P\l(;l~lstall1aan. Yiillemmistii kanna tti ill"inöiiri C. HellstraJl(lin ehrlotnsta , että \'Itatimu s suom abiste!1 asettamalla ohdolla hyYiiksyWiisiin ja
yjime kesiinii itseiiiin suuresti kunn o",ta uu t uu si allls "Esperan za" miiii.riittäisiin pokaalin jluolnstajaksi.
Hra G. Estlander on niinikiiiin Cmlcnmaall ]1l1J'siklllbill suostunmkselb
Ylk'1tinnt Yiipmin tiiinin p1ll:j eIHlllsyh (listystii e nsi kosii nii kilpaikll1;\llll Sl'orttikluhin pokaalista, josta kilpaileyi('u almitl'u pitnus \-esil'itj assa tlll oe olla (i - 8
llletriii.. Se alus, jota hän tiissi i kilpailus"a aikoo kiiyWiii, tul ee oh-ma an
\'esir;~iassa 7,99 metri ii pitkii, ,) m et riii leyoii ja kulk e maan :2, 111 m etriii sy \·iissii.
Omituisinta tii.ssii on se cieikka , ettii tiimil jallti on sama knin eclclliimainittu,
.iolla 111'01 K kilpailee Tiyolipokaalista. Liihes m etri iu nouseya ero jahdin
n~sir;ljan pituudessa molemmissa ulI)anksi ssa a ikaansaatlann s it en, ettii kiilissil olo \'aa lyijypainoa muutetaan, mikii \' oi kiiy,lii piiinsii, klll1 kilpa ilu
Sp0l'ttiklllhin pokaalista tapahtuu alkupu olella kesiiii. ja Ti\'ol ipokaalista ko:-;iin loppupuololla.
E nsi ke~iinii tulee sii~ l:\I(lenlllaan pII r~ikll\hi kilpailemaan Hporttiklubin ja Tivolipokaalista, m utta Sinebrychoffin pokaali~t.a ei tiinil YIIOnl1<1
miWii.n kilpa.ilua tapahdu.

- Helsingi n purjehdllsseuran paviljonld. P('l'IIstnst.\-öt HdsinI'lIljPh(luscielll';\l1 uutta paviljonkia y;n't('n, joka rakennetaan :\[erisatamall
edustalli\ oleyalle, suman vu ok raamall l' Liuskasaan'lle, alkoivat lI1aalisk. 15 p:nii.

.~in

-

Oulun purjehdusyhdistys on piiiittiill'yt tilata

tiimiillY1lOti~('n

aITonta-aluk~ e nsa

ma initun kanplllIgin mlltallslaitok"en l'akennn:,;mestarilta
\\'. Lindroosilta. ,\lllksen sUlIrin pituus tul e(~ olelllHi\l1 ,10 jalkaa, pituus vesirajassa 18 j., suurin le\'eys () j, ja tulee se kulkemaan 4 j. syviis;;ii . Sen Yl\lööl'i tu lee olemaan 1,2 ja hinta 1,;)()0 mk

COllpe de France. Yiilimercnreg:attaill nimdlii Cann csin ('UIISta lIa \'lIositta in toimot'npantavat kansaill\'iilisct l,i 11'ill'I! rj elHl llkset alkoiv at
tiinii \.II UlIll<l· maalisk. :'l p:n ii. Siiii , joka siellii ylimalkaan s iih en aikaan \' UO,]('sta on kaUIIista, oli nyt sateista , ja tlluh,t olivat hyvin vaihtdo\'at. Tiirkein lliii"tij kilpailuista oli tiillii kt'rt;w sc', mikii slIoritpttiill ,.Collpe dl' Fl'an('('sta " (Ranskan pokaal ista), jonka Ui hel(' u tt'elll I1W "iitii ly hd,ii i ,.;~, ,,ti sl'lkoa.
:\luut e iviit jU1\ri niill suuresti lukijo itaJllm e' Jl\lvi tl;uw, cttii niid ell kertorniella kannattaisi tiitii kiljoitbessa jo ahtai!;:';i joutulleita l'abtojamfllc Uiyttiiii.
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"CO IIP (' (le FralH'!'''- lli11liS('sti i llIHle:::ta pok;wli ,.:ta saa\·" t kilpailla kaikki
Im ll sat j a kaikki ahIl( sd. j ot\;a l'i\'ilt. o k ~!l tOllnia Slllll'l·lI1mat. Siitii on "110rit e Uaya k o In1\' kilpa ilua, ja :::e jahti, j oka \'oittaa Yiihintiiiin knhtlc;;~ a nii s tii,
~aa p okaa Iin.
Kilpailtnlll\'aatijana oli ('llg lall l ilainc'n IIra T. Harri"o ll LamlH'rtill ~II
tOll nin jahti ..r~ loria", .ionka on r:tkl'ntanut toilllinillli :"11111111('1''': & I'a Yllt'
S()\ltll1nlll'toni.~,.:a. Pokaalin]lll o lm; ta.ianH taa" oli r;lll,k::lain('1l In t I"}Il11in.i;11Iti
.. L'Est,·r(·I", .joka lIm :\[;I\1ri(',· ('1I"\' ('('II"in piirnstn"t .. n lnuka ~lll Oli 1'akt'iln(·ttn
11m ,\1)('1 L,· :\lar('hantlilt \,,·i ., tiillliillii 1·layl'l·''''\' .. L·J<~"tl'r('l" "n ,.:\lurilla ]>m.i .. illa "'lrllst.l'tt11 \-::"\-"iin ,iiiill ;<111":, knn Lt:ls .. (;.lo1'i'l" l"II'l',nlrtin ,no1'intnn

mean hopea p okaalill , joka on kuyattuna ,,\y [1 ;::se rs p o rt " -lIil11is('ssii Raksa lni ~(' s s a
lehd essii. P O\;[\[1Ii. j oka on G:2 ('111 k ork ea .ja :l:\ (' \11 IO\-l'ii., on 1\I1ll1anmltl"}toi n en ja jalopenrnnj rtl o illa \'am s tethl. SllIl\lnit('l!uan s itii \-art,' n on k(' i,,:!ri
itse tehnyt.
Kilp apllljf'lldus on kc'isfuin pyynni',stii miiiil'iitty tajlalItll\'<\ksi H1n:tIlCln taina kt'siik. :!II p:nii. Liihti', tapahtllu [)o\'\' rista klo ~ i.- p. I IllIoi tllsaika
piiiith'y kesitk. 1 p:nii.
Kilpailllun sall\-at I"}tt:lfI osaa Thames-mitta ukse ll Illllkann ')'1 tonnin .ia
sitii SIlUl'emmnt ,,('\'11is('l's" (ristoili.iiit "Ii kii!ialllksd) .

knv(\:-::-:a t llul(':..j ~a.

- Newyorkill pursiklubi piiiitti \'iilll\ ' h ellllik. Jt) Vllii l'itiiltliissi iiill
\' uo!'lik oko llks ('ssa , etU klnbiltllon"ist o l\ ,.:t· ill iil Jt. O li riipll sU·ttm'a II1\Iis totl1 11111
eI ok. ~( p:n ii 18\1, kll Olle <'1I lira. Og'dl' U (;oel(· ti ll knlllliaks i, joka YllOd esta
] 88~ alka en " lI osittaill on lahjoittannt klubin kilp[1illlihill kaksi palkinto;],
nimittilin 1,(jllO doll:lrill a rvo isen klltl\l:tripalkiull o ll ja ;) II() dollarin al'\'oi sU Il
palkillnon SllllIPl'il'lI kilpaiIlla varten. KIIII Itra (1ot· let in I, eri lli set "idt ('1I :lii ll
aio .iatkaa maini ttua lahj oitusta, Oli al1l(,l'iknLtill"11 J"JliIjO()II;UlOlllisl:lj" ,J. ,1.
"\"tOl' bll:jt)11t!II1Ut \'lIosittaill toiwittalll:l:lll klllhilln bikiksi a.ioibisflllOtll l'
pnlkilll]()t, jnllka t a ljollks('1l klilhi h.\,\' iik"yi.

Kilt,ailllt s uori tet tiill 1\1:\ali,.: l(. i , n .ia 1~ p:nii.
.En Sill11U ii i"(·lIii kilpailn piill- iin ii ]lnh a bi lI!'ikko l'olI.ioi,tJlHlija o li "<1I1!'ilrna,
J'nl'.i e htlir t;,,'a matka oli ~J !' np;J. 1)( ·lIikllllrtaa . . \III ,.:,a , .Ii kdl ii ,J,lnria" \'()ito lla. mlltta (·i knir " nka,11\ \;(,\' in IlI'ik l"},sa t!nl!c·,,.:a \'oinllt' \'\'t,iiii \'(,1'tr,ja k ,' \'(' ii ll l' ran , I", lai s(· II(· . . . L'E s«·I',. I'· jonkin ajan knlllttna .iittti ";\ ' Il jiilb'en"ii ja
\'(,itr.i l'lt.c;·lalltilai",'n :l lfIill :1 , .~l'1.: unllilla l'ulj(·hdittll<1 ja -1- rnin :2/; sek. laskd t. ua aikaa. .,(:]0 I'ia 11 " tnli nimittiiin ;U1taa "L' E"turl'l illv" r('~piittiaiki\a
-1-\l S\'k,
:.\laali"k, !) 1':l1ii. jolloin tuilll'll kilp,liln ~llol'itl'ttiin, oli tlllJli koiJlinl'lI
.ia "ibi \;()\-a, (·ttii jahdit otti,-a t y11<1"11 reiyill iSOOIt]J\11j'·"SI·' ·II. :-iilloill oli "ii"
,, (;l l"} rian" I'i\'\·ii. Kilpailul'l'i tin pi t lllb oli :21 (·ng!. I' l' nikllhna ,\. L IIO\'ai lt a(:'s"a osottantui ,. Cloria"' kilpailllkul1ljljlalliansa t't('viiIIIIUiik,i, kllll t,la" .. L·,Es t (' I'l' I" lIIyi.i tii t lllllessa oli \'ii li iill nOlwal11pi. , 'o ito l1 p l' ri "C;l n ria " ~ l11in. ~):2
,,('kl1ltltilla I'lIrjt'hdit t ll<1 ja :2 lIIin. D ":('k \a",kettna aikaa. H l's l'ii tt i oli ,k; Sl'k.
Kolma s kilpaiIn SlI o l'it"ttiill maali s\;. 1:2 p:nii. Ka\'akka k o illist ullli pnhabi ja pmj e h(littayana o li :2+ (·n g 1. Iw nikulmaa pi tkil matka. "L'Est l'1'illc"
h lpahtlli kilpailun k(·stii,'.~,;i i S\' o nndton!l1l1s, l'ttii. S('lI \\'att· rst aag i I,atk",;i,
josta .syy"tii .sen .') wil11lllUin ajan tii.' · Lyi pmjl'lltia ilnwll halkaisij a:\. "ellori:t" \"lIitti 1 min. -1- "('k. ]Jl11'jl'lIllittni\ ja Li "ele laskl't t \l<1 a ikaa. j{('''piitti
4H Sl'k.
Kun .. (:lol'ia" oli YOi Uallllt kahLl""sa kilpaillls~a lwhn c'sta, jOlltni sii,
"Coupe dl' I<'rance" "Ilglantilai ~t('n 1J;\!tnnn,

- "Kielin-viikko" ja "Juutillrauman-viikko". ..lCil'l ill-y iiko\l"'
nill1l' ll ii pid e ttii\'iit bns aill\'iili,et kilpapurjdldllbd alka\'at. <:1I" i k e'siiuii lH'iniikU lln a lknpii i\-i ll ii :ja piiiitt.\·\'iit "aIlIun kuun 111 p:nii pllrje hdl1k sl'lIa Tra \' pmiinuestii Stettiniin. O,ano ttajibi lIiiilJill kilpailuihin ollotl' taan tandli s lllI'
Q(' n muktan, paitsi .~aksa l a i ,ia. rnyi)" kin tallslmlai " ia, rltoba hi s ia ja l'ng l;mtilai s ia ;jahtl'ja. Kilpailujen piiiityttyii [!llr.i<'h t inlt o"anottajat :.\Iallllöhiin, jos"a
:.\Ialmön jlt1l:jdlllusSl'llrall ja T"lll,knn kllllin\.::. pu rsildu bin to il1l l'e' lI panema
11. s. ",Jlllltil1l':tllman-\'iiklw"' :t1kaa .
Ilc·iniik. 1-1- p:lIii pi,1('tiiiin :.\Lthlli"',n (',lu,,ta lJa kall,;aim'iilillen kilpapl1ljvhtlll" . .il"}l!on ottaa osa,l lIIyibkin muita l'IIot"alaisia .ia Ilorjahisia alllksia. .1\"lltl .\l a lwiin l'('gatta on "lll"}ritdtlI , tniJlll'l'lII'all"\'a t o"anotbljat \'skaa(ll'ripllrj"lItlll];s"1I K.iiiipl'llltamina an. TaJl"kan 1m ··
lIillk. ]l11l':::iklubi jiirj"stiifl "i tt<.' 11 l!('illiik. II; .ia 17 p:llii Taarb l'kin e dustaJIa
kan sainYidi sclI l'l'g'atan, jolla ,..Jul1 t in\,'I1!I11:tn \-iikko" piiii tdiiiill.
-

Kilpapurjehdus Doverin ja Helgolallnin välillä.

Sak~a J\

k e isari o n t iis:::ii kilpapUljl'hduksl'ssn jaetUI\-aksi pnlkinnoks i lnhj o itta llut ko-

.- Muutamia purjehdus-tietoja, jotka \'o i\' at olla hllvitta\'ia. antoi
Bl'i,lson os it ehniissil, jonka hiili "iinlt ' hl'lmik. ,. p:1!ii piti 'l'O\''1lln.\' :'Ifllst'llll1issa Lonto ossa. Mainit"omllle nii"tii s l' lll'na\'ia:
l~m;ill1l1liii sl' ll til'ty n kilpajll1rjeltdukson s\1orittivnt (1 reonwichista (~ra
\'esl'ndiin Kaa rl e l.L:se n ja Yorkill herttuan ja.hdi t \'. [{)G 1. Eu s immii.inCII
p1\1'siklllbi p e rn s t ottiin " . 1 i :W .in Sl' oli Co r!;: \'-ate r Club. Sun s ii.,il1J\(iillii
o li monessa snht eessa l e ikillinen \' iyah'lu s. ,J ulkai s e lli ll1e tii ssii mtlut<lmat
.. parhaimmis ta" J>yl'iilistii.
. ~ 8. Älköön kukaan amiranli tlloko (' 11 0 Illjlilii kllin kaksi I'llOkaJajin
Iduilla varten. :1 § Hliiiiriisi. ottei lmknan amirnllli saa l'itl"}ihinsa tuoda 1l11111tn.
l{l~ill kaksi~ oi~ta ~' iiJlilajia, .siVi kllu ~)I! aina pidetty \'Hnhain siiiinWjon I'ikkoI1nSt'na, paitSI klll1\ IOI·(LIt p tllOJllant o\'at 11I1lknllfl. 1-1- § miiiil'iisi, l,ttii sell!mois,'! klnbi11 ,jiiscllet tai mnut IWllkiliit, :jotka piiivi\llisten .iillk"lm ]>1I1m\'at
I'lt~:i(OIItI\1~s ('sta, ovat velkupiiilt salwksi tyhj outiiuliiiin tilYllcn maljan "ali'11Iltl dUl'H1s '·.
, r\1osion 1,f;:l ja 1 8 ]~ Yiilillä mkenn ettiin monta jahtin, ja y. lt\l~ o li
It o in ;-)11 j a h t ia \ 'l'~ illii. Niiden tayallise na pain o lastina oli hi ekkaa ja 1':1utar0 1l1ua. Y. l tl Hl pcrnstettiin \lu s i klubi , jostn s ai aIku lI sa H o."al Yacht StJlwd\'Oli.
\ ' UOSil' lI 18211 ja ltrlO \-iiliJl ii alkoi niikyii isompia jahtt-ja. Y. HU! t 'lli
(·lt s i k o n a n kii.l'tiinUiiin painolas ti alnkscu Itlko !,uol" lI a " " ra \\'e" -jahdi ssa,
jolla ol i lIlalmiköli. V. l tl+8 rakollnl'ttiin ,,?Ios( jllito " raudasta ja \'<ll'llst ett iill
raskllall:t l'autakiilil.lii. ~CII jiilkoell mnillitsi l's itl' hniinpitiijii ,..\ Illl'ri(,:l"-jnl"lill
"siilltYllliscsU ja siirtyi alustell mitta\ls-a"i aan. \'. lS':lfi hy\'iiksyttiill Dixou
1\.'·I1'1'in mittnnssiiHntii, jossa 1'IlrjeitlcI1 pintn -ala Oli tijrkl'iillii tl'kijiinii.
ml'

Oxfordin ja Cambridgen kilpasoutu. :\faailmankl1nln,II.l'lI e ilnpii\'('issii jiinnitykse llii I"}( lo tettll kilpasoutn kaltd,:k,a llairoi,illa Y('!lpilJii 0 ,, rnrd in ja Cmnbritlgen y liopis toj('n \'l'JH ·kll1bi l'!l k('skt'n tapaht\1i titnii \' lIonU;1
1,(\I\'a n t ail1a \' iin\( ' lIl:ta li:::k. ~6 p:llii. ~\Jo l l' l11pi t' ll khlbi eJ\ \"('IIPknnti pJ\ Itnl:j oit nb d tiiti·, kilpailtm \':Il't l' 1I alkoinlt jrl t<l\l1l11iknllll kt 'skil'aikoilla .
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Yiinwisellii kal](II'k;illla YIIOtl'na on Oxfol'<l yoittallut. ja tiillilkin ker,
taa oli siili; jo harjoitu,.;tpn alnsta alkH'll pan'llllllat HlitOll 1'lll'II.Ytyk,.;pt kllin
('aili h ri dp;l' lIit. .. 1'11 !ll II Ja llsinisi llii"' (Oxford illa) "Ii Il iIII iUii iIl kiy t pttii yiini'lii n
Ilsl'alllpia I'd"lli"inii \'llo,sina ];:ol,tt'llllistn \'Clilllist:J:lIl. K"konaista \'ii,i SOllta,
jaa \'oi '1' iISIAt:l'1 "\Illoi]],, ,ij"ill,', .i~ill:1 111' istlli\'at yiillll' YUOlIPll yoitolli,
,I',sa kilpailussa, .. \'ililll'<ln,ini"U;Il"' ,('alllhridg'l'll') sit;; \'a,toill I'i onnistnnnt
';;1"d'l \','lll'klllltaan,a IIS"'IIIIj1it:1 kuin yhd,'n aino'lll \'itlIlt'lII ,;IJIltiljilll, ,Ja
.. tUllIlIliUlSilli,illi'l" IIn 1lllliltl'nkill ollut pal'l'mpi tilai,IIUS Ilallkkia \'l'llI'kllnt,lallsa
k()];:"llI'ita sllulajia klliu .. \·ai\l"'\Ilsini,illii", {'lIttl'raill ilarjoitll,t('n k\lltCI
Yiilll"lllilinitut knit"llkin kr)('tti\,,,t kfll:jata siti'l. lIIitii h"iltii k"kl'Il\llk'l',.;sa
jIllllttlli. \rlltta llwalisk -+ p:llii ,attni Call1bridg'''lll' ,"' ikil\'ii .sl'ikka, ettii SI'Il
st('()k,' (', :\L ~tl'l'k sairil,ttli inthll'u,a'\11 l'ikii l'lIiiiin \'Oillllt jatkaa hal;joitnk'
Slil. lliin"ll sijalll'!.'n asl'tl'ttiin ~illlJill .. \'a,dl'allsillistl'll" aino'l Y'llIha sOlltilja
"\, N, Bdl. jonka paik'lll t'las tiiytti vriis uu.si .soutaja J, F, I3Pall'. \':tikka
lIii 111 i'l ulil'lIl't pian huolllattiinkin lI,n'in son,li".iksi IIllsilla paikoillaan, hiii,
ritsi tietysti tidlainl'n 1111111tO.S kllitl'nkin jossakill llIi<iirill hilrjoitllksia,
Klln JllOI"lll]Jil'n lIIil,histiijPll hilljoitllkset m'\illisk \1 1':n jiilkt'Pll oli
siirretty Plltlll'yhin. JOS';:l kilp'liln nyt, s,nl\()in kllill I'nIH'n, slloritettiill el '/.
"IlS\1. ]I1'uiknhIl,m Illat kaila. tultiin piall llI'hvilnpiil'l'i.ssii Yilklllli.etlliksi siitii,
dtii "Yilall"lIl~iui~tt'n" li\]))iill\'llOtilj('n mi"hi~tii uli \'iillll' \'1111111'11 \'l'llpkllllba
paljoa dl'\'iilllpi, Oxrol'llin sitii Yilstoill ilrveltiin Ole\'illl takajlajulla siiUi
\'elH'lolllllilsta, lIlikii ~illi'l \', J':'\!Jj' "Ii, :\llIl1ten huolllattiill IllOll'llllllat \'('111"
kllllllilt lIlailliskl!11ll kesl,ip'lilwilla jotakninkill til~i1\'iikisiksi.

:)) Kilpnso\ltmm Sililyat flinoflstnilll kal](lI'll ,dimmiin kinmflsilnokilll
oppililflt ottaa osaa,
Keisarin miiiiriiiimii Slllllll1a on kiiyldtiivii ,ojli\'an hill:joit\lspailmll. \,\'11(',
hllOll,'en ja sontukalllstoll ltankkilllisel'l1. ~itii ]laitsi 011 kpisari luvallll\lt
lahjoittaa kaksi Sl'ppl'l..ttii jlillkinlloiksi ];:"nlullnorison vllotuisiill l,ilpnsolltui,
Ilin, Toim'll niiistii "I']Ipeleistii on jal'j tava j1all,illt()na p:lrhaillllIlasta Sail\' litdllsta 1l0jl"Il,[P,.;ta, toi.'iell taas saa Sl' oppilaitos. jonkil tldo, kil]lailtlllll o,aa,
ottaVil'll oppibstl'll Inklllniiiiriiiill ja ](,'hityks('ell Iliilllll'll ('11 ]Iams, ~"Pl)('Il'l't
jiiiiYiit \'oitt'lIll'idl'lI o]lpilaitostl'lI haItIlIIII.

Af('il/c saajJllJlCCJl siib/uj'sa110IlUl11 Jllllkaa11 011 Oxford 1'0iltaJllll kymlJ/('Jl('//ii

[><,Jle('Jl jJitlllll!('l/a.

Ri/j){isoll illa

haittasi myrs/,y ja /ll mitll isku.

_ Henley-regatta. lIcnll'Y'I'l'gatabi sanoi.fl'\11 rrhalllesjoPIl Yilrl'(,J]il
Englannissa sijaitse\'ilSSa pienessli Ill'nll',\'1l knllpu ngissil \'llosittain ta Pilhtll,
via ~llllria sontllkilpailllja. Lontoossa viillll' tilllllllik :!:! ll:nii pidl'tyssii ko,
konk~essa, jos.sa oliyat ctlnstcttuinn ll'il':lt s()utnldnhit, niinkllin LOIHloll I{o·
win,!.;' CIllb, rrhaml's R C" ~l('tropolit'lII I{egiltt:l y, 111.. illlloitl'ttiin dtii 11l'1I'
leY-l'c'gatan ;.the ~tl~\\'al'd:--;" oliyat llliiiir;<llllt'C't tiillliill \'llndell t'l~gaLlll toilllC'C'llj1anta\'flksi heiniik 'J, Ii jn 7 pillit.

_ Maailman mestaruudesta kallnolllistdllssa kilpailtiin 1ll'lmik.
1;) p:nii Lontoossa, OSilnottajilla lIIilinita'llI: EII],()"l'illl nll'sl:trlllllkll \'()ittaja
\'. H-i\l:l. l'Iwtsalailll'll Un'I/I/IIt!a, m'liIillllan Illl'still'lllllll'n \'oittaja y, 1."i\Hi. baijl"
rilai1ll'n Pw,/i,; ja Y, 18\1'/. wieniliiinen [[iiilel ja tunnl'ttu SI]()lIlillainen T,((/'S
ll7ik. Mestm'llllsan'on ~aa\'utti Un'namlet'.
-- Luistinkilpailu Viipurissa helmikuun 13 päivänä.

rsoo

(ixford OIl siis Il,J'l l'oillaJlllf ybdekslil/Jl('lJ kerraJl jJeriitlliill.

_

Rouluoppilasten soutuharjoitukset Saksassa.

Naksan 1IY'
kyinen keisari "'ilhdlll, joka, niinkllin tiellPtililn, m, 111. on innokas urheilun,
haITastflja. on \'arlll'l:tnkin Englannissa kii,nll'ssiiiin ottallnt hllomioon. miten
hyvin kasvattava ja \'oimist'l\'il vaiklltus on sanotun Itlaan kOlllnissa niin
yleisilJii sOlltllh,ujoiblksillil. K.eisill'i onkin jo llsl'ina vuosina !'llistii,nyt soutn,
nrhl'ilua ~nksan koulllissa siten. l'ttil vuosittain on lnhjoitt:Innt n, s, ,.Kei,
sfll'inpalkinnon" konllllai,sten kilpasolltllihin,
Askcttiiin on Nak.san !n'isari Bprlinin ylempien oppilaitosten ojljlibsten
sontnllill'j()itll~ten l'llistiimiseksi 1IIiiiiriinllyt kiiyttii\'ill'oi~tfliln :1~).II(l11 mk ja Sil'
millla siliitiinyt. ettil niiissii IHlI:i()itllk~issa \'astedes on lIo11datl,tta\'a ~I:llraa,
\'ia rnHill'iiylc·.;iH:

J) Yleisl'll nppilaitobl'n ojlpilastn ei saa ott!la jiiS(;lll'ksi tiiysi,ikiiistl'1l
henkiliiillen per\lstamiin sOlltuyhdistyksiin.
:!) Koulnnnol'isnn sontllhar.ioihlksia tulee yalvoa soutu,urheilll\lIl JH"
n'htyn(,"1l opptt,\jan sddi kokellc('!l !iUikiirin.
:\) Yleisiiii ei knTsllta koulunuorison ~o\ltlll'('gattoihin, Xiissii ,"ililyat
olla li'lsn1'l ,linoilstililn l'rit\'isl'~ti knbntnt henkiliit sekii opjlilastl'll ystii\'iit ja

cnnaiset.

-+)

E<ll'lliilllilinitllissil kiljlailnissa ei S!la kiiyttiiii ulkohanknisia kilpa,
soutun'neitii, ;,\iissii .soudettil\'a Ulatka 011 Iyhennettii\'ii I,:!UII llll'triksi,

1II:1l

IIU/tkll/la:

I'II/illil l'l1sim, palkinto
:)11
E~tl((lIIl"r t"inl'n p,tlkini.o :):!
1To/i ij kolmas palkinto
:):!
1Jj{J{J 111:11 1wtlkalla:

3

/.

sek,

3/, ..

(i.Ii{){) 111:11

Il/atkalla:

\T athen
min, 41 1/2 sek,
lIdin
Estbnlll'1' \)
,):2 '/, "
47
Estbnt11'1' :!
;)\)
\T olin
Vath{:n
II
±7 1/2
:2
\'athen sai ylim,liil'iiisl'n kunniajlalkinnon, !to]ll'ill'ikarin, P[llkintoin[loli
Iwpl'amitall'ja. f1ma kallnis. Rata hy\'ii,
,)

_ Pietarin luistinkilpailut. Nunnllntaina IlI'lmik :27 piii\',ln,i toi,
11l1'I'npaniYilt N:t Pl'tl'I'shnl'gl'l' Eislilllf \' en'in ja 8:t Petl'rshll rgl'l' Sport \'",
r('ill kilpaihlja ;)111) ll1,n. 1.;)1111 m:n ja 1II.(I(lU m:n IllatkaIla,
Tllloksl't o!i\'at:
!j{JO

m:,l Jl/a/kall((:

"\. Nnl'ss (Kl'istiaallian ul'lwilijaliitto)
Wathl'll (Helsingin luistinklubi)
\' Olll'll \\'(' i11("1' (Pietarista)
rolin
lle!t'nills (\'iijllll'in llli.stinklubi)
Kl'jllkotl:' (Pil'till'ista)

eli .1/. ",k,
4'i 3 /.,

-+\) '/.; "
~)J

'/., "

;~):2

'):!

3/, ..

80
UJOO

1//:/1

-1O.0()() m:n matka lla:

matkalla.:
:2 min. :E..

]\aess
\\' athcn
~
:2
Krj llkoft
:2
Hdenins
Yolll'l1weider :2 "
Ilma snotnisa ja jiiii

sek.

'16 2/"
-lU
-lu '1" "
-l-l 'Iv "
mainio.

Kljllkoff
Helenills
. N aess
,Ynthcn jätti

18 mi n. 53
1\) "
U6
1!:J "
Ji
kesk t'll.

sek .

II

---
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gsuurin 1.'Clras;

l'dima ~ngfantifail;ia, t"UotGafaiGia,
GaaGafaiGia ja am~riaafaiGia T{ITfITfl

olkupyöriä

~

f

joiGta ~dt~iG~Gti 6uomaut~taan
6~\)intunndtuja J1U1Ultll"!tlltll"1"1"1'
~n~IQInti1QIisi0:

SQIbsQI1QIIsiQI
1'u0Is0:1",is1'"

G}'f'"
Q
1
"
f JQI ,,~uer
<2lpemf

0.
,,@)WI

n .. L :tDJD "
"J@.IuP:5cz'

s ~bcii

Q.f'Je.p~ "<J2' 01 buJ2'y01'icii.
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Ehdottomasti suurin varasto Suomessa.

• POlkupyöränosia ta =tarp~ita

~f~~~~~~~iin

G. f. Stockmannin 1olkupyörävarasto
Helsingissä.

Huom.!

Oma korjaustyöpaja.
Asiamiehiä on useimmilla paikkakunnilla,
Vanhastaan tunnettu kunnollinen kohtelu ,

",~C~ -E. J. }lE ,R hI .N'in
10 ,000 lllk: ll y ak \l utu ksc:jta on " ak. lll.aki; 1.l

:::::::::::

I:s~ ä

luokas sa nill ons t a an 20 mk.

Hu o m .!

P ol kH p~... örällä

siU t yy v a kuutn ks e e ll ilman

ttjaulillcu s i ·

Kello~

•

Ko ne ka up pa

li~älllaks\lU.

Hc ls ingi sä, Mikon katu 6.

(Haa raosa sto l{ot1 (assa )

iBö ök &-P opp ius
LAKIAS IAINT IMIS'I'O

'l~/~~~

Helsink i, Villen katu 4.
Asiaua joa. A~iolmi s ia \' Ira~l o is:;a y. m .
Rahun p c r lmi s lä. I.ainun vä llty k ' jli, J\aupp a.y. m. asiakir jojen laatimi t>la.

' 11

-'

))

' , ~/ '

~ -"'"

c h II ntln 111 a s Li
Iw.rhait;,t \lI1 cri lt u -

111 YY

Eolkupyäriä,

l ais i a, U I1 ~lall t!lai
sia ja SaksaJ akia
j ui sta dell/til l amcrik al.
.'\1 (;:0 (Kclla ill II tI "cri)

sekä

l~cll1inJ..rtc)IJ al·ms. C:o py örät kestÄ vyy lcnsä

ja

kc "YCII

ku 11<0 li sa

tllu/ c lI kall I el li parhai lllmilts l suositetaa n.
SUllri 'ara s tll pyörän -g ummil'c lIlm ita ,' cldl Imlkltia pyfirä no,- ia
ja - tarpeit a, ~ :IIlI (} i ll kaik c llla ls ia
• ckullli mlttar eitn ,
ta s lwk -1I()ja,

o mpas:'c ju. a ~ l( c l
IIIitta,' c iln, illllupl Illlat'ci la, s ilmä-

: fl(lrtLilt c ll"J ~l. I

lasc,!:l , lti iltat' c it a, hOJlea- ja L1U !'i iIlopcn- maIJoj a, jUlll11u: an' in y. 111.
IIull,k1 11 1111'1l ll1 ll1:h l1 ha/l' llllpl ill It illl"l ltin
1,;tI.I "llII i n .ja ,'iihi llii ill.
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ja saksalaisia

j4le~s. ye.'a~aer,

yolkupyöräkauppa

elslll!n, Fabianinkatu 8.

Telef. 2071.
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*
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Brandt & Blomberg '*
,* el~~~land w'
Helsinki, Mikonk. 19.

, olkupyöriä <~.';" ~:'
Eclipse Bicycle
C:olta
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' . A
;', ~
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. ... ,~ ' .
1'/\" .~ .. -J.\ ~
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,
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d3-rinomai6ia tan6«afai6ta " IR--I-S" ,",omu,", " '" a "
G
•
1"
1" 1?orta G~"a
• 161a" epntanla" &, "Copso".
,','
~l~ta 250- - 500 tnarl{l{aa.

parhaita 6a«6afa "

Suurin \'arasto tarp e ita ja osia

" ', frifz

SCh!~1~i~~~~. 101~upyöräkaupassa
".
glssa, Poh].-Esplanaadink. -7
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Kesäkuun 1 p:nä

111 111,,,,,

1898.

c\lllerikalai sia: "Northern & C:o", "Ideal"
j a "Rambler l<.
Saksalaisia: "Neckarslllmer", k a ikki hyviksi tunnetuitH lIl erkkejil h alpo ihin hinto ihin, m yy

RdIOS~""ä j.

t.

Wid~mark

Länsi Hellrikillk. N:o 14.

SUOMEN URHEILULEHTI
----r .. -< ...._-------

'rOIMIT'rAJA'l':
IVAR WILSKMAN
\"a~tan"a

Suomen Urheilulehti
leviää laajalti urheilijain piirissä ja
on senvuol{si edullinen ilmoittajille
sillä alalla.
Yksityisnumeroiden hinta on 1 mk.,
paitsi ensi numeron, joka laveutensa vuoksi
maksaa 1 mk. 50 p:iä. Yksityisnumeroita
myydään Akateemisessa kirjakaupassa ja
Minervan Antikvaarisessa kirjakaupassa
sekä toimituspaikassa Länsi Henrikinkatu
24 maist. V. Kahilaisella. Ilmoitushinta
käy selville kansilehdessä olevasta ilmoituksesta.

t o iHlitlllj n.

J.

VOLMARI KANNINEN.

F. SJÖGHEN.
A. J. SAHLIN.

A. H. PETANDER.
ALll. JÄRVINEN.

VÄINÖ KAHILAINEN
t.()illlit.lI s~ ihtP('l'i

ja (.al o lHll'lIiJo itaj:l..

s 1S ;~L l~ 1'" S:

' ~oimi$tdH ja mieJ..:kailu: P ieni lisäys \'oillli s tell1~tat.istiikkaan. Kirj. Ival'
\ril s klllan - ~falll"itz 'Va'lwrherg ( knn,). Ki rj. J. ' V- no - Rall s!lillvä li nt> n voi llli s tel ujuhlJ
Köi.jpenhaminassH. Kirj. r. "~- Il. - ~1/e t,'i('i stY8 Ju kynoloyiiCl." SucHlJ:llainen aj o koira (kllva ).
- h~()tiuw i s ia lllet sHstysa seita (2 k llvna). Kirj . \\~ iiiJlij Kahilainen. - py ssYS{'ppilkoulll
IlHw.II ::l IlIUlt'.
Kirj. ~. K Ollkola. - PUl'jelHllt ,'1: Kilpapul'je hdllks ia llw.nlaisal llksi a varten,
Kirj, ,1. F . S.
SuolIIalaisia a lusiy yppt'j ii (kuva ). Kirj. ,I. F . S. - S outu : SOUt.H ylei S('IIIIII:iksi ul'h e iluk s i. Kil'j _ J . F . S. - llulu.'1 l ,o(.· l 'is tillk a lns tnk sps ta. Kil'j . K. " ' , 11 . Tabt t' lu \'t'l1 ("~s~ Ii. Kirj. 'V. g-~- ll. - J'olkupyi;1'{'iily: KetjllUolllHlia pyGrHliä aj ::uuiIW1l, Kirj.
E . 1. . - P Yt;l'ä ilf'llIiIw ll ki<"l'iiWi jHiUJii, K irj. E, La ~ l1pen . - Uyvii yrity s. Kirj. A. 11. P.
- J/ii"'/) ja Luisl t3 11f." Tal\'illrlle illlll :llalta. h: irj. A. J, S, - U"ti."ia. - Ilm oituksia.

11 ELS ) N G) ssA,
;< l' O)!;\!,Al::;EN KIH.JAL L. ::;E URAN KIIUAP,\lX ON OSAKEYHTIÖ ,

18 9 8.

1898.

Kesälwun 1 p:nä

Al11 e rik a laisia: "Northern & C:o", "Ideal"
ja "Rambfer".
Saksal ais ia: "Neckarsulmer", kaikki h yYik;;i tunllCtllita l11 crkk ej ,i halpoihin hin to ihin, 1l1yy

R~lIoS~ppä
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Wjd~mark

SUOMEN URHEILULEHTI

Länsi Henrikink. N:o 14.
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IVAR WILSKMAN
vH~taaya t oitJl ill ni:l.

Suomen Urheilulehti

J.

A. H. PETANDER.

A. J. SARLlN.
VÄINÖ KAHILAINEN

ALB. JÄRVINEN.

F. SJÖGREN.

t.oilllitus:-:.i lt tp('l'i ja ktlollllt..'lt h o it aj:1.

leviää laajalti urheilijain piirissä ja
on senvuol{si edullinen ilmoittajille

S 1S AL L Y S:

'-ui",Hd" ja ..,iekk"il,,: Pieni Ii .ii)'s vnitlliste lllstal.is liikkaan.
Kil·j . )var
Maurit z "~; l' lwrherg (ku"a). Kirj . 1. 'V-no - I( fi nsainviilincll voillli s t e l ujllhla
Klkipen halllinfissa. Kil'j . ]. " r_ ll . ~ Jlet :.: ä . . ty.ol.1u kynolo!Jiia: S llo lll a!:l illcll aj okoira (k u va).
_ K oti lll~1i s ia II w (.siist.ys:\st· it a (~ kuvaa), Kirj. \\'- iiinii Kahil a ine n . - P yssyse pp:ikolllll
IlIaaltalllmc. Kirj . S. K onkola. - Ptu :jeltdu....... Kilpapllrjplulllk s in. IlIaal a isaluks ia varte ll .
Kil'j. J. F. 8. - - SllolllalHi~ i a aluslYYPJlC'jil (kuva). Kirj. J. F. ::;. - SoutH: SOlltH yh~ i
S<"lll llliik:-ii 1I1'hcilllksi. Kirj . .1. F. S. - J~alc~",t /f ."': 1.1istillkal nlStuksl'sta. Kirj. K. " ', H. Tuistl,11I vl'dussIi. Kirj . " ", E - d. - l'olkllp yiirli ily,' Kl'tjllttolllull a pyöl':ilHi ajamilwll. Kirj,
E. L . _ Pvi.i l'llilellli ll cn kic l'iUJ:i jHUlEi. Kil'j. E. La:llp(:n. - lIyvU Yl'itys. Kirj. A. ]1. P.
_ JliiMu j~ I . Io· ,<o;leltt: 'fal \'illrh l'il llll alnlta. Ki rj. A. J. R. F"Hti.~·ia. - ll"wit"k:.;i(,.

" ' ib;klllan -

sillä alalla.

VOLMARI KANNINEN.

.-

Yksityisnumeroiden hinta on 1 mk.,
paitsi ensi numeron,joka laveutensa vuoksi
maksaa 1 mk. 50 p:iä. Yksityisnumeroita
myydään Akateemisessa kirjakaupassa ja
Minervan Antikvaarisessa kirjakaupassa
sekä toimituspaikassa Länsi Henrikinkatu
24 maist. V. Kahilaisella. Ilmoitushinta
käy selville kansilehdessä olevasta ilmoituksesta.

HELSl}; U j ssA,
SL' O~IALAI::;EN KIIUALI.. SE\:UAN KlltJAI'AlNON 0" ,\ KEY IlTIÖ,

18 9 ~ .
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oin parikymmentä vuotta sitten ruvettiin Helsingin Alkeisopistossa säännöllisesti joka lukuvuoden alussa ja lopussa mittaamaan kaikkien oppilaitten sekä pituutta että rinnan laajuutta.
Tehtävän tarkoituksena oli tilastollisten tietojen hankkiminen, joiden tietojen nojalla sittemmin voitaisiin jotakin päättää voimistelusysteemimme vaikutuksesta oppilaitten ruumiilliseen kehitykseen.
'roimitettujen mittauksien tulokset ovat kuitenkin - ainakin osaksi
- sitä yleislaatua, että niiden julkaiseminen saattanee suuremmankin yleisön huomiota kiinnittää kuin yksinomaan ammattimiehen.
Seuraavassa esitetään sen vuoksi lyhyesti muutamia mittauksista
saatuja tärkeämpiä keskimääl'iä.
U seillkin saapi sekä lapsista että aikaihmisistä kuulla lausuttavan, että se ja se on tavattoman pitkä tahi tavattoman lyhyt.
Tuollainen arvostelu per)lstuu silloin useimmiten täydellisesti subj ektiivisiin mielipiteisiin, sillä täällä Suomessa meillä tietääkseni ei
ole minkäänlaista, kysymyksessä olevaa alaa koskevaa tilastollista
pohjaa, jonka nojalla voitaisiin tehdä todenmukaisia p äätöksiä er)ikäisten keskimääräpituuteen nähden. Tosin kyllä esim. Ruotsissa jo useampia vuosia sitten mitattiin noin 14,700 koulupoikaa
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jakaikkiallä Euroopassa, paitse Suomessa ja Turkissa, on jo vuosikymmeniä sitten täysi-ikäisten keskimääräpituus määrätyksi saatu,
mutta näitä tuloksia ei monikaan suomalainen tuntene. Ja
sitä paitse ku:uluuhan kansamme vailan toisenlaiseen ihmisrotuun
kuin muut kulttuurikansat, joten siis muualla hankittuja tilastollisia tietoja ei meidän olosuhteisiin voida sovittaa. Esitän sen
vuoksi tässä eri ikäluokkiin kuuluvien suomalaisten poikien keskimääräpituudet ja vertailun vuoksi sovitan asianomaisen luvun
viereen vastaavan, Ruotsiss~ saadun tulosluvun. Keskimäärät perustuvat moneen tuhanteen mittaukseen.

eri-ikäisten rinnanmittauksista saatuja tuloslukuja ja verrata niitä
Saksassa saatuihin vastaaviin keskimääriin.

Suomessa:

10 vuotias poika (172 mittausta) on 133,48 cm.
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

(337
(462
(583
(601
(653
(619
(560
(474
(321
(270

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"

135,83
)
"
139,70
)
"
143,93
)
"
148,53
)
"
154,71
)
"
161,15
)
"
167,20
)
"
168,72
)
"
170,01
)
"
170,98
)

"

"
"

"
"
"

"
"
"
"
"

Ruotsissa:

132,0
134,5
138,0
142,0
146,5
152,5
159,0
164,5
168,5
170,5
172,0

cm.

"
"
"

"
"

"
"
"

"
"

Vertailusta käypi selväksi se odottamaton tulos, että suomalainen poika on aina 19:een ikävuoteensa saakka ruotsalaista ikävelj eään pitempi. Tätä vastaan voidaan tosin kyllä väittää, että
mittaukset on Ruotsissa tehty useissa ja eri paikkakunnilla olevissa
kouluissa; meillä taas yhdessä ainoassa pääkaupungin lyseossa.
Mutta huomattava on, että siihen aikaan, jolloin maassamme löytyi ainoastaan kolme suomalaista lyseota, Helsingin Alkeisopistoon tuli oppilaita kaikista maamme eri osista ja että vielä nytkin Normaalilyseon oppilaista suurin osa on syntynyt maaseudulla,
jonka ohessa on mainittava se tärkeä seikka, että ainoastaan aniharvan oppilaan vanhemmat ovat alkuperäisiä pääkaupunkilaisia.
Suomalainen poika ei ole ainoastaan pitkä, hän on myöskin
verrattain tukeva. Todistukseksi siitä tahdon luetella muutamia

Suomessa:

1O-vuotiaan rinnanlaajuus *) on
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

"
"
"
"

"
"

"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

65,70
66,40
67,52
69,73
71,96
75,50
78,97
82,36
84,92
86,63
86,86

cm

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

Saksassa:

61,61 cm.
63,17
"
64,89
"
66,38
"
69,12
"
73,16
"
76,81
"
80,28
"
82,90
"
84,17
"
85,46

"

Laveimmassa suomeksi ilmestyneessä eläin tieteellisessä teoksessa (Melan Zoologiiassa) sanotaan, että suomalainen on tavattoman lyhyt, lyhyempi vielä kuin ranskalainen, kiinalainen ja hindulainen, mutta eräässä samaan aikaan painetussa maantieteellisessä oppikirjassa kerrotaan suomalaisen olevan verrattain pitkän.
Edellisen teoksen tekij ä on tietonsa saanut Saksasta, jälkimäinen
Ruotsista. Mutta kuinka saksalaiset ja ruotsalaiset olosuhteitamme
tuntisivat, kun emme niitä itsekkään tunne? Monen vuoden kuluessa toimitetuista asevelvollistemme mittauksista kokoontuneet
tulosluvutkin kaipaavat yhä vielä järjestäjäänsa ja julkaisijaansa.
Sen mukaan kuin suomalainen ulkomaalla ollessaan itse havaintoja tekee, on hän useimmiten halukas uskomaan, että ruotsalaisten arvostelu keskimääräpituudestamme on oikeampi kuin saksalaisten. Tapaammehan Karjalassa, Varsinais-Suomessa, saaristossa ja paikoittain Hämeessäkin varsin pitkiä miehiä oikein
suuressa määrässä. Tekemieni mittausten johdosta voisi päättää,
että suomalaisen keskimääräpituus on likimmiten 171 cm. Tosin
kyllä olen 20-vuotisia mitannut ainoastaan 270 miestä, mutta jo
*) On otettu keskimäärä sisään- ja uloshengittäessä syntyneistä tulosluvuista.
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edellisten ikäluokkien tulosluvuistakin johtuu, että suomalainen
mies on pitkäkasvuiseksi luettava. .Voidaan väittää, että kokemukseni koskevat pääasiallisesti korkeampiin säätyluokkiin ja kaupunkien asukkaihin kuuluvia henkiMita, ja tunnetaanhan yleisesti,
että kaupunkilaiset ja säätyläiset ovat jonkun verran pitempiä
kuin maaseutulaiset ja rahvas ylipäätänsä. Vastapainoksi tälle
väitteelle voipi taas asettaa sen tunnetun seikan, että pohjoiseurooppalainen 20-vuotias ei vielä ole koko pituuteensa päässyt,
ja mitä kysymyksessä olevaan oppilaitokseen tulee, niin sen oppilaat aina ovat kuuluneet kaikenlaisiin säätyluokkiin torpparista
ja itsellisestä alkaen senaattoriin saakka. Sen vuoksi ja siihen
nähden mitä huomioita minä 22-vuotisena Yliopiston voimistelun
opettajana o~en tehnyt, pidän varsin todenmukaisena, että 20-vuotisille saatu pituus luku jotakuinkin vastaa täysi-ikäisten suomalaisten todellista keskimääräpituutta.
Tiedemiehet jakavat tunnetut kansat pituudeltaan kolmeen
luokkaan nimittäin: 1:0 pitkäkasvuisiin (ennemmän kuin 170 cm),
2:0 keskimääräkasvuisiin (160-170 cm), ja 3:0 pienikasvuisiin.
Jos eri tutkijoitten tekemistä tuloksista otamme keski määrät ja
luetteloon sovitamme suomalaisetkin, niin luulisin luettelon saavan se~raavan muodon :

Pitkäkasvuisia.
Patagonilaiset
Pohjoisamerikalaiset lännessä
Irokeesit
Pohjoisamerikalaiset idässä
Saksalaiset Itämeren maakunnissa
Guinea-Neekerit
Pohj ois-saksalaiset
Skandinaavilaiset
Skottlantilaiset ja il"l antilaiset
Suomalaiset
Englantilaiset

178 cm.
176,5
"
173,5
"
173,0
"
173,0
"
172;,
"
172,0
"
171,4
"
171,0
"
170,9
"
170,8
,

~,

Keskimääräkasvuisia.
Sveitsiläiset
169,0 cm.
Saksalaiset (keskim. koko Saksassa) 168,5
"
Belgialaiset
168"
"
Itävaltalaiset
167,0
"
Etelä-saksalaiset
167,0
"
Venäläiset
166,0
"
Ranskalaiset
165,0
"
Hindulaiset
164,0
"
Unkarilaiset
163,0
"
Kiinalaiset
163,0
"
Italialaiset
162,0

"

Pienikasvuisia.
Lappalaiset
Muutamat kansat Afrikassa

*

153,0 cm.
140-147

"

*

*

Hengityskyvyksi eli hengityskapasiteetiksi sanotaan sitä eroa
rinnan laajuudessa, joka syntyy, kun keuhkot vedetään täyteen
ilmaa ja ilma sitten taas voimakkaasti puhalletaan keuhkoista pois.
Jos nuorukainen tahi täysi-ikäinen mies ei milloinkaan ole voimistelunopetusta saanut nauttia, niin hänen herigityskykynsä ani
harvoin nousee yli 10 cm. Seuraavasta luettelosta huomaamme
selvästi, kuinka säännöllinen voimistelu tuntuvasti vaikuttaa rintakehän liikkuvaisuuteen ja siis samassa verenpuhdistukseen ja
koko aineenuudistukseen.
Hengitysky ky.

10-vuotias

n
12
13

"
"

"

Suurin
rintamitta.

7,13 cm 69,27 cm.
8,49
70,65
"
"
8,71
71,87
"
"
10,33 *)
74,89

"

"

*) Tätä suurta erotusta 12- ja 13-vuotisten hengity::;kyvyssä voipi selittää siten, että useimm&t kouluun pyrkivistä ovat 11-12 vuotisia.

Hengityskyky.

14-vuotias
15
"
16
"
17
"
18
"
19
"
20

"
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10,96 cm
10,67
"
11,04
"
11,63
"
12,04
"
11,97
"
12,a

"

Suurin
rintamitta.

77,44
80,83
84,49
88,17
90,02
92,61
92,93

cm

"
"
"
"
"
"

Erittäin selvästi huomaamme voimistelun tärkeän vaikutuksen rintakehän kehitykseen, kun vertailemme toisiinsa niitä oppilaita, jotka kansakoulusta ovat lyseoon tulleet ja jotka siis jonkun
vuoden ovat voimistelleet, ja toiselta puolelta taas niitä, jotka ennen
lyseoon tuloaan ovat kotiopetusta nauttineet ja jotka siis eivät
ole säännöllisiin voimisteluharjoituksiin osaa ottaneet.
Edellisten hengityskyky on 8,09 cm.
Jälkimäisten

"

" 3,45

Suhde rmnan laajuuden ja ruumiin puoli pituuden välillä tavallisessa perusasennossa oli

"

Toinen asiaa valaiseva esimerkki mainittakoon. Meidän alkuperäisessä asevelvollisuuslaissamme määrättiin muun muassa, että
sotapalvelukseen otettavien nuorukaisten rinnan ympärys on oleva
vähintäin 2 1/ 2 cm suurempi kuin puolet ruumiin koko pituudesta.
Tätä vaatimusta ei kuitenkaan voitu kauan noudattaa, sillä aniharva suomalainen kykeni kysymyksessä olevaa, saksalaisten asetuksien mukaan tehtyä määräystä täyttämään. Tutkijalääkärien
tekemien havaintojen mukaan täyttivät sen kuitenkin, melkein
poikkeuksetta, kaikki voimistelijat. Samaan kokemukseen on allekirjoittanutkin tullut ylioppilaskokelaita mitatessa. Jos koulusta
yliopistoon lähteneitten mitattujen oppilaitten koko lukumäärästä
(274) vähennetään 7 raajarikkoista tahi muusta syystä voimistelusta vapautettua oppilasta, niin jälelle jääneet (267 oppilasta) voidaan jakaa kahteen ryhmään, nimittäin sellaisiin, jotka koko kouluaikansa kestäessä ovat voimisteluharjoituksiin innolla, ahkeruudella ja kiitettävällä menestyksellä ottaneet osaa, ja sellaisiin, jotka
mainitussit suhteess~ ovat tehtävän.sä leväveräisesti suorittan.eet,

edellisillä (124 miestä)
jälkimäisillä (143 m.)

+

2,7 cm.
1,4

"

Rintaa kovasti pullistaessa oli mainittu suhde
edellisillä
jälkimäisillä

+
+

8,9 cm.
4,8 "

Lopuksi tahdon vielä kosketella erästä seikkaa, josta mielipiteet voimistelijoitten piireissä ovat hyvinkin ristiriitaiset. Olen
usein kuullut lyhytkasvuisten ylioppilaitten lausuvan: "minä olen
jäänyt näin pieneksi syystä, että koulussa ollessani niin ahkeraan
voimistelin." Tuota väitettä olen aina epäillyt, ensiksi siitä syystä,
että se kokonaan sotii sitä fysioloogista lakia vastaan, joka sanoo,
että harjoituksen kautta kaikki ruumiin osat (siis luutkin) kehittyvät, työttömyydestä ne kuihtuvat; toiseksi siitä syystä, että kokemus on jo vuosituhansia näyttänyt, että jos esim. käsivarsia tai
sääriä ahkerasti työhön käytetään, niin ne tulevat pitemmiksi
(merimiesten käsivarret ovat pitempiä, mutta sääret lyhyempiä
kuin sotamiesten), ja lopuksi siitä syystä, että luulen aina huomanneeni, että useimmat voimistelijat ovat täysikas,:uisiksi päästyään tulleet isäänsä pitemmiksi. Saadakseni kysymykselle lopullisen ratkaisun, olen laskenut keskimäärän niitten ylioppilaskokelaitten pituusluvuista, jotka ainakin pari vuotta ovat kuuluneet
opiston jo parikymmentä vuotta toimessa olevaan voimisteluseuraan ja jotka siis kehitysajallaan ovat voimistellet monta vertaa
enemmän kuin heidän muut kumppaninsa. Tulos on seuraava:
Yhdistyksen jäsenten keskim. pituus ( 74 miestä) 172,78 cm.
Muitten ylioppilaskokelaitten
"
(166
" ) 170,01 "
Jos tarkastamrne .niitä rnittatulQksia, jotka saatiin silloin, kun
nämä ylioppilaskokelaat aikanaan pyrkivät opiston ensimmäiselle
luokalle (muutamat kuitenkaan eivät ensimmäisellä luokalla ole
koskaan olleetkaan, toiset tulivat muista opistoista suorastaan jollekulle korkeammalle luokalle), niin tulokset osoittavat seuraavaa:
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Edell. ryhmään kuuluvien keskim. 134,20 cm.
Jälkimm.

"

"

"

134,96"

,

Tästä tuloksesta saatamme siis tehdä sen johtopäätöksen, että
ahkeralla voimistelemisella ja- urheilmnisella voimme nuorina ollen
pituuttamme lisätä ainakin parilla sentimetrillä, joka ilahuttava
seikka olkoon lohdutukseksi kaikille pienikasvuisille voimistelijoille.
lear Vilskman.

1J)l}aurif! llIDa:en:erb:erg.

MAURITZ

W AENERBERG.

{Iässä esitän lehtemme arvoisalIe lukijakunnalle sen miehen
kuvan, joka käytännöllisenä voimistelunopettajana on tehtävänsä
suorittamisessa saavuttanut loistavamman tuloksen kuin kukaan
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muu suomalainen ja joka siis ruumiillisen kasvatuksen käytöllisten
edustajaimme rivissä epäilemättä on ensimmäisen kunniasijan ansaitseva. Jos luettelen Mauritz Waenerbergin ansioita ja mainitsen, että hän jo vuonna 1875 perusti Helsingin Voimisteluklubin,
että hän 23 vuotta on väsymättömällä tarmolla, palavalla innolla
ja harvinaisella kyvyllä johtanut sanotun klubin harjoituksia ja
suunnittanut sen työohjelmaa sekä että hän voimistelunopettajana
parikymmentä vuotta toimi Ruotsalaisessa Normaalilyseossa, jonka
ajan kuluessa hän kasvatti monta voimistelun harrastajaa ja edustajaa ja jolloin hän monelle kymmenelle nuorelle kasvattajalle antoi opetusta ja arvokkaita neuvoja, niin olen luetellut ainoastaan pienen osan Waenerbergin rikkaasta ansioluettelosta.
Helsingin Voimisteluklubi on maamme vanhin voimisteluseura ja on se enemmän kuin mikään' muu yhdistys hankkinut
voimistelulle ansaittua arvoa ja tunnustusta, ei ainoastaan kotimaassa, vaan vieläpä ulkopuolella rajojammekin. Kun otamme
huomioon sen seikan, että maamme 20 valtionlyseossa työskentelevistä voimistelunopettajista enemmän kuin puolet on käytännöllisen kehityksensä saanut Helsingin voimisteluklubissa ; kun muistamme, että mainittu seura on vuosittain toimeenpannut näytöksiä, joissa suuri yleisö aina on saanut nähdä jotakin mallikelpoista
voimistelun alalla, ja kun tiedämme, että sanottu ~lubi on Ruotsissa pidetyissä suurissa juhlissa jo kolme kertaa loistavalla ja ulkomaalaisten ammattimiesten suurta huomiota herättävällä tavalla
edustanut maatamme ja voimistelusysteemiämme, ja että se nytkin parastaikaa on Tanskan pääkaupungissa mainetta itselleen ja
siten koko maallemme hankkimassa, niin ei saata ensinkään olla
epäilystä siitä, että voimistelu maassamme ei olisi kehittynyt siihen suuntaan eikä päässyt sille korkealle kannalle, jolla se nyt
on, ellei Helsingin Voimisteluklubia olisi olemassa ollut.
Mutta klubi ja sen johtaja ovat tässä tapauksessa vallan
yhtä. Ilman Waenerbergiä Helsingin Voimisteluklubi ei milloinkaan olisi kehittynyt siksi kuuluisaksi seuraksi, joksi se on tullut; sen suorittama työ olisi varmaankin vallan vähäpätöinen ja
sen olemassa-oloakin voisi suuresti epäillä. Etten sanotussa ensinkiiän ole liioitellut, sen myöntävät poikkeuksetta kaikki klubin
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monilukuiset nykyiset ja entiset jäsenet, jotka, jokikinen niies,
kunnioittavat, kiittävät ja rakastavat "Movitz"-ystäväänsä. Kauan
eläköön jatoimikoon hän isänmaan .kqnniaksi ja voimisteluaatteen
hyödyksi!
I. W-n.

-)ll(_
JiannaintläItmm tloiminf:elujufyla
lRiiiipJmfyaminanfa.
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äinä päIvmä (31/ V_2/ VI ) vietetään Tanskan pääkaupungissa
suurta voimistelujuhlaa, johon ottaa osaa lukuisa joukko skandinaavilaisia voimisteluyhdistyksiä, sekä sitä paitse joitakuita satoja
saksalaisia, belgialaisia ja englantilaisia eri urheilulajien harrastajia Jo toukokllun alussa oli osanottajiksi juhlaan ilmoittautunut
34 yhdistystä, nimittäin 8 ruotsalaista, 4 norjalaista, 21 tanskalaista ja 1 suomalainen (Helsingin Voimisteluklubi). Näihin yhdistyksiin kuuluvien, juhlassa esiintyvien jäsenten summa on noin
700 miestä. Sitä paitse tulee 20 nuorta norjalaista kaunotartakin
mainitussa tilassa esiintymään.
Juhlassa pannaan toimeen sekä voimistelunäytöksiä että urheilukilpailuja. Varsinkin viimemainittuihin aikovat englantilaiset
ja muut ulkomaalaiset ottaa osaa. Jos - kuten luullaan - Amerikastakin on urheilijoita saapunut, niin saavat kyllä skandinaavilaiset silloin kovan kokea. Kilpailuista ansaitsee mainitsemista
kävelykilpailu, joka pannaan toimeen 75 kilometrin matkalla. Onhan siinä astumista! Tanskan kruununprinssi on ·lahjoittanut komean kunniapalkinnon ja määrännyt, että palkinto on annettava
siinä kilpailulajissa, johon suurin määrä ulkomaalaisia ottaa osaa.
Suomalaiset eivät aijo ilmoittautua osanottajiksi urheilukilpailuihin. Parasta on etteivät sitä teekään! He vaan aikovat
näyttää muukalaisille, millä kannalla voimistelu Suomessa tätä
nykyä on. Olen puolestani aivan varma siitä, etteivät he tehtävässään häpäise itseään. - Kun Tukholman kansainvälisessä voimistelujuhlassa tutkijakunnan tuli antaa lausuntonsa esiintyvien
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voimisteluseurojen suorittamasta työstä, mm mainittuun kuntaan
kuuluvat itävaltalaiset ja englantilaiset jäsenet lausuivat yksityisenä mielipiteenään, että Helsingin Voimisteluklubi epäilemättä oli
ensimmäinen kaikista juhlassa esiintyvistä seuroista, jos huomioon
otetaan sen jäsenten mallikelpoinen ryhti ja harmooninen ruumiin
kehitys sekä se tapa, jolla jokainen yksityinen mies tehtävänsä
suoritti. Suuri osa näistä tällä tavoin arvostelluista miehistä on
nytkin taas rivissä, ja mitä siinä on uusia jäseniä lisää, niin nehän ne ovatkin vallan mainioita. Kun lisäksi tulee, että joukkoa
on johtamassa klubin kokenut ja taitava perustaja ja ohjaaja,
Mauritz Waenerberg, niin voimme olla. vakuutetut siitä, että voimistelumme taaskin kerran (nyt neljännen, tavallaan viidennen
kerran) tulee hyvästi edustetuksi. Helsingin Voimisteluldubin,
Kööpenhaminan retkeä varten kokoonpantu ohjelma on uutisosastossa luettavana.
I. W-n.
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Silmät ruskeat, kauniit ja kirkkaat, katsanto hyvä.
Kaula verraten pitkä, mutta voimakas, ilman riippuvaa kaulac
nahkaa. Leveä olkapäitä vastaan.
Rinta, hyvin laske:utuva, syvä; kylkiluut hyvin taipuneet.
Leveään rintaan edestäpäin katsottuna ei siis yksinomaan ole huomiota kiinnitettävä.
Olkapäät voimakkaat.
Häntä kohtalaisen pitkä, juuresta paksu, kärjen puolelta hoikempi, ei saa ulottua kantaniveltii alemmaksi. Ainakin koirasten
tulee kantaa häntäänsä tavallisissa oloissa ylöspäin hieman sapeIin tapaisesti taivutettuna.

2QETSA

~uomalahten

J\:

STYS j«-

KOLOGIiIl

ajokoira.

Uime numerossamme teimme lyhykäisesti selkoa suomalaisen
pystykorvan tunnusmerkeistä sekä sen kelpaavaisuudesta metsästykseen. rroiseen sijaan tässä sarjassamme olemme tahtoneet asettaa suomalaisen ajokoiran, vaikka tämä rotu onkin verrattain uusi
eikä sen ominaisuuksia vielä perinpohjin tunneta. Koska tästä
kuitenkin aikaa voittaen voinee varttua tyypillinen suomalainen
ajokoirarotu, tahdomme tässä lyhyesti esittää tämänkin tuntomerkit sen mukaan mikäli niitä tähän asti on voitu määritellä:
Pää ei leveä takaa.
Kuono leveäselkäinen, ei terävä, mutta kuitenkin hyvin pitkulainen; nenä tumma, sieramet laajat, huulet ei riippuvat.
Korvat hyvin sijoitetut, helposti liikkuvat juuresta, korvalehti hiukan eteenpäin kallistuva, ojennettuna ulottuu se hiukan
yli puolen kuonon.

Frej (F. K. S. B. 1) ja Leyla (F. K. S. B. VII), molempien isä Matti,
omistaja tuomari H. Holmström, Vasa, emä Molla, omistaja kirkkoherra
A. O. Törnudd.
Ro('co (F. K. S. B. V), isä Happo-Happand€'r, emä Olla II, omistaja
kapteni E. Wikberg, Lappeenranta.

Sääret suhteellisen korkeat, suorat ja jänteiset, etumaiset hiukan lyhemmät, reidet vankkalihaksiset, kannuksia mieluummin ei.
- Paraimpana on pidettävä jos säärien muoto on samanlainen
kuin englantilaisella kettukoiralla.
Jalat ovat pyöreän ja pitkulaisen muodon välillä, varustetut
suurilla pykiöillä ja toisiinsa koskevilla varpailla.
Karvapeitteen pitää olla sileän, tiheän ja hiukan karkean, varsinkin selänpuolelta (kuitenkaan ei paljo), päässä ja korvissa hienomman.

-
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Vä1'i punaisen ruskea vivahtaen keltaiseen kuonossa, jaloissa

ja mahan alla sekä tummempi vivahdus selässä; valkeat täplät
ovat sallittuja.
Suuruus. Olkapään korkeus, joka yleensä on suurempi koiraksilla, vaihtelee 50 ja 60 sentimetrin välillä.
Kokonaisvaikutus. Selkä suora, ei liian pitkä, ristiluun seutu
vankka. Ruumiinrakennus vahva ja täyteläinen sekä ennen kaikkea suhteellinen. Ryhti rohkea ja uljas, pystypäinen, silmät älyä
osottavat.
Suurimpina ja huomatt.avimpina vikoina mainittakoon: hyvin
terävä kuono, liian riippuvat huulet ja vaalea . nenä, hyvin pie-

-
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Ylempänä mainittujen tunnusmel'kkien mukaan on Suomen
Kennelklubi valinnut muutamia kantakoiria, koettaakseen niistä
kehittää suomalaista ajokoirarotua, mutta missä määrin se siinä
onnistuu on vastaiseksi epätietoista. Ainakaan tähän asti eivät
nämät n. k. suomalaiset ajokoirat ole osottautuneet juuri erinomaisiksi ajajiksi. Jos tämä nyt määritelty rotu ei näyttäy kunnolIi seksi, pitänee Kennelklubi aikoinaan huolta uusista kantakoiri!:ita,
joista aletaan kotimaista ajokoirarotua kehittää. Suotavaa olisikin,
että saataisiin aikaan sellainen koirarotu, joka kaikin puolin soveltuisi meidän maamme metsästys-olosuhteisiin.

lRnftmainia m:efnänb}nan:eifa.

Castor, omistaja tohtori Karl V. H ällberg, Helsinki, isä Marco af RoccoDora (F. K. S. B. IV), emä Silva-Leyla (F. K. S. B. IX).

net tai hyvin suuret, pyöreät korvat; samaten kankeat, teräväkärkiset korvat. Kiero tai tuuhea häntä. N. k. kippurahäntä ei
myöskään ole sallittu. Pyöreät tai liian pitkät varpaat. Vääräsäärisiä sekä myöskin länkäsäärisiä koiria ei hyväksytä.
Takkukarva on hylättävä sekä myöskin ne, joilla on tuuheakarvaiset takajalat. Silkkihienoa tai sametintapaista turkkia ei hyväksytä. Muita perusvärejä kuin punaisen ruskea ei sallita eikä
myöskään liian suuria valkoisia pilkkuja. Huonoja merkkejä ovat
vielä liian pitkä ja kaareva selkä, heikko ruumiinrakennus sekä
petollinen ja luihu katsanto.

O n yleensä tuttu as'ia, että suomalaiset rahvaan metsästäjät
miltei kaikkina aikoina ovat yksinomaan käyttäneet kotitekoisia
pyssyjä. Näistä ovat varsinkin maaseudun pyssyseppien tekemät
luodikot saaneet erittäin hyvän maineen tarkkuutensa ja muun
hyvän käyntinsä vuoksi. Onpa huomattu, että maalaisampujat kotitekoisilla pyssyillään useimmiten ovat kilpa-ammunnoissa vieneet
voiton ulkomaalaisilta tehdasteoksilta. Näihin aikoihin asti ovat
nämät kotimaiset pyssyt melkein poikkeuksetta olleet suusta ladattavia ja ulkoasultaan kömpelötekoisia n. k. "lappupyssyjä".
Niiden kantavuus ei myöskään ole ollut suuri - korkeintain noin
100-150 kyynärää, mutta tarkkuudessa on paraiten tehdyille ollut hyvin vaikea vertoja vetää varsinkin lyhemmillä matkoilla.
Vasta viime aikoina on jokunen kotimainen pyssyseppä yrittänyt
takomaan perästä ladattavia luodikoita, mutta ovat ne useimmiten
olleet kömpelöitä ja onnistumattomia jäljennöksiä Husqvarnan
luodikoista, joita maalaismetsästäjillemmekin on viime aikoiona joitakuita sattunut leviämään.
Poikkeuksena tavallisuudesta on alla kuvattu perästä ladattava luodikko, jonka seppä J . Matarainen Jyväskylästä on valmistanut. Jo pitemmän ajan on Matal'ainen valmistanut kaikel-
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laisia luodikoita j a etupäässä hänkin jäljennöksiä Husqvarnan R emington-mallisista kivääreistä. Lähimmässä ympäristössään ovat
hänen pyssynsä aina olleet tunnettuja ihan erinomaisiksi sekä
ulkoasunsa että varsinkin tarkkuutensa puolesta ja lienee juuri
hänen valmistamillaan luodikoilla paraimpia tuloksia saavutettu
sporttiklubinkin kilpa-ammunnassa. Onpa niiden tarkkuus tullut
niinkin mainituksi lähiseuduilla, että taikauskoinen kansa on saanut siitä aihetta puhua omalla tavallaan.
Oleskellessani viime . kesänä Jämsässä sattui käsiini muuan
hänen tekemänsä luodikkQ, joka kerrassaan hämmästytti minua
ensikin soman ulkomuotonsa puolesta, joka ei antanut mitään sijaa moitteeseen sekä vielä enemmän ihmeellisen tarkkuutensa
vuoksi. Päätin heti lähteä näkemään aseen valmistajaa ja h änen
työpajaansa. Jyväskylän kaupungin ulkopuolella olevassa Nisulan esikaupungissa tapasinkin vankkaharteisen miehen pienessä

paljon UUSIa t.yökalujakin. Miten sitte lienec ollntkaan oli tilaukseni tuloksena, että sain ti laalIlalli kiviiäl'in . Se on kaikin lJUolin
mittiiin onnistunut, j ota paitsi snlkuosasto on yhuistetty Remington- ja Winchest cl"-mallista, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.
Tällaisesta sulkuosastosta on monta etua, joita puuttun kUinlllastakin alkup0l'iiisestä. Winohestol'in sulku liikkuu suoraan yliis
ja alas ja on patruuna sen vuoksi kiisin työnn ottiivä niin tadmst.i
patruuna pesiiiin kuin suinkin. Romingtonissa taas työnl1ctäiil1 sulkuhana sorniin kiinni ja painuu patl'1lllna sen mukana posiiiinsä.
Jos patl'uuna kuitenkin ampnessa on sattunut paisumaan on sen
sisiiiin työntämim'n ja samoin myöskin Illoskiskominen sangen työläs. Tii,ssä kuvan esiWimiissii kiviiiil'issii on IWlUpikill epäkohta
tullut: llJinle:;tiini lIlukavalla tavalla poistetuk;,;i. Remingtonin-

laudoista kyhätyssä pajassa lietsomassa. Olin tuskin uskoa silmiäni; tuntuipa melkein mahdottomalta, että tällaisesta työpajasta
voisi lähteä sellaisia aseita, joita vasta olin nähnyt. Hieman paremmalta näytti kuitenkin pienehkö huone, johon minut saatettiin ja jossa sain nähdä jos jonkinlaisia työaseita, nekin kaikki
Mataraisen itse valmistamia. Keskusteltuani jonkun ajan miehen
kanssa pyysin häntä valmistamaan minullekin yhden luodikon.
Hän epäröi kuitenkin jonkun verran ottaessaan vastaan tilausta
- sanoi nimittäin itsellään olevan niin paljon tilauksia, ettei enempää voinut vastaan ottaa, varsinkin kun hän köyhänä miehenä ei
ollut v9inut hankkia itselleen minkäänlaisia koneita eikä hänen
myöskään kannattanut ' ainoatakaan apumiestä pitää työssä. Itse
sanoi yksinään tekevänsä kaiken työn. Hän taipui kuitenkin vihdoin. K ehoitin häntä silloin koittamaan valmistaa kivääriä Winchester-malliin ja siihen hän suostuikin, vaikka sanoi sen tuottavan itselleen suuria vaikeuksia, kun sitä varten oli valmistettava

Illallista sulkllhanaa liikuttaa lukon all a oleva \Vinc! wst.el'-maIlinon vipu, jot.en siis hanan liikuttallli nen on velTattain helppo,
jota paitsi lataaminen käy sangen nOJleasti, Imn sytytysli ana
Winehestl\l'-mallin mukaisesti ilman ori tCl~l ppua sa malla kun
slllkuhana avataan nousee yWs. Vielä on tiissii yksi hyvä ominaisuus lisää nim. ett,ä sulkuosast,o sytytyshanan viroissil ollessa
on kiinteästi sulettu vivun kanssa yhte(m sovitetlln hampaan
avulla, joka vipua kiinni painaessa asettuu sulkuhanan alln ja
e~täii sen aukeamasta. R emingtonomallisessa lukossa sitä vastoin on sulkuhana vapaa allkeamaan sytytyshanan vireissii ollessa, lIlistii on seUl'auksona, että koko latinki patl'ullnineen piiivineen voi Inntää porän kautta ulos, jos sytytystappi jotenkin sattuu saamaan kolauksen. Winchestel'-mallissa on tämä vaara kyllii
tOljuttll, muttn kuten mainitsin on suoraan ylös ja alas Jiikkn2
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vasta sulku osastosta se haitta, että patruuna on tarkoin työnnettävä pesilänsä ennenknn sulkuosasto voi sulkeutua.
Paitsi ' näitä seikkoja on kivää~is&ä vielä sangen mukava hälytyslaitos sovitettu yhteen tavallisen liipasimen kanssa. Kun nimittäin liipasinta painaa eteenpäin tulee laukaseminen sitte liipasista taaksepäin vedettäessä tavattoman herkäksi. Nopeata ampumista Cllistää vieHi se, että pyssy voidaan laukaista jo ennenkun
sulku osastolman on tullut suletuksi. Liipasimeon koskettaessa
sulkeutuu slllkuosasto täydellisesti ja samalla laukee sytytyshana.
Mitä tarkkuuteen ja kantavuuteen tulee on Matarainen itse
muiden läsnä ollessa ampunut sillä 50, 150 ja 300 metrin välimatkoilla, saavuttaen tavattoman hyvät tulokset. 50 metrin matkalta on hän m. m. ampunut toistakymmentä luotia päällettiiin sa-

käyntiä. Kun olen istunut tämän pyssysepän pienessä työpajassa,
nähnyt miten hän käsin, yksinkOl·taisilla työkaluilla hiki otsassa
aamusta iltaan uurastaa suuressa köyhyydessii, niin on johtunut
mieleeni kuinka paljon valtiovaroja kulutetaan maassamme vuosittain hevosonkengitys-, kuski-, pIlliintä-, isäntii-, l'Uuanlaitto-, käsityöläis-, y. 111. teollisuus- ja talouskoulnihin, ja olen sen vuoksi
t ullut ajatelleeksi, eiköltiin vielä riittäisi vähän pyssysoppäkolllun
perustamiseen. }i~ipä tosiaankaan näyttäisi hullummalta, jos lähellä Jyväskylää vielä jouten olevassa koskipaikassa näkisimme
valtion varoilla kannatetun Suomen ensimmäisen pienen pyssytohtaan, jossa työskentolisi kymmenkunta oppilasta Matamisen
johLlolla. Näin olisi varma perustus laskettu teollisuushaumJle,
josta varmaan koituisi suuri hyöty maallemme, sillii ainakin kotimaassa tämä tehdas kykenisi Matamison tähänastisista töistä päättiien kilvoittelemaan minkä ulkomaalaisen luodikkotehtaan kanssa
hyvänsä. Nyt menee Mataraisen aika ulkomailta tuotujen pyssyjen laittamisessa käyntikuntoon. Uusien valmistamiseen on ].:ovin
vähän aikaa ja sen vuoksi saavatkin tilaajat usein odottaa vuosikausia. Täten ollen ei hänen jälkeensä myöskään jää ketäiin, joka
voisi jatkaa Mat.araisen työtä ja sellaisten opettaminen olisi juuri
pää-asia.
Olisipa sen vuoksi suotavaa, että asianomaiset ottaisivat niimät seikat huomioonsa ja koittaisivat niiden johllosta ryhtyii johonkin toimenpiteisiin, ei siitä ainakaan luullakseni mitään vahinkoa koituisi, sillä Mataraisen tekemät pyssyt ovat jo saavuttaneet
suurta suosiota metsästysurheilijaimmo piireissä ja tilauksia on
händlä nyt jo useiksi vuosiksi.

maan reikään.
Kaiken tämän johdosta en voi muuta kun lämpimästi suosittaa näitä luochkkoja kaikille sekä metsästäjille että pilkkaan
ampnjoille, vahinko vaan, että niitä on vaikea saada, sillä työvoiman ja koneitten puutteessa valmistuu niitä ainoastaan muutamia
vuodessa. Hinta on ulkomaalaisiin verraten huokea, varsinkin jos
ottaa huomioon niiden kunnollisuuden ja tarkkuUllen.
Väinö Kahilainen.

Fl}lili~Jli.eppäkou{u

maaIyamm.e.

metsästys on kyllä itsessäänkin hausk~a ~a torveellistä, m~tta
riippuu monestys kuitenkin kokonaan, ei amoastaan ampurl1lsen
tarldmudesta, vaan myös hyvästä pyssystä. Tarkoitan tässä metsästystä luodikolla, sillä kansan keskuudessa ei haulikolla ampujia
lueta n. k. "lintumiesten" joukkoon. Tarkoiksi kehuttuja pyssyjä
on meillä kyllä runsaasti saatavana ulkomailta tuotuja, mutta en
ole huomannut niitlen kuitenkaan voittavan Jyväskylässä valmistettu.ia luodikoita. - Allekirjoittanut, joka jo useita vuosia on
metsästänyt näillä kotimaisilla, pyssyseppä J. Mataraisen valmis·
tamilla luodikoilla, ei voi kylliksi l{iittää niiden hyvää ja tarkkaa

S. Konkola.
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kää saadaan kaikkialla rannikkoseuduillamme nähdä moitteettomasti varustettuja aluksia.
Vielä sananen näiden kilpailujen)ä.rjestämisestä. Jotta hyöty
niistä olisi niin yleinen kuin suinkin, tulee ensiksikin kaikenlaisten maalaisalusten, niin hyvin suurempien kuin pienempien, saaaa
ottaa osaa niihin, kun vaan alukset kokonsa puolesta luokkiin
järjestetään ja joka luokkaan on ilmoittaunut niin monta osanottajaa,että palkinnonjako voi tulla kysymykseen. Missä riittäviä varoja ei voida saada kQkoon, siellä on tietysti luokkia sopivimmalla tavalla väheIinettävä.
Kilpailuihin olisi tietenkin hyväksyttävä ainoastaan sellaisia
aluksia, joita maalaiset tavallisissa, toimissaan käyttävät, eikä mitään erityisesti kilpailua varten rakennettuja pursia, jotka eivät
käytännöllisiin toimiin sovellu, jos nimittäin jonkun joskus sattuisi pistämään päähän hankkia itselleen sellainen. Ja erittäin
tarkkoja olisi oltava siinä, että annettaisiin yksi~omaan niiden
alusten kilpailla, jotka ovat kaikin puolin täysin varustetut sekä
rungon, rikin ja purjeiden puolesta kelpo kunnossa. Sen ohessa
olisi kilpailijain sallittava kilpailussa käyttää vain tavallisia purjeitansa eikä mitään ylimääräisiä. Sillä näiden kilpailujen tarkoituksenahan on saada maalaisia parantamaan tavallisissa oloissa
käyttämiään aluksia, ja senpä tähden onkin ainoastaan tällaisten
pursien annattava l{ilpailla ja tehdä se siten rikattuina kuin ne
jokapäiväisessä elämässä ovat.
Ja sitten palkinnot! Niihin tarvitaan rahaa. Mikäli purjehdusseurain kassoista ei riitä varoja näitä kilpailuja varten, on tietysti turvauduttava yksityisten asianharrastajain apuun. Onhan
asia siksi yleishyödyllistä laatua, ettei sitä varten liene mahdotonta saada kokoon pieniä rahasummia, kun vaan riittävä ä intoa
ja harrastusta sen hyväksi on olemassa. - Palkinnoiksi olisi paras jakaa yksinomaan käteistä rahaa ja tulisi palkintoja olla mm
monta kuin suinkin, vaikkapa pienempiäkin, jotta useammat voisivat tulla niistä osallisiksi. Paitsi kilpailupalkintoja olisi myöskin annettava erityisiä palkintoja parhaiten varustetuista ja hoidetuista aluksista.

Toimeen siis purj ehdusurheilunharrastajat ! Pois kaikki velttOltS ja leväperäisyys, jotka eivät muutenkaan ole reippaille purjehtijoille 1uOllteenomaisia! Edellämainittujen kilpail ujon aikaansaamisessa on työala, jolla järkiperäisesti toimiminen varmaankin
on tuottava runsaita ja ilahduttavia hedelmiä.
J.

~ltomalai1l:ia

F. S.

alu1l:flJlJPpejä.

III.
Blekholman veistämöllä Helsingissä on viime talven kuluessa
rakennettn tunnetun etevän konstruktöörimme, hra K Wegeliuksen piirustusten mukaan m. m. insinööri Th. Frosterukselle kölijahti, jonka päiipiirteet nyt esitämme lukijoillemme. Aluksen suurin pituus on 37 jalkaa, pituus vesirajassa 23 jalkaa, suurin leveys
8 jalkaa ja kulkee se 5 jalkaa syvässä, kaikki Englannin mitoissa.
Deplasementti 'on 3,825 kiloa, lyijykölin paino noin 1,500 kiloa ja
purjeiden pinta-ala 62 neliömetriä. Jahdin valööri on 3.
Alus on tukevasti rakennettu. Köli; vantaat ja kaarot ovat
tammesta, laidoitus hongasta, varpekansi ja kaikki lmpit teakpuusta sekä kajutta ynnä sisustus mahonkipuusta. Kajuttoja on
kaksi ja on niissä yhteensä neljä tilavaa makuusijaa, kaksi kmnpasessakin. Sen ohessa on seinissä ja lattian alla useita komeroita
ja kaappeja kaikenlaisten tavarain säilyttämistä varten. Alus on
ylimalkaan varsin mukavasti sisustettu. Mukavuutta lisää vielä
kajutan poräpuolella oleva tilava istuma-aukko ja se seikka, että
kannolla on erityinen aukko ruorimiehelle.
Riki on aivan yksinkertainen ja käytännöllinen. Purjeita
on kahvelilla varustettu isopmje ja halkaisija. Kokkapuomia ei
ole ensinkään. J ahti onkin tarkoitettu pitempiä matkoja varten
eikii kilpapurjehdusalukseksi. Ja tähän tarkoitukseensa näyttää
se sovdtuvan varsin hyvin. Kunnollinen merialus siitä kaikesta
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päättäen tulee. Sen sulavat piirteet sitä paitsi osottavat, ettei se
purjehtijanalman tule olemaan 1ll1lveksittava. Uudenmaan pursiklubi saa siitä arvokkaan lisäyksen laivastoonsa. - Jahti maksaa
täysinvalmiina 5,000 mk.
Alus laskettiin äskettäin vesille ja on sen nimi "Brisels".
J. F. S.
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numerossamme tehtiin "Soudun hyöty"-nimisessä kirjoituksessa selkoa siitä, mikä suuri arvo soudulle ihmisruumista
sopusuhtaisesti kehittävänä urheiluna on annettava. Kun asiantuntijat ja kokeneet ammattimiehet urheilun tapaan harjoitetusta
soudusta antavat sen lausunnon, että se on hyödyllisin ja terveellisin kaikista ruumiinharjoituksista, luulisi siinä olevan kylliksi
houkuttelemaan sellaisen soudun harjoittamiseen niitä, jotka tahtovat yksinkertaisella ja samalla huvittavalla tavalla pitää huolta
ruumiinsa terveydestä ja kaikinpuolisesta kehityksestä sekä saada
hyvän ruumiinryhc1in. Ja kukapa ei kaikkea tätä tahtoisi, ja
missä onkaan suotuisammat ehdot sen saavuttamiseen kuin meidän maassamme. Sillä missä on parempi tilaisuus ryhtyä soutuun
kuin suureksi osaksi vesien ympäröimässä Suomessa sen monilukuisine järvineen ja jokineen.
Polkupyöräily on tosin meilläkin Vllllle vuosilla vallannut
mm paljon alaa, että se vähitellon alkaa tunkea syrjään harrastukscm muiden lwsämheilujen hyväksi. Polkupyörän kovin sumten ihailijain tulisi kuitenkin muistaa, että sen käyttäminen ainoastaan yksipuolisesti kehittää ihmisruumista. Sitä paitsi polkupyöräily tavallisesti tapahtuu pölyisillä teillä ja muilla hengitykselle
epäedullisilla paikoilla, kun taas vesimheilut suoritetaan puhtaimlllassa ja terveellisimIllässä ilmassa. Polkupyörällii ajaminen siten

ihmisruumiin terveyttä ja sopusuhtaista kehitystä edistävänä urheiluna ei vedä vertoja soudulle, jonka harrastamista sen ei siis
myöskään pitäisi saada lamauttaa.
Nyt kun järvelllIlle ja Illuut vde1l1me taas ovat luoneet yltään talvivaippansa ja vain muutaman kuukauden vapaina lainehtivat, on niiden, jotka aikovat ottaa soudun tämänkesäiseen llrheilnohjellllaansa (ja niitä toivottavasti on paljon), kiiruimmiten
ryhtyminen asiaan. Mutta jos mieli soudusta olla tosi hyötyä,
on sitä harjoitettava tarkoituksenmukaisissa veneissä, jotka ovat
soveliailla airoilla varustetut, jota paitsi on oikea sOlltntapa saatava käytäntööJ;l. Siten urheilusoutu ei käy työlääksi, niinkuin soutu
bvallisissa raskaissa voneissä, vaan on keveätä ja huvittavaa sekä
samalla hyödyllistä. Soutusemat tietenkin helpommin kuin yksityiset voivat hankkia soutukalustoa ja niissä myöskin parhaiten
oikea soututapa opitaan. 'l'oivottava siis olisi että niiden harvojeu soutuseurojen lisäksi, joita nykyään on olemassa maassamme,
uusia perustettaisiin ainakin suurempiin kaupunkeihimme. Näiden seurojen asia olisi sitten levittää harrastusta tähän hauskaan
ja terveelliseen urheiluun laajempiin piireihin.
Soudun suuren hyödyn ovat käytännölliset englantilaiset jo
aikoja sitten oivaltaneet. Senpä tähden sitä uutterasti harjoitetaankin erittäinkin heidän koulnissaan ja yliopistoissaan. Saksan
kouluissakin on soutu urheiluna otettu käytäntöön ja itse keisari,
joka jo ennen on lahjoittanut palkintoja koululaisten kilpasoutuihin, on, niinkuin 1 n:ossamme kerrotaan, nyt viimeki'li käyttövaroistaan määrännyt suuremman summan Berlinin ylempien oppilaitosten oppilasten soutuharjoitusten edistämiseksi sekä laatinut
säännöt näitä harjoituksia varten. Myöskin Ruotsissa on äskettäin ryhdytty toimiin soutuharjoitusten aikaansaamiseksi 'rukholman koulujen oppilaille. Ruotsin yleisen urheiluliiton johtokunta
nimittäin ~iskettäin lähetti mainitun kaupungin ylempien oppilaitosten rehtoreille kirjoituksen, jossa johtokunta huomauttaa, miten koulujen pitkien kesälomien aikana se osa oppilaista, jonka
vanhemmat eivät ole tilaisuudessa asumaan maalla, viettää verrattain toimetonta elämää, kenenkään varsinaisesti valvomatta
tai johtamatta sell tekoja, ja miten erittäinkin kauniina ja va-
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loisina kesii-iltapäivinä tälle koulunuorisolle voi ilmaantua mollIa Ja vaarallisia kiusanksia, jollei sen taipumuksia johdeta hyvään ja rilittiiseen suuntaan. J oht?k~lllta ilmoittaa sentähden ryhtyneensä toimiin soutuharjoitusten järjestämiseksi joka iltapäivä
koko kesän kuluessa niitä kuudennen ja seitsemännen luokan oppilaita varten, jotka siihen haluavat ilmoittautua. Näiden harjoitusten aikaansaamiseksi on urheiluliiton johtokunta tehnyt sopimuksen Tukholman soutuyhc1istyksen kanssa ja tulevat ne käsittämiiän ainoastaan n. s..huvi- ja seurasoutua eikä siis minkäänlaista rasittavaa kilpasoutu~.
Jos meillä, varsinkin täiilhi Helsingissä, jossa nuorisolla kyllä
on tarjona sellaisia viettelyksiä kuin 'l'ukholmasf'iakin, voitaisiin
aikaansaada samanlaisia soutuharjoituksia niitä ylimpien luokkien
oppilaita varten, joiden syystä tai toisesta täytyy olla kesäajan
kaupungissa, olisi siitä varmaankin suurta hyötyä.
Kun ylioppilaamme viime aikoina suuremmalla innolla kuin
ennen ovat ryhtyneet urheilua harjoittamaan ja osakunnat keskenään toimeenpanevat urheilukilpailuja, en ymmärrä miksikä he
juuri sulkisivat kaikkein täydellisimmän ja hyödyllisimmän rnumiinharjoituksen, soudun, pois urheiluohjelmastaan. Totta kyllä
on että kaikkein suurin osa ylioppilaista parhaana soutuaikana,
kesäkuukausina, on poissa pääkaupungista, jossa heidän soutuharjoituksensa ja kilpailunsa tietysti tulisi tapahtua. Jälellä on siis
ainoastaan syksy, mutta voidaanhan silloinkin hyvällä tahdolla
jotakin aikaansaada. - Tätä urheilua varten tulisi tietysti ylioppilailla olla tarkoituksenmukaisia soutuveneitä. Paras olisi kai
että jokainen osakunta hankkisi itselleen erityisen veneen, mutta
tulisi niiden, osakuntain välisten kilpailujen takia, kaikilla osakunnilla muuten olla ,<mmanlaiset.
Erittiiin tärkeätä olisi, että ylimalkaan nuorisollemme valmistettaisiin tilaisuutta järkiperäisesti ja täysin urheilun tapaan järjestettyihin soutuhar.ioituksiin taitavalla johdolla ja tarkoituksenmukaista soutukalustoa käyttäen. Sellaiset harjoitukset, niinkuin
tiedetään, ovat terveellisin urheilu, niissä kun kaikki ruumiinlihakset tulevat käytäntöön ilman mitään liiallisia ponnistuksia,

jotka siUi paitsi voidaan sovittaa el"l i.iän ja kehityksen mukaan.
Huomioon otettava seikka meidän "tuhatjärvisessä" ja vesien
ympäröimässä maassamme on sen ohessa se, että nuorukaiset
näiden haJjoitusten kautta perehtyisiviit veneiden käyttämiseen
ja veteen.
J.

F.

s.
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oin parikymmentä vuotta takaperin oli uistinkalastus vielä
jotenkin alkuperäisellä kannalla, varsinkin Keski-Suomessa, jonka
paikkakunnan oloja olen ollut tilaisuudessa tarkemmin seuraamaan. Silloin tavattiin ainoastaan toisinaan joku vähempivarainen mies kalaisan Keiteleen tai jonkun muun järven rantamilla
soutelemassa, vetäon perässään törkeätekoista kotisepän takomaa
rautaista tai joskus kuparistakin uistin-lmhloa vahvan nyörin nenässä. Ja sattuih~n silloinkin jokunen suurikitainen ahnas hauin
jörö nielaisemaan tuon ihmekalun, joka niin houlmttelevasti kiemurteli kirkkaan veden kaIvossa. Kun hauki sattui nykäisemään
tuota vedessä koukertelijaa, jonka kanssa ei sopinut kalan leikitellä, alkoi kalastaja kaikin voimin rimpuilla airoillaan eteenpäin
kunnes luuli väkäsimensji tarpeeksi lujaan tarttuneen kalan kitasiin. Sellainen oli pyyntitapa siihen aikaan ja kylläpä se koukku
piti suuremmankin kalan, siksi vankkatekoinen se oli.
Kovin ihmeenä kerrottiin siihen aikaan, jos joku lohikala sattui erehtymään sellaiseen jolsotekoiseen uist.imeen ja harvinaista
se olikin. Onhan tunnettu, että lohi tarkoin valitsee kalastimen
laaJun, johon se vapaehtoisesti tarttuu.

Joku aika .myöhemmin rupesi ilmestymään maakauppiaitten
myymälöihin kaupaksi jonkunlaisia hopeoituja liplauistimia, joita
Jyväskylän hopeaseppä Nyström valmisteli, sekä sittemmin Kajaanin "lippoja" ja täkynistimia, jotka herättivät suurta huomiot.a
sikäläisten kalastajain piireissä. Näitä kilyttämällä ruvettiin vähitellen huomaamaan, että uistinta hyvinkin kannatti soudella joutohetkinä ei ainoastaan huvin vuoksi, vaan vieläpä hyöJyksikin, sillä
runsas saalis palkitsi kyllä vaivat.. Ruvettiin älyämään, että paremmilla pyydyksillä saaJaan parempi tulos.
Keski-Suomen rikkaat kalavedet tarjoovatkin mainion tilaisuuden uistinkalastukseen. Kirkasvetinen Keitele ja .sen ympärystöillä monilukuiset. pienemmät järvet ja lammit sekä virrat ja
kosket houkuttelevat. kalastusurheilijoit.a joka kesä runsaasti puoleensa ja runsas saalis viehättää heitä uuttorasti temmeltämään,
mistä toimesta heille on sekä hyötyä että terveellistä huvia.
Kun v. 1886 Viitasaarelle perustettiin varsinainen uistinpaja,
jossa siitä saakka on runsaasti valmisteltu uistimia ja onkikalastimia jotenkin laajaperäisesti, seuraten uusimpia työtapoja ja kalastinmuotoja, sai uistinkalastuskin Keski-Suomessa kokonaan uuden
suunnan ja on se siitä lähtien ripein askelin mennyt eteenpäin.
Nythän oli kalastajilla tilaisuus valita pyydyksiä, koettaa toistaja
molempaa, pienempää ja suurempaa, mikä vaan parhaiten veteleisi. Näin muouostui tämä kalastustapa melkein kuumeentapaiseksi taudiksi. Se veti alussa mukaansa nuoret ja vanhat, oli- '
vatpa usein talon isännätkin iltakauclet uistelemassa. Monesti tavattiin jollakin pienemmällä Keiteleen selällä 15-20 venettä yht'aikaa lillimässä ja kilvan siinä koiteltiin kuka ensin lihavan lohen
kölliskön ruuheensa paiskaisi. Hauskaa oli seurata tuommoista
kahtstajain pal'vea kesä- ja h einäkuun valoisina ja lämpöisiä öinä,
jolloin lohikaloja tavallisesti pyydystetään. Iloinen keskustelu,
l'auhainen ja hiljainen soutelu keveän raikkaassa kesä-ilmassa tyynen veuen pinnalla ovat tenhovoimia, jotka pian poistavat hetkeksi tämän maailman huolet ja mUl'heet. Usein tavattiin naisiakin tämmöisillä kalastusretkillä soutelemassa tai kahvi kultaa lämrnittämässä kallioisen niemen nenässä, kukapa malttoikaan olla
joukosta pois, ken vaan kynnelle kykeni!
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Monesti saUui että keskenkasvninpn poikaloppikin keikantti
kirjavan lohen veneeseensä ja niin oli hän kuin leikitellen ansain-

mahd.eht ltI.eb.esrä.·

nut 4 - 5 markkaa hetkisen sondettuaan.
Viitasaaren kirkolla, Haapanier~en kylässii, muutamat kalastajat ~list.imella t.appoivat yhtenä kesiinii, joku vuosi sitte toistasataa täysikasvuista lohikalaa. Kalastuspaikkana oli heilb ainoast.aan muuan pienempi K p,iteleen selkä. Eriis mies sai yksinäii,n
yli 30 lohta - kaunis saalis! 'l'ässä ei ole ollenkaan otettu lukuun muita halvempia kaloja kuten haukia, ahvenia y. m.
Muuan kalastaja, ·Matti Koljonen kysyi minulta l{8l'ran, olenko
satt.unut kuulemaan kuinka monta kalaa hiln sai yhtenä iltana
uistimella. Kun en sanonut kuulleeni vastasi Matti suutaan mutistellen: "Olipa niitä vaan täsmälleen 45. Kalat olivatll:in sinii
iltana niin sipakallaan, ettii tuskin enniitin siimani suoria, kun jo
oli taas kiinni kala." - "No mitäs kaloja sait·!" - "Enit.on haukia , mutta olihan .1·oitakuit.a ahvenen köriliiitiikin jonkossa -- lystiä se vaan oli", mnisteli Matti.
Näillä muut.amilla sanoilla olen taht.onut. vaan tuoda osille,
että mainittua kalastustapaa voipi vallan hyvin ainakin muun
työn lomassa kiiyt.tää ammattikalastuksenakin, missä vaan suotuisat olosuhteet ja luonnon antimet sen myöntävät. .Mitä taas uistinkalastukseon urh eiluna tulee, lienee se paraimpia urheilukalastustapoja lukuun ottamatta lohien onkimista koskista, joka vielii
enemmän jännittää harjoitt.ajaansa, mutt.a jos ot.taa huomioonsa
voimistavan ja terveyuellisen puolen on uistinsoutu sittenkin pantava etusijaan siihen kun yhdistyy sekä sout.u että pyyuystys ja
soudun monipuolisesta vaikut.uksesta ruumiin terveyteen ei VOI
olla muuta kuin yksi mieli.
K. \\1. H.

Oli

heinäImun puoliväli viime kesänä. Piiivä oli ollut kuuma
ja kirkas, mutta illalla viileni ilma. P äijänteen suurin ulappa, Tehinselkä makasi peilikirkkaana punervan hohtavana laskevan auringon valossa. Päätin lähteä järvelle uistelemaan, vähemmän saaliin toivossa knin paremmin nauttiakseni kesä-illan ihanuut.t.a.
Vene lykättiin vesille, eräs llaissulmlaiseni perään ja hänelle uistin kHteen. Itse tart.uin airoihin ja viritin lohenvavan veneen
poikki. Koukun asetin saapuville ja sitte viilestelemään.
Oli soudeUn jonknn aikaa ja kuten jo edeltäpäin aavistinkin oli ilma liian tyyni ja lämmin, pyydyksiin ei kalaa tarttunut,
ne mieluummin leikkivät veden t.yynessä kaIvossa kuin viit.sivät
pyydystä ahdistaa. Alettiin jo tuumailla rantaan palaamista, kun
jonkun matkan päässä veden pinnalla alkoi kuulua kummallista
kohinaa ja läiskeWL Toisinaan heilahti ylös vedestä hopealta hohtava välähdys. Hyvän aikaa kat.selimme tuota omituista tepast.usta emmekä heti lähteneet lähemmä tarkastamaan, kun arvelimme
näytelmän ehtivän loppua ennenkuin pääsemme luo, matka kun
oli jotenkin pitkä. Kun tuota myllenystä kuitenkin näytti yhä
jatkuvan päätimme pyrkiä sitä lähempääkin katsomaan. Aloin
soutaa rivakasti sinnepäin ja huomasin liki tultuamme, että suuren hauin pyrstöpuoli väliin heilui ilmassa väliin taas pieksi rajusti vettä. Vetäsin vielä pari lujempaa vetoa airoilla ja tartuin
koukkuun valmiina sillä riuhtaisemaan veneeseen koko tuon mellakoivan myhkyrän - mikä sitte olisikaan. Vene lipui eteenpäin
iiiinettömästi ja hiljaa ja tuli jo aivan lähelle. Silloin näen t.oisen
mahdottoman suuren hauin joka tummaa selkäänsä vedenpinnasta
kohottaen pit.i poikittain suussaan toista suurta haukea. Tämä,
jonka valkoinen vatsapuoli oli ylöspäin, joten sen suul"lmuen helposti voin arvostella noin kolmeksi kiloksi, oli jo väsynyt ja kykemi enää vain heikkoa vastarintaa tekemään. Voittajan huomio
oli niin kiintynyt saaliiseensa, ettei se ollenkaan huomannut veneen liihestymistä. Pistin koukun alIn ja tempasin. Pahaksi onneksi iiattui vene lmitenkin lipumaan siksi paljon syrjään, ettei
3
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koukku sattunut. r.t'äytyi tehdä uusi yritys. Sitä varten oli kuitenkin lmrottaudnttava ulommaksi. rl'ämän liikkeen huomasi peto,
päästi saaliinsa ja molemmat katosiya~ syvyyt~en. S.aalis oli .sii.s
mennyt käsistäni, mutta lohdutin itseäni sillä, että olin ollut tllalsuudessa näkemään harvinaisen taistelun. En ole ennen nähnyt
noin pitkää, noin kymmenkunta minuttia kestävää taistelua kalojen välillä, ja vielä enemmän herätti huomiotani tuon suurem~nan
kalan ymmärrys tai ehkä paremmin sanoen vaisto saatt~a vOlma~
kas vastustajansa epäedulliseen asemaan kohottautumalla Itse osa]~s~
vedestä ylös ja pitämällä saalistaan ilmassa, aivan kun se OlISI
tietänyt että vastustajallaan oli siten vähemmän ponnistusvoim~~
sen pyrstö kun pieksi vaan ilmaa. Omassa elementissään olIsI
tietysti kalaparka voinut paljon voimakkaammin puolustautua.
w.

E-d.

lRdjuffomaIIa plJöräIIä ajamimm.
sJ?..,

S

en jälkeen kun ilmarenkaat polkupyöriin keksittiin, ei ole mitään samassa määrin kumousta synnyttänyttä keksintöä polkupyöräteknikan alalla tehty. Pääasiallisin huomio on pantu yksityisten
pikku osien huolelliseen valmistukseen ja tarkoituksenmukaiseen
muodostukseen. Nyt on jo löydetty paras malli kehyksille, on
keksitty erittäin käytännöllisiä kuulakuppia ja laakereita, paino
on saatu laskeutumaan 12 a 13 kiloon tavallisessa maantiepyörässä minkä painoisia ajajia varten tahansa ja lopuksi on välitys,
tekemättä pyörää raskaaksi, saatu korotetuksi 70 tuumaan.
Mutta tänä vuonna on ilmestynyt kauppoihin ketjuttomia
pyöriä. Niiden rakenteesta on jo lehdessämme ollut selonteko.
Ulkomaan lehdet ovat väitelleet puoleen ja toiseen, niin että niitä
lukemalla ei voi saada mitään vakaantunutta mielipidettä. Senpä
vuoksi on blssä asiassa personallinen kokemus ainoa ratkaiseva.
Sitä ei kumminkaan vielä meidän maassamme monella ole, mutta
siitä tunnelInasta, minkä saa sillä ajaessa, olkoon tässii muutama santl.
Ajoin amerikalaisen, kuuluisan "Columbia"-tehtaan ketjuttomalla pyörällä. Niinkuin jo lukija tietänoo on niiss~t aivan tavallisoon malliin tehtyjä hammasrattaita ketjuj en virkaa toimitta-
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massa (kts. SUOln. Urheilulehti N:o 1, siv. 51). Oudolla pyörällä
ajaminen synnyttää aina alussa epävarmuutta. Välityskin oli
tässä ketj'llttomassa pyörässä paljo~ ~uurelllpi, kuin mihin olin
tottunut. Sille laskettiin 7:2 tuuman välitys. Näihin seikkoihin
katsoen tuntui ajo jokseenkin samanlaiselta ketjuttomalla kuin
ketjullisella pyörällä. Olipa vaan ikäänkuin pyörän sivut olisivat
tuntuneet jäykemmiltä ja ikäänkuin siis tämmöistä ketjutonta pyörää voisi paremmalla menestyksellä polkea ylös jyrkissä nousuissa. Syy on tietysti sijnä, että ketju aina hieman antaa perään, rattaan hampaat taas. eivät ollenkaan kovissa koetuksissa.
Tämä arvelu toteutuikin. Jo pienissä nousuissa huomasi, että
ketjuton crittäin rauhallisesti kulki eteenpäin. Vaikka välitys oli
tavallista suurempi, ei pyörä silti tuntunut ollenkaan raskaammalta. Kun sitte saavuin mäelle, jossa saa panna kaikki voimansa liikkeelle, tuntui ketjuton pyörä nousevan ainakin yhtä
helposti, kuin 6:ta tuumaa vähemmällä välityksellä val'Ustettu ketjullinen. Olin tuntevinani ikäänkuin ketjuttomaan pyör~iiin ponnistukset paremmin olisivat tehonneet.
Tasaisill~ teillä ei voinut huomata minkäänlaista el'oitusta
ketjuttoman ja ketjullisen kulussa.
Pitemmillä matkoilla tulee arvattavasti ketjuttoman pyörän
etevämmyys selvemmin näkyviin. Huomattava on nimittäin, ett·ä
rattaat ovat pölystä tarkoin suojassa ja ett'ei ketjutonta pyörää
konsaan tarvitse justerata, kaksi seikkaa, jotka pitkillä matkoilla
tuottavat suurta huolten vähennystä ajajalle. Mikä levollisuus
ajaess a sateisilla säillä, kun tietää, ett'ei lika voi muuta pahaa
aikaan saada kuin liata ja l'yvettää! Ketjullisia pyöriähän saa
semmoisilla ilmoilla kylvettää rapakoissa aina tuon tuostakin.
Toivottavasti voinlIne vast'ecles varmemmin ja laajcmmalti
kertoa ketjuttomien pyörien hyvistä ja huonoista puolista.
E. L.

~l)öräHcmiltlm

Iticrällä jäällä.

Oli p,msHuson aika vuonna 18\J6.

Aurinko oli sulatellut lumihankia, kalliot Helsingin ulkopuolella töröttivät jo paljaina ja kadut niissä paikoin, missä niitä oli hyviLsti hoidettu, olivat jo aj ettavaSfm kunnossa. Lunta oli ollut sinä talvena vähän, niin että
hiihtämistii oi olleet muut tuumineetkaan, kuin poikarassit, jotka
tynnörin kuvelaudoilla kolusivat Mäntymäen ja Tallgrenin huvilan
kallioitten jäätiköitä alas.
Kaiken talvisen urheilun puutteessa oli ruumis lihonnut ja
veltostunut ja elämä tuntui happamelta ja mauttomalta. Kerta
päivässä olin kävellyt ulos viertoteille tutkimaan, eikö maantien
jiiiit jo olleet kuluneet auringon imun ja Pusulaisten kuormien
jalasten vaikutuksesta. Ensimäisiä päIviä maantiellä olin tervehtinyt liikutuksella ja niiden suurenemista olin seurannut hellyydelHi, jolla äiti seUl'aa esikoisensa varttumista. Martinkylän ja
Hyryliin majatalot kahlehtivat mielikuvitustani. Niinkuin Israelin
lapset muinoin Babylonisen vankeuc1en aikoina itkivät muistellessaan Zionin templiä ja sen esikartanoita, niin Martinkylän avara
piha kymmenine pyörineen, jotka kevään auringon valossa säihkyivät kun itämaan taivaan t.ähdet, täytti mieleni mustalla kaiholla. Ja tämän majatalon matala, mutta pitld ja leveä sali täynnä
polvihousuisia, punakoita miehiä ja "kupeistaan vyötettyj~i," naisia
oli minusta Salomonin huoneen veroinen.
Tuli viimein pääsiäispyhät. Päivällä helottavata aurinkoa,
yöllä kuntamokil'kas, kylmä yö. .Mikä päivällä suli, se yöllä jäätyi ja routautui. Saal'istojen ulapat olivat kierässä jäässä; missä
lunta oli siinä hanki kantoi.
Läksin aamulla kävelylle. Töölön tie oli pitkät matkat sulana. Mitähän, jos koettaisi pyöl'äillii ? Tuumasta toimeen! Menin kotia, puin päiilleni kesiiisen puvun, työnsin teräsheponi lmdlllle .ia nousin satulaan. Hepo kiisi halukkaasti niin sulalla kuin
jäätiköllii ; jäätiköllii miltei paremmin, sillii niissii paikoin ei kivet
eikä kuopat tiirskyttäneet konetta. Ylen suloista oli keveässä puvussa imehtiii raikasta ilmaa. Käytäviä pitkin malel<sivat käveli-
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jät paksni ssa talvitamincissfl an olivat mielestäni kuin paksuhöyheniset korpit tahi tiaiset, minä mielestäni kuin pyrstöä heilutt,wa
västäräkki, ,etelän lintu. Ajoin Seu~as~aren tietä.
Jäätiköt suurenivat vähän ajetulla tiellä. Ainoastaan siellä
täällä oli sulia paikkoj a. Jo tuumailin kääntyä pois sulempia
teitä etsimään, kuin silmäni äkkäsivä,t Seurasaaren selän kiiltävän
kalvon. Menin rannalle, muuten vaan ihanata niikyä ihailema an.
R antaäyräällä oli kova hanki, joka tuntui kannattavan vaikka
polkupyörällä ajaa. Entäpi;l jos koettaisi lähteä pyörällä hangen
reunaa myöten ajamaan? ~ousin satulaan, aj elin varovasti reunaa myöten, ett'en joutuisi liukkaalle jäälle. Mutta kuinka olikaan niin jouduin kohtaan, jossa hankinen reuna loppui ja pitkä
poukama kierää jäätä oli edessäni. Tuon yli nyt aina voi uskaltaa ajaa, ja minä karahutin uljaasti eteenpäin. Pelolla ja
vavistuksella istuin satulassa niin suorassa kuin voin, kieli keskellä suuta. Äänettömänä, kepeänä j a varmasti kulki pyörä.
Eihän tässä tuntunut olevan hätää mitään. En ajanutkaan enää
hangen reunaan, vaan käänsin suuressa kaaressa hitaasti pyörääni
ulos, ulapalle päin. Ob, miten se pyörä kulki salaperäisen äänettömänä! Ei ritinätä eikit ratinata pyörän alla kuulunut, eikit titrskyä tuntunut, ei muu kuin ketj u rallatteli sitä iloista lauluaan,
jota se aina laulaa, kun sillä on oikein helppo tehtävä. Jo polkasin
hiukan parempaa kyytiä. Pyörä kulki yhtä vakavasti kuin salokankaan karkealla hiekalla. Ajoin salmesta ulos Seurasaaren
selälle.
Hih! Jäätä oli silmänkantomatka merelle päin. Aurinko säteili lämmittävästi ja loistolIaan sai kirkkaan j ään välkkämään
niin kuullakkaasti, kuin j os olisi veden tyynellii kaIvolla tepa:,;Lellut.
LoitoUa Drumsön rantamailta kuului hevosten kavioitten synnyttämiä iloisia ulvomisia j äästä. Saaristolaiset näkyivät luistimilla
pyrkivän mereltäpäin kaupunkiin. Sinne minä!
Polkupyörä ei ollenkaan osottanut taipumuksia lipiämään,
niin että lisäsin hetki ltetkeltii vaulItiani. Ohjasin ulos merelle
päin. - Mutta mitenkä laskeutua alas pyörä.ltä ? Sitä ei tarvinnut kauan ajatella. Aivot ja joka hermon pää värähteli sitä ajatellessa. Polkupyörä olisi mellnä helistänyt euellä päin pitkin

.iäätä j a ajaja jallhosäkkinä perästä, pääkallo kolisten jäätä vasten.
lIerelle oli siis mahdotonta lähteä.
Käänsin pyöräni taas suuressa kaaressa oikealle, kohti läntistä saaristoa. Drnmsön ja Löfön salmessa tapasin taas rannalla
hankea" j ossa pääsin yhtä rauhallisesti alas pyörältäni kuin konsaan maantiellä.
l\Iutta, makuun päästyä, en hennonut vielä kääntyä kotia
kohti, vaan läksin jatkamaan mat,kaani. Ajoin taas selän yli ja
saavuin saaristoon, j ossa oli talviasukkaita. R annalle oli kokoontunut väkeä katsomaan oudonlaista tulijaa. Laskin vauhdilla jommoisella huvipursikaan harvoin ennen oli lähestynyt saarta, aivan
laiturin viereen ylös hangelle keskelle ihmisparvea, joka katseli
minua kovasti ihmetellen. Huomasin selvään, että heillä oli kielellä kysymys, olinko lähtenyt liikkeelle Lapvikin rannasta, vaikka
hienotuntoisuus esti heitä sitä tekemästä. Rauhallisesti puhellen
pyysin heiltä syötävätä ja juotavata. Maitoa valui yhtä esteettömästi litroittain alas kulkusta kuin kuumana kesäpäivänä, ja sen
maku oli sallla tavattoman suloinen kuin helteessäkin.
Nyt alkoi paluumatka. Kaikki pelkuruus ja epävarmuus oli
kadonnut. lIinä luotin pyöräni pysymiseen pystyssä kirkkaalla
jäällä aivan ehdottomasti. Sunntasin kulkuni sisäsaanstoa myöten. Ajelin poikki kannaksien ja ylös iljannetta myöten Seurasaaren vahtituvalle saakka. Sieltä laskeusin taas jäälle ja lähestyin lähtörantaani. Mikä matka se on ilman spurttia! Onhan se
laiskimmalla kyytikonillakin. Minäkin kannustelin hepoani j a
täyttä vauhtia huhkasin eteenpäin. Mutta - perikato on aina
lähempänä myötä- kuin vastoinkäymisessä. Suuri railo oli halennut muutamalta leveältä rantakiveltä ja tämä kulki poikki minun tieni. Koetellako ajaa yli vaan kiertääkö ? P äätös oli tehtävä
tuossa tuokiossa. Minä päätin kääntää ja panen sen heti toimeen.
Samassa tempasi jäänhaltijatar polkupyörän altani, kiidätti sitä
pitkät matkat yli rail oin ja minä ujuin pitkälläni, tönkkänä ja
kankeana, kuin lankknlotja Saimaalla veturini perästä.
Itku pitkäRtä ilosta! Polveani pakoitti tuskallisesti, mutta
muuten olin kaikin puolin säilynyt. Tuskassa tupakka auttaa.
Minä sytytiJl sikarini j a rupesin miettimään maallisen ilon lyhyt-
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aikaisl11ltta.l\Inttn kun llyiiriiikminen on J"munt öydiimcn öyh:kimiiiin ja valti!llot jyskyttällliiiin, ui in ei sitii ka II \m j,tk;a lllietiskellä. Niinkuin lapsi, joka on kiljunnt lmin pd(wliiin kovimman tuskan aikana, muutaman lllinutin pcriistii tUf:ikin llluistau
mihinIdi paikkaan Itänen on kOökennt, niin llliniikin öikarini 1'01tcttuuni llluistclin \'aan, miten ihana matka minulla oli ollut, mi~
ton ei yhtiiän llystyriltii ollnt ntdalluni, ei yhtiiiin miikeii blipa~
leolla. Pollmpyöriin viItaajat viiittiiviit ettil l'yörililellliillii ö,li.\ kcllhkonsa täyteen pölyii. Mutta milloinlm lllis~ililn kukaan on ajunut
pölyttömiilIlpiiä tiotii~
Polvonni liikka~in tOiHkt viikkoH, mutta tiilliikin koottclell1l7k~
~en aikana oli mimtlla piliitö" varma, liihieii, lllilloin vanll kantavata kieriiii jilätil on, l'0lkupyöriillii viiloUelcmiiiin pitkin tmmi-

Siiiinti'.ien antaminen katuliikkl'l'11 jiil:iestiimi,sphi tiissii slIlrtE'('ssa on
kllitenkin el'iitiiyddlistii, jollpi J1iitii IIlotda jalkamidliinkin. On esim. sl,l,
dii, etui liikkuminen klllllilla kiiy \'aikl'aksi ajolll'lIyoilln, jollpi jalkamiehille
lIIiiiiriitii, dtii lll'idiin kadnilla kulkiessaan tuh·() kii.nlii sammUl suuntaan kuin
ajullf.·uyotkin. lldllt: olisi myöskin l!\lOnJ;1I I tdia\'Cl. pttii hc' kiiytii\'iiltii lm~
tlulle laskeutul',Ssaan silmiiii!l1iillii \'asl'ulInalll' ottaisi\'at sph'illl', ettc·i ajolll'II\'oja ole liihistiissii. - ,\jolll'\I\'oissa, jotka pinll'iillii kulkp\'at kaduilla,
tulisi lIIyöskin ul},l pala\'a lyhty, klltl'1I kaikissa 1lIl1is,sa Yilkasliikkeisissii kan,
p"llg('i~~a on l11~Uiriitty.
Luuttal'1l ~iili\'lI, cttii maistrnatti h\'\'in hnomaa, etUi katllliikkpcn jlirje~tiilllilj('1l on aSllkastc'n tlll"\'allisumlclle \'iilttiimiitiin, anoo Suomen Syklisti~
liitto kllllllioittal'll, että liikc',ohjesiiiiJlti; tiissii slllrtel'ssa mahdollisimman
I!opeasti laadittaisiilI ja dt!i "iiiillniit jlolklll'.\'öriillii ajamisesta sen mukaan
tiinlellnettiii~i in."

~ia, ~ileitii ~elkiil.
E. Lampc·n.

---

)

Yli :'J,oon nnn"cc llykyjHiin pyöriillli('sten lukllllliiii.l'ii. J-Icl~in
gi,;"ii, .Ja levottomuudella odottavat he nyt mihin toimiin lllai~t
matti tiillliin ,Ul0ll111kHI'1l joJulosta ryhtyy.
Kaunista [liiiikaupnnkialllllle nUllcntU(1 yhä vidii He palm tapa,
jolla sen katluilla liikntaan. l\Jolkein joka viikko saamme Han0111<1lchdissii lukea ollllottomasti laatlittuja kelt01l1uksia onl1cttOllluuk::;ist<\, .jois~a lllulm pyöriilllioH aina on synti pukki, muut viattomia
Inl in taiv<Hm onkelit
sen tiiytyy olla sokea, joka ei niio ~itii fiokasotkll<l joka 1l1eilliin lmlluillamlllo ja viortoteillii vallit~ee. Son sijaall että pYHyisiviit pihnlllailla pullikoivat pieniuulliitkin pieno-

Ja kuitenkin -

S

llOHlcn Syldistiliitto, nnorin polkupyöl'iiHenroishlllllll(', on Hcl~l1lgm kaupungin maistrnntillo jiittiinyt seuraavan anOlll11 ksen:
,,::\laistraatilta Snomen Sykli~tiliitto tiiten kunnioittaen anoo, (·ttii liikl'
kaupungin kaduilla, toillii ja Yif'rtoteillii. jiiIje~tettiiisiiJl ylpi~illii rniiiiriiyksillii.
Tiillaiskn miiiiriiyksil'1l tan'e on jo pitkiit ajat ollut tuntuya jalkamie,
hille, lllutta nyt kllll knupllng'in kaduilla liikkuu tnhansi,l poll<llpyiiriiilijiiitii,
on liikkeen jiiljestiiminell kiiynyt ai\':m Yillttiimiittiirnilksi. Polkupyiirililijöitä on, oikpin ky llii, kaupungin kaduilla njapss"an miiiiriitty Iloullnttalllaan
l'ri siiiintöjii, mutta kun mitiiiin liihl'mpiii miiiiriiyksiii ei oh· okmassa Iiik,
keestii mnalaisajonl'1I\'oilla, o\'at 1'.\'iiriiilijiit aina l'piiyal"lllujaja h.n'inkin u,il'in
toddlisessa ya"mssa, erittiiinkin katnristp,dzsis';ii kiiiintypssiiiilL Tiissii suhteessa d edos ole jolJdnttu Jlo\!llattamaan mitiiiin yhh·istii tapaa, lWt!.·1l lmtuja pitkin ajettaessa. Onneksi eh'iit pyiiriiilijiit kuitenkaan olI' kiiiintymiipaikkojl'n suhteen sidotut noudnttamaan nriiiiriittyjii siiiintiijii, joista lwille,
yksipnolisl'sti soyitcttuinH. olisi yidii ~llllrl'mpa,'\ bniUila. Liikt, katllristeyl.;>
sissii voitaisiin hyvin hPlposti jiil:jestiiii miiiiriiiirniiJlii. pttii kiiiinniistl'1I "ikl'lI 111'
tuler, tapahtua picnessii kaarl'ssa l'oikkikadulI oikt'nlle l'uoll·llt· ja kiiiinlliis,
tell \'as(,lllIllHllo SlllIJ"PSSn kanrcssa poikkikadun oikenlk j.l1ll>!t·I!I·, On kii·lld,
tiivii vasc'mmnllo kiiiinllyttiicssii tiell oikaisl'llliseksi ~ljamastll ,Sllorassa linjas:;"
souraavaan vasempaan kulmauksel'lL

kaiset vapaasti kaduilla, joilla ajetaan paJ,jon fickii heVosilla ettii
llyörilh 8ömiiistC'n ja 'l'öölööll viertotoillil lliikee joka piiivil satoja illllliöiii, joita on mahllotoll ::mada YlllUlärtiimiiän ettii kilytiiviit ovat jalkalllichiä varton ja että ajotio kuuluu ajajille.
Kaikesta tiistii knrjuUllcsta "cuma epävarmuus, joka on tu,,kallinell ajajille yleeIl!:lii ja varsinkin pyörällliohilh Ja olifii llloidiin siitil piUistiivii pian, hyvin pian.
il. II. P.
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esäiseen vuodenaikaan nähden en tahdo lukijoitani. rasittaa
seikkaperäisellä selonteolla tänä vuonna maassamme harJote~ust~
hiihtourheilusta. Useimmissa kaupungeissa toimeenpannut k11paIlut ovat kumoamattomina todistuksina siitä, että tämä urheilulaji
Suomessa ei suinkaan ole unhotuksiin joutunut, vaan päin vastoin.
Sivistyksen edistyessä, keskusliikkeen parantumistaan parantuessa
olemme, maamme äärimmäisiä paikkakuntia lukuun ottamatta,
vuosi vuodelta yhä vähemmin pakotetut - esi-isäimme tavoinkäyttämään suksia varsinaisina kulkuneuvoina, mutta j ärkiperäisesti harjotettuna urheiluna hiihtäminen ei silti ole vähenemään,
vaan pikemmin yhä vain edistymään päin. Suksen muoto jalo~
tumistaan jalostuu, ja asianmnkainen hiihtäminen, joka mahdollIsimman suuren nopeuden saavuttamiseen yhdistää hyvän ryhdin
ja jäsenistön monipuolisimman kehityksen, käy v~osi. ~uo~l~lta
yleisemmäksi. Kaikesta tästä on meidän paitsi n01:Jala1s1a, Joilta
olemme oppineet yhtä ja toista mäkilaskun alalla, emmmältä osalta
kiittäminen rotevia ja reippaita pohjalaisiamme.
Pääkaupunki, joka monessa suhteessa saattaa olla hyvänä
esimerkkinä muille kaupungeille ja joka syystä ylpeilee johtavasta

asemastaan, ei jumala paratkoon tällä alalla kf'lpaa esikuvaksi.
Tosin toimeen pantiin täällä viime talvena useampiakin hiihtokilpailuja, mutta ei ainoatakaan varsinaisen asianomaisen, s. o. Helsingin Hiihtoseuran toimesta. Syrjäseuraisuus on täällä niin pitkälle kehittynyt, että mainitun seuran koossapysyminen näkyy
käyvän mahdottomaksi. N urkkakunnittain täällä hiihdetään enemmälti, mutta yhteisestä suuresta hiihto seurasta ei enää tahdota
kuulla hiislmUavankaan. Oikein "populääri" ei hiihtäminen koskaan liene ollut täällä; syystä tai toisesta sitä ei ole pidetty kyllin hienona. Se onkin epäilemättä vaivaloisempaa kuin keikaileminen luistinradalla eikä tarjoa yhtä ihanata tilaisuutta kurtiisiin
kuin luistinklubin sähkölamppujen lumoavassa valossa toimeenpanemat yhteisluistelut ja naamiaiset ! Niin, hiihtokilpailuja ei
voitu seuran puolesta panna toimeen, sillä Seuralla ei ole penniäkään varoja eildi sen kokouksiin koko talven kuluessa voitu saada
jäseniä sen vertaa, että kokous olisi ollut päätösvaltainen, ennenkuin maaliskuun loppupuolella, jolloin pidetyssä johtokunnankokonksessa, myöhäiseen vuodenaikaan ja seuran hädänalaiseen ta10uclentilaan katsoen, päätettiin olla kilpailuja toimeenpanematta.
Todellakin, ei ole harrastusta. Milloin syntynee se taikuri, joka
sen seuran nenään puhaltaa "elävän sielun!"
Oulussa - joka hiihdon alalla jo luontaisistakin syistä ehdottomasti on pääkaupungiksemme tunnustettava ja missä järkiperäisen hiihtoUl'heilun alkuunpanijana ja hiihtoharrastusten monivuotisena elähyttäjänä ja ylläpitäjänä sekä kilpailujen vuotuisena
toimeenpanijana on toiminut alati yhtä väsymätön maisteri S.
TVesterlund - pidettiin tänäkin talvena vuoden suurimmat hiihtokilpailut suksinäyttelyn yhteydessä. Ei näkynyt siellä olevan varoista puute. Ne näkyvät olleen suoranaisessa suhteessa innostukseen, harrastukseen. Viidettä sataa markkaa jaettiin palkinnoiksi pituushiihdossa.
Eivät olleet kilpailijatkaan arkalasta kotoisin. 60 potI'aa poikaa lähti ilkipintaisesta itätunlesta ja kf'hnosta ]wlistä hnolimatta
t'llsimiiisolle HO km taipalp,elle.
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l'ulok~et

31) km matkalla:

T:nen palkinto (50 m.) "lappo Aitamurto (!Jt3;järveltä) :! t. :!! ~. :!;\ ~ek.
ll:nen
~
(!() m.) Nikn Ritola (Haapavedeltil) :! t . :!! ~.~;\6 sek.
'111'. .
(:~O m.)· J. Niemelil (Kärsämäeltä) 2 t. :!! m .. \1 ~ek.
. •~
ry)~
')3
k
';' .
(2() m.) E. Karvonen (Haapayedeltä) :. t. :'1 m . - ' se .
1\".Ja;;
"
lk' t
Sen li~äksi 6 10 markan ja viisitoista [) markan pa 111 oa.

Pitempään 60 km kilvaihmn otti osaa 13 miestä.
Tulokset 60 km matkalla:

l:nen palkinto
'
Il .nen
.,
111 '.aslY:jLtS
V:des
VI:det<

t:

(ll. ~) m.) O. Hepo-aho (Kärsämäeltä) .!
5!. m. ~~ Hek:
(75 m.) ),1. :Mäkikangas (Haapavedelta) ;) t. ;\ m ..)\ S(k.
.
.
.
) - t .).,') 'ek
(;)0 m.) sotam. A. H epo-oJa (YhtOl'lllosta ;) . _1 m ..)- S .
"') k
m.) E. Takala (Kunsamosta) 5 t. ').l m. J . se .
(20 m.) J. Kannula (Lumijoelta) :) t. 52 m. 28 sek.
(10 m.) sotam. J. Oinas (Kemistä) 5 t . 58 m. Hi sek.

nO

7 osanottajista luopui kilpailusta. Jäljelle jääJleet 6, jotka
suorittivat tehtävänsä loppuun, saivat kukin palkintonsa.
Tulokset ovat huonoon tilaan nähden pidettävät hyvinä.
Kaksi ensimäistä palkinnonsaajaa 60 km matkalla, O. Hepo-aho ja
M. .Mäkikangas, molemmat rotevia ja hyvin kehittyneillä lihaksilla varustettuja miehiä, suorittivat tehtävänsä loistavasti. Hepoahon suonentykytys oli tuon 60 h:m matkan päätyttyä saapnvilla
olevan lääkärin lausunnon mukaan "hyvä ja, tasainen, tasaisempi
kuin monen "kulttuuri-ihmisen tavallisissa oloissa". Mäkikangas
oli hiukkasta väsyneempi.
:i:

Hiihtokilpailu Savonlinnassa.
Oli kolme viikkoa yhtä mittaa tupl'utellut lunta, eikä siis
Savonlinnan hiihtoyhc1istyksl'n toimikunta aivan levollisella mielin
odottanut kilpailupäivää, jolloin ensi kerta oli pantava toimeen
yl ei nen hiihtokilpailu verrattain sllUl'illa palkinnoilla, niinknin monessa nmnssa kaupungissa maassamme ennen on toimeenpantn.
Knn maalisk 12 piiivii vallwni, oli keli HiiH !'UHkas kyllii, Jl eI' iiti

..

raskuH, mutta päivä oli herttainen talvipäivä., tyyni ja aUl'lngonpaisteinon.
Kello 1/23 tienoilht kokoonnuttiin Haapaveden jäälle kaupungin pohjoiHpuolella ja JOH kohta ei saanutkaan täällä tavata kuulnisia oululaisia hiihtosankal'eita, niin saatiin sen sijaan tervehtiä
Mildwlin pataljoonan reippaimpia sotamiehiä, jotka kyllä hekin
osasivat meille niiyttäii todistuksia sitkeästä kestävyydestä ja harjaantnneista l'11umiinvoimista. - ao kilometrin kilpailuun oli ilmoittaunut 23 henkilöä ja yhtaikaa kello täsmälleen 3 läksivät he
kaikki lipattamaan maaliansa kohden. Viiden km etäisyydellä oli
käännekohta, josta taasen palattiin takaisin lähtöpaikkaan, ja samalla tavalla oli kierrettävä vielä toinen ja kolmaskin kerta.
Raskaasen keliin nähden ei voitu kilpailijoita aivan pian takaisin odottaa, ja oltiin siis tyytyväisiä, kun kuitenkin 51 minuu. tin kuluttua kaksi ensimäistä kilpailijaa, veljekset Lintnnen RantaHalmelta yhden sekunnin väliajalla kiitivät palkinto tuomarien
ohi. Seuraavan minuutin sisällä tuli kYlllinenkunta miestä niin
IWl'äkkäin, että taisi olla palkintotuomal'ille varsin vaikeata saada
ensi kielToksen aikaa kaikille merkityksi. Ja sitten sitä taasen
mentiin painaltamaan vanhoja latuja myöten taipaleelle uudestaan.
Taasen 51 minuuttia, ja ensimäinen mies on suorittanut toisen kienoksen, mutta toinen veli on jo jäänyt kauvas jälkeen,
ja kintereillä tulee miehiä, jotka jos kohta vieläkin minuuttia jälempänä näyttävät pelottavan tyyniltä ja varmoilta. Jo alkaa
epäilyttää tokko ensi mies kolmannella kienoksella enää jaksaa
pysyä ctumaisena kuten tähän saakka. Sotamiesten varma kulku
käy uhkaavaksi, 11110maa etteivät he ole mukana ensi kertaa, jos
kohta vielä jossain määrin sii.ästävät voimiaan.
Ja niin olikin. Kun miehet kolmannen kelTan tulevat näkyviin, ci järjestys enää olekaan sama kuin ennen, vaan voimakkaiden eläköön-huutojen raikuessa syöksyy j efreitteri Myllymäki ensimäiscnä paalun ohi ja hänen kintereillään jefreitteri Juurakka ja
nikkari Käitrmckangas Viipurista. Pienen väliajan perästä tulee
taasen pari sotamiestä ja vast.a knuuentena tulee O. Lintunen.

126

127

P({lkiItIIU'u jaettiin seumawsti:

:!-l

1:nen palkinto (i5 mk) jefr. Oskar ~ryllymiiki (::;aini)~ .t.
.)m. :~:) sok. . . .
ll:nen
(lV mk) jefr. Jeremias Juurakko (Kallh'lJokl) ~ t. .i-l m..iö s.
Ill:s
"
(~5 mk) nikkari H eikki Kllär;-nekellgas (Yiip~ri) 2 t. '1-1 m: -l~ s.
n ':jiis (ylimäiiräinen) palkinto (10 mk) aliupseeri K alle TImberg (H emola)
2 t. 38 m. ~ö sek
Y:des palkinto (5 mk.) tarkk'ampuja Korpela (Lehtimäki) ~ t. :~~ m. 2~ sek
VI:des
(5 mk) Oskar Lintllncn (Rantasalmi) 2 t. !1 m. ;\1 sek
YII:mäs
(5 mk,) tarkk'ampuja J. YRltan en (Hartola) ~ t. -1ö m. 31 spk

Mainita sopii että Savonlinnan kaupungin valtuusto auliisti
oli anniskeluvaroista myön~änyt 250 mk. sikiiläisen hiihtoyhuistyksen käytettäväksi kilpailua varten.
;r;

*
Liitän tähän muutamia numeroita Suomessa viime talvena
piuetyistä hiihtokilpailuista. Olen keräillyt niitä eri paikkakun-.
nilta näytteeksi siitä, minkälaisella kannalla hiihtomheilu eri osissa
maatamme nykyään on. Samalla lienevät ennätykset yleensä parhaimmat, mitä viune talvikautena tällä urheilun alalla tauluissa
mainituilla matkoilla saavutettiin.
Kilpailu pidettiin.

K i 1P a i 1i j a.
I

I

I

Hiihdettävä l Enniitykset.
matka.
I

I?
I~ ::

Oulussa
" Otto H epo-aho, Kärsämäeltä
60 kilom.
t. 54 m. 27 s.
M. Mäkikangas, Haapavedeltä
;)
;-l" 51 "
A. Hepo-oja, Ylitorniosta
27 ,. 32"
:-\0
I Aapo Aitamurto, Utajärveltä
124 " 23 "
Niku Ritola, Haapavedeltä
"2 " ~-1 " 36 "
: J. Niemelä, K ärsämäeltä
2
24
37"
Porissa
2 t. 28 m. 55'/" s.
l Otto H epo-aho, "
Sa yonlillna~sa
I Oskar l\fyllymäki, Sainilta
2 t. 34 m. 33
" J erem. Juurakko, Kauhajoelta
~":~4,,3ö,,
i H . Käärmekangas, Viipurista
2 " 3-1 " !2 "
Porissa
Juho Lindberg, Porista
:2 t . 00 m. 11 '/5,.
: J. Virtanen, Porista
2 t. 54 lll. 10 ..
1 Pakkanen, Haminasta
2(1
1
1\J " 2,1 "
! Pohjola, Virolahdelta
20 " 22 "
i Viikki,
"
:20 " 23 "
"
I M. Mäkikangas, Haapa\-edeltä Haapa vedellä" 10
45
! Antti Ahola,
45
7
Niku Ritola,
45,~
8"
Risto Tolvanen, Helsingistä
H elsingissii
-1S , 2(J ,.
A. Vanninen,
Lauri ~1oiJonell,
"

1

i

I

I.

FJnnätyksd eivät ole parhaimmat, mitii maassamme tähän
asti on saavlltettu. Kuitenkin on huomioon otettava, että Oulun
ja Savonlinnan kilpailuja, jotka viime talvisista ovat pidettävii.t
tiirkeimpinii, nrheilun jumalatar suosi vallan nmjapuolisosti, sillii
molemmissa oli keli hiihtoOll epäeuullinen.
Vertailun vuoksi mainitsen, että vanhempi Ritola vuonna
1894 Kuopiossa hiihti 30 km matkan 2 tunnissa, Mäkik(tngas
vuonna 1896 Helsingissä 1 t. 58 Jll . ~1 sek ja Jussila 1 t. 58 m.
l~ Silk. (Viimeksimatnittu Suomen ja maailmanrekOJ'di).
Samassa tilaisuuuessa hiihtivät 60 km matkan
Sieppi (Rovaniemeltä)
4 t. 12 m. 50 sek
Kär'äjäoja (Haapavedeltä) 4 " 23 " 27 "
Aitamurto (Utajäl'veltä)
4 '1 24 " 45 "
F~nsiksi mainittu Suomen ja rnaailmanrekordi.
A.

J. s.
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I. ;i y ~ (;oi~".i'· 1I piiii.s lii ' haal'ai,,( \lllt<lall : ti i .\' " kiiiilillii~: Illaha po tkll s ta po l v i-i"t llll !;t:lll j a Sll Ul'allo.i:I<lIl 'jloi l, itta ill ai soilll' ; I:J skllhq'l'ii ys Si\'lltta illl wjap ll ittl'lI y li ,
1,:. /(i,.iill as.-tlali/;II('(I . .Jaku Iw ht l'l' ll. 1. Toi"et kii t.t l' llOjOlllllls Y){''i-

[fii i". 1·IL... iIJIIII Iii ....;(·t .....;i;il'i;t:--:{·lllll~~ .... ;t lullkkatlIkL't' k~i: t (!i:..:ct tai"l l t u,.... taak:--:l'pi i ill ,:
\':li l1 {'O . . ) Tui ....:l't ,,;o';]'(\} taak.'-\t'}Jii ill, t'Il:..:illlllIiii:-.;{lt Liy ....;kiiiillllt')...;. r\l()\' ott~lil1
kii:..:il1(' -.;('i~nlll;l~ln,

- Ylioppilas-Voimistelijat pi \'ii t Iiilll k kkiiii II Porin lanl lljnhhuL
lblll:t ja intoa mi('hillii kdl ii o lisi o llut. muttn nl()~nh tol't o li\'at tiillii k('1"
tan l'J.lii,snotllisn t
- Ohjelma, jouka Helsingin
l'oimisteJlljnhlassa IS "9/\"_", \'1 \lS.
"\.

B,
L

Voillli~telnklllhi

snoriltaa Kiiiillpuhaminan

. 1lklll/l l/l'M i ja ]lnik/Ji/h I/sfll 1/10 iil Ptl ,
1~I/P(((rllfl};jllil I/!.:si({ ra /l1(/sll/l t'l/ llo :

\~alyasa:'<ellto lll ospiii n , \': II'ta lon kil'rto \'a" t : dd~ , SlIlIntaan. ;';~l1l\' all
llo;;tn y li,s, taiv ll t.II S Uwkst' l" j:\ "y\'ii 11 ('ngitys, 'l'ahdi ss'L
1 r. L \':\s, po!\' ia.s l'llto si ,- ;ih'iistn'lll, ,~:\l\\'a ylhiiiil tii lllko \'i i~to')ll: "
tiiy,slciiiillll i',s ja ltylikkiy.s oik(':J;\I\: ') = 1; -1- = :!: ') J> ~: \'ll .saS('ll to , 'II, R:II11:t: 1 :!lk.
o ikealla.

Lovo.
H!. 1. Riiiirel\llosto taaksl'IJ., :'<~\l IV:\ yl".s: :.!. \'a:!I,a-as cnt.o, S~ll\ \': 1 IW;'
knan ; 'l. sn llva yl l',,,: -1-. ~:1\I\'a ni ,sk:-\an: ;-) = 1: (i. pel'l\SaSl~llt().
n '. 1. \ ' a s. poh'ias('nto sisil\'iistoon, sall\':\ \'as. lo uk:Ul t:wk.so: :2. ()ik.
poh'ias, lll osl'" s: \ll\'a n ik. y li;." j :\ tai\'ll t.lI s \':ls('mlJ:la u : :3. s iirt\'! lliill ii = 1 :
-l. Jlel'lI;;aSl'lltoo n. 'l'iiyskiiii.lliis. L:lldl·staan.ia tiiyskiiiiulli's. ']': t!ldiss: l.
Lopu.
\'. 1. RyöksyaSl' ll to Y: lsln npaan , ,;aliVil u ik. .di;';; : .) kii.iiliJlii,; vasC'!n jlaHn syi',];:syasuntooll ot(~\'l\p. ja sa m ' n yliis : '1. 1<:111\';\ lIiska:ln ja tai\'lItllS
taaksql.; -1- = ~: ~) tai\'lltns ptl'on alasp.: (i = ~: 7 = ] ;S. 1)('I'l\.sasl'lltoO]J .
Ramaa o ikeall\'.
\'1. 1. Kolmal\llC't j a n('ljiinnd tiiyskiiilnniib,'llii hnkk:l \\ sas(' ntnon:
e nsimmiiisot ja toiset disWas('l\too ll : :!. piiil\\'astoill: :\ C'.' 1: -1-. pC l'lI SasClltOfl\\,
VII. 1. Y,\s. ]>olyiaS('nto s i.sih· ii st()()l\. sall\'a \'as . lllk(\\'ii,stO()Il: :!. ltyl'Vii."s oikeallop.: '). l'iiin\';\.sto in. 'ra lIdissa.
\'J I r. KiiYlItia,s('l\tu del'lll''' 'i;\ll\'a lll\()st" .\' Iiisp. 1L( 'n .~ityshal:io i t ll S.
'l' a hdi ssa.
C. Hicr!o!di!JII!;ii j a J"Ok.,'/II.
D, Telill d/l/l;joit aksi" .
Hy hm ii r. Xnjal'nilla: ,KiC'rl>bi il\lIiiksd lii si\'l d t;l]liiin ist nm aan j a
;;iiiin'nheilntlls; lllko-istllllllon \':\ilIto kiid , 'll d .llpll,,J (' lh : I:I:,<kllhyppiiys dlltivtii ja kiiiilllliik.scllii t('li n('l'stii poispi ii ll. Hl'killii: Il l> ilajiilll1itys, kipillii
\'('k ill l' Se iS'lIl1aall: la.skllhYl' piiys l'tl'l'll piiill, Kiiysilli i: T(e ikkal\." ja \'nak:J,
Hyhlllii II. Kiiy s ilLi: JCis in kiiynti kahta k('yttii I\\yi it(,l\ . .1\'oja
pii i lla: Haamhy Pl'iiybdlii ,s ll o ra ll uja: ln: IwilnhYl'piiy s d('(' l1l' ii ill; kicmkiiiillniis: hcilallksl,lJa kihill e ~1'i,w!\1aall; kdlistllksdla si\'lIJl.'piiin laskllhYl'l'ily.s:
J: c k i II ii: " al':1:1 ki l'ppi: .iiitti liiislll,it(,] 1:1 SII()r:l!lOj:.J;\l1 , p,\'ii rii hd .n; t;111.~()1I .1'111piiri ja kaariIIYI'IJiiy ,~ aln s .
l(d l1l\ ii II!. H ('k illii : Kipp(': h itaast i bbtit>tii :-ll orariil' llll ta:\l' : hi da s kil'ppi j a Ia slmhYP l' iiy" Si"'l tt:li ll t:tll ,~'O li y li . K iiy~ i II ii: 'd ak lill\'iiplill b
b]'.kll kiiy dl'll \'ii li lli i, \'aihd l' ll (' 1l <'t(" .'ll - j" t:!aks"l ,ii ill . :\ "j:l pii i 11:1 : IIq.-

)

F. Jl//Ji/I!/hllljlli!lIk"ia.
Jt\'hmii l. IIYl'pi iyksiii 1l1101'an yli ihll:\ll 1:\llta:L
H\' Illll ii II. HI10t.sulais.,J]a IH'\'Cos(' ll a: kicrnhyppiiys jn Ityppiiy s rin .
11:,tt'lin t"lillt'I'11 t'li .s l'n piiiin yli sl'kii hyppiiyks iii te li noen yl itSI'.
It Y h 11\ ii 111. ;-;aks:\hisclla h.",'()S(' lJa: hYPl iiiys kaal'inl\lotoisl'sti hanra isllllltaall ":It\l l:!li lllkop\\uldll ': pihdit : kil,rl>hyppiiys t.dinel' ll toi sc n pi iiin
y li h". I h ' ppiiys kiisilll ' S(, iSOi lla:\n j a ia s knhyppiiy" ,;in!ltapi iill .
U. 1-/;'II.<!i l!l"' I/Ii;jlJi! us,
,\ sett\\lllill l' li k:l h tl'l' n ri\' iill . Etlllllailll' ll ri\' i
kaksi : 1 ~k,' l t <l l't(,.' IIJ ' .. t.oisd aS].;:1'1 t'lak""l'iiill. :\(, Ijii llll l'sk iiiillllii';. " arpa ill l'
l1O, II SI\ ja J>',h'i"11not.ki .s tll ,s, kiittl'l\llostu Idkotil'tii yli',sl'iiil1. ,],:!1l1 lis.s:1.

- Uusia huYijahtcja. Ku\\lilisan l'nglantilabcn k Ol\strilktiiiirin ,,",
Fif., 1IIIIlr:l\ tl'k(' lni(,1\ l'iir11stustl'l\ 1H1lkaan ra];:p1\l\l'ta:\ll pa raikaa Bl"kho lm an
\·. 'isti(miillii l'a11kill\' irJ.::a11lil'.s F, Hn'llIle rill e ,) \'aliiiirin .iahti:!, jo,sta on tlll e \':\
k:lllllistil .S l.' lIdl'lInJ ,\:\n p\\r.~iklllbill lai\·astoIJto. ,-;C1\ su urin pit1l1ls Oli -ll eng!.
.i:lib:l. pitllll S \'('sirajassa :.!(i j a lkaa, slImill lon',"s 1) 1/ 2 j. ja tlll('(' se ku lk('11\;I:JI ' Ii jalka: 1 sy viissi·,. ,Ja lldi st:l t 1\II'(' kii li:du s, mll tta k ii li o n l'vii ll mu oto i11<' 1\ ja \'arli stl'taa ll :.! ,:):,J) kiloli Iy ij ypai l\o ll a, Köl i, \·,mtaat j a kn:1ret ov at
t alllln. ',;t:l, laid o itns lflalto l1kil'lillSt:J, kal1:,; ip,d kit lehtikllusesta. Ris1IStli S o n
1, 'htikllIISj',;t:J, ,S l'tJ'il'llusta ja ll1ahollkiJl ll\ l"t,1. Lnilloitlls kiiulIitl'tiiiill illll11'11:J
Enp:LlIlllissa paljoll kilytotyllii tanilla, jonka Lllltt:\ tilkitystii \'o id aan \'iilt·
tii ii. ,Jahti saa logg('rtt irikill. PII 1:ic'd, j o idl'll pinta-nla o n noin \JU Heliii·
Illt'triii, \·:dlllist.aa t1111IIUtt11 toimillilili L:1J, t h ol'1l & Hat,sey Englannissa. ,Jah t i,
J'",sa Oli kaksi knjllttaa ja kallssi, \'almistllll tii1i\ii1\ Imu11 kl'skipaikoilla.
.\sk.,ttii i11 laskdtiill Blt'kltoll1l:lll n'i,stiii11(iltii \'('silll' 1,0 \'aliiiirin !tiili ;dl ls, joki .si,'llii 0 11 \'ji\1\(' t.:!I""lI b!ll ll'ssa rakCI\IIl'ttll. AI11k>' l'1l omistaa in s ill i,i iri II. :\Jiiklill. joki l11\'iiskin on 1'J;\tiu11t ,s en piirllst1\kset. Neil mitat
O\'a t SI' lIra:1.\'at: sll 11rin pi t ll1\S :!\I (' lI g !. j a lka:\, \' (',; irajall ]Jitull'; l ti j. , sU \lrin
1,, \"'Ys ( j ., j :1 klllkt ,.· S(' -1- j alkaa sy dllii. lbuta!;:ii li painaa l, l()(1 kil oa . •\In :,<
S: la bh\'i' liril,!1l illll :lll ko kbpllolllia j a 0 1\ Illil:io id('11 pin t:l-a la lI oin ~() n o liiiHld ri ii. Kllll "" "i " le aiott ll kil]ia ]l l1 rj l'hd ll "j:lIldiksi, \':la n ]il' rlw:tllIksl'\;:,; i,
011 ~(' S<lll gC' l1 tiiytl' liii soksi rakelllll 'ttll jn 11i ll k:l\':lsti SiS l1.s tl'ttU. J'liill]iii csim.
k:J.illta.ssa OlI 1]('ljii Ill ak llll s i.ia:\. Sen lIilili on .,l.hv,'kl''' .
Pari 1 \':liiiiirill l'\l\'jl'alnst:1 Oli sitii l'<lit~ i \'iilill' taln'1\;\ ralU'l\lI l'ttll
1I1;lillitnIL\ \'('i stiil1l iiJlii.
Kilpailu Sporttiklubin pokaalista \ 'jj l'\l\'issa I!lkaa t. k:1I 1( p :llii.
Kilpailu Tivolipokaalista t\ll.,., J{n(,tsill kllllink l'\lljl'hdl\sSl'Ill':lll t. 'k e lll ii n l'iiiiU'].::sl'n 1\111kaall tal'ahtl\luaan tll!t'-\': III Iw inilk. :!, -i ja, jos
[; \1 ' \', ' vaatii, (; p:ll ii.
S l' n ra (, II jiittiillyt .i o h to klln t:\rlS;\ to illl l' k s i pll o ln staj a ll
Iniiii rii ii H1i sl' u "C' kii piiii tl:i ny t a1\ta:1. l'llolnstaja ll e :\1111 ma rbll palkinnon, jos
~ " t , 'h t ih'i in sii 11I 1' 1l l'sty ks(' lI ii s u o ri ttaa.
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N. T. f. l:~~ä kirjoitetaan ~ittemmin, eWl kilpailu ehkä lykätilän myöhempään, syystä että hra Estlanderin uusi jahti, joka on suomalaisten kilpailualus, ensin tulee kilpailemaan Yiipurissa Sporttiklubin pokaalista kesäk.
17 p:nll j~ IJeljätään ettei se voi ehtiä. Tukholmaan mliilräpäiväksi.

_ Uudenmaan pursiklubi avasi viime kuun 18 p:nä purjehduskauden nostamalla lipun Blekholman paviljongille. Koko joukko klubin aluksia
oli jo silloin täysin varustettuina poijuihinsa kiinnitettyinä satamassa.
_ Helsingin purjehdusseuran paviljongissa, jota, niinkuin tiedetään, paraikaa rakennetaan Liuskasaarelle, olivat rakennustyöt viime viikolla niin pitkälle edistyneet, että katonkannattimia asetettiin paikoilleen.
Rakennukseen, joka on 29 metriä pitkä ja 12 metriä leveä, tulee 12 m. pitkä
ja 8,25 m. leveä kokous sali, _huone seuran johtokuntaa ja arkistoa varten,
naisten huone sekä saaren- ja alustenvartijaa varten huone ja keittiö. Sitä
paitsi kuuluu rakennukseen tilava etehinen ja lasiseinillä varustettu vestibyyli. Itäistä rantaa pitkin rakennetaan verantlt, josta on näköala merelle
Gråharaan päin. Myöskin kokoussalin akkunoista on kaunis ja vaihteleva
näköala lounaaseen päin. Rakennus sijaitsee Liuskasaaren luoteisniemellä
ja valmistunee ainakin käytettävään kuntoon t. k:n keski paikoilla.
_ Helsingin purjehdusseuran vuosikokouksessa viime maalisk.
26 p:nä luetusta vuosikertomuksesta kävi m. m. selville, että seuraan viime
vuoden lopussa kuului 99 jäsentä ja 38 alusta. Vuoden kuluessa on varatuomari G. Hjelt lahjoittanut seuralle kiertopalkintona käytettäväksi juomasarven. Tämän vuoden alkupuolella varojen hankkimiseksi seuran Liuskasaarelle rakennettavaa paviljonkia varten pidetyt arpajaiset tuottivat puhdasta voittoa kuudetta tuhatta markkaa. Sopimm: paviljongin rakentamisesta
on tehty rakennusmestari K. F. Nybergin kanssa, joka on sitoutunut suorittamaan työn t. k:n 15 p:ksi. - Tuloja on seuralla viime vuonna ollut Smk.
1,955: 51 ja menoja Smk. 489: 94. Säästöä tälle vuodelle jäi siten Smk.
1,465: 57. Johtokunnalle myönnettiin vastuunvapaus.
Tätä vuotta varten vahvistetun purjehdusohjelman mukaan pidetään
kilpapurjehduksia sunnuntaina kesäk. 19 p:nä, heinäk. 17 p:nä ja elok. 14
p:nä, ja määrättiin palkinnoiksi 350 mk. - Seuran tämänYllOtiset tulot oli
johtokunta laskenut 780 markaksi. Jäsenmaksu on edelleen 5 mk. ja venemaksu 5 mk. Johtokunta valtuutettiin paviljongin rakentamista varten ottamaan 4,000 markan lainan.
Seuran johtajaksi valittiin uudelleen översti A. Moberg ja varajohtajaksi merikapteeni Th. Hjelt, johtokunnan jäseniksi hrat W. Lindholm, A.
Höckerstedt ja Uj. Broman sekä varajäseniksi hrat K. V. Bergman, K. Strömsten ja V. Höckerstedt. - Palkintotuomareiksi tulivat hrat J. F. Sjögren,
O. Reuter, P. V. Grahn, G. A. Sundelin, J. Skarp ja R. Andsten. - Tarkastus- ja mittauslautakunnan jäseniksi valittiin hrat A. Lindholm, S. R. Liljeberg, V. Maximoff, K. Nonlblad, E. }~elin ja G. Rundqvist.

_ Airiston purjehdusseuran kommodooriksi tilksi vuodeksi on
valittu toimittaja E. Lindberg ja varakommodooriksi kommli G. A. Lindblom. Seuran pUljehdusohjelma tilnil kesänä on seuraava: paviljonki avattiin toukok. 18 p:nä; toukok. 28 ja seuraavina päivinil eskaaderipurjehdus
Houtskariin; kesäk. 19 p:nä kilpalJUrjehdus Airistonselällä seuran aluksia
varten; heinäk. 10 p:nii seuran vllosijuhlan yhteydessä yleinen kilpapurjeh-

dm;;
Daalintehtaalle', elok . 91
. ,. k'i
'1 heinäk. 23 p:nä e~kaaderipuriehdus
"
~ p.na
1pal u seuran pokaalista; elok. 27 p:nä eskaaderipurjehdus Rymättylään.

-

Viipurin läänin purjehdusyhdistyksen viime vuosikokoukvalittiin yhdh;tyksen kommodoorik:;i tehtailija A. \V. Berg ja varakommodooriksi konttoristi Aleks. \Vah1.
~essa

-. -yaasan purjehdusseuran kommodoorina tänä vuonna toimii
kaupungJ~ll1~inööri . K.

A. Lassenius ja varakommodoorina hra A. Andreassen.
arvonta-aluksen, joka on rakennettu Turun veneveistamossa
2,100 mk.,
E.
K
h ' Ja,maksaa
.
. .voittivat hrat F. Monten ' K . G . E
me l
eus,
oc J.a}. MlChelsen yhteisesti. Aluksen omistavat nykyään hrat N. Pelkonen Ja F. Monten. .
~~u~~n .. t~manvuotlsen

~ristiinankaupungin purjehdusseuran tämänvuotisen arvonta. Joka on rakennettu Turun veneveistämössä, on voittanut kapteeni
,J. \\. Olm. Aluksen nimi on "Patrik".

:-

kutt~r111,

..
- Näsijärven purjehdus seura valitsi perustavassa kokouksessaan
vnme kuun. 13 p:nä ko.mmodoorikseen insinööri M. Lavoniuksen ja varakommodooflkseen kauppiaS J. Björkmanin. ~eura sijaitsee Tampereella.

,
-. Pur~ehdusseur~ Agir UudessakaarlebysRä on päällikökseen täksi
\uodeksl
G . Hedströmin J'a varapäälll'ko"kse en provllsofl
... J .
. lehtofl
.
S
d ..,vahnnut
an stromll1. KIlpapurJehdus seuraan kuuluvia aluksia varten toimeenpannaan elokuussa.
.
- ?ulun purj~hdusyhdistyksen johtajaksi täksi vuodeksi. on valittu. hovll1eu:.os .. O. \: Moberg ja varajohtajaksi toimittaja Hj. WialEm. Yhdistyksen tamanvuotlsen arvontakutterin on voittanut apteekkari H. Hasselblatt.
Ruotsin kunink. purjehdusseuran purjehdusohjelma v.1898
on seuraava: tOllkok. 29 p:nä kilpapurjehdus Sandhamnin edustalla' heinäk
3 p:.nä kilpa~lu Riemujuhlapokaalista; elok. 7 p:nä yleinen varsinain~n kilpa:
p~rJehdus, Jota varten lähinnä edellisenä päi\'änä kokoonnutaan Sandham111111; ~yysk.. 4 p:nä kilpapurjehdus Sandhamnin edustalla; kilpailut Tivolipokaahsta tOisessa paikassa mainittuina päivinä.
~ .. E.:äaluksien ja kölialuksien on Ruotsin kunink. purjehdusseura pa:t~~n~t .~ntaa tänä vuonna erikseen kilpailla, ja on seuran johtokunnan tehtavak.sl.:l~~etty ~~ärä~minen, kumpaanko lajiin kukin kilpaileva alus
kuuluu. - Eikohan SOpiSI meillä noudattaa esimerkkiä '?

. - Tämänke~äinen Göteporinregatta, jonka Göteporin kunink.
purJehdusseura, purJehdusseura Aeolus ja purjehdusseura Göterna toimeenp,anevat ja joka on kansainvälinen, on määrätty tapahtuvaksi ensi heinäk.
2,? -27 ~:nä ja päättyy se Marstrandissa, siinä tapauksessa että Ruotsin ku111ngas, Joka on Göteporin seuran suojelija, silloin siellä oleskelee. Mars~ran.dista purjehtivat sinne kokoontuneet jahdit Kristianianvuonon regattoihm, Jotka alkavat elok. 1 p:nä.
- Kielin-viikko sanan laajemmassa merkitykBessä käsittää 10 kansainvälistä regattaa, joista i tapahtuu Kielin-lahdella ja merellä, 2 läheisillä
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veSillå nina Lyypekin lahteen asti sekä yksi Lyypekin j a 8\\"incmiindcnlahden välisellä matkalla.
Yiikko alkaa jo t. k:1I :2-1 p:nit kilpapurjchduksella niitii luokkia:'aJ'tell,
joihin kuuluu pieniä veneitii. Nopein al11s !' luokassa saa keisarin "kehoituspalkinnon". SeUl'aa\'luilt piiiviiIiii ori kilpailu I-IV luokkien aluksia varten. :26 p:n kilpailuissa jaetaan keisai'illiset ' kiertopalkinnot I-IV luokkia
varten. 27 p:nä taas kilpailevat pienet luokat V - VlI. 28 p:nii lähteviit isot
luokat I-IV , ulos m erell e, E ckernfördeen, josta 1 luokka seuraavana pliiviinii
'suorittaa kilpapUljehdnksen takaisin Kieliin. 30 p:nä lepiiiiviit huvijahdit
ja kilpailevat sotalaivaston veneet y. m. H einiik. 1 p:nä I-Y luokat purjehtivatTrayemlindeen, Lyype]{kiin, jolloi111 hlOkka kilpailee uudesta "Kaiser-Pokalista", joka on penlstettll "Varunan" viime VU()IllHt ainaiseksi voittaman samannimisen palkinnori sijaan. Kun heiniik. 2 p:nl1 on levätty ja
vanhan tavan mukaan syöty aamiaiset Lyypekin raatihuoneravintolässa, kilpailevat I-IV luokat L yypekin-Iahdella. Viikko lopetetaan h einäk. ;) p:nä
alkavalla kilpapmjehduksella Tra\'emiindeen 157 p enikulman m atkalla, j oka
kilpailu hyvinkin suotuisissa oloissa tuskin voidaan s uorittaa lyhemmiissii
ajassa kuin 15 tunnissa.

-'- "Italianpokaali" on 'u usi kilpailumalja, jonka innokas kilpapurjehdusten harrastaja, Abruzzian h erttua on lahjoittanut Välimeren regattoja
varten. Siitä saavat kilpailla kaikkien maiden 10 tonnin alukset . Kilpailusäännöt ' tulevat luultavasti olemaan samanlaiset kuin Ile, jotka ovat "Ranskan pokaalia" varten laaditut.
- Kannattaa omistaa jahtia ja ottaa osaa kilpapHljehduksiin, kun
on tarjona sellaisia palkintoja kuin Välimel:en r egatoissa. Englantilainen 69
tonnin jahti "Bona" pmjehti näet ny t viimeksi Nizzan luona omistajalleen
neljässä päivässä 1,500 Engl. puntaa (37,500 Smk.). Ja kuitenkin oli "illä
vastustajana 124 tonnin jahti "Satanita", joka ankammmassa siiilssii aina vei
s iltä voiton. '

-'- Helsingin soutnklubin kevätkokons oli toukok. '18 p:nä klubin venehuoneessa Kaisaniemessä. Rahastokertomuksesta kii\'i seldlle, ettii
klubilla nykyään on varoja 3,981 mk. 68 p. Viime yuoden tulot tekevät 3,787
mk. 95 p. ja menot 2,11-1 mk. 80 p, Vuosikertomuksesta kävi m. m. ilmi, että
varsInaisia ,'enekuntia viime soutukautena 'oli paljoa 'useampia 'kuin monena
edellisenä vuotena, mikä s,eikka tietysti riippuu siitä, että klubin jäsenet ovat
olleet tlIaisuudessa saamaan säännöllisUi opetusta, soudussa. ' Yarojen puutteen takia ei klubin johtokunta ole voinut tilata uusia kilpas outuveneitii,
vaikka syyskokouksessa ' päätettiin, että niitä olbi hankittava. Klubin I'ahastOll tila kyllä ei ole huono, mutta se ei salli mitään ylimililriiisiä m enoja
nyt 'alkaneena soutukautena, jollei klubin jäsenluku suuresti kasva. Klnbin
alusten luku ei kuluneena \'1lOtena ole lisääntyny t. Klubille ei myöskiiän
mainittuna vuonna ole tullut nlitään vaatimusta kilpailemaan vapaahra M.
W.af Schultenin kieltopokaaIista.
Tänä soutu kautena pideWtvien kilpailuj en ja niissä j ae ttavien pitIkin,
tojen määräämisen k okous jätti johtoknnnalle, joka sen jälkeen valittiin,
Puheenjohtajak"i tuli t'oht. A. Hamsay, varapuheenjohtajaksi varatnomari B. Wasastj erna, sihteeriksi hra G. Ahlgren, rahastonhoitajaksi kaup-

pias ,), P aischcff, varaö tonhoitajaksi l'autatienvirkamies J. Törnroth ja soutupäälliköksi kauppias J. Obel.

, - Viipurin soutuklubi on p'u heenjohtajakseen t äksi vuodeksi valinnnt insinööri G. R enforsin.
'
'Klnbille on insinööri G. R enfors lahjoittanut suurenpuoleise~ aistik.
kaan hopeamaljan, josta nelisoutuiset klubin veneet saavat kilpailla.
- KiIpasoutu Englannin parlamentin jäsenten kesken. Miten
suuri arvo Englannissa annetaan soudulle niin ylhäisten kuin alhaisten, niin
nuorten kuin vanhain piirissä, käy selville siitäkin, etllinykyään on odotettavissa kilpasoutu muutamain Englannin p arlamentin jäsenten kesken, Jo
viim e vuonna jätti kaksi a lahuoneen radikaalisen Jluolueen j äsentä, sir Charles Dilke ja ml' Regiuald McKenua kaikille ylä- j<j. alahuoneen konservatiin:ille vaatimuksen kilpasoutuun Thamesjoella kaksiairoisissa kiIpasoutuveneissii. Silloin vaatimusta ei hyväksytty, mutta kilpailuun vaatijat eivät
kuitenkaan sitä peruuttaneet. Nyt on kaksi alahu oneen unionistiseen puolueeseen kuuluvaa j äsentii, ml' W. D. Smith ja sir John Scott Moutagu ilmoittaneet ry htyvänsä kilpailuun.
Nämä neljii h e rraa ovat tietysti nuorundeötaan saakka olleet innokkaita soutajia j a sellaisina hyvin tunu etuitakin. Molemmat radikaalit ovat
kuuluneet CambJidgen yliopistoon ja saavuttaneet monta kaunista voittoa
sollt!nssa, vieläpä ml' MeKenna kenan luettiin saarivaltakuiulan parhaimpien
soutajien joukkoon. Hrat Smith ja Scott M:ont.,'1,gu ovat myöskin ennen innokkaasti ottaneet osaa kilpasoutuihill.
, !lfilloin tämä aiottu kilpailu tulee tapahtumaan, ei vielä ole tarkoin
miiiiriitty, mntta voitanee odottaa että se suoritetaan niin pian kuin parlamentin istunnot ovat päättyneet. Kerrotaan muuten, että useat Eng lahnin parlamentin jiisenet aikovat keskenänsli panna to.imeen pysyYäisiä soutukilpailuja.
- Oxfordin ja Cambridgen kilpasoutu maalisk. 26 p:nä päättyi,
niinkuin viime numerossamme olleesta sähkösanomasta ,kävi selville, Cambridgen perinpohjaisella t alJpioTla. Tämä voi tuntua kummalliselta, kun
muistaa että mol empia venekuntia e nnen kilpailua pidettiin j otakuinkin tasavii,kisiniL Mutta asia selvenee, kun saadaan tielliä että " vaaleansiniset" suo.
rittivat kilpailun erittäin epäedullisissa oloissa, jotka taas eivät vaikuttaneet
. tumrnansinisien" soutuun. Kilpailupiiivänä raivosi raju myrsky , joka sai
Thamesjoen pinnan ankarasti aaltoilemaan, jonka ohessa satoi 'Iumiräntää.
Arvan nojalla sai Oxford \'alita lähtöpaikan ja valitsi tietysti snojaisemman
rantapuolen. Cambridge joutni siten keskemmäksi jokea, jossa myrskypahem.
min l1Jyll eröi . Jo ah-an alussa täyttikin suuri aalto "vaaleansinisten" v eneen
pllolilleen, ja silloin h e, jotka j o olivat vastustajiaan hiukan edellä, alkoivat
vähitellen jiiädä jälelle. Kun kilpailu päiittyi, oli Cambridg en vene niin
tiiytctty yedellä, että se oli nppoamaisilLtart. Niiin ollen ei ole ensinkään
ihmeteltiiviiä, että " vaaleansiniset" kärsivät niin suuren tappion.
Oxford, joka nyt voitti yhdeksännen kerran yhtäperää, on koko sinä
pitkänä aikana, j onka kulu essa nämä molemmat Englannin ylio~istot ovat
tiissii kilpailussa kf'skeniiän taistf'lIf'f't, perinyt voiton 32 kertaa ja Cam~
bl'idgf' 22 k('J'taa.
'.
.
-. Kielin souturegatta on eu~i h einlik. 9 ja 10 p:nä. Ensimmäi~
senäpäl\'iinä kilpaillaan m. om. "Itämeren-pokaalista". johon kilpailuun Saa-
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Ämon~

vat ottaa osaa kaikki Itämeren rannikolla olevat amatööri-soutuyhdistykset.
Siitä kilpaillaan neliairoisissa veneissä ja saa pokaalin omaisuudekseen se
yhdistys, joka voittaa sen viisi kertaa. Sen voitti Stettinissä oleva "Germania Ruder-Club" v. 1890, samassa kaupungissa oleva "Sport-Germania" vuosina 1891 ja 1892, Stettinin klubi ~Triton~ vuosina 1893, 1894, 1895 ja 1896
sekä viime vuonna Kielissä oleva "Erster Kieler Ruder-Club von 1862".

(ptru~~ai""uata.
Erinomaista kaikenlaiseen pesuun,
eikä vanuta villavaatetta.

- Kööpenhaminan kilpasoutu - "Dansk Forening for Rosport"
nimisen soutuyhdistyksen vuosittain toimeenpanema suuri regatta - on tänä
vuonna sunnuntaina heinäk. 3 p:nä.

Saatavana kaikissa hyvin
luissa myymälöissä.

lajitel-

OskarHelsinki.
Durtbmau

t

Ainoa paljottain myyjä.

- Suomeu SyklistilHton jäsenluku on nyt jo 300.
- Helsingin PolkupyörAseuralla (suomalaisella) oli vuosikokouksensa viime perjantaina. Johtokuntaan tulivat valituiksi hrat K. Kekoni
puheenjohtajaksi, V. Pettersson pöytäkirjuriksi, K. G. Öhman rahastonhoitaj'uksi sekä A. H. Petander ja K. Schvenzon ajopäälliköiksi.

OSKAR. ERIKSSON & C:O

- Jurjewer Radfahrer-B und (Tarton polkupyörä seura) on lähettänyt Helsingin suomalaiselle polkupyöräseuralle kutsumuksen lO-vuotiseen'
juhlaansa kesäk. 4-6 p.

Optillinen ja Xirurginen Jnstrumenttikauppa.
fiu l\m '

E. Esplanadinkatu 14.

\1

- Ylioppilasosakuntain vAliset urheilukilpailut. Kuten tunnettu on meilläkin ylioppilasosakuntain välillä ruvettu panemaan toimeen
urheilukilpailuja.
Maaliskuun lopulla toimitettiin ensin hiihtokilpailu, jossa voittajaksi
tuli Savo-Karjalainen osokunta.
Toukokuun keskivaiheella taas koeteltiin Kaisaniemessä voimia kilpajuoksussa ja köyden vedossa. Edellisessä voittivat Länsisuomalaiset, mutta
jälkimäisessä taas Savo-Karjalaiset, joten nämät tullen kahdessa kilpailussa
voittajiksi saivat palkintona olevan komean juomasarven. - Olisi suotava
että kilpasoutukin vielä yhdistettäisiin näihin urheilukilpailuihin.

••

Hyviä kiika~eita turisteille
suuri valikOlma.

3ufiu6 ~jögrtnin
VI~~1\. ja
Suuri

TR.II{OOT 1\ V 1\R.1\~IIl{e

)r1ikonkalu ~ Helsingissä Senlraalipasaas/:
varasto: Urheilupaitoja,
Urheiluvöitä,
Urheilusukkia y. m.
Hinnat halvat.

~ofttaaaa

J aoob Reinoken

Rotlttkoisla PaptrOSsia
ja

j\eine ae .QoUana

~iRaria.

Suomen Utrheilulehteä
saadaan tilata kaikista posti konttoreista sekä
Helsingissä kaikista kir.iakaupoista ynnä toi·
mituspaikasta L. Henrikinkatu 2ZL (Maist. V.
Kahilainen).
Tilaushinta 4 mk.

C~

Carl Jacobsen &.

Foll{up9örä osasto
Mikonkatu 9.

Helsinki.

23uffalo

1

1

1

1

Cycle C:o Buffalo U. S. A.
pääasia nlies.

l'riima engfanfifatsia, ruot6afa i6ia,
6alt6afat6ia ja al1'leriltafai6ia .TfITfilI'

~ ~: ""'~ Buffalon patentin
~~

saanut k esk uslaak cri.

Luetteloja pyynnöstä.

Ruotsalaiset "FROM",
Ranskalaiset "GLADIATOR" ja
Englantilaiset "PRIMUS"
l'u ofsal aisi a

polkupyörät ovat paraita.
Ehdottomasti suurin varastoS\.l?messa .

.2 vuoden takuu, kohtuulliset hinnat tavaran laatuun
verraten.

~

Fromin polkupyörät olivat ainoat, j otka Tukholman
näyttelyssä useiden kilpailijoiden joukosta saivat Kulta
mitalin e>ivallisista Polkupyöristä.

G. f. Stockmannin

Q

'Pyytäkää luetteloja.

'o1kupyörävarasto

Helsingissä.

1tskergren .& (c:o.
7 Mikonkatu ja 21 POhjOis-EsPlanadinkatu .

Polkun'
.:k?ht~ullisiin
.. t' yöränosia
.
. .1· a =tarn~ita
t'hmtolhin.

...--J
·. . II

Helsinki.
.

.

.

Huom.!

Oma korjaustyöpaja.
Asiamiehiä on useimmilla paikkakunnilla.
Vanhastaan tunnettu kunnollinen kohtelu.

palovakuutusOsakeyhtiö ~ 9:~ 9: 9:~

Tapaturma vakuutusOsakeyhtiö ====1

ijJOhJl ~

hhERVO
===

10,000 mk:n v akuutu ksesta on vak. maksu
I :881. luokassa ainoastaan 20 mk.
Huom.! Polku pyö rällä ajamine n sisältyy v akuutukseen ilman liaämaksua.

~~~.~*~.~*~*~~~*~*~*~*

E. J. }lEJlliIN'in
Kello- ja Konekauppa
Helsingissä, Mlkonkatu 6.

iBöök 4 POl>l'ius
LAKI AS IA I NT 0 1M1STO

(Haaraosast o I{otl(assa )

Helsinki, VIIlenkatu 4.
Asianajoa. Aalolmiala virastolsaa y. m.
RahanperlmiaiA. Lalnaovllltykall. Kauppay. m. asiakirjojen laatlml.s ta.

..

-"i~'1 -,---·" ~I ~~iiiii!\I!fi'IIII'-

~

E~pyo n.a
~~,

Sporttimakasiini
~~
Q

:t

Ei"

~
CN
Q

myy ehdottomasti
parhaita
Amerlka1alala, Englantilaisia ja Sak alaisia
jolata etenkin amerlkal. Stearns
.\ C:o (Keltainen toveri) 8ekA
Remlngton &rma. C:o pyörlt kestAvyytensl ja kevyen knlkunsa
tAhden k alkke 1.0 parhahnmlksl 8UOsltetaan.
Suuri varasto pyörln-gummlrenkaita 8ekA kaikkia pyörAnosla
ja -tarpeita, samoin kaikenlaisia
taskukeUoja,
8ekuntlmlttareita,
Spo~kelloja, kompasseja, a kelmittareita, lImapuntaretta, sUmAla.eJa, kJikarelta, hopea- Ja uusihopea-maljoJa, juomasarvia y. m.
Kaikki ehdottomasti halvimpiin hintoihin
paljoltain ja viibiltiiin.

-*

= Jlmtrikala1Sia
Q..-

~

Polkupyöriä

'.~

.,

~

-

myy

"

t

•

•

•

~leks.·lelanDer, lolkupyöräkauppa

"

, " "",,'tnglantilal$iaja~$akSalaisia

~ 1~1====H=el=si=nk=i,=Fa=b=ian=in=k=atu=8=.~T=el=ef=.2=o7=1.==~

~~~~~
Ensi luolian r~ ~ ~~

l\.merilialaisia ~ ~

"olkupy~riä.~
t-EcliPse Bicycle
C:olta
Elmira
ja

Brandt &Blomberg
Helslnki., Mikonk.- 19.

*CI~o~land

*'

i'

N. Y.

. ~ I. .
./

"

11/\ \ .

Miami Cycle"
"""'":"::i:::;:""::.:,,,;;,,,~:.'';'''
Manufacturing C:olta Middletown, Ohio.

.

6rinomaraia tansttafai6ia "IRIS'~; vomuv~orid 6~ttd

parhaita 6attsafaisia"Gel'm.ania"&

.

,,001'80'".

Hinta 250-""500 tnarl{l{aa.
Suurin varasto tarpeita ja osia

"

El?kuun 1 p:nä

* I?CfuI{OI?YÖ~IA
*
.
.

AllIerikalaisia: "Northern & C:o", "Ideal"
ja "Rambler".
Saksalaisia: "~eckar8nlmer", kaikki hyviksi tunne·
tUlta merkkejä halpoihin hintoihin, myy

KtlloStppä
1. f. Widtmark
Länsi Henrikink. N:o 14.

SUOMEN URHEILULEHTI
I

)

"

c.

TOIMITTAJAT:
IV AR WiLSKMAl\!
vastaava toimittaja.

JCusqvarnan

j. F. SjÖOREN.
A. J. SARLIN.
VÄINÖ KAHILAINEN

VOLMARI KAl\!NINEN.
A. H. PETANDER.
ALB. JÄRVINEN.

toimitussihteeri ja taloudenhoitaja.

hyviksi tunnettuja teoksia

Kiväärejä
kaikenlaatuisia

Polkupyöriä
naisten · ja miesten sieviä ja kestäviä

S 1 S Ä L L Y S:

Voimistelu ja mieldcailll: Arvosteluja ja mietteitä viime voimistelujllhlau johdosta . Kirj . Iva r WilsklUan - Uusinta voimistelun alalla. Kirj. 1. W-n. _ . Nainen Illiekkailijana. Kirj. 1. W-u. - Pu'ielulus: Mittausjärjestel mämme ppllkohdat. Kirj. J. F. S.
_ Tämlln kesän kilpapurjehdukset. (kuva). Kirj. J. F . S. - Soul" : Kanootilla myrkyssti
(kuva). Kirj. Teppo. - Kala sl"s: ?!luuan kalastus retki. Kirj. Wäinö Kaisla. - Polkllpyö"äily: Gaston Rivierre (kuva). Kirj. A. H. P- Kolme kilpailua matkalla Bordeaux-Paris.
Kirj . Gaston Rivier ... - Englantilaisista polkupyöräklubeista. Kirj . L. V -k. - Matkilil" .:
Turisti. Kirj. A. J. _ Karjalan klllmilta. 1. Kirj. A.· J. - Uutisia . - Ilmoituksia.

Teräs-om.p eI uko nei ta
sekä kädellä käytettäviä että poljettavia, kahden vuoden
takuulla

S einä-koristei ta
suuri valikoina

Husqvarnan Päämyymälässä
Helsingissä
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U
sein - liiankin usein - väitetään, että hennoheikkoisuus
ja velttous ovat aikakautemme tunnusmerkkej ~i,. Mahdollista, että
niin onkin! Vaan sitä enemmänhän oikeutettuja ovat n e vaatimukset, j otka tarkoittavat vastapain on hankkimista henkisten voimain liialliselle IJonnistukselle. Kulttuurioloissanune vo imistelu,
urheilu j a r uumiilliset harj oitukset yleensä ovat aivan välttämättömiä apu keinoja veltostumisen ja heikontumisen estämiseksi.
Ilahuttavaa j a lohduttavaa laatua on senvu oksi se tunnettu seikka,
että halu ja harrastus mieltä virkistäviin, ruumista vahvistaviin
j a tahtoa karaiseviin harjoituksiin tätä nykyä yhä vaan kasvaa ja
karttuu kaikissa sivistysmaissa.
My öhään urheilun into levisi pohjolan perille, mutta k erran
tultuaan se näyttää täällä hyvin viihtyvän, varsinkin skan dinaavisissa maissa. Sen todistaa muun muassa äskettäin Kööpenhaminassa pidetty v oimistelujuhlakin. Suurempaa tirheilukokousta ei
P ohj ois-E uroopassa milloinkaan ole pidetty, monipuolisempaa ei
missään muuallakaan. Tuskin voitanee mainita sitä Ul'heilun laj ia, jota ei tässä j uhlassa olisi ednstettu. J a j oskin tulokset ei-
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vät ama olleetkaan erinomaisia, saatiin täällä kuitenkin nähdä palJon kerrassaan täydellistä, varsinkin puhtaan voimistelun alalla.
Mi~en s~omalaiset edustajalmne tehtävänsä juhlassa suorittivat, sen saamme ulkomaalaisten lehtien arvosteluista parhaiten
tietää. Kaikkialla sporttimaailmassa tunnettu ja auktoriteetiksi
tunnustettu Viktor Balck lausuu heistä näin:
"Tämä voimakas, rautasauvoilla varustettu joukko, jonka
miehekkyyden tyyppi on niin selvästi silmiin pistävä, teki mahtavan vaikutuksen, nyt kuten aina. Suomalaiset alottivat näytöksensä sauvaliikkeillä, jotka olivat plastillisesti kauniita sekä erit. täin hyvin harjoitettuja. Uusilla lisäyksillään, joista mainittakoon
erilaisia hakkaus- ja väistöliikkeitä, nämä kauniit liikkeet tekivät
vielä miellyttävämmän vaikutuksen kuin ennen. Suomalaiset eivät ole edistymättöminä pysyneet; he yhä kehittävät systeemiänsä
ja liikkeitänsä. Mainittujen rautasauvoilla vahvistettujen vapaaharjoitusten jälkeen tekivät he liikkeitä nojapuilla, rekillä j a köysillä. Kaikki liikkeet olivat hyvin valittuja, samalla kuin ne täydesti noudattivat terveyden ja kauneuden vaatimuksia. Heidän
hyppyharjoituksensa olivat muodoltaan erittäin mallikelpoiset. Lopuksi suoritettiin muutamia päätösliikkeitä ja kun sitten tämä
muhkea joukko 30-vuotisen sodan marssin kaikuessa poistui salista, seurasivat sitä yleisön vilkkaat mieltymyksen osoitukset.
Suomalaisten näytös, joka luonteeltaan on aivan erilainen kuin
ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten näytökset, on pidettävä
ideaalina voimistelun alalla".
Dannebrog-niminen lehti lausuu voimistelijoistamme seuraavan:
"Jos tahtoisimme lausua yleisarvostelun voimistelunäytöksistä, on meidän heti myöntäminen, että muukalaiset olivat meitä
tanskalaisia paljoa etevämmät. Sekä suomalaiset että norj alaiset
ovat kehittyneet korkeammalle kannalle kuin me, ja jotensakin
varmaan ovat sen tehneet ruotsalaisetkin. Kieltää ei voi, että
tanskalaiset voimistelijat eivät kymmeet osoittamaan sitä erinomaista varmuutta ja tyyneyttä, jonka huomasi varsinkin suomalaisten j a norjalaisten esiintymisessä. Oli vallan mahdotonta huomata näitten yhdistysten voimistelussa minkäänmoisia virheitä
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tahi crhetyksiä. H elsingin V:oimisteluklubi oli tänne lähettänyt
va 11 tun joukon, varmaankin komeimman maailmassa. Kerrassaan
verratonta oli kaikki, mitä he suorittivat. Seuraan kuului 20 jäscnW, kaikki voimakkaita miehiä, jotka monivuotisen harjoituksen kautta ovat tottuneet yhteistyöhön. Heti alussa voittivat he
yleisön mieltymyksen. Heidän vapaaharjoituksensa rautasauvoilla
olivat laadultaan jotakin erikoista, jota ei ensinkään voi verrata
Illeildiläisten vastaaviin harjoituksiin. Suomalaiset esittivät samalla voimistelua ja plastiikkaa, jotakin niin esteettisesti kaunista, että sen vertaista ani harvoin saa nähdä" .
Bcrlingske Tidende lausui:
"Kun Helsingin Voimisteluklubi, jonka maine oli saapunut
titnne jo ennen sitä, astui saliin, tervehdittiin sitä voimakkailla
klittontaputuksilla. Jokainen suomalaisten suorittama kaunis ja
muodoltaan säännöllinen sauvaliike herätti uutta mieltymystä.
Yhtä hyvin onnistuivat heidän verrattain helpot, mutta täydellisesti muUikelpoiset telineliikkeensä. Suomalaisten hyppyharjoitukset olivat kauniina lisänä heidän ohjelmassaan, jossa toteutui
se oikea väitös, että' muodon täydellisyyttä on voimistelunäytöksissii pidettävä arvokkaimpana".
Nationaltidende sisältää seuraavan arvostelun:
"Kello 4 esiintyivät suomalaiset, joiden 20-miehinen joukko
heti valloitti kööpenhaminalaiset. Vaikka olivatkin matkansa jälkeen hieman väsyksissä, suorittivat he kuitenkin liikkeensä pontevuudella ja hienoudella, joka teki mahtavan vaikutuksen ja heriiHi hnrmaavan mieltymyksen. Sanomattoman kauniita olivat
hei(liin lentohyppäyksensä. Tila estää meitä laveammin puhumasta tämän malliseuran suorittamasta ohjelmasta, joka epäilemättä muodosti eilispäivän loistonumeron ".
Tähän suuntaan arvostelevat monet muutkin muukalaiset
lohllet sekä auktoriteeteiksi tunnustetut asiantuntijat Helsingin
Voimisteluklubia, ja niin siitä on lausuttu monta kertaa ennenkin.
l\fikähän siihen sitte on syynä, että voimisteluamme näin
kauniisti arvostellaan, ja mitkä lienevät ne voimistelu systeemimme
ominaisuudet, jotka niin suuressa määrin herättävät ulkomaalais-
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ten huomiota? Olen asiasta keskustellut muukalaisten fakkimiesten kanssa ja olen itse myös ollut tilaisuudessa vertailemaan
mainitun klubin jäsenten ruumiinmuotoa j a heidän voimisteluaan
toisia systeemiä edustavien ulkontuotoon j a voimisteluun. TuloksellI tästä tutkimuksesta on seuraava:
Suomalainen on liikkeissään hidas. Tämä kansamme yleinen
ominaisuus on tietysti vaikuttanut myöskin voimlstelijaimme
csiintymistapaan. He tekevät liikkeensä, ulkomaalaisiin voimistelijoihin verraten, varsin levollisesti ja tyynesti. Mutta voimisteluharjoitus on kieltämättä sItä kauniimpi, kuta tyyneemmin se suoritetaan. Siten tuo suomataisten moitittu ominaisuus on pidettävä
voimistelun alalla suuriarvoisena. Se herättääkin säännöllisesti
muukalaisten huomiota ja - ainakin Helsingin Voimisteluklubin
esiintyessä - suurta ihastusta.
Toinen mainittava seikka, joka ulkomaalla tekee suomalaisen
voimistelijan niin huomiota herättäväksi, varsinkin suuren yleisön
silmissä, on hänen ruumiinsa ulkomuoto. Se eroaa vallan huomattavasti skandinaavilaisesta, germaanilaisesta, ranskalaisesta ja
englantilaisesta voimistelijan tyypistä. Ainoastaan norjalainen
voimistelija on ruumiinrakennuksensa puolesta jotakuinkin suomalaisen muotoinen. Molemmat ovat voimakkaita ja vankkoja;
molempien rintakehä on lujal'akenteinen ja kehittynyt; molempien hartiat leveät. ja täysinäiset; molempi en lihakset atleettimaiset; molempien liikkeet jäykät j a kankeat .' Onko tämä ruumiinmuotomme eroavaisuus muihin voimistelijatyyppcihin n ähden jonkimmoinen seuraus l'otumme yleisistä ominaisuuksista vaiko· meidän eroavasta ellntavastamme ja ravinnostamme, siitä saattaa
kyllä olla eri mielipiteitä. Minä puolestani arvelen, että tärkeä
vaikutin siihen on juuri voimistclujärjestelmämme. Sen omituinen luonne, sen kokoonpano ja sen vaikutus ruumiinmuodon kehitykseen ovat taaskin kerran herättäneet ammattimiesten huomiota.
Kiitos, jonka suomalaiset voimistelijat ovat tähän saakka
voittaneet, esiintyessään kansainvälisissä juhlissa, johtuu siis siitä,
että he ovat muukalaisille tarjonneet jotakin aivan omituista,
muitten sivistyskansain voimistelusta eroavaa, sanalla sanoen, suo-

malaista. H uomatkaamme tämä. Jos vastedeskin tahdomme vie. raiIla näyttämöillä, etevien asianymmärtävien arvosteltavina, pysyä. ensimmäisten rivissä, astukaamme yhä eteen~äin. o~~~a ~ol~
kUl1mme, s. o. kehittäkäämme oikeaan suuntaan JUUrl slta, nukä
voimiste1nssamme on alkuperäistä ja omituist,a ; välttäkäämme yki;ipnolisuntta, tuntekaamme heikot puolemme ja älkäämme kehit.yksessiimm e milloinkaan seisahtuko ! Vaara on lähellä, !molo tulossa, jos itseällune ja tekoamme rupeamme ihailemaan Jl1 tiiydelIi sillä pitämään.
J"ar Wi1skman.

lliulinfa ro.oimtnf:elun alalla.
K
en henki sille voimilleen ja ominaisuuksilleen tahtoo saada
suuremman mahdollisuuden päästä kehittymään yhä täydellisemmiksi, h änen tulee välttä.mättömästi huolta pitä.ä ruumiinsa sopusointuiscsta kehityksestä, jolloin sen terveys, oikea muoto ja työkyky etupäässä ovat silmälläpidettävät. Tämä väite on jo vuosituhansia tunnettu ja oikeaksi tunnustettu; kuitenkin sitä' vastaan
yhä rikotaan. Toiset sen tekevät ymmärtämitttömyydestä, useimmat huolimattomuudesta. Mutta joskin ruumiillis€m kasvatuksen
tarkoitusperä useimmilla onkin selvillä, niin tämän tehtävän toteuttamistavasta ei ensinkään olla yksimielisiä. Jotkut arvelevat
tekevänsä kylliksi, kun kävelevät päivässä tunnin tahi pari. Mutta
jos kävelyn tulee olla todellisena vastapainona kiihoittavalle
ja yksipuoliselle henkiselle työlle, on sitä harjoitettava noin
6-7 tuntia päiväsSä. K ellä siihen vuosisatamme lopussa aikaa
olisi ? Toiset hal'joittavat jotakin ruumiillista työtä tahi urheilevat. Mutta ruumiillinen työ ja yksipuolinen urheileminen eivät
tarkoituksenmukaisesti kehitä ruumistamme, jos kohta n e ovatkin
mielelle ja ajatuksille virkistykscksi. Muutamat harjoittelevat atlcet,timaiRia liikkeitä (painon nostoa y. m.). Niiden tulisi kuitenkin huomata, että suuri lihaspaljous vaatii suurta vel'imassaa, joka
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taas edellyttää liioitettua. toimintaa sydämmessä Ja keuhkoissa.
Tuo nyt ei saata terveydelle hyödyksi olla; ' puhumattakaan siitä,
että lihatynnyrin kaltaiset atleetit. a~iharvoin aikaansaavat mitään
erinomaisia tuloksia, ei ruumiillisella alalla eikä henkiselläkään.
Ainoastaan tarkoituksenmukainen voimistelu kehittM yht'aikaa terveyttä, ruumiin muotoa ja työkykyä. Mutta voimistelullakin on
vastustajansa. Hemmosti kasvatetut pitävät sit.ä vaarallisena, veltot ikävänä. Ja "teoriioja" silläkin alalla on monta k0s1wnänsä
ristiriitaista. Sen vuoksi .on jokainen ruumiillista k asvatusta koskeva uutinen tarkastettava. ja huolellisesti punnittava.
Tuollainen uutinen on nyt tullut Englannista. Lontoossa on
perustettu uusi "koulu", joka kuuluu aikaansaavan ihmeitä. Kolmessa kuukaudessa siellä heikosta tehdään vahva, raajarikkoisesta atleetti.
Tämän uuden koulun perustaja on eräs Sanuow, jonka nUnI
muuten jo kauan on ollut tunnettuna yli koko Englannin, Amerikan j a Ranskanmaan sekä muuallakin sporttimaailmassa. Hän
on nyt noin 29 vuoden vanha mies, ja hänestä kerrotaan, että
hän ylioppilaaksi tullessaan noin 18 vuouen ijällä oli verrattain
heikko nuorukainen, vaikka hän jo sitä ennen oli voimistellut ja
urheillut. Ja nyt? - nyt hän epäilemättä on maailman väkevin
mIes. Tästä hän kiittM yksinomaan "systeemiään", johon hän
sai alkuajatuksen ruvettu aan anatomiiaa ja lääkeoppia tutkimaan.
Hän huomasi näet silloin sen, minkä anatoomit jo aikaisemminkin tunsivat, että jokaisessa eri lihaksessa on sisällinen voima,
joka kyllä voisi aikaansaada monta vertaa suuremman työn kuin
se, jonka se elävässä ihmisessä tavallisesti toimittaa. Ettei lihas
suorita koko sitä tehtävää, jonka se suuruuteensa ja koko onpanoonsa nähden voisi aikaansaada, riippuu siitä, ettei se tähän t ehtäväänsä aivo ilta saa tarpeellisen kovaa käskyä. Toisin sanoen:
ihmisen aivot komentavat lihaksia liian laimeasti ja senvuoksi ne
tehtävänsä suorittavat liian veltosti. Sandowin uusi ajatus on
nyt se, että kun jotakuta lihasta tahi lihasjoukkoa voimistelussa
haJjoitetaan, niin tähän toimeen on pantava koko ajatus j a mitä
suurin tahtovoima, jotta lihas saataisiin jännitetyksi niin voimak-
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kaasti kuin suinkin. Voimisteluharjoituksen tulee SllS olla yhtä~
paljon tahtovoiman kuin ruumiinvoimankin harjoittamista.
Päämaalin saavuttaminen ei Sandowin "systeemin" mukaan
eLlellytä minkäänlaisia voimistelutelineitä, ainoastaan pieniä rautapnnttia. Senvuoksi hänen voimisteluharjoituksensa ovatkin kerrassaan vaarattomia, ja tämäkin seikka on hänen systeemilleen
epäilemättä ansioksi luettava. Sandow on miettinyt, koonnut ja
jiLrjestänyt sarjan yksinkertaisia harjoituksia, joiden kautta ruumiin kaikki lihakset, toinen toisensa perästä, pääsevät toimimaan.
Jokaisen eri lihaksen harjoittamiseen käytetään pieni puntti, jonka
paino on erilainen, riippuen sekä kysymyksessä olevan lihaksen
suuruudesta että asianomaisen henkilön voimasta ja ijästä. Pienimmät puntit painavat 1/ 2 kgr; 1 ja 2 kgr painoiset ovat tavallisimmat. Lihaksen harjoittaminen suoritetaan ensimmäisenä päivänä joku määrä kertoja, riippuen lihaksen suuruudesta. Tämä
määrä kasvaa sitten päivä päivältä, kunnes noin 2 viikon perästä
korkein rajamäär ä on saavutettu. Silloin vaihdetaan käytetty
puntti uuteen 1/ 2 kgr raskaampaan ja liikesarja alotetaan uudestaan. Taaskin mennään samaan maksimimäärään, jonka jälkeen
kolmatta punttia käyttämällä nytkin t aas alusta alotetaan. Harjoitus ei saa kest ää enempää aikaa kuin 1/2 tuntia päivässä, ja
voimistelun jälkeen on säännöllisesti otettava kylmä kylpy. Näin
.jatketaan kolme kuukautta ja silloin on ihminen vallan kuin uusi.
Lihavat ovat laihtuneet, laihat raskaammiksi tulleet, hermoheikkoiset ovat tyyntyneet, huonot keuhkot parantuneet, heikot sydämet vahvistuneet, maksa- ja munuaistautiset terveiksi tulleet, miehet hartijoistaan leveimmiksi, naiset vyötäisistä kapeimmiksi käyneet ja - lääkärinlaskut pienemmiksi supistuneet. Sanomattoman
suuri joukko ihmisiä, varsinkin Englannissa ja Amerikassa, voimistelee nyt jo Sandowin systeemin mukaan, ja kaikki kuuluvat
he kiittävän tämän voimistelulajin erinomaisia seurauksia, joista
erittäinkin mainittakoon parantunut terveys, suurempi ruokahalu
ja lisääntynyt uni.
Mitä Sandowiin itseensä tulee, olen jo maininnut, että häntä
tät.ä nykyä pidetään maailman väkevimpänä miehenä. Hänen voimistaan kerrotaan vallan uskomattomia ja hänen saavuttamiinsa
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tuloksiin verraten ovat eSlm. ennen muinoin Kreikassa voitetut
tulokset vallan vähäpätöisiä. Senpä vuoksi onkin Sandow uskaltanut luvata 50,000 markkaa sille atleetille, joka kykenee tekemään vaikkapa vain yhden hänen ~ucirittamistaan ihmeistä. Niistä
muutamia esimerkkejä. Maasta nostaa Sandow käsillään, ainoast aan selkäänsä ojentamalla, noin 2 tonnia (= 240 vanhaa leiviskää = 24 vankan miehen paino). Toisella kädellään hän kohottaa
suoraan ylöspäin 15 leiviskää. Pitäen kummassakin kädessään 25
kilon painon, tekee hän "saltomortaalen" taakseppäin. Pari vuotta
sitten hän Venedigissä julkisesti paiillskeli yht'aikaa kolmea tunnettua ammattipainijaa vastaan ja voitti ne kaikki. Sitä paitse
S. on erittäin vilkas liikkeissään, joka ominaisuus ei ole atleeteissa tavallinen.
Luettelen tässä muutamia Sandowin mittoja j a panen luettelon viereen tavallisen voimistelijan mittaluvut, niin että lukija,
jos haluttaa, niitä saa verrata Olillin mittatuloksiinsa.

lajista ovat hyvin suotuisat, mutta löytyy niitä sellaisiakin, jotka
arvelevat, että tuollainen energinen tahtovoiman ponnistaminen
voimisteluharjoituksissa aikaa voittaen liian suuressa määrässä
kuluttaisi ihmisen elinvoimaa ja siis veisi hänet ennenaikaiseen
hautaan. Ken elää, saapi nähd ä.

Tavallinen·
voimistelija.

Sandow.

Pituus
Kaulan ympärys
Rinnan ympärys sisäänhengitt.
uloshengitt.
"
"
Vyötäisistä
R eiden ympärys
Pohkeen
"
Olkavarren ymp. (käsiv. kouk.)
Kyynärvarren ympärys
Ranteen

176
46
160
128
80
70
46
52
44
20

cm.

"

"
"

"
"
"
"
"
"

170 cm.
38
"
95-105 cm.
85-90 cm.
75 cm.
50
"
38
"
34
"
30
"
17

"

Sandowin voimistelu näkyy olevan omiaan antamaan ihmisruumiille ideaalisen muodon. Kun atleetit yleensä ovat vallan
luonnottomia ilmiöitä lihaspaljouteensa nähden, niin Sandow, tämän systeemin korkein ja täydellisin tyyppi, on, anatoomilliselta
kannalta katsoen, sanomattoman kaunis mies.
Muuten kai kysymyksessä olevaan systeemiin, kuten kaikkeen tässä maailmassa, voi sovittaa vanhan sananparren: lopussa
kiitos seisoo. Tosin kyllä lääkärien mielipiteet tästä voimistelu-

1. W,n.

~ainrn

E.

mirftftaiIijana.

uka olisi muutaInia kymmeniä vuosia sitten voinut ajatella
vienoa naista miekka kädessä, kypärä päässä ja haarniska rinnalla? Kuka olisi silloin saattanut pitää äkillisiä liikkeitä, voimakkaita hyökkäyksiä ja taitavasti suoritettuja väistöjä hennoille,
naisellisille impyeille soveltuvina harjoituksina? Mutta ajat ja
olosuhteet muuttuvat, ja varmaan koittaa piankin se aika, jolloin
miekkailuharjoitukset naisvoimistelun alalla voittavat alaa ja ansaittua huomiota. Ja miksi ei niin kävisi? Miekkailu ei harjoittaj allaan edellytä minkäänlaisia atleettivoimia, ainoastaan kestävyyttä. Sen ohessa se vaatii levollisuutta, toimintakykyä, täsmällisyyttä ja tarkkuutta. Se kehittää rintakehää ja edistää hengityskykyä, se vahvistaa kaikkia vatsaontelossa olevia elimiä ja
antaa koko ruumiille norjuutta sekä kaunista ryhtiä. Eikö siinä
voittoa kyllin? Ja eikö juuri kysymyksessä olevissa suhteissa
kultuurinaistemme kehitys tähän saakka ole ollut vallan puutteellinen?
Käytännölliset englantilaiset ovat jo huomanneet asian tärkoyuen. H eillä on ylimyspiireissä naisten miekkailu viime vuosina- tullut yhtä yleiseksi kuin suosituksi harjoitukseksi. Ei nyt
~:;nglannissa enään perhepäivällisten jälkeen mennä italialaista tenori a kuuntelemaan tahi akrobaatteja katsomaan, vaan nuoret neitoset ottavat fl.oretin käteensä, asettuvat gardiin j a saattavat taitavasti suoritetulla miekkailullaan katsojat kaikki, nuoret ja vanhat, naiset ja miehet ihastumaan.
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Meilläkin Suomessa on JO pieni alku aikaan saatu. Koko
viime vuoden harjoittelivat Yliopiston voimistelukurssia käyvät
naiset hm, 1. Schroederin uutteralla johdolla :fI.orettimiekkailua.
Menestys oli kerrassaan hämmästyttävä. IhmeteitävälIä voimalla,
kestävyydellä, tyyneydellä ja taidolla suorittivat nuoret neitoset
kaikki vaikeimmatkin ja monimutkaisimmatkin temput. K en heidän harjoituksiaan oli tilaisuudessa näkemään, on varmaankin,
kuten allekirjoittanut, tullut vakuutetuksi siitä, että florettimiekkailu varsin hyvin soveltu.u lisäksi naisvoimistelun liikekokoelmaan. Kiitos ja kunnia alkuunpanijoille !
1. \Il,n.

1lll}iffaulljärjrllfdmämmr

rpäku~baf.

ffi

eillä ja muissa maissa nykyään käytännÖssä ole-:an aluksenmittausj ärjestelmän epäkohdat ovat jo aikoja sitten tulleet purjehduksenharrastajain piireissä huomatuiksi. Kun sen mukaan
aluksen valööriä määrättäessä j a siis kilpailuissa respiittiä laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan vesirajan pituus ja purjeiden
pinta-ala, eivät nykyaikana, jolloin niin monta eri alustyyppiä on
käytännössä, hyvät alukset huonompien k anssa kilpaillessa aina
saa ansaittua tunnustusta. Erittäinkin on nykyistä mittausj ärjestelmää käytettäessä kölialusten kilpailu eväalusten kanssa heikossa säässä melkein toivoton. Se siis, jos mikään, on omansa
alustyyppiä huonontamaan ja edistämään kilpapurj ehduskoneiden
rakentamista merikelpoisen risteilijätyypin sijaan.
Viipurissa tänä kesänä suoritetussa kilpailussa Sporttiklubin
pokaalista tuli mitä selvimmin ilmi, miten epäkäytännöllinen tämä
jliljcstclmä on. Jotta kävisi selville, mitä tarkoitan, on tässä tehtävä hiukan selkoa sanottuun kilpailuun 'osaa ottaneista aluksista.
Molemmat kilpailijat, Vendetta ja Singoalla, ovat eväkölialuksia, mutta aivan eri tapaan rakennettuja. Vendetta on oikean
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14:7

eväaluksen p eJ'ikuva, k eveä j a mm matalal'unkoinen, että tnsl-:inpa
"aika mies" sen lmnnen all e makuulleenkaan mahtun, ~ ika siinii
ole minkiiiil;ll aisia muk avuuksi a. Singoallan (leplasellwntti taas on
vClTattain palj oa SUllJ'Clllpi kuin V~n(lcttan, aivan knin samankokois issa nyky aikaisissa köli aluksissa, jot(m se on voitu lllnkavasti sisustaa. Sillä on myöskin se hyvii puoli, eWi se pmjehtii
paJ'elllmin kovemmassa tuulessa, mikä ei ole eväalusten tavallisia
ominaisnuksia. Molempien alusten vesimja en melkein yhtii pitkii,
nilllittilin V entlettan 7,8.5 metJ'i ii ja Singoallan 7,92 Jll. Firo on siis
välJiipä,töillen , ainoast.aan 7 eentimetriä.
Mutta kun SinO'oalla
run.
h
konsa parelllman rak enteen tak ia sieUtii melkoista enmnmän purjeita kuin Vendet.ta, tuli sen valööJ'i e(lellämaini tussa killlailussa
olemaan 5 ,1 j a Ven<1ettan ainoastaan 3,7. 'l\ill1än johdosta Singo all a sai YendeUalln antaa ]'()spiiUiH. !) min. 40 sek. Itse teossa
pUl'j (jhti Si ngoalla, nii n kuin t iedetiiän, j olmisussa niistii kolmosta
kilpailnsta, jotka suoritettiin, nopeammin kuin Vemletta. Vieläpii
se toises sa kilpailnssa antoi viimemainitulle hyviin se!k iisaunan
las ketussa ajassakin. Mutta siitä hnolimatta jiii Jlolmali viip11l'ilai sille, nii<1en alns kun J'cspii tin avull a piwsi voitoll e kahdessa
kilpailussa. V(1n<1cttan voitto oli kuitenkin niin mitiitön, ottf~i
timlii miUi siitä oikeen san oisi. Ensi kilpailussa 1 (sanoo y ksi
kokonainen) seku nti j a kol mannessa kilpailussa 1 min. 20 sek.
Yksi sekunti ratkaisi siis lJolmalin kohtalon vuodeksi!
.JohtopiUi.tökset, jotka tästä kilpailusta vo idaan tnhdä, ov"t
piii vii.nselviit. Kaksi vesil'ajassa melkeon yhtä p it kää alusta kilpailoe. Toinen on 1'nnkonsa puolosta eteVämpi ja kestiiä sen joh(losta enemm än purjoita sekä p urj ehtii melkoista paremmin l;:uin
toinen, mutta joutuu kuitenkin tappiolle käytiinnössä olevaan mittausjärjestelmään perustuvan respiitin takia. T arvitaanko pal'ell1paa todistusta nykyisen mittausj ärj estelmämlllo epäkiiytiinnöll isyy(l(;sbi. .Ja sopiipa kysyii, edistääkö sellainen ki lpailu kuin se,
joka Viipurissa viimo kesäkuussa suoritettiin SpOl"ttiklnbin pokaali sta, parempien alustyyppien aikaansaamista, joka kai on ]10knalikilpailuj en täd;:cimpiii tarkoituksia ?
NykyHiLn kiiytiinnössä olevan mi ttau ssiUinniin nmll ttamistn.
k1Lytännö lli sempä~in suuntaan ovat useat muiden llmillon purjeh-

(lnssellrat Vllllle vuosilla puuhanneet. Kööpenhaminass a vIIme
11l"hllik, 10]lulla pidetyssä b:msainv älise:;sii valllli stavassa mittauskonf'cJ'C'!U;si:;sa tanskalaisen A. Bonzonin elHlottauHt säiintö on tällliin lehden 1 n:ossa pa inettuna. Se n äyWiit hyvin käybi,nnölliscIW" sen kautta kun oväalllkset saisivat verrattain suuremman
\',t1öörin kuin kölialukset ja pm,j ei(len pinta-alaa sangen lievästi
tal.;::,oitetnan. Kokouksen lllittan s<l,sian lopullista ratka isemi sta vaJ'h-n on Huotsin kunink. pUljehllusseura piiättitnyt toimeenpanna
'1'11 kl lOllllClssa. T oivottavasti llleidiinkin purjeh(lllS SeUnulllne otta\'ll t hu omioon, mitä sanotu:;sa ratkaisevassa kokouksessa piiäteti iiin . Sillä vasta sitten, kun saadaan käyUinnöllisem pi mithmsSiiiin tö, voidaan' toivoa vähitollen ptUii:itävän lllorikelpoisten aluste n yleisommin käytäntöön saattamista ohkäisovistä kilpapurjehd1li:ikoneii:ita.
'rämän yhteydeSSä en voi olla ottamatta puheeksi erästä
sl'ikkaa, joka mielesUini sietäisi t ulla h arkillnannlaisoksi. .Ja se
IIlisi, ettoi kilpailussa Sporttiklubin lJolmalii:ita rei:ipiittiä ensinkään
Ltskettaisi. Mainitusta pokaalista kilpailevien alusten tulee olla
() -H metrin pituiset vesirajassa, ja .iaetaan no kahteen luokkaan,
.iuista toii:ioen Imuluvat u-7 md,ri n ja toiseen 7-8 metrin pituisd. Ki lpailuun vHaLli tun purjehllusyh(listyksen on polmalin puo11I staj aksi llläi~rlUi.Jllinen alus, joka kuuluu samaan luokkaan hlin
J; il jiailllllll vaatija. .J 01:> tämä viimomuini t.tu kuuluu su urOlll paan
11I(lk!;:ann, voi puolustaja kuitenkin kilpailla pienempiiän lnokkaan
1, 1I11111valla aluksella, mutta ei päinvastoin. Kilpailevien alusten
\'l'sil'ajan pituuden ero ei siis ylimallman i:iaata olla suuri, niin1; \1 il1 tii hän asti suoritetuissa kilpailuissa on kin ollut laita. Respii tti voitaisiin sentähllen t[tssä kilpailussa luull akseni hyviilb
"'y}lIii. jiiWili pois. Ja siten myöskään ei tultaisi niin nllriukmi"; ('('11
piwtökseen kuin tiinä k es~inä Viipurissa, ettii nillliW~in no1" ';llllpi ahm jumi pal'ellllllUlltensa takia joutuu tappiolle. HuotSill klmink. purjehdussollran hallussa olevasta Tivolipokaalista
kilp;liltaessa ei mihi,än J'espiitt.iii lasketa, vaikka kilpailevien allls1" 11 pi tuus vesirajassa saa olla 8-9,:1 lllekiH. Myöskin oltiin
('d l,ll iillHlillitllssa Kööpenhamin an kongressissa sitä miolW" eUä
It'sl'i itti blpapu rj ehduksista ylimalkaan olisi poistettava, lllikä

-
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kävisi mahdolliseksi, jos luokat muodostettaisiin mIn, että niihin
kuuluisi jotakuinkin samankokoisia aluksia. Ja muuallakin ulkomaalla pyri~ään samaan päämäärään.
J. F. s.
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ensi kilpailussa:
purjehdittu aika.

4 t. 23 m. 39 s.

Vendetta
Singoalla 4 t. 18

lli. -

laskettu aika.

'*

t. 23 m. 39 s.
4 t. 23 m. 40 s.

toisessa kilpailussa:
Singoalla 4 t. 37 m. 19 s.
Vendetta 4 t. 55 m. 33 s.

t!rämän fu~fätt kiIpapurit~bukfd.

'il

kilpail~referaattien

itkien
painattaminen lehteemme ei tietysti ylimalkaan ole soveliasta. Ne tulisivat lukijaimme käsiin
tavallisesti jotenkin vanhoina. Ja ollaanhan niitä sitä paitsi tilaisuudessa tutkimaan jokapäiväisistä sanomalehdistä. Tarkoituksena
on tässä ainoastaan mainita pääasiallisimmat seikat tärkeimmistä
kilpapurjehduksista, sekä tehdä lyhykäisesti selkoa niistä huomioista, joihin kilpailujen johdosta on voitu tulla.
Tämän kesän enin huomiota ansaitsevat, meillä tähän asti *)
pidetyt purjehduskilpailut ovat epäilemättä kilpailu Sporttildubin
polmalista ja kilpapurjehdus maalaisaluksia varten Helsingin
edustalla.

Kilpailu Sporttiklubin pokaalista suoritettiin, niinkuin tiedetään, Viipurissa. Pokaali on näet nyt nelj ättä vuotta Viipurin
läänin purjehdusseuran hallussa. Kilpailuun vaatijana oli arkkitehti G. Estlander Uudenmaan pursiklubiin kuuluvalla "Singoalla il nimisellä uudella 5,1 valöörin aluksellaan, jonka piirustukset hän
itse on laatinut. Viipurin läänin purjehdusyhdistyksen. edustajana
puolusti pokaalia hra A. Wahlin tunnettu "Vendetta il , jonka valööri on 3,7. Purjehdittavan matkan pituus oli 20 engl. penikulmaa. Tuuli oli kaikissa kilpailuissa jotakuinkin vaihteleva; sen
voima korkeimmillaan ollessa noin 4 Beaufortin asteikon mukaan.
Seuraavat tulokset saavutettiin:
*) Erityisistä syistä on tämä t äytynyt kirjoittaa jo h einäkuun alkupuolella.

59 s.
t . 55 m. 33 s.

4 t. 42

'*

lll.

kolmannessa kilpailussa:
Vendetta 4 t. 18 m. 56 s.
Singoalla 4 t. 14 m. 39 s.

4 t. 18 m. 56 s.
4 t. 20 m. 19 s.

Ensimmäisessä kilpailussa Singoalla voitti purjehditussa
ajassa 5 min. 39 sek., mutta kun sen tuli antaa Vendettalle r espiittiä 5 min. 40 sek, menetti se siis lasketussa ajassa 1 sek
'roisen kilpailun lopputuloksena oli, että Singoalla voitti purjehditussa ajassa 18 min. 14 sek. ja lasketussa ajassa 12 min. 34
sok ja kolmas kilpailu päättyi siten, että Singoalla voitti purjehditussa ajassa 4 min. 17 sek., mutta menetti lasketussa ajassa
1 min. 23 sek Vendetta siis voitti kahdessa kilpailussa ja pokaali jäi sääntöjen mukaisesti edelleen Viipurin läänin purjehdusyhdistyksen haltuun.
Kuten edellisestä näkyy, oli Vendettan voitto sangen niukka.
Ja aimo löylytyksen sai se sitä paitsi toisessa kilpailussa. Vendettaa on tähän asti pidetty koko maassamme nopeimpana kokoi.
sistaan aluksista. Se seikka, että Singoalla purjehditussa ajassa
voitti Vendettan kaikissa kilpailuissa, osottaa siis että edellinen
on mainio purjehtija. Ja ettei Singoalla, vaikka onkin eväalus,
kuitenkaan ole mikään "kauniin ilman alus", siitä on todistuksena se seikka, että se kovemmassa säässä aina sai paraimmat
voitot vastustajaltaan. Jos Singoallan miehistö olisi ollut niin
tottunut tehtäväänsä kuin Vendettan, olisi se epäilemättä tuonut
Sporttiklubin pokaalin takaisin Uudenmaan pursildubin pokaalikaappiin. Mutta vaikka Singoallan omistaja ohjasikin. alustansa
oivallisesti, ei manöövereitä siinä kuitenkaan suoritettu aivan
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moitte ettoma
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.. ä k'l
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1 pal'1'
UIssa, joissa se joutui tappiolle. Ja
kun
mUIsta
a
kumka
mitättö
mät
sen tappio t oll'vat
kl'l
. l'
'.
. , varsm
Gn enSI.
1 pal ussa, eI VOI vapaut ua siitä ajatuks esta,
että viipuri laisten

p.å itujen tärkeys ja tarpeel lisuus; siitä ei SllS enään ole tarvis kir-

Vendetta.

voitto on ollut kokona an onnen kauppa a. N'
äm ollen voi hra
Estlan der tyynell ä mielellä kärsiä tappion sa.
Kilpapurjehdus maalaisaluksia varten oli täällä viime kesäk.
19 p:nä. Tässä lehdess ä on jo ennen ollut puheen a tällaist en kil-

joittaa.
Kilpailu, joka oli aiottu Uudelt amaalta kotoisi n olevia kaikenlaisia maalaisalul{sia varten, saatiin aikaan muutam ien asiaa
harrast avain Unuen maan pursikl ubin jäsenten toimes ta ja klubi
kannat ti tiWi kiitosta ansaits evaa yrityst ä mikäli mahdollista, m.
m. myöntä en palkinnoiksi 300 mk. Muut tarvitta vat. varat saatiin kokoon yksityisen rahank eräyks en kautta klubin jäsente
n
kesken. Siten kertyi kilpail ua varten kaikki aan noin 1,200 mk,
mikä seikka sekin osottaa, ettei harrast usta asian hyväks i ldubissa suinka an pnuttu nut.
Saarist olaiset näyttiv ät myösk in oivalta neen tämän kilpapu rjehduk sen hyötlyn, koska sangen lukuisa sti siihen ot.t ivat osaa.
Kilpailuun ilmoittautui nimittä in 15 saaristo laisven että, 4 sumppua ja 5 jahtia, eli yhteen sä 24 alusta, joista kuiten kaan 3 ei siihen saapun ut. Osanot tajat olivat eri osista Uuttam aata ja yksi
sen ulkopuoleltakin. Kilpail ua suosi sievon en kaakko istuuli, jonka
voima oli 3-4 Beaufo rtin asteiko n mukaa n. Purjeh dittava na
oli
12 meripenilmlman pituine n matka. Palkin tojen suuruu s vaihtel
i
] 50:stä 20 markka an, jonka ohessa erityisi ä palkint oja annetti
in
hyvin hoidetu ista aluksista. Paitsi varsina isia palkint oja jaettiin
erinäis ten klubin jäsente n lahjoit tamia ylimääräisiä palkint oja.
Mielihyvällä huomasi, miten hyväss ä kunnos sa osanot tajain
alukset ylimalk aan olivat. Erittäi nkin voi sitä sanoa saaristolaisveneist ä ja jahdeis ta, joista muutam at olivat siinä suhtee ssa mallikelpoisiakin. Jahdit olivat kaiklci itäiselt ä Uudelt amaalt a. Sumput ylipäät ään olivat huonoi mmin eduste tut sekä kunton sa eUä
nopeut ensa puolesta. Eräällä niistä oli. m. m. sangen mustat
purjeet .
Pitkäll ä tulosten luettelo lla ei liene tarpeel lista lehtem me
palstoj a täyttää , se kun jo on ollut päivälehdissämme painett una.
Kilpail evien saarist olaisve neiden joukos sa oli monta eri tyyppiä eduste ttuna. Läntise llä Uudell amaall a käytän nössä olevat veneet ovat leveitä ja lappeapohjaisia, kun sitä vastoin Uuden maan
itiisaaristossa n. s. Pirttis aaren tyyppi , johon useat kilpail ijat kuuluivat, on kapeam pi ja syvemmällä kulkeva. Kaikin puolin ete2
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vm saaristolaisvene Ol kuitenkaan ollut Uudeltamaalta kotoisin.
S en omistaja oli Tobias Pitkänen V ehJmlahden Tammiosta ja v en ekin o~ Vehkalahc1ella rak ennettu. Tämä kaunispiirteinen ja
käytännöllinen alus, joka, yhtä åinoaa suurta jahtia lukuunottamatta, oli nopein kaikista kilpailijoista, on kaikin puolin mallik elpoinen saaristolaisvene. Ansaittua huomiota puoleensa v eti
myöskin J. F. Lilj ebergin, Pirttisaaresta, somannäköinen v ene,
jonka sen omistaja itse on rakentanut. So oli lähinnä Pitkäsen
venettä nopein saaristolaisveneistä. J. J. Bostl'ömin, Hästö-Busöstä, vene, joka on ral~ennettu tammisaarelaisen insinöörin A.
Kullhcmin laatimien piirustusten mukaan ja aiottu jonkinlaiseksi
malli-kalastajaveneeksi Länsi-Uudenmaan saaristoa varten, kuului
myöskin nopeimpien joukkoon. - Jahdeista pUIj ehti parhaiten
K. M. Anderssonin, Pelingistä, erinomaisessa kunnossa oleva alus.

Uudenmaan pursiklubin muista tänä k esänä toimeenpannuista
kilpapurj ehduksista ei ole paljon sanottavaa, ne kun ovat suoritetut huonoissa tuulioloissa. Ensimmäinen kilpailu oli k esäk 12
p:nä ja toinen, klubinvuosikilpapurjehdus, heinäk. 3 p:nä. ViimOlllainitussa· ei heikon tuulen takia voitu ensinkään jakaa palkintoja, jonka tnhden se päätettiin uudistaa heinäkuun lopulla.
Klnbi on tiinii. pUljehduskautena saanut arvokkaita lisäyksiä laivastoonsa. Hroj en G. }Jstlamlerin Singoalla, F. Brennerin Sarah,
'rh. Frostornksen Briseis ja H. Mäklinin Dyveke ovat jo ennen
olleet tHssä lehllessä mainittnina. Näiden lisäksi on klubiin kirjoitottu 1Ira K. Södermanin 2,4 valöörin eväalus Saga, jonka saIlloin knin Sarah'n piirustukset englantilainen konstrnktööri W.
1i'iti~ nnorempi on tehny t. VaikIm Saga onkin ev äalus, on sillä
knitenkin sangen suuri deplasementti ja näyttää se mukavalta
alukselt.a. Ulkomuodoltaan on se yhtä kaunispiil'teinen kuin sor('a Sarah. Thclma, jonka valööri niinikään on 2,~, näyttää saaneen Sagasta mcstarinsa, sillä Uudenmaan pursiklubin vuosikilpapurjeh(lu];:sessa sangen h eikossa tuulessa ja Viipurin läänin purjeh(lusyhrlistyksen heinäk. 11 p:nä toimeenpanemassa purjehduskilpailussa, johon molemmat ottivat osaa ja joka tapahtui paremmissa tuulioloissa, Saga vei Thelmalta voiton. Brise'is on huomattu sangen hyväksi purjehtijaksi. Sarah'n purjehduskyvystä
ei vielä tiitä kirjoitettaessa oltu sanottavaa kokemusta saavutettu,
sillä se oli silloin ottanut osaa ainoastaan epäonnistuneeseen heinllk. 3 päivän kilpailuun. Mutta kuuluisan Fifen konstrueeraamana tämä erinomaisella prameudella rakennettu alus tietysti ei
voi olla muuta kuin oivallinen purjehtija. Klubin vanhemmista
aluksista toht. Hj. Tallqvistin Miranda, joka viime kesänä ei ensink1utn näyttäynyt vesillä, hyvällä menestyksellä otti osaa kesäk
12 p:n kilpapurjehc1ukseen, lisäten moniin entisiin ensimmäisiin
palkintoihinsa vieläkin yhden.

Kun palkinnonjako oli tapahtunut, piti arkkitehti M. Schjerfbeck esitelmän veneenrakennuksesta. Samalla jaettiin saaristolaisille hänen laatimansa luonnosPelingintyypin mukaan rakennettavaa luotsi- ja kalastusvenettä varten. Täydelliset piirustukset
lupasi hm S. tehdä sille, joka haluaa rakentaa tällaisen veneen,
jonka ohessa tämän kilpailun toimeenpanijat antavat rakentajalle
100 markan palkinnon, jos hän ennen tulevan vuoden kesäkuun
loppua jättää veneensä tarkastettavaksi. Rakentajaksi on kalastaja Lindström Espoon Söderuddista ilmoittaunut.
Hyvin onnistuneeksi voidaan tätä kilpapurjehdusta sanoa.
Ja erityistä tunnustusta ansaitsevat ne henkilöt, jotka ovat uhranneet vaivoja ja rahaa tämän hyödyllisen kilpailun aikaansaamiseksi.
Kesäk. 26 p:nä toimeenpani Viipurin läänin purjehdusyhdistys onnistuneen purjehduskilpailun saaristolais- ja luotsiveneitä
varten. Ja toivottav a on, että maamme muutkin purjehdusseurat,
jos kohta ei enään tänä purjehduskautena, niin ainakin ensi kesänä ryhtyvät ponteviin toimiin tällaisten kilpapurjehdusten järjestämiseksi. Uudenmaan pursiklubilla ainakin on aikomus ensi
vuonna toimeenpanna samanlainen kilpailu kuin t ämänkesäin en oli.

Helsingin purJehdusseura on tänä kesänä jatkanut entistä
virkeätä elämätänsä. K esäk. 19 p:nä toimeenpani se ensimmäisen
kilpapurjehduksensa tän1:t purjehduskautena. Tuuli oli hyVä ja
osanotto vilkas. Hra V. Lindholmin tunnettu pieni Uno säilyttää
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edelleen kunnialla etusijan luokassaan. Uudemmista aluksista hra
V. Malmgrenin Thalatta purjehti tavallisuuden mukaan mainiosti,
ansaiten tclnsimmäisen palkinnon.
J.

F. S.

llianoofiIIa ml)tlllnJllfä.

K

anootilla kulkeminen on mitä huvittavimpia kesäurheiluja.
Sillä liikkuessa ei tarvitse rajoittaa matkaansa tunnettuihin kulkuväyliin, vaan pääsee melkeenpä mihin tahansa, jossa vaan vettä
on. Ja sitä ei kapea ja matalalla kulkeva kanootti paljonkaan
tarvitse uidaksensa. Kapeista, mitättömistä salmentapaisista, joista
tavallisella veneellä on mahdoton kulkea, luikahtaa se näppärästi
viiljemmille vesille. Jos tien sulkee kannas ja tahdotaan päästä
sen toisella puolen olevaan vesistöön, voidaan kepeä kanootti
helposti kuljettaa sen poikki. Virrat ja kosket eivät myöskään
tee esteitä tottuneelle kanoottimatkailijalle, sillä hän voi ne vaaratta laskea. Eikä myrskyssä ja ankarassa aallokossakaan tarvitse häikäillä, kun vaan osaa kanoottiansa oikeen hoitaa. Kun
kanootilla siis voi käydä sellaisissakin seuduissa, joihin muilla
kulkuneuvoilla ei voi päästä, soveltuu se erittäin hyvin kesämatkoja varten varsinkin meidän sisävesistöissämme, mutta myöskin
saaristossa. Kanootilla 'kulku ei kyllä ole kovin joutuisaa, mutta
eihän sen, joka on huviretkellä ja tahtoo katsella luonnon kauneuksia, ylimalkaan sovi kiirettä pitääkään.
Mutta olenhan aivan hairahtunut pois varsinaisesta aineestani. Aikolllukseni ei ole nyt ruveta ylistelemään kanoottimatkoja ylimalkaan, vaan ainoastaan kertoa muutamasta pienestä
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seikkailusta retkellä, jonka eräänä kesänä joitakuita vuosia takaperm kanootilla tein eteläsaaristossamme, ja jolla sain kokea millaista kanootilla kulku oikeen "repäsevässä" myrskyssä on.
Asuin sinä kesänä saaristossa muutamia maantieteellisiä penikuhnia länteenpäin Helsingistä. Olin alusta kesää hankkinut
itselleni kanootin, jolla päivät pitkään meloskelin sekä kauniilla
säällä että tuulen mylleröidessä, jotta keskikesällä, kun sanotulle
retkelle lähdin, jo olin sangen tottunut kangaspurttani hoitamaan.
Matkan tein kesäasunnostani pääkaupunkiin. Sen olisi hyvin suotuisissa oloissa, kun ei tuuli ollut haittana, voinut kanootilla suorittaa yhdessä päivässä, jos päivää jonkin verran pidenti
aamu- ja iltatunneilla. Kun iltapäivällä lähdin patiloimaan, puhalsi heikonpuoleinen itätuuli, joka, vaikka se olikin vastainen,
ei suurempana vastuksena ollut. Mutta kun seuraavana aamuna
aikaisin astuin ulos kalliolle siitä kalastajanasunnosta, jossa olin
yötä ollut, oli taivas harmaa ja taivaanrannalla näkyi synkkiä
pilviä, jotka ankaraa säätä ennustivat. En kuitenkaan empinyt
jatkaa matkaani. "Akka tieltä palaa - - -!" Mutta aivan leikintekoa siitä ei tullut. Pian sain alkaa taistelun kovan, puuskaisen, hiukan syrjästä puhaltavan vastatuulen kanssa, joka kiihtymistään kiihtyi.
Omituinen viehätyksensä on pienessä, mitättömässä kanootissa kamppaileminen raivoavia luonnonvoimia vastaan. Näyttää
siltä kuin rajut aallot ja ankarat tuulenpuuskat joka silmänräpäys
olisivat valmiit syöksemään tuon vähäpätöisen pun'en ja sen rohkean kuljettajan perikatoon. Mutta tottunut kanoottimies hyvin
kyllä tietää että, kun vaan airoansa varmuudella hoitaa, tuollaisesta näennäisesti epätasaisesta taistelusta kyllä voi kunnialla
suoriutua.
No niin! Lähdin siis melomaan vastatuuleen. Alkumatkalla, kun useinkin voin pysytellä saarien suojassa, kävi kaikki
varsin hyvin, vaikkapa kulku olikin sangen hidasta. Mutta sitten tuli suurempi selkä, jolla ei ollut mitään suojaa. Siellä tuuli
vapaasti voi mylleröidä ja rajusti vierivät vaahtoiset aallot vas-
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taani. Koko selkä oli kuin suun'nattoman suuri kiehuva kattila.
Mietin hiukkasen, jatkaisinko matkaani selän poikki, joten tie
melkoisesti lyhenisi, vai tekisinkö suuren kierroksen suojaisempia vesiä pitkin. Jälkimmäinen vaihtopuoli ei minua ensinkään
miellyttänyt. "Rohkea rokan syöpi", ajattelin ja painaisin seliille. Sielläkös mylläkkä! Pieni palkoni hyppeli vasta-aalloissa
kuin vallaton varsa, mutta pakotin sen airoani tottelemaan. Aivan hitaasti tietysti etenin ja airoa täytyi suurella valppaudella
hoitaa, sillä yksi ainoa harhaveto sellaisessa säässä olisi voinut
kaataa kanootin. Olin jo päässyt melkeen keskelle selkää ilman
muuta haittaa kuin että istuma-aukkoon, kansivaatteesta huolimatta, oli tullut jonkin verran vettä. Mutta silloin se vasta elämä
alkoi. Jo ennestään hannaalle taivaalle oli noussut synkkä pilvi,
joka antoi lisää tuulta ja sadetta. Vastatuuli kävi niin ankaraksi,
että oli melkeen mahdotonta päästä eteenpäin, ja sade pieksi vasten silmiä. Kun hyvän aikaa olin pinnistänyt eteenpäin ilman
että matka nähtävästi kului, eikä taivaan ulkonäöstä päättäen voinut toivoa tuulen ja rajuuden vielä ensi rupeamalla juuri vähenevän, rajoitin airon käyttämistä kanootin pysyttämiseen suoraan
vastatuulessa ja pidin kahdenkesken itseni kanssa muutaman silmänräpäyksen kestävän sotaneuvottelun, josta tuloksena oli, että
katsoin parhaaksi pyrkiä suojaisemmille vesille, jos se vaan olisi
mahdollista. Mutta miten? Vähän matkaa syrjässä vasemmalla
oli pienempi saari, jonka ohi olin kulkenut noin engl. penikulman
matkan. Kun vaan olisin saanut purteni käännetyksi, olisi saaren
taka suojaan ollut verrattain helppo laskea melkeenpä myötätuuleen. Mutta kanootin kääntäminen tuollaisessa rajumyrskyssä oli
helpommin ajateltu kuin tehty. Odotin niin suotuisaa hetkeä
kuin suinkin, ja kun vihdoin luulin sellaisen tulleen, ryhdyin toimeen. Sen tiesin jo ennaltaan, että se olisi sflkä vaikeaa että
vaarallista. Monta kertaa oli palkoni keikahtaa pohja päällepäin,
mutta suurilla ponnistuksilla sain sen estetyksi. Toivoin jo parasta kääntämisyrityksestäni, kun entistä rajumpi tuulenpuuska
puhalsi ja suunnaton aalto syöksyi kanootin kylkeä vastaan.
Pieni harhaveto airolla ja siinä makasin!
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Olin aamulla matkalle lähtiessäni kaikkien sattumien varalle
sitonut kanootin jatkonuoran kiinni vyöhöni ja samoin vähän pitemmällä nuoralla kiinnittänyt air~n. kanoottiin, joten me kaikki
kolme nyt, kun olimme joutuneet samaan kadotukseen, pysyimme
toistemme yhteydessä.

lcmmat kumppanini, vaan pyrin kanoottiin käsiksi ja sam sen
sllUl'illa ponnistuksilla käännetyksi tuulen suuntaan. Ja sitten oli
koetettava päästä kahdenl'eisin purteni pohjan päälle. Sen kääntiimistä oikeaan asemaansa ja istuma-aukkoon kömpimistä ei näet
sellaisessa mellakassa, missä nyt olimme, voinut ajatellakaan.
Haivoisa meri meitä kuitenkin niin pahoin viskeli ja pudisteli,
ethi, vasta monien turhien yrityksien perästä pääsin kanootin selkiiiin ratsastamaan j a sam mron käsiini. Siinä asemassa sitten
rupesin myötätuuleen melornaan edellämainitsemani saaren luo.
Mutta aivan helppoa sekään ei ollut, sillä hurjilla aalloilla oli
erinomainen taipumus viskata minut alas pahoin hyppelevän ratsuni selästä, ja pari kertaa niiden onnistuikin uudestaan temmata
lllinut pehmoiseen, mutta rauhattomaan syliinsä. Taas uudet
ponnistukset ja uudestaan heponi selkään! Ja niin sitä sitten
mentiin ja saavuttiinkin vihdoin monen mylläkän perästä smne,
mihin oli aiottu, kaikki kolme vahingoittumattomina, vaikka hiukan meriveden liottamina. Mutta se sinään, kyllähän kesä kasteensa kuivaa!
Päästyäni saaren tuulenalaiselle puolelle, laskin tietysti maIhin ja käänsin kanoottini kölillään uimaan sekä tyhjensin sen
vCllestä. Jotakuinkin vedenpitävään kenla- j a peräosaan sitä ei
ollut sanottavasti tunkeunut. Saari oli pienonen, eikä sillä ollut
ill1nisasuntoa. Vähän enemmän mannermaalle päin oli suurempi
saari, jossa tiosin olevan asukkaita. Nousin siis uudestaan lmnoottiin ja patiloin sinne laitamyötäseen. Myrsky oli jo alkanut
vii,hän taantua ja vedet olivat täällä sisempänä lIluutenkin jonkin
verran rauhallisemmat. Kun ilta alkoi lähestyä, jäin mainittuun
saareen yöksi ja jatkoin matkaa seuraavana aamuna, jolloin sää
jo oli kiiynyt jotakuinkin siivoksi. Paluumatkalla Helsingistä oli
kaunis ilma, eikä silloin mitään seikkailuja sattunut.

Niin, siinä makasimme nyt kaikki kolme - kanootti, airo ja
allekirjoittanut - ve~i ellis essä sovussa pehmeällä, vaikka ei aivan
rauhallisella alustallamme, joka meitä leikkikaluinaan piti. En
kuitenkaan voinut niin levollisena antaa viskellä itseäni kuin mo-

Matkaani en ensinkään katunut. Ne vaikeudet, joita sam
kokea, eivät ole saaneet lllinua sittemmin luopumaan tällaisista
retkistä. Ne ovat ainoastaan lisänneet kokemustani kanootillaknlussa ja vahvistaneet vakuutustani siitä, että kanootilla voi hyvin suoriutua ankarassakin myrskyssä, kun vaan osaa purttansa
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oikeen hoitaa, eikä tarvitse laitatuuleen kääntyä. En kuitenkaan
tahtoisi kehoittaa ketään, joka ei ole hyvin perehtynyt kanootillakulkuun, kovin rajuun säähän lähtemään.
Teppo.

1lliluuan kala5fu5rdki..
'V:.lOroon sauvoen ja meloen sekä vetäen venettä perässämme
pitkin niittyjä, olimme jo pari päivää ponnistelleet ylös pientä
Järvenoja nimistä jokea. Pyrimme muutamalle metsiijärvelle, jonka
tiesimnie olevan sangen kalarikkaan. Sitä paitsi meitä vielä viehätti toivo saada siellä ampua vesilintuja. Missä suinkin sopi,
koetteliuuue uistimella narrailla haukia, joita muutama jo loikoikin veneemme pohjalla. Varsinkin olivat "tuottavia" niittylammikot, joita joen yläjuoksulla oli sangen runsaasti. Koko joki
näet on kesäiseen aikaan niin kuivillaan, että se niittymailla muodostaa ainoastaan pitkän jakson lammikoita. Niihin ovat hauet
veden kuivaessa paenneet. Kolmannen päivän aamu jo valkeni, kun vihdoin olimme päässeet niin lähelle Savojärveä, että
"leiripaikkanune" vicreiseltä mäentöyräältä voimme nähdä tuon
runollisen järven. Luultavasti oli veneemme ensimmäinen, joka
halkoilisi sen mustaa pintaa. Pahin taival oli kuitenkin vieHi, kulettava. Puro juoksi läpi liejuisen suon, jossa se muodosti noin
kyynärän syvyisen ventopohjaisen uoman. Sauvoimella ei siinä
käynyt pOllnistamillen.
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Edellisen päivän ponnistuksista olimme vielä väsyksissä.
Kiskoilimme sen vuoksi veltosti, ja pahantuulen näköisinä katselimme edestlämme olevaa taivalta. .Ei. se juuri huvia näyttänyt
tarjoovan. Mutta "akka tieltä kääntyköön, ei mies pahempikana,
uros untelompikana". "Rohkaise mieltäs Matti!" Äkäpäissämme
kiskaisimmekevyen kaksihankaisen savolaisveneemme lammekkeesta maalle ja käänsimme sen kokan suoraan järvelle päin.
"Tuota suuntaa - tulkoonpa sitte vastaan vaikka itse - - _ _ "
Ja sinnepäin se alkoikin sujua, kerta kerralta vaan, mutta varmasti. Yli polven upotti tQisinaan suo ja kylmältä tuntui suovesi paljaisiin sääriin. Mutta siitä viis, vene lipui, järvi läheni.
Kuumasti poltti heinäkuun aurinko ja virtana valui hiki harteista
ja otsasta - ei puuta, ei rensasta ollut suojaamassa. Se miehiä
raukaisi. Siksi makealta maistuikin päivällisleipä, kun keskellä
suota veneessämme istuen sitä pureskelimme. Ei tarvittu siinä
ruokaryyppyjä, eikä muuta ruuan höystettä; kovaleipä maistui kuin
paras pannukakku.

keittämäämme kalakeittoa, ja vompa sanoa että se olikin maukasta, liekö sitä sitte maustannt nälkä, vaiko tieto että se oli ominkäsin pyydetty ja valmistettu. Tuokion kuluttua makasimme suloisimmassa unessa pehmeällä sammalpatjalla.
Kun aamulla heräsimme, huomasimme ikäviksemme, että taivas kauttaaltaan oli pilvessä, hiemanpa sataa tihuttelikin. Söimme kuivia eväitärnme ja alakuloisina polttaa tupruttelimme Rettigin Beirutskia, ne näet olivat siihen aikaan muodissa. Tarinoiden kului kuitenkin aika ja puolipäivä alkoi jo olla ohitse,
kun taivas vihdoin alkoi näyttää selkenemisen oireita. Omituisen
elähyttävästi vaikutti tämä huomio, oli kuin uutta elonnestettä
olisi suoniimme vuodatettu. Heti alkoi tarina kulkea sukkelammin ruvetessamme asettelemaan pyydyksiämme pyyntikuntoon.
Ensi työksemme soudimme ruohikon rintaan onkimaan täkyjä
polokoukkuihimme ja hyvästi ne söivätkin "siutit", kuten ainakin
lämpimän sateen jäljestä. Pian oli saatu tarvittava määrä. Saittoja oli jo sateen aikana valmisteltu; ei siis muuta kuin asettelemaan koukkuja paikoilleen, ja tuokion kuluttua olikin kaikki
viisikymmentä koukkua mukavasti sijoitettu ruohikonrintoihin.
Jo oli taivaskin seestynyt. Hiljainen etelätuuli ajeli vielä viimeisiä pilviä, joiden lomitse aurinko tavantakaa pääsi järvelle
paistamaan. Tosin ei tällainen vaihteleva ilma ollut juuri paras
uistinkalastukselle, mutta soutelemaan sentään lähdettiin ja yksi
ja toinen hauinpuikkari veneen pohjalle kiskaistiinkin. - Aurinko alkoi jo laskea puiden latvojen tasalle, kun päätimme kääntyä majapaikkaamme päin. Oli soudettavana vielä noin
kolmen tai neljän kilometrin taipale suoraan poikki järven. Toverini, jonka oli vuoro soutaa, kehoitti minua ottamaan uisteen
ylös järvestä ja istumaan alahangoille, jotta joutuisammin päästäisiin eväiden kimppuun, vatsa kun jo kovasti alkoi osaansa
vaatia. Noudatinkin kehoitusta, mutta uistetta en kuitenkaan hennonut j ärvestä ottaa, vaihdoin vaan lusikkauisteen sijaan vankan
selkäuisteen, vanhanaikaisen messinkitiplan. Sitasin siiman polveeni ja rupesin soutamaan. Kovasti kulki alussa kevyt vene.
Koskena kohisi kokassa vesi ja korkealle nousi jälessä aalto. Vähitellen hiljeni kuitenkin kulku, airon vedot harvenivat ja tavan-

Aurinko alkoi jo länteen kallistua, kun olimme saaneet veneernme niin pitkälle, että parilla ponnistuksella saimme sen järveen loiskautetuksi. Hiljalleen lipui vene tyyntä vedenkaivoa ja
outo tunnelma valtasi miesten mielet tällä rauhoitetulla alueella.
Kun ensi herpoutuminen oli voitettu, lähdettiin soutamaan
Ja viskattiin uistin järveen. Mutta tuskin se oli sinne ennättänyt,
kun ankara tempominen allwi ja hetken kuluttua makasi veneen
pohjassa aika hauen kölliskö. Tätä seurasi toinen, kolmas ja
neljäs lyhyessä ajassa. Ne olivat kaikki noita kumman mustia
metsäjärven haukia. - Pitkältä emme kuitenkaan jaksaneet kierrätellä ruohikoita, vaan aloimme katsella sopivata "leiripaikkaa" .
Sellaisen löysimmekin muutaman kallion kupeessa, johon pehmoiselle sammalpatjalle laajaoksaisen kuusen alle sovittelimme sijamme. Kuivista näreistä oli rannan kiville pian laitettu nuotio.
Veneestä kaivettiin kattila, kuorittiin muutama mukana ollut peruna, lisättiin vähän voita ja sitten suuria viipaleita lihavimman
hauen kylestä, ja niin oli mitä oivallisin kalakeitto kypsymässä.
Ilta-auringon valaessa kultiaan läheisten ikivihreiden kuusien latvoihin me kaikessa rauhassa sitte kävimme aterialle syömään itse
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takaa lepäiltiin tupakoita sytytellen. Olin juuri taaksepäin kääntyneenä ottaakseni toveriltani sammuneeseen tupakkaan tulta (tulitikkuja oV säästeltävä), kun siinä veneen hiljaa eteenpäin lipnessa t.unsin niin voimakkaan tempåuksen uistimen siimassa, että
jalkani koholle nousi. "Huopaa, uistin on tarttunut hakoon", kiljaisin ja tartuin käsin siimaan lappaen sitä veneeseen sitä myöten kuin vene taaksepäin kulki. 'l'aas tempaus ja siima luistaa
vinkuen käsistäni. "Jopa onl,in elävä hako - irroita siima polvestani ja kiireesti - muuten ottaa pentele". Siirryn perätuhdolle istumaan ja toverini kiireen kautta aukaisemaan siiman solmua säärestäni. Se aukesikin "kreivin aikaan", sillä samassa temmattiin siimaa niin kovasti, että kelakin käsistäni järveen sujahti.
"Huopaa hiivatissa". Voimakkaasti soljui vene taaksepäin ja pian
oli kela taas käsissäni. Aloin lappaa siimaa veneeseen toverini yhä huopaillessa. "Nyt se sen vietävä on päässyt irti",
ehdin jo lausumaan, kun siima ihan rentonaan tuli veneeseen.
Epäilin kuitenkin vielä ja pidin varani ja siinä teinkin viisaasti
sillä tuskin parin sylen päässä veneestä kuului kamala mulaus j a
samassa alkoi siima taas lappautua käsistäni. Pitelin vastaan annoin kalan vetää ja mukanaan vei se venettä hyvää kyytiä.
Vihdoin tuntui se kuitenkin kyllästyvän "bogseeramiseen" ja minä
aloin taas lappaa siimaa, ja vetämistä siinä olikin, sillä kala seurasi nyt vuorostaan jälessä. "Ota kirves käteesi ja ole varuillasi
kun saan sen vonkaleen veneen kohdalle". Tuossa se jo tulikin
lauttanaan ihan ja toverini kohotti kirvestä lyödäkseen sen hauvin hartioihin. Mutta sepäs pitikin varansa. Samassa kun kirves
alkoi laskeutua, sukelsi kala salamana pohjaan, temmaten toisen
kerran kelan käsistäni. Huopailtiin taas ja tavotettiin siimaa,
mutta sitäpäs ei tällä kertaa ollutkaan helppo saavuttaa. Vimmatusti kuThi hauki ja yhä eteni meistä kela. Lopuksi se kuitenkin
seisahtui ja pian kulki taas kala vuorostaan meidän talutusnuorassamme. - Alkoi jo hämärtää ja me päätimme soutaa lähimpään rantaan v:etääksemme tuon riiviön suoraan maalle. Eroon
emme siitä kuitenkaan näyttäneet pääsevän, koukku oli vankka
ja lujaan se tuntui tarttuneen. Ranta, johon saavuimme, oli matala ja savikkopohjainen. Vene ei lipunut maalle saakka. As-

tuimme veteen ja toverini vetäessä venettä kuivalle, aloin minä
hinata kalaa rantaan päin. Väsynyt se jo olikin. Valkea maha
vilahteli tavan takaa veden kaIvossa. Hiljalleen vetäen, vuoroon
taas hieman hellittäen, sain sen viimein narratuksi aivan matalalle ved elle. Annoin siiman pään toverilleni, otin kalakirveen
ja lähdin hiljaa siimaa seuraten astumaan pedon luokse. Puoleksi
kylellään makasi se siinä pohjalla välittämättä vähääkään minusta.
Vasta kun olin aivan sen ääressä, alkoi se liikkua ja tempoa siimaa, mutta ponnistus oli vähäinen, se kun oli niin matalalla vedellä. Pääsin siis kirveen ylettyville ja tarmoni takaa iskin sen
väkäpä1it piikit kalan pään taakse. Lyötyäni en vähään aikaan
nähnyt mitään. Silmäni olivat täynnä savea Ja liejua, ja yltä
päältä olin koko mies sangen kurjassa Sllvossa. Naurun kitkatusta kuului rannalta. Ja naurettavan näköinen minä olinkin,
mutta naurun arvomen ei ollut se otus, mikä hiljaa eviään liikutellen virui ·jaloissani. Henkiään se siinä nyt haukkoi, kun viimeisellii, ponnistuksellaan ensin oli tehnyt minulle kauniit kolttoset - tahrinut ja kastellut minut ihan likomäräksi. Sitä en
kuitenkaan nyt ehtinyt harmittelemaan, vaan kirveen varresta
aloin hinata raatoa rannalle. - Mutta kylläpä siinä olikin koko
kala! Emme mokomata olleet eläissämme nähneet. Miehen se
oli miltei mittainen ja saunan pan·un paksuinen. Niin suureksi
emme sitä alussa olleet al'velleetkaan. Oli siinä kahdelle miehelle
ihan nostamista, kun sen veneen pohjalle kannoimme. - Vinhasti
sousimme sitte valkamaamme ja vaatteitani kuivaillen loimuavan
nuotion äärellä haukkasimme iltapalamme tavallista tyytyväisempinä. Mutta ennenkuin nukkumaan rupesimme, kävimme vielä kerran katsomassa tuota ihmeellistä kalaa.
Aurinko oli aamusten rinnoissa kun heräsimme. Kiireesti
kävimme katsomaan polokoukkujamme, mutta useimmat niistä olivat tyhjiä. Kaikista oli kyllä täky viety, mutta harvassa oli hauki.
Saalis viidestäkymmenestä koukusta supistui kolmeentoista haukeen ja yhteen suureen ahveneen, ja se olikin aika kölliskö. Kaikkiaan oli meillä nyt kolmekymm entä kaksi hauk~a, yksi ahven
ja tuo peto. Paitsi kaloja virui joku sorsakin veneen perätuhJon alla.
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Päivä oli kaunis ja saalista olisimme varrriaan vielä saaneet
runsaastikin, mutta omituisesti palasti mieli kotiin. En tiedä varmMn, m~tta luultavasti se oli tuo suuri hauki, joka paluumatkaan
kehoit.ti. Pienemmät kalat siivoftiih ja ripoteltiin niille vähän
suolaa, mutta peto säästettiin kokonaisena. Sen sisuksiin kaadoimme hieman konj akkia ja peitimme sen sitte tarkoin lehdeksillä ja ruohoilla veneen pohjalle ja sitte aHoo! Vono suolle.
Nopeammin kuin luulimmekaan oli vene saatu sauvottavallo
paikalle, ja jo puolen päivän aikaan saimme ruveta kaksihangassa soutamaan myötä virtaan. Pari pientä koskea oli pian laskettu ja varhain iltapäivä11ä saavuimme kotirantaan, jonne kotolaiset, pikaista paluutamme ilkkuen, saapuivat meitä vastaan. Pila
muuttui kuitenkin pian ihmettelemiseksi, kun lehvien alta paljastimme petomme. Juhlasaatossa vietiin se vaakaan. - Se painoi
22 kiloa.

®anfon Rtrot:en:e.

Väinö Kais!a.

On

ihmisiä, jotka vaativat kuolemantuomiota polkupyöräkilpailuiUe; ja on toisia taas, jotka ylistävät niitä taivaaseen asti. Ja
varmaa onkin, että kilpailujen suhteen on menty liiallisuuksiin
molemmilla puolilla. Kuten tavallista, on tässäkin tapauksessa
totuus keski välillä.
Kilpailijat, jotka 1000:n tahi vaikkapa 10,OOO:kin markan
palkintojen saavuttamiseksi antautuvat vuorokausia kestävään
yhtämittaiseen ajoon, ovat kyllä moitittavat. Ja samaten ne,
jotka tuollaisia kilpailuja toimeenpanevat.
Olisi kuitenkin väärin, jos moisten hullutusten vuoksi kaikki
kilpailut olisivat lakkautettavat. Sillä varmaa on, että parempaa
kiirastulta sekä pyörille että pyörämiehille, kuin julkiset kilpailut, ei löydy.
Ilman kilpailuja olisivat pyörämme yhä vielä yhtä rumia,
yhtä kömpelöitä ja yhtä mahdottomia kuin 10 a 15 vuotta sitten.
Kilpailut ovat opettaneet sekä ajajille että valmistajille, minkälaisen pyörän pitää olla j a minkälaisen ei. Huono pyörä ja nahjus
sen satulassa joutuvat aina alakynteen; hyvä pyörä ja hyvä ajaja
vievät aina voiton.
3
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Tällaisia hyviä ajajia, vieläpä nykyajan parhaimpiakin on
epäilemättä ranskalainen Gaston Rivierre, jonka miehekkäät piirteet tänään kaunistavat S. Urheilulehteä. Kolme kertaa on hän
- vaik~istakin vastustajista huotimatta - vienyt voiton matkalla
Bordeaux-Paris (591 kilom.). Näistä ponnistuksistaan on hän

kyhännyt hauskan kertomuksen ranskalaiseon "La vie au grand
air" nimiseen urheilulehteen.
Rivierre on nykyjään 36 v. vanha ja ammatiltaan polkupyöräkauppias Pariisissa.
JI. H. P.

--

1l1ulmc }iiIpaiIua mafftaUa lDUrbc,UlX-}e1arili.
Kirj. Gaston Rioierre.

On

nina ikäviiii puhua omista töistään. Jos itseään kehuu, pilletiiiin sitii kcrskailemisena; jos itseään moittii, pidetään sitä samana.
Vaikea yritys! Koetan kumminkin; onhan mulle sanottu, että minulla olisi huvittavia asioita kerrottavana.
Neljä kertaa olen minä ottanut osaa kilpailuun matkalla Bor([r'Hux-Paris: 1893, 1896, 1897,189R Vuonna 1893 tulin porille
l'nsilllllläisenä, viivyttyäni matkalla vähän enemmän kuin 30 tun·
tia. Vuonna 1896 saavuimme melkein yht'aikaa: Linton ja minä.
Vuonna 1897 voitin minä taas; samoin v. 1898. Pahimmat kilpailijani ovat olleet: Stephane, Linton, The, Oordang, Meyer,
I . esna, Fisd10r, Garin ja Robl. En mainitse näitä nimiä kerskatukseni. Minä kunnioitan noita toverejani. Pyydän anteeksi jos,
pnlllwssani näistä kilpailuista, jotka mulle ovat tuottaneet niin
puIjon iloa ja menestystä, käytän samaa ääntä kuin se, joka puIlUU mOl"siamestaan.
Matka Bordeaux--Paris on palanen itsestäni,
ja sen vuoksi saa se vereni värähtelemään.
En tahdo sanoa monta sanaa kilpailusta v. 1893. Ihmiset
eiviLt viilitii paljon toisen ja kolmannen luokan ajajista, joita minä
i:liillOll aikaan vielä olin. Ootteran ja Stephane olivat silloin vielä
joka miehen suussa. Minusta ja muista ei pidetty lukua. Vasta
v. 1885 sain huomion kääntymään puoleeni: matkalla LyonParis-Lyon olin minä lyönyt 500 ja 1,000 kilom. rekordit. Keviiiillä 1896 löin minä niinikään 6, 12 ja 24 tunnin rekordit maantiellii.
Kas niin! Miks'en nyt olisi ottanut osaa kilpailuun'?
hän minun nyt jo kelvata johonkin'

Piti-

1896.
Jos minulla olisi tapana valittaa pahasta onnesta, Hun sanoisin heti, että olin huonosti valinnut hetken. Maantiekilpailuun
tuskin koskaan ilmoittautuu semmoista joukkoa kovia ajajia: Fisohor, Arthur Linton, Marius The, Oordang, Neason, Oarlislo y. lll.
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Olin valmis, hyvin val'ustautuneena Ja levollisena astuin
minä lähtöpaikalle. Me nousimme satulaan. Linton, Fischer,
The ja Cordang läksiviit heti alu~ta. kiitämäiin huimaa vauhtia.
Muistan vieläkin miten COl'dang - silloin vieHi tuntematon ~ pysytteli Fischerin ja Lintonin kintereillä. Minä jäin j äljellepäin.
Libournen tienoilla sain nuo .J: ystävääni kiinni. Linton ja Fischer tähystelivät toisiaan. Taas jäin minä jäljelle. Minun oli hyvä
lohduttaa itseäni sillä, että matka Parisiin vielä oli pitkä. Olin
jo uuvuksissa. Paitse sitä. ajoivat Linton ja Fischer alkupuolen
kilpailtavaa matkaa vauhdilla, jonka vertaista ei vielä ole nähty .
Guitrerin tienoilla yhdytin minä viimeisen noista nelj ästä,
Cordang'in, joka heti imeytyi pyörääni ja ajoi siten 62 blom.,
Montguyon'iin saakka. Angoulemissa yhdytin Marius TMn, jonka
myös pian jätin, erästä mäkeä noustessa. Mutta yhä oli mulla vielä
~ miestä edelläni: Linton ja Fischer.
Vasta noin 200:11a kilometrillä, Couche-V erac'issa, sain tietää,
että Fischer oli ajanut jonkun koiran yli, langennut ja luopunut
kilpailusta. Tänään minä surkuttelen, että Fischer ei jatkanut,
mutta silloin oli lninusta kyllä mieluista, että hän jäi kilpailusta pois.
Kuten aina ennen, oli Ininulla tälläkin kertaa kvadruplctti edelläni puhdistamassa tietä. Vähää ennen kuin saavuimme SainteMaureen sain tietää, että Linton aJOl hyvää vauhtia pohjoista kohden aivan yksin. Yht'äkkiä, noin kl. 10 tienoilla illalla,
näen Lintonin ajavan noin 200 m. edelläni. Hiljaa! Nyt on
keksittävä sotatemppu. Minun täytyy päästä. hänen ohitsensa niin
ettei hän voi minua seurata, sillä Ininä tiedän, mikä hän on.
Jos hän kerran vaan imeytyy minuun, niin hän ei hellitä ennenkuin Tours'issa, jossa häntä odottavat verekset triplettit.
Minun kvadruplettini kulkee äänetönnä edelläni. Minä seuraan sitä. Minun jälessäni Monachon, ja hänen perässään tandem.
Puh! Jo olemme Lintonin edellä. Vakavana, nenä ohjaustang olla polki hän eteenpäin, eikä huomannut meitä ennenkuin
jo olimme pitkän matkaa edellä. Minun täytyy voittaa. Kovinta
kyytiä ajamme Tours'iin, jossa meitä otetaan vastaan ilolla. Jat-

171
lmll1lTIe. Nyt väsyn ja Imnun seuralaiseni. Nyt on minun vuotO
ajaa yksin 20 kil. Kadotan kronometrini. Tulen Orleans'iin,
tunnen itseni voittajaksi, Linton on minusta paljon jäljellä. Nyt
ajan minä hiljaa, levähdellen siellä täällä. Ihme ja kumma!
Huomaamattani oli Linton pujahtanut edelleni! Hetkisen epäilin, että avustajat, joita hänellä oli noin 20 mukanaan, olivat
vetäneet häntä perässään. Tunnustan nyt, että olin väärässä.
Pol.ien kovasti ja ajan Lintonin ohi Versa.illes'in tienoilla. Hetkinen kuluu, jo alkaa kuulua ääniä ja taas on tuo paha kilpaiJijani kintereilläni. Minä poljen ja poljen. Linton ajaa väärää
ti dii, saapuu perille vähää ennen minua. Taistelu jää ratkaisellwtta. Toiset väittävät minua voittajaksi, toiset Lintonia.
Lopetin tähän. Lintonin ponnistukset tällä matkalla olivat
kerrassaan ihmeelliset. Jos tuo kelpo poika vielä olisi elossa, sanoisin hiinelle suoraan, että hänellä ei ole maailmassa enemmän
inllostunutta ihailijaa kuin minä.

1897.
Vuosi 1896 oli ollut mulle suotuisa. Olin voittanut Bol
(l'Or-kilpailussa sekä saavuttanut 24 tunnin rekordin radalla. Nyt
tahdoin saada selvän voiton matkalla Bordeaux~Paris. Koetin
ensin voimiani Paris-Roubaix kilpailussa. Siinä meni kaikki
mainiosti. Tunsin itseni valmiil{si kilpailuun.
Mutta mitä avustajia piti minun ottaa mukaani? Päätin
ajaa antomobiilin jäljessä. Olin haljoitellut ajoa automobiilin jäljessä ja huomannut että, kun pysyttelin ihan sen kintereissä, niin
tunsin vähemmän väsymystä. Tiesin sitä paitse, että minulla ei
olisi käytettävänä enemmän kuin 70 pyörämiestä apunani, kuin
sitä vastoin pahimmalla kilpailijallani, Cordangilla, oli ainakin 160.
Ystäväni Giral'dot esitti minut mainiolle automobiili-miehelle
de Knyff'ille ja nyt sovittiin, että, paitse muita avustajia alkumatkalla, Girardot ja ele Knyff vuorotellen ajaisivat cdelläni Tours'ista P ariisiin asti.
Muutama päivä ennen kilpailua sanoi mulle de Knyff, jonka
sattumalta tapasin kaelulla, Charronin ja Girardotin seurassa:
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"Rivierre, mielelläni tahdon minä ajaa teidän edellänne, mutta vaadin teiltä, että te vannotte, (\tt'ette t.artu minun koneeseeni kiinni,
silh minä en tahdo olla avullisna .p~tokRissa". - Minä lupasin
ja vannoin.
Lähtö Bordeaux'ista tapahtui kJ. 6 iltapäivällä. Ajoin kovasti, jätin kaikki muut, paitsi Meyerin. Cordang saavutti meidät Libournessa. Häntä avusti mainio tripletti Cabaillot. Pian
olimme jättäneet Meyerin. Ennenkuin tulimme Angoulemiin tapasimme suuren kaljalauffia,n, jota kuljetettiin markkinoille. Minua peloitti. Minä hiljensiQ vauhtia. Gordang lensi kuin lintu .
Paha onni seurasi minua tällä matkalla. Angoulemissa lankesin
ja loukkasin itseni niin kovasti, että olin vähällä luopua koko
kilpailusta. Vlihä sen jälkeen triplotti, joka kulki edelläni, kaatui maantien ojaan. Yhtäkaikki päätin minä jatkaa ajoa, pysyttelin Conlangin perässä Sainte-Maureen saakka. Sainte-Mauresta
'rours'iin ajelin verkalleen, ollakseni hyvissä voimissa saapuessam T ours'iin, josta de Knyff'in piti avustaa minua a utomobiililla. T ours'ista läksimme hyvällä vauhelilla - 40 kil. tunnissa vaan Cordangia emme sittenkään saavuttaneet. Se minua kummastutti. Minä kyselin kyliSSä ja sain tietää, että COl'dangillakin
oli automobiili edelliiän ! Vähitellen tulimme kuitenkin COl'dangia
likemmäksi, ja Orleansissa kuulin, että Charron, joka avusti häntä
automobiililla, oli luopunut. Tuo kaikki antoi mulle uutta rohkeutta. Huimaa vauhtia ajaen tulimme vihdoin niin pitkällo, että
näimme eräällä mäellä Cordangin, jota nyt olin ajanut takaa noin
400 kilom. Cordangin edellä ajoi kvadrupletti, jonka miehistö,
kun kuulivat meidän lähenevän, peljästyi ja ajoi koneensa ojaan.
COl'clang imeytyi nyt minun pyoraalll. Hänestä minun täytyi ir-'
tautua, ei mulla ollut halua kulj ettaa häntä matkassani Pariisiin
asti. Kilpailussa hoitakoon kukin itseänsä. Minä ajoin heti automobiilin takana ja aivan kiinni minussa Cordang. Tällä tavoin
en päässyt hänestä irti. Nyt päätin hiljentää vauhtia, j ättäysin
väh än j äljelle ja, kun rupesin tuntemaan ilman vastustuksen, olin
varma, että Cordangilla ei ollut apua minun automobiilistnni. Vähiin aj an kuluttua huutaa ll111lle ele Knyff: "Rohkeutta poikani,
Cordang on jo jälelläpäin" .

Katsoin taakseni ja COl'(lang oli nyt enää musta pilkku kaukana taJmnani maanti eJliL Pariisiin saapui hän 17 minuuttia myöhl'lIllll in kuin minii.
1898.
HyVH sananlasku sanoo, eWi kaksi m kolmetta mene. Se on
niiytUiytynyt oikeaksi minunkin suhteoni.
Minun vaarallisin kilpailijani tiina vuonna oli Gal'in. Kaksi
kertaa on hän voittanut matkalla Pal'is-Roubaix, kerran ParisCabourg ja kelTan Paris-Royen. H äneltä puuttui siis ainoastaan Pal'is-Bol'deaux.
Avustajiksi olin tällä kert.aa saanut sekä automobiilejä että
lllotosyJdeja. Samoin myös Garin. Läksimme taipaleelle.
Minä olin päättänyt pysytellä etunenässä. Mulla oli hyVit
antomobiili ja sama mies kuin viime vuonna euelläni. Kun olimIllO ajaneet 30 kilom., olin minä kaukana edellä kaikkia muita.
Krak! Automobiilin ilmru'engas hallwsi. · De Knyff käskee
minun ajamaan yksin. Sen t.een. V ähän ajan kuluttua saavuttaa
minut Bel'tin, jota avusti Chan'on automobiililla. Aivan kuin
viime vuonna Cordang, imeydyn minä nyt Bertin'in pyörään
kiinni. Charron kiil'ehtää vauhtia ja huutaa Bertin'ille: "Pysy
jälcssäni, Rivierre väsyy", johon minä vastaan: "saat nähdä, josko
väsyn". Montgyonin seudulla sanoo Chan'on Bertin'ille: "ajahan
yksin, kyllii sinut saavutan" ja jättäytyi meistä jälelle. Yö oli
tullut, musta ja pimeä. Kahden ajoimme nyt, Bertin ja minit.
Yht'äkkiä kuulemme ääniä takanamm e. K etä sieltä tulee? Se on
minun automobiilini, se on do Knyff. Mutta kuka ajaa hänen j älessäiin '? Se on Garin, vaarallisin kilpailijoistani ! Minä asetun ajamaan automobiilin j älkeen. Bertin ja Gal'in taistelevat paikasta
minnn takanani. K aikki lennämme noin 50 kilom. tunnissa. Kilpailijani Väsyvät, rankka sade vie heiltä viimeisetkin voimat.
Saavun onnon muita Orleans'iin, sieltä LimoUl's'iin ja vihdoin
Pariisiin.
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~ng{anfiIai~nfa

polftuPlJöräftlubrinfa.

S
amaten kuin Englantia sanotaan urheilun luvatuksi maaksi,
llllll sitä voi myöskin kutsua klubi en kihlatuksi kotopaikaksi.
Tuskinpa löytyy ainoatakaan englantilaista, j oka ei olisi jonkun valtiollisen tahi taloudellisen klubin j äsenenä. Useimpien
klubien tehtävänä on kuitenkin valmistaa jäsenilleen, varsinkin
naimattomille, hauskaa ja halpaa illanviettoa, sillä klubi on englantilaisen toinen koti.
Tarkoitukseni on lyhyesti kuvata yhtä monista urheiluklubeista, nimittäin "Catford Cycling Club".
Catford klubi on suurimpia ja arvoonsa nähJen kieltämättä
tärkein kaikista E nglannin polkupyöräklubeista. Sillä on oma
kilpailuratansa, joka on miltei paras koko maassa, ja josta tässä
mainittakoon pari sanaa.
Rata on tehty sementistä; sen pituus on 1/3 engl. peninkulmaa (= 536 metriä) ja leveys 10 m., paitse alkuaj osivuilla, jossa
se on 12 m. leveä. Sementtiradan sisäpuolella on kahden metrin
levyinen ruoho kenttä, ja taas sen sisäpuolella on r ata juoksijoita
varten. Koko jälellä oleva osa on ruohon peitossa, ja sitä käytetään kaikenlaisiin urheiluharj oituksiin, kuten esim. Lawn Tennis-, jalkapallo-, kriketti- y. m. samanlaisiin peliin.
Radan molemmille pitemmille sivuille on rakennettu katsojalavat, joille mahtuu noin 6,000 henkeä. Sitä paitse löytyy erityinen sanomalehti-loogi ja ravintolarakennus.
Kiinalaisilla torneilla varustettu paviljonki, jonka muoto on
hyvin omituinen j a silmiinpistävä, on rakennettu kivestä ja sisältää seuran kokoushuoneen, yleisen riisumahuoneen, Catfordajajien riisumahuoneen, ratavahdin ja sihteerin asunnot sekä
pyörätallin. Klubin kokoushuone on hyvin komeasti sisustettu.
Se on varustettu sohvilla ja divaaneilla, biljaardi- ja korttipöydillä, y . m. Tähän kokoontuvat joka ilta klubin jäsenet hauskaan illanviettoon. Silloin soitetaan, pelataan biljaardia ja pidetään yleensä niin hauskaa yhdessäoloa, kuin ainoastaan sellaisten
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henkilöitten kesken VOI kysymykseen tulla, jotka perinpohjin
tuntevat toinen toisensa. Englantilaisten suora ja miellyttävä
esiintymistapa tekee sen, että muukalainenkin varsin pian tuntee
viihtyvänsä heidän seurassaan.
Itsestään on selvää, että seuran ajoa harjoittavien riisumahuone on yhtä mukavasti sisustettu kuin kokoussalikin. Puhumattakaan siitä, että riisumahuoneessa ajaja on tilaisuudessa saamaan sekä lämpöisiä että kylmiä kylpyjä, niin siellä aina löytyy
pari opettajaa eli ohjaajaa, joiden apua ajajat saavat käyttää.
Jokainen Catford-seuran jäsen saapi pienen kirjan, josta käy
selväksi, kuinka suuri kysymyksessä oleva klubi oikeastaan on.
Ainoastaan toimikuntaan kuuluvien jäsenten luku on noin 80, ja
huomattava on, että jok'ikinen heistä tekee kaikin voimin työtä
seuransa hyväksi. Catford-klubilla on haaraosastoja Cardiff'issä
ja Pariisissa; jäseniä sillä on ympäri koko maailman. Englannin
parhaimmat pyöräilijät, sekä amatöörit että ammattilaiset, kuuluvat tähän seuraan.
Jokainen Catfordin jäsen, joka missä tahansa voittaa mestaruuden arvon, saapi tämän klubin kultametalin. Niinikään palkitaan kulta-, hopea- tahi ·pronssimitalilla sellaisia seuraan kuuluvia j äseniä, jotka kesän kuluessa maanteitse ovat saavuttaneet
jonkun peninkulmamäärän. Naisille määrätyt matkat ovat jonkunverran lyhyemmät kuin miesten.
Catford-klubi toimeenpanee joka vuosi mestaruuden kilpailuj a sekä yhden että viidenkymmenen p eninkulman matkalla,
jolloin palkinnoiksi annetaan äärettömän kalliita pokaalej a. Niinpä
esim. eräs Cherry-niminen kilpailija, joka tänä vuonna kolmannen
ImlTan voitti peninkulman matkalla, sai omakseen 1,300 markan
arvoisen hopeapokaalin.
Seuran pienet, viikottain suoritetut huviretket ovat hyvin
suositut. Niihin ottaa aina monta kymmentä jäsentä osaa. Joku
paikka määrä.tään päätösasemaksi, ja naiset läht~vät pyöräilemään
allla sen verran aikaisemmin, että kaikki pääsevät perille yht'aikaa.
Mikä on syynä siihen, ettei urheiluelämää meillä voida englantilaisen mallin mukaan saada kehittymään? Vastauksen luu-
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lisin kuuluvan nftin: Ensiksi klubiemme ja seurojemme toimikuntiin kuuluvat jäsenet pitävät tehtäväänsä vain leikin asiana,
uhrata asianomai, ,:'tl
en
,t <:: a" viitsi työtään , aikaansa eikä • vaivaansa
,
sen seuran hyväksi, ja toiseksi ne, joilla valta käsissänsä on, eivät
kykene huomaamaan, eivätkä arvostelemaan polkupy~rän suurt~
merkitystä nykyajan ja tulevaisuuden kehityksessä, Joten ~e e~
vät myöskään mitään aikaansaa p olkupYÖl'äurheilun eu istäullseks\.
L. V-k.

matkustavan yleisön kiitollisuuden Suomen Matkailijayhdistys
on ti~ysin määrin ansainnut yrityksestään antaa matkailijalle mahdollisimman tarkat, yhteen vihkoon kootut tiedot junien ja laivojen kulkuvuoroista ja -ajoista eri seuduissa maatamme. Lukuisi lla matkoillani kevätkesällä olenkin nähnyt "Turistin" melkein
joka toisen miehen kädessä sekä junalla että laivalla lmlkeissani.
Vihkon yleisyyden tähden ei liene tarvis tässä esitellä sen sisällystä y. m. Ken matkalle aikoo, ostakoon "Turistin" ja kellon, ellei hllndlä niitä ole, - kyllä sitten helposti osaa kulkea määräaikana mMl'äpaikkaan ja suunnitella matkansa melkein mihin
ilmansuuntaan hyvänsä.
Mutta vajanainen on aina ihmistyö. Niin on Turistissakin
toiveilIe sijaa, vaan heti sanonen, että niihin nähtävästi ei ole
syynii TUI'istin toimitus, vaan asianomaiset ilmoitusten antajat.
li~s illlel'kiksi mainittakoon vain p ari kolme pientä seikkaa, joissa
tiiytlf'nnys olisi suotava ja j otka nimenomaan koskevat laivain
omistajia. Turisti II:n mukaan Konkordia-Iaiva lähtee Kuopiosta
Vi ipuriin klo 1 sunnuntai-aamuna ja sama aika on jälellä Turisti
III:ssa, vaikka Konkordia jo kesäkuun puolivälissä alkoi lähteä
lauantai-iltana klo 11. Jos siis matkustaja kesäyön hUl'maamana
istuu Puijolla tai Väinölänniemellä luonnon ihanuutta nauttimassa
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Ja Turistiin luottaen laitaksen laivalle klo 1 sunnuntai-aamuna,
niin kovin venyvät kasvot, kun laivaa ei kuuluvissa, näkyvissä.
Laivan kaptyeni siinä kuulelllattansa saa paljon vähemmin miellyttäviä nimityksiä.
• .
Tässä kerrottu esimerkki ei liene ainoa laatuaan, vaikka minulla ei ole useampia nyt tiedossa. Toinenkin seikka, joka epäilemättä tuottaisi suuren ilon matkailijalle, koskee laivojen isännistöjä. Käsitykseni mukaan olisi useammassa tapauksessa aivan
helppo määrätä, milloin laivat. lähtevät kultakin väliasemalta. Varsinkin sisävesistöillämme kulkevista laivoista on näet yleensä ilmoitettu ainoastaan pääteasemien tulo- ja lähtöajat. 'l'ällaista
ilmoitusta ei ole edes väliasemien laiturillakaan. Niin etsin esim.
Puumalan laivalaitureilla turhaan ilmoitusta laivojen kulusta mainitulla paikalla. Samoin on laita Savonlinnassa. Laivan kapteenilta saa kyllä kuulla, kauanko laiva seisoo rannassa, mutta oletetaanpa, että maata myöten saavun johonkuhun laivarantaan,
jolloin minulla ei ole tilaisuutta kysyä varmalta taholta, silloin
auttamattomasti joko myöhästyn ja saan odottaa seuraavaa vuoroa vieraalla paikkakunnalla tai, jos varaan aikaa arviolta, saatan
joutua tuntikausia odottelemaan.
Vielä on monta laivanisäntää, joka ei huoli matkustajia eikä
tavaraa laivaansa. Sen voi päätellä siitä, etteivät ole laivoistaan
mitään ilmoittaneet. Niin kulkee Laatokalla säännöllisesti Koittolaiva Sortavalan ja Pietarin väliä, mutta Turistista en löydä laivan nimeä enkä aikoja.
Aito-suomalaista saamattomuuttako lienee, että Matkailijayhdistyksen johtokunnan ponnistuksista huolimatta Turisti ilmestyy näin puutteellisena, vai eikö raha kelpaa?
A.

J.

Narjalan RulmiIfa.
I.

:Q

aljon ylistetään maamme kauneutta, sen ihania järviä, sen
hentoja lehtoja, sen siintäviä selkiä j. n. e. Paljon onkin maassamme kaunista nähtävää, vähän joka kulmalla, mutta erinomattain on luonto ollut antelias ihanuutta jaellessaan Karjalan kulmille. Koko alue Sailllaasta, Pihlajavedestä ja Puruvedestä Laatokkaan tarjoo matkailijalle ihailtavan nähtävän toisensa vieressä.
Eri luonteista on ihanuus tämän pienenkin alueen eri osissa.
Saimaan puolella luonto on viehkeämpää, hymyilevämpää, kuin
I~aatokan puolella. Saimaan puolella kuultava taivas luo heleän
sinikalvon veden selille. Ainoastaan Imatran mahtava kuohu
luopi juhlallisen tunteen mieleen. Laatokan puolella taivas tosin
yhtä kuulakkana kaareilee vetten päällä, mutta jylhä, tummaharjainen vuoristo siellä luo synkänvihreän varjonsa veden kaIvoon.
Siten saapi siniselkä siellä tummemman, juhlallisemman tunnun.
Olimme tulleet Kuopiosta laivalla Lappeenrantaan ja sieltä
Imatralle. Koko ajan Savon viehkeä luonto kuvasti silmiin. Matalakumpuiset saaret rantaan saakka viheriöinä päilyivät sateessakin heleävärisinä. Lähellä rantaa vaaleampi lehtillletsä muodosti
miellyttävän renkaan saarien tummemman ydinmetsän ympärille.
Auringon joskus h~htaessa pilvien lomitse veden kalvo sai mitä
rikkailllman värityksen. Siinä kullat, hopeat, siinä silkit, sametit
kaiken karvaiset. Laivan vanavesi, vähitellen laajeten valtavaksi
laahustimeksi säännöllisine, kauniine laskoksineen, välkähteli mitä
suloisimmissa vivahduksissa. Riemuiten silloin huudahti: missä
muualla saa tällaista nähdä, kuin Suomen kuulakkaan taivaan alla!
Imatra oli tänä kevännä mahtavampi kuin monena vuonna.
Saimaan pinta oli kesäkuussa ainakin metrin verran tavallista
korkeampana. Ihmekö siis, jos Imatran vuolas virta oli komeana.
Kevättalvesta se vielä tosin vihaisena tyrskyi, vaikka olikin veden
vähyyden tähden hyvinkin heikon näköinen. Voimattoman vihan
pärskettä se vain silloin näytti. Mutta nyt sen voima kauhis-
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tutti, sen uljuus nöyrenti mieltä, sen VäIjy p ani sydämen vavahtclemaan oudosta aavistuksesta. Suunnattolllana lmrjana kuoltu
toisensa j~lk een kohosi korkealle ja paiskausi seuraavassa silmänräpäyksessä miljoonana vaahtopisal~an~ kosken pohjapaaden kylkeen, jota väistäen ja lmartaen vesi vihdoin virtasi suvannon
tyyneen,. Sinne haihtui viha, sinne tehne hälveni Vallinkoskessa
taas yltyäkscen hurjaan leikkiin ja taas tasaantuakseen.
Kynäni ei voi kuvata! Se on nähtävä, korvin kuultava j a
hartain mielin tunnettava, .tämä veden valtojen sota.
Turistihotellin hiljaisessa yläkerrassa, lwivunlehvikön suojaamassa huoneessa n autittu tyyni uni loi vastakohdan vielä valtavammaksi. Kosken kohina korvissa jatkui matka junalla Antreaan ja sieltä Sortavalaan päin.

nlottuu tasaisena jyrkästi kohoavana paljaaseen kallio reunaan
asti. Mitä enemmiin itäänpäin tullaan, sitä jyrkempi ja juhlalliscmpi vaara nostaltaa harjansa tasangosta.
TUlllma ja harva havumetsä peittää ka.!lion rinteet ja kokonaisenaan tekee tuo harju kolkon vaikutuksen. Viljelyksen, ihmiskäden tuntuu olevan mahdoton kukistaa luontoa näillä Karjalan korkeilla kallioilla. J a jos se sitä yrittää, jos se kaataa metsän, niin jää kostoksi kallio alastonna seisomaan vuosisadaksi.
Vuoren haljenteissa puun juuri sai kiinnikkeon; kun puu kaadettiin, kestää aikoja, ennenkuin uusi siemen siellä löytää juurtumaSIJansa.
J aakkiman asemalla päätämme junamatkan. Aseman seutu
on kuivaa kangasta ilman viehätystä. Aivan naapurissa on kievan. Saako täältä hevosen kirkolle? "Saaphan sen", tulee vikkelä vastaus. Pian onkin soma, pyöreärunkoinen ja vilkas hevonen portaitten edessä. Pulma on vaan, minne sijoittaa tavaralankut. Karjalan "kärrit" ovat kaksipyöräiset vain yhdellä istuillIeHa. Tavaroille ei niissä olo tilaa varalta. Erityisellä tilauksella saa kuitenkin mukavat nelipyöräisetkin ajoneuvot.
Tie Jaakkiman kirkolle on 3 kilometriä pitkä, kohoten yhä
korkeaInmalle. Kirkon seudulla on tuuheita lehtipuita molemmin
[lllolin tietä, joka sillä kohdalla on erinomaisen kaunis. Jo näkyy Laatokan lahti ja kappale sen laajaa, saaretonta selkää. Saavnmme "lopottiin" (= kauppalaan) ja pian rannalle. Mutta laivaa oi lähdekkään illalla. Poikkeamme lähellä satamaa olevaan
tarkastaja J:n kotiin ja pääsemme suloisesti - nukkumaan.

"Pysykää vaunuissa junan kulkiessa !" Hyvin vähän on tilaisuutta ahtaasta ja tomun tahraaIuasta vaunun aldmnasta tehdä
huomioita. Alkumatkasta kummut ovat muun Suomon kumpujenkaltaisia. Viljeltävä maakerros nousee loivana pintana kUInmun huipulle asti. Laaksot ovat viljeltyjä ja asuttuja samoinkuin harjanteetkin. Ihmisasunnot ovat suuresti poikkeavia muun
Suomen asumuksista. Aniharvassa on isompaa rakennusta. Pieniä, huonosti hoidettuja talon rakennukset ovat. Akkunat ovat
pieniä kurkistusreikiä vain. Lienee se jäännös vanhoista ajoista,
jolloin lahjoitusmaan lampuoti rauhattomana aikana ikkunasta
päin ampumalla suojeli kotoaan väkivallaltå. Rakennukset ovat
melkeen kaikki järjestään ilman laudoitusta ja ulkonevilla nurkilla salvotut.
Miehet ovat tummanpll01eisessa pukineessa. Kesähelteelläkään ei näe uusmaalaista liinamekkoa eikä hämäläisiä aivinaishousuja valkoisina vilkkamassa työmailla. Piippua näkee harvoin,
mutta sitä useammalla "herrasrossit" käryää hampaissa. Naisten
puvut ovat helakan kirjavat ja loistavat kauas, mutta läheltä katsoen huomaa sekä miesten että naisten pukineitten kaipaavan
pesuvettä. K arjalan radan asemilla on aina junan tullessa joukko
kansaa. Näkee että karjalaisella on aikaa viljalta.
Kirvusta Hiitolaan kulj ettaessa luonto muuttaa muotoansa.
Vilj ellystä kankaasta kohoaa äkkiä kallionröyhelö. Viljelty maa

A.

J.

183

182

- Uudenmaan pursiklubin uudistetussa vuosikilpapurjehduksessa heiniik. 2-! p:nii kilpailtiin m. m. II luokassa Tallqvist-Vasastjernan pokaalista ja III luokassa 500 markan uutisrakellnuspalkinnosta.
Pokaalin voitti hra K. Södermanin Saga, jonka tulos pluj ehdittavalla

JJ{ u f t.5 i a.

15 eng1. peniknlman matkalla oli: purjo aika 2 t. 47 min. 59 sek., lask. aika
t. 47 min. 59 sek. Hra E. Eriksonin Thelma, joka kahtena edellisenä
vuonna on pokaalin yoittanut, pUljehti matkan 2 t. 50 min. 9 sek.; lask.
aika 2 t. 50 min. 9 sek.
Uutisrakennuspalkinnosta kilpailiyat hra G. Estlanderin Singoalla ja
hra F. Brennerin i:larah, joista Sarah sen voitti. Tulokset olivat: Sarahin
purj o aika 2 t. 30 min 54 sek. - lask. aika 2 t. J8 min. 35 sek.; Singoallan.
p. a. 2 t. ,33 min. 42 ·sek . - 1. a. 2 t. 43 min. 26 sek.
Tuuli oli vinha ESE ja sen voima 5 å 6 Beaufortin asteikon mukaan.
~

- Voimistelu- ja urheilujuhla Kööpenhaminassa. Urheilukilpailujen tulokset olivat:
Ut'heilu,n laji.

Kävelykilpailu,
1 engl. peniuk. (1609 m)
Sam.
5 e ng I. penink. (8 km)
Sam.
75 kilom.
Juoksu,
100 metriä
Sam.
'/, engl. penink. (400 m)
Sam.
1 engI. p enink.
Stafettijuoksu, 400 metriä
Häkkijuoksu
Korkeushyppy .
Pituushyppy
Kolmiloikkaus
Korkeushyppäys sauvan nojalla
Pituushyppäys
samoin
Keihäänheitto
Vasaranheitto
Kuulantyöntö (71/. kg)
Diskusheitto
Krikettipallon heitto
Kiipeäminen (tangon pituus 7 m.)
Florettimiekkailu
Sapelimiekkailu . .
Puntin työntö toisella kädellä, 50 kgr.
Samoin molemm. käsillä HXJ kgr. .
Puntin nosto maasta ylösp. 70 kgr.
HaIjoitus rekillä. . . . . .
Samoin
nojapuilla..
Painiskelu, l:nen painoluokka .
Sam.,
2:nen
sam.
sam.
Sam.,
3:s
Krikettipeli .
Jalkapallopeli
Pentathlon .

Voittaja.

Aika toi piluusmää,.ä.

Saksalainen
7 min. 18 2 3 sek.
Tanskalainen 41 min.
Tanskalainen 8 t. 30 m. 15 ;;.
Saksalainen
12' /. sek.
Saksalainen
51 1/ 5 sek.
Saksalainen
5 m. 5 '/6 sek.
Norj. seura
N oIjalainen
aika tuntematon.
Ruotsalainen
1 metr, 58 cm.
Norjalainen
5 metro 50 cm.'
N oIjalainen
12 metro 42 cm. *).
Ruotsalainen 2 metro 88 cm.
Norjalainen
7 metro 22 cm.
Ruotsalainen 37 metro 51 cm.
Tanskalainen 31 metro 55 cm.
Ruotsalainen 11 metro 20 cm.
Ruotsalainen 30 metro 85 cm.
Tanskalainen 80 metro 3 cm.
Tanskalainen
8 sek.
Belgialainen
T anskalainen
Ruotsalainen
Ruotsalainen
Ruotsalainen 13 kertaa.
Norjalainen
Saksalainen
Tanskalainen
Ruotsalainen
Tanskalainen
Tanskalainen seura SkotlantiI. seura
Tanskalainen.

*) Muinoin kuuluisa kreikk. Phayllos 16 metro 50 cm.

*
Myöhemmin saamiemme tietojen mukaan ei Sarah paluumatkalla Il OUdattanutkaan kilp ailukortissa miiiirättyä su untaa, joten palkillnonjaossa tapahtunee sellainen muutos, että hra G. Estlanderin omistama Singoalla saakin ensimmäisen palkinnon ja sen ohessa myöskin lIutisrakennuspalkinnon.

Kilpailu Tivolipokaalista on siirretty t ämän kuun 20-22
päiviksi.

- Kilpailu Rosanowin pokaalista suoritettiin Viipurissa h E)inäk.
12 p:l1ä. Osanottajia oli 11, nimittäin 4 Pietarin jokipul'siklubista, 1 A~l'ist~n
purj ehdusseumsta ja 6 Viipurin läänin pUljehdusyhdistyksestä. PurJehdltt ava matka oli 20 mel'ipenikulmaa. Tuulen voima vaihteli melkeen tyynestä' 4,1 metriin sekunnissa. Osanottajat ja tulokset olivat seuraavat:

alus.

Yvonne
Lenore
Thelma
Vendetta
Mariatta.
I Lelith
..
Nan ...
Gvendolin
Yse ult.
Arla . . . .
Margit .. .

I

I

omist.

Ekström
Schleiffer
Bindeman
A. Wahl
Lindblom
Demidoff
Fansmith
Piet. Jokip.
Mertens
eh. Wahl
· 1 Gallen

:I

I

pmj.
seUl·a.
V. L. P.

"
"
"
A. P.
P. J.

"
"
"
V. L. P .
"

I

valo

10,5
20,0
22,0
3,3
9,9
9,3
6,;;

3,2
9,3
4,6
4,2

I

purjo aika.

4, 32, 52
4, 32, 48
4, 33, 51
5, 04, 3\.1
4, 51, 26
4, 52, 43
5, 03, 10
5, 18, 06
4, 59, 20
5, 22, 31
5, 41 , 1:3

I

lask . aika.

5, 18,
5, 26,
5, 29,
5, 30,
5, 35,
5, 36,
5,40,
5,43,
5, 43,
5, 54,
(j,

37
53
12
11
35
42
3f>
03
19
02

11, 11

Pokaalin voitti siis Yvonne edelleen Viipurin läänin pUljehd usyhdistykselle.

- Kilpailu Kasi-pokaalista oli heinäk. 14 p:nä Viipurissa. Pokaalista kilpailivat Viipurin läänin purjehdusyhdistyksen puolesta kauppaneu-
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vos V. Hackmanin omistama 1,4 valiiorin alus "Henick", jota ohjasi hl"a
Henry Hackman, ja Pietarin jokiplll"siklJibin )luol e~ta 11m .J. Fansmi thin ohjaamana san otllll klubin omistama :1.2 valiiiil"in alns ,.Uvulldolin". PllljehJittava matka oli :20 m eripenikulmaa. TUllIen "oil11a oli kilpaihm alkaes"a \-)
metri ii sekllnnis~a ja kilpailun piliittYEOssil (j metriii.
Kilpailun tulos oli s euraava:
lask. aika.
plllj. aika.
4, :35, 2(5.
4, :l5, :W
Herrick .
4, :20, 20
4, :18, OU.
U vl'n<lolin

_ Viipurin polkupyöräseuran kiertomaljan, j oka vuod en ajan
on ollut ]lnlsingin pollm)lyijriiklllbin ltallllksa (yoittaja: Sdlllll1aehe r) voitti
vi ilUe SIII1I1I1I1t.-1.in kil)l ailus.~a hm Hautanen. li eising in suomalaisen polkl1pyiirii-sl'lIran jii sen.

Pokaali jiii siis e dell een Viipurin liliinin

plllj e hullsyhui~t'ykselle.

- Kilpapurjehdus Doverin ja Helgolannin välillä a lkoi Dlw erista kesiik. :W p:nii k:lo 2 i.-l!. Kilpailuun. joka oli a'.'oinna kaikill e 50 tonnin ja sitii sllllrcmmille jahdeille, jotka kuuluivat enp;lantilaiseen }>llIjellulls ,
se uraan ja oli,'at Englannissa rakenn etut, otti os::I<'1. 7 alusta, joista 4 kuun aria, 2 ya\\'lia ja yksi kntteri . Kilpailijain tonnilnkll vaihteli ö.1:stii 3lö:een.
PllIjehuittavan matkan pituus oli 'lUO eng!. ppnilwlmaa. Tuuli ol i h eikon puole inen ja l:lntim~n, siis myiitiiinen. Palkintoja sal\-at:
PUlj . aikn.
[ ~{ el'l'ythoHght, C. Quentin, yawli, 73 ton., 41 , 15,05.
II Latona, VV. M. Johnstol1e, yawli, Hiö ton .. '38, 0.1, 52.
II [ Castanet, E. Lapthol'l1, kutteri,
ö-! ton., 40, 27, u2.

Lask. aika.
4:1, .1:'i, '1;).
Ml, 11.1, 52.
45, '27. u2.

Saksan keisarin lahjoittaman kom ean pokaalin voitti siis

~fe1'l'y thought.

II ja III palkinnot oli vat my öskin k eisarin antamat. K eisari oli itse Hohenzolle rn-nimisellii jahdillaan läsnii H elgolannin luona, kun kilp ai lijat saapuivat.
Samalla reitillä alkoi kesii.k. 18 p:nii k:lo 5 i.-p. kilpailu .ml· Gordon
Hodkinso nin perustamast:'1. "Pohjanm e l'en pokaalista". Tiihiin kilpa iluun saivat ottaa osaa 5(1 tonnin ja sitii pi enemmiit aluks et. Osano ttajia oli kUlISi.
Navakka tnul i jluhalsi kilpaihm aikana " TSW:stä. Pokaalin \'rIitti loistavasti
Mc Gildoweyn :31 tonnin ya\\' li May Horn.

- Ruotsin kuninkaan riemujuhlapokaalista kilpailtiin h einåk.
-! p. R uotsin kunink. plllj ehuuss enmn varsinai~ella kilpaplIIj ehdllsreitillä
Kanholmans eliilliL Tuuli oli eteliiinen ja niin ankara. eUi, kilpai lijoilla oli
pohjare i,-it plujeissa. Pokaalin voitti hra Carlsonin Yikingen. joll e se ,' iime
kesänäkin, klln siitii ensi k e ITan kilpailtiin, joutui.

Suomen Syklistiliiton jiisel1lukn on nou ssut 5UU:aan.
Uusia polkupyöräseuroja on Uin:; kesiinii pernstettn 'l'ampeI'l'e lle ja JoensuuhIIn.

- Hengenvaarallisiksi alk:w[(t maantiet Helsingin liihl'isyydessä
k i."d;i I' nlkllJly ii riillii ajajille. Pahim pia paikkoja on H ll opalahuen se utu,
.i()~~a tll O Il tllo~takill pyi irii mi l'hiii lteite lLiiill ki,' ilb. ahuistetaa n seip;iillii y. m.
Herii tkii ii asiannma iset II\le~tallll e !

..... Aikomus oli saada toisenkin tänä kesänä 8poJ'ttiklubin
pokaalista kilpaillefm {tluksen, 8ingoallan, klllla Whän numeroon.
.JluUa kun mainittu jahti on alituisesti ollut purjehdus1'Cdkillä muilla
II(tikkrt.kunnilla, on ollut mahdotonta aikoinaan s{Utda sen 1,aloku1'aa. Ensi 11 U111 (>1'0011 toivomme varmaan voil,wnme painattan 8in.lJoallan kilvan.

1I~~~~~~~

___________

.1II11111111 111111

~oett"a""
Jacob

l~eincl~eT1

Rotittkoisia PaptrOSsia
ja

- 40 palkintoa on tullipiiiillysmies Y. LinJholm saanut 0,80 va!öörill
suul'1lisella "Uno" nimisellii venpelliiiin. ;~.1, kertaa on \'l'lwestii annt'ttll ensimmiiin en ja 4 kprtaa toinen l!alkinto. '-iim eisen t' n s immiiisen pal kinnon sai
hra L. Uud enmaan pu rsiklubin \'lIo sikilpap,.ujehuuksessa s ll\1ll1mtfl.illfl. \'iil1l e
heiniikuun 2-! p:niL Jtse on hra L. ommellu t ven eensä purjeet. itse on hän
myös ohjannut purttaan kilp ai luissa.
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Ehdottomasti suurin varasto Suomessa.

.. PolkupyörånoSia la .tarp~ita

G. f. Stockmannin
~~~~~~

..

~f~~~fJ~~iin

'olkupyörävaraslo

......... . .

Helsingissä.
~.~

Httom.! Oma korjaustyöpaja.
:
.
- - - Asiamiehiä on useimmilla paikkakunnilla.
Vanhastaan tunnettu kunnollinen kohtelu.

,- -

1=tmon-

Carl Jacobsen&

(ptru~~"ipp""t".

. Erinomaista
.
kaikenlaiseen

l?oll{uP9örä osasto

pesUUlJ,

Mikonklltu 9.

eikä vanuta villavaatetta.
Saatavana kaikissa hyvin
luissa myymälöissä.

C~

Helsinki.

lajitel-

Oskar Durcbman,

4'uffalo

Helsinki.
Ainoa paljottain myyjä.

Cycle C:o Buffalo U. 5, A.
pääasiamies.

OSKAR ERIKSSON & C:O
B. Esplanadinkatu 14.

~

Buffalon patentin
~ saanut keskuslaa..
ken.

Optillinen ja Xirurginen lnstrumenttikauppa.
EUl\m ,
l'
\1

••

Hyviä kiikareita turisteille
suuri valikoima.

3ufiu6 ~jögrtnin
VII:JI:J1\. ja TRII{OOT 1\ V1\ R1\ I:JI 1I{E
Suuri

}Y1ikonkatu ~ Helsingissä Sentraalipasaas/:
varasto; Urheilupaitoja,
Urheiluvöitä,
Urheilusukkia y. m.
Hinnat halvat.

Suomen Utrheilulebteä
saadaan tilata kaikista posti konttoreista sekä
Helsingissä kaikista kir,takaupoista ynnä toimituspaikasta L. Henrikinkatu 2lL (Maist. V.
Kahilainen).
Tilaushinta 4 mk.

Luetteloja pyynnöstl.

Ruotsalaiset "FROM",
Ranskalaiset "GLADIATOR" ja
Englantilaiset "PRIMUS"
polkupyörät ovat paraita.
2 vuoden takuu, kohtuulliset hinnat tavaran laatuun
verraten.
Fromin polkupyörät olivat ainoat, jotka Tukholman
näyttelyssä useiden kilpailijoiden joukosta saivat Kultamitalin oivallisista Polkupyöristä,

Pyytäkää luetteloja.

ltskergren & (c:o.
7 Mikonkatu ja 21 Pohjois-Esplanadinkatu.
Helsinki.

palovakuutusOsakeyhtiö pH+~Q.

Tapaturmavakuutus_
Osakeyhtiö ====1

UI1I1ERVO
DtH\lt~pddom", 5

Qlliej. ~m.
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ELIN KALLIO.

Olen kuullut monen vanh emman helsinkiläisen väittävän, että tämiin ajan konlutytöt sekä näytt.ävät tel'veemmiltä että todella ovatkin
kaikin puolin l'oippaampia kuin naiskoulujen oppilaat noin pal'i-, kollll okYIl111wntii vuotta i:llt.ten. Samanlaii:lla havaintoja on lnnllak s~mi
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teht.y nlUlUtllakin maassamme. Mutta eipä kummaa, jos näin oliset
sikin. Tosin kyllä meidän ajan tytöt, varsink in yhteisk oululai
än
ja jatko-öpistolaiset, saavat henki.si~ voimia an paljon enemm
ponnis taa, kuin nykyis et keski-ikäiset naiset nuorin a ollessaan,
mutta toiselta puolen loma-aikoja ei enään vietetä samalla tavoin
kuin t.yttökoulujen ensimmäisinä aikoina. Silloin sivisty neitten
pm·heitten tytöt kulutti vat enimmän aikans a pianonsoitolla, virkkaamisella, korko-ompelemisella, \·omaanien lukemi sella ynnä muulla
i
hermos toa heikon tavalla työllä . Nyt on kuiten kin - sen paremp
än
- tälläkin alalla vallan toista. Nuoret tytöt ovat yhä enemm
so
ruvnnn eet kaiken laista urheilu a harrast amaan , ja U1"heiluhan
alsaapi
on, joka ruusuj a poskille tuottaa . Mutta U1"heiluinto
kunsa voimistelusalissa, sillä aina ja kaikkia lla on se huomio tehty,
olo
että missä voimis telua ei ole harrast ettu, siellä ei urheilu kaan
voit
oppiva
konsan aan arvoon sa kohonn ut. Voimis telussa nuoret
miansa tuntem aan ja ruumiillisia ponnis tuksia rakasta maan. Jos
siis nuoret tytöt nyt vuosisa tamme lopussa ovat voimis telun kannalta katsoe n niin sanoak seni kauniim pia kuin ennen - ja minä
puoles tani olen täydellisesti vakuut ettu siitä, että niin on arsian
laita - -, niin meidän tästä tulee yksino maan kiittää voimis teluninopettaj attariam me, ja niistä taas etupää ssä sitä henkilöä, joka
muu
nokkaa mmin ja suurem malla menest yksellä kuin kukaan
ut
suomal ainen nainen on kaiken voiman sa ja työnsä uhrann
e
kasvav an naissuk upolve n kehitty misen hyväks i. Tuskin tarvitse
a.
minun mainita , että tässä tarkoit an rouva Elin Kalliot
Opetta jana suures sa tyttöko ulussa on Elin Kallio jo pitemmän aikaa ei ainoas taan välittö mästi toteutt anut periaat teitaan
ruumii llisen kasvat uksen alalla, vaan on hän välillis estikin esimerkillään ja hartaal la innolla an aikaan saanut loistav ia tuloksi a. Muusiä
ten hänen työnsä ja toimen sa ovat monessa suhtee ssa yhtäläi
hänen veljens ä Maurit z Wame rbergin tointen kanssa. Molem mat
kovat he perusta neet ja kauan aikaa voimas sa pitänee t yhdisty
siä, joista maamme etevim mät voimis telijat ovat lähtene et, ja molemma t ovat he ulkomaalla kansain välisiss ä juhliss a tehnee t voimistelumme huoma tuksi ja tunnet uksi muuka laisten asiantu ntijain

Mntta Elin Kallion ansioluettelo ei suinka an tähän vielä 10p11.
8elvärsti ja kyvykk iiästi on hän kirjaili jana esiinty nyt monessa sekä
aikaka uslehd essä että jokapä iväises sä sanoma lehdess ä. Hänen kiron
joitnksirstaan voin lyhyes ti vain mainita, että hän niissä aina
ta
jiäiimääränsä korkea lle aseUanut. Sitä pait,sc hän on painos
ee
vertail
hän
toimitt anut voimis telutau luja sekä vihkoson, jossa
rsaksalaista ja I"Uotsalaista voimis telusys teemiä toisiinsa. Viimei
on" perus1wn tärkeä toimen sa on "Suom en naisten voimis teluliit
sta ei voi
suhtee
a
allisess
taminen, jonka suurta merkit ystä isänma

piireissä.

kieltää.
Niille monilu kuisille ruumiillisen kasvat uksen halTastajille,
jotka kyllä ovat j·ouva Kallios ta lukene et ja kuulleet, mutta jotka
eivät ole hänen kanssa an tutustu neet eivätkä häntä nähnee t, esitiin tässä hänen kuvans a, käyttäe n samassa tätä tilaisuu tta lau,
suaksc ni sen toivom uksen - johon tiedän tuhans ien yhtyvä n _
että 1%n Kallio väsym ättömä llä innollaan ja harvina isella kyvylliiiill yhä euelleen vuosik ymmen iä jatkais i tointaa n sillä pm·in täl'keilUä alalla, jonka hän on elämän tehtävä kseen valinn ut.
1. W:n.
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1IIDllUfamia [anoja pcfodäinhm härotftimircllHi.
II.
Suomen Urheilulehdon ensimmäisessä numerossa koit.in lyhyesti selitellä, miten metsänriistamme pahinta vihollista, kettua
on keväällä ammuttava. Silloin lupasin aikanaan tehdä selkoa
myöskin muista t.oisiin vuodenaikoihin sopivista ketun pyynt itavoista. T ätä lupaustani täyttääkseni pyydän nyt lukijoillemme lyhyesti puhua syksyiseen vuodenaikaan soveltuvasta pyynnistä.
Metsästäjillä on parhaillaan hauskin aika käsissä. Kaikki
hyödylliset otukset ovat juuri tähän aikaan pal'aiten saavutettavissa ja innokkaasti varmaan moni Suomen Urheilulehdenkin lukijoista samoilee metsiä, jäniksiä ja lintuja vaanimassa. Tämä innostus hyödyllisten otusten pyydystämiseen älköön kuitenkaan
saattako Illl'tsästäjiä unohtamaan, että samoilla mailla hänen kanssaan

hiiviskelef' myöskin toinen metsänriistalh~ monta vertaa turmiollisempi vihollinen, nimittäin tuo viekas kettu, joka ei välitä uusista
eikä vanhoista metsä.nriistan kartuttamiseksi laadituista lainsäädöksistä. Tätä salametsästäjää vastaan olisi jokaisen " rehellisen "
metsämiehen julistettava näin syksyllä oikea sota. Nyt kun ajokoirilla on lupa metsästää kaikilla mailla, ei niitä pitäisi ketun
jäljiltä säästää. Vaikka jännittävät jänis- ja lintujahdit kuinkakin
tahtoisivat vetää puoleensa, ei kuitenkaan pitäisi unohtaa, että mikäli riistaa yhtenä syksynä jää kaatamatta, sikäli enempi sitä on
seuraavana, jos vaan tarpeellinen määrä kettuja on saatu paikkakunnalta hävitetyksi. Ja sitä paitsi tarjoaa ketunajo suurta viehätystä, vaikka se onkin monta vertaa vaikeampaa kuin muun
metsänriistan pyydystäminen. Kaiken tämän lisäksi on ketuntaposta näin syksyllä paljon hyötyäkin, sillä varsinkin myöhemmällä on kettu jo täydessä karvassaan ja sen turkki sellaisenaan
kallisarvoinen.
Tähän vuoden aikaan sopii kettua paraiten pyytää ajokoirilla
ja sopii sitä jatkaa vielä talvellakin, jos vaan paljo lumi ei estettä
tee. Ajokoirilla voi kettua ajaa melkein kaikellaisilla mailla, mutta
paraiten onnistuu se sellaisilla, missä vaihdellen on metsämäkiä,
ahoja, aituuksia, niittyjä sekä veden ympäröimiä niemiä ja kannaksia. Jos koirat joutuvat ketun jäljille suurilla salomailla, on
sitä hyvin vaikea saada ammutuksi. Koirien edellä juoksee vanha
kettu tavallisesti suoraan eteenpäin hyvinkin pitkälle jopa puolenkin penikulmaa mutkittelematta. Toisinaan se taas mutkittelee, mutta loittonee silti vähitellen. Jos koirat ovat kestäviä, palaa se kuitenkin useimmiten samalle seudulle, mistä oli lähtenyt
liikkeelle, vieläpä usein samoja jälkiä ellei se jo aikaisemmin ole
nähnyt hyväksi pistäytyä piiloon johonkin koloon. Kun koirat
äkkiä pääsevät lähelle k~ttua heti ajon alussa ja siten ahdistavat
sitä kovasti, rupeaa se mutkittelemaan eikä heti juokse etäälle.
Tätä on metsästäjän käyttäminen hyväkseen ja heti hiljaisuudessa
valitseminC'n sopiva väijyntäpaikka. Nuori kettu ei mielellään lähde
etäälle, vaan ki ertelee samalla seudulla.
Väijyntäpaikkaa valitessa on otettava huomioon, että kettu
mieluimmin juoksee tiheässä pensaikossa. Se välttää varsinkin

192

193

pienempiä aVOnaISia paikkoja ja suuremmille tullessaan katsoo se
tarkasti eteensä ennen kun lähtee niiden poikki taivaltamaan. Jos
sen täyty'y mennä niityn tai pellon. poikki, kulkee se aina aitoviertä tai ojaa pitkin pysyäkseen niin paljon kuin mahdollista
piilossa. Vuorisilla mailla juoksee kettu mieluimmin joko aivan
pitkin selänteitä tai hyvin ylhäällä rinteellä riippuen siitä, missä
se tiheämpää pensaikkoa löytää. Rientässsään mäeltä toiselle, valitsee ' se aina sellaisen paikan, missä kapeilIlmalta on aukeata.
Sellaisella paikalla on paras väijyä. Teitä karttaa se tarkasti j a
lIlenee tavallisesti aika vauhtia niiden poikki. Mieluinen juoksupaikka ketulle ajonaikana on myöskin järven ranta ja kovin ahdistettuna koittaa se usein uimallakin päästä ajajistaan. Samasta
paikasta juoksee kettu harvoin kahta kertaa eikä juuri milloinkaan tule uudestaan sille paikalle, missä sitä kerta on ammuttu
tai, missä se on nähnyt metsästäjän, elleivät paikallissuhteet anna
syytä poikkeukseen.
Valittuaan edellä mainittuja seikkoja huomioonsa ottamalla
väijyntäpaikan, tulee metsästäjän piiloittautua hyvin ja pysyä hiljaa j a liikkumattomana. Myöskin on otettava hUOlnioon, että kettu
varsinkin ajon alussa on hyvän matkaa ajon edellä ja on sillä
sen vuoksi aina hyvää aikaa käyttää kaikkea varovaisuuttaan ja
tarkkanäköisyyttään hyväkseen.
Paraiten onnistuu ketunajo, jos useampia metsämiehiä liittyy yhteen tuumaan. Suureksi hyödyksi on, jos pidetään varalta
pari koiraa kiinni ja lasketaan ne irti vasta sitte kun ensimmäiset ajajat parisen tuntia ovat ajaneet, tai jos kettu on nähty ja
ne voidaan usuttaa ihan ketun kintereille. Tällöin ei Imuvan
kestä ennenkun kettu huomaa parhaaksi pistäytyä piiloon tai saavat sen koirat kiinni. Lyhimmässä ajassa saadaan tilit ketun
kanssa selville vihmasateella tai lumirännällä, sillä kauvan ei tule
kettu toimeen märällä turkilla. Kovin märkää ja sateista päivää
ei kuitenkaan pidä valita, sillä ajo ei silloin käy niin tasaisesti.
Kun kettu löydetään pesänsä läheisyydestä, pist,ä ytyy se hyvin pian koloonsa. Sen koirat tavallisesti ilmaisevat seisontahaukunnalla. Tällöin lymyy kettu ainoastaan lyhyen ajan ja tulee
pian ulos }Jesästääll, kun kaikki ympärillä vähän aikaa on ollut

hiljaista. Parasta on sen vuoksi silloin ainakin aluksi panna Imirat kiinni ja piiloutua hyvin sellaiselle paikalle, että siitä voi nähdä
kaikki ketun ulospääsypaikat. Jos taas kettua on kauvan aj ettu,
ennenkun se koloonsa on pistäytynyt, ei se mielellään sieltä lähde.
Kellä on mäyräkoiria, laskekoon ne nyt koloon, mutta jos ne eivät saa kettua ulos, on ruvettava kaivamaan, jos nimittäin pai1mnlaatu sen myöntää. Jos kuulostaa siltä, että koirat ovat voineet ankarasti hätyyttää kettua kolossaan, on huudettava koirat
ulos ja hetkeksi istuttava piiloon kolon viereen. 'fapahtuu näet
usein, että kettu, jota kolossaan kovasti on ahdistettu, hetken kuluttua tulee aukon suulle katsomaan ja silloin päästään koko suuresta kaivamishommasta.
Myöskin savustamalla voidaan kettu saada pesästään lähtemään. Tähän on paras käyttää erityisesti valmistettuja savustustötteröitä. Tällainen tehdään tukevasta kartuusipaperista ja laitetaan siihen sisälle ruudista, salpietarista, tulikivestä ja hartsista
valmistettu seos. Kun kaikki muut reijät, paitsi yhtä on tukottu,
pistetään tällainen palava tötterö seipään nenässä jostakin vähemmästä reijästä pesään. Siitä nouseva savu, katkera haju ja ruu<lin sähinä peloittaa ketun jotenkin pian pesästään. Toisen metsästäjän on silloin oltava hyvin varuillaan aukolla, sillä kettu tulee ulos kovalla vauhdilla. Koirain ahdistamana se sitä vastoin
useimmiten koittaa varkain päästä pakoon. Kun kettua tahdotaan pakoittaa ulos kivirauniosta on koetettava seuraavaa tapaa:
Suurta ja raskasta kiveä kieritellään useassa kohden raunion
päällä ja siirrytään sitä tehdessä eteenpäin siihen suuntaan, josta
kettua tahdotaan ajaa ulos. Tästä syntyy kolina aivan kuin raunio raukeaisi kokoon, josta kettu tavallisesti niin pelästyy, ettei
montaakaan minuuttia kolossaan viivy. Jos kettu on piiloutunut matalaan lwloon, saadaan se helposti ulos päästä halaistulla notkealla raipalla, joka ruuvataan ketun karvoihin kiinni.
Myöskin käytetään kaikellaisia pihtejä ja koukkuja, mutta koska
ne yleensä ovat hyvin julmia tapoja, en niistä tahdo sen enempää puhua.
Yleensä on ketun ajo hyvin jännittävää ja hauskaa lllet,l';ästystä, johon, kun siihen kerran tottuu, mieli ehtimiseen palastaa.
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Se on tosin vaivaloista, muLta Selll11l01Senaan se .i ullri virkistää ja
voimia ja kestävyvttä lisää. Varsinkin nuorempia metsästäjiä tahtoisin tähän toimeen kehoittaa, ja u~upumatta sitä jatkamaan vastuksista ja onnistumattolllistakin metsästysmatkoista huolimatta.
Vaikka se alussa tuntuisikin tuloksettomalta, tottuu siihen lmitcllkin hyvin pian ja uusia havaintoja tekemällä oppii yhä tarkemmin ketun monia metkuja ymmärtämään.

harvaan tulee sattum ,~lta .iänii'.jah(lissn ilv0s l\mmutuksi taikka
saadaan se lonkuilla pyydetyksi. Mitään järjestettyä ilvesajoa
tut;kin koskaan kesäaikaan hmjoitetaan. Sulan maan aikana onkin
tuon varovaisen eläimen pyyclysteleminen kovin vaikea. Ent;iksikin on koiran vaikea löytää tuoreet jäljet ja, jos so tuleekin niille,
niin, koskei mikään estä pedon kulkua, menee t;e niin kauva~, että
.io s se vihdoin asettuisikin, on metSästäjä jo sen verran j~ilest;ä,
ettei enään kuule koirien seisonta-haukuntaa.
Koska olin kenan muassa jahdissa, joka kesällä pantiin toimeen ilveksiä varten ja joka onnistuikin osaksi, niin tahdon siitä
antaa lyhyen esityksen ja saan heti aluksi mainita, että jahdin
onnistuminen oli ehkä enemmän onnen kuin taidon nojassa, kuten
lukija seurai;tvasta kertollluksestani saattaa huomata.
Lähellä Päijänteen länsirantaa sijaitsee tuon mahtavan järven
iDoin saari, Vinnalansaari. Se on noin 13 kilometriä pitkä ja
useimmilta kohdilta 9-11 kilometriä leveä. Saari on täyn~iän
jylhiä vuoria ja syviä laaksoja, rämeitä ja pieniä soita. Se on
korpi, semmoinen kuin harvaan tavataan Hämeessä. Saari on
aina ollut petojen lempiasuntona, maan muodostus monine lymypaikkoineen on siihen vallan sopiva. Ei myöskään saaren erOtettu asema nii,ytä petoja pelottavan, koska niiden pääsö mant.ereelle on h elppo; saarta erottaa mannermaasta eräältä kohdalta
vain sadan metrin levuinen salmi. Entisinä aikoina asuskcli
karhu ja susi saaressa ja monta kertomusta on karhun ja t;uden
ajosta "isossa salossa". Viimeisinii vuosikyulllleninii, ei enä~i.n ole
saaressa tavattu muita isompia petoeläimiä kuin ilvestä. H;rittäinkin
vuosina 1888-1S90 teki ilvekset paljo vahinkoa. Suurot lamlllaslaumat joutuivat niiden uhriksi. Niinpä kesällä v. lSS9 tultiin
luokseni valittamaan, että "susi" oli r epinyt kaikki Aholan torpan
lampaat. Koetin kylläkin pistää myrkkypala~en tapetun lampaan
ruumiiseen, mutta vaikka ilves söil,in myrkkyä, niin pääsi so kuitenkin pakoon. Lienoe myrkky ollut liian heikkoa, ehkäpä sisälti
so vähä strykniiniä, mutta sitä enemmän sokeria. Ajattelin, kun
ei myrkky auttannt, t,ä ytynee turvata tuleen ja siinä tarkot,uksessa
kirjotin Hiirneenlinnaan tunnetulle ilvcsmctsästiijälle turklnu·i Lindkvistille sekä kehoi tiu häntä saapulllaan ilveskoirineen. Tälllä

Väinö Knhiloin011.
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Jllwcli jal)ti kcfäaikaan.
Ilvestä metsästetään maassamme lumen aikana paljon. Seutuja
löytyy, joilla tavataan tuota tuhoa tekevää petoa suhteellisesti
runsaasti. Kun on sopivia koiria ja miehessä kestävyyttä, niin
suotuisalla kelillä onnistuu metsästys kylläkin usein. Monessa
paikoin on olemassa haljautuneita ilveksen metsästäjiä, jotka joulun jälkeisinä aikoina kulkevat paikasta toiseen etsien ilveksen
jälkiä. 'fuommoinen metsästys on sekä huvittava että tuottava,
tapporaha kun yleensä on runsaanpuolinen.
Ilveksen jahti talvella on pääpiirteissään aina samanlainen.
Jos löydetään tuoreita ilveksen jälkiä, kuljetaan niitä myöten,
koirat muassa ja vitjoissa kiini, kunnes tullaan pedon makuupaikalle. Jos huomaa, että ilves äskettäiJ?- on maanut siinä, päästetään koirat, jolloin tavallisesti piankin alkaa ajo. Pitemmän tahi
lyhemmän ajan kuluttua asettuu ilves puolustusasemaan taikka menee puuhun, jolloin metsästäjä saapuu paikalle ja tekee hyvin
tähdätyllä laukauksella lopun jahdista. Ei tarvinne huomauttaakaan, että tämmöisessä metsästyksessä saattaa usein tapahtua sekä
huvittavia että jännittäviä seikkailuja, jotka kyllii,kin ansaitsisivat
tulla laajellllllissakin piireissä tunnetuksi, mutta joita tuskin kerrotaankaan jossakin sydänmaan mökissä, jonka asnjille metsästys
on vain tuloa tuottavana työnä.
Vaikka ilvesjahti talvella on joksenkin tavallinen, niin on
sulan lllaall aikalla tuo peto miltei täydellisesti rauhoitettu. Ani
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innostunnt metsästäjä kAsken kiireisiä toimiaan ei malttanut mieltään vaan tulikin elokuun keskipaikoilla Padasjoelle, jonne Virmalan saari kuuluu. Meidän seuraamme liittyi kaksi nuorta ylioppilasta ja lähdimme siis neljän mi ehen tallustelemaan 'Tapiolan
vainioita. Kuljimme päivän, kuljimme toisen, vaan ilveksiä ei
tavattu. Tuossa erämaassa oli oppaanamme eräs itsellismi es, hieno
luoti pyssy olallaan. Kuljimme saal'en poikki ja tulimme sen
eteläpäähän. Mitä nyt neuvoksi '? Kysyimme oppaaltamme. Hän
tuumasi, "eiköhän vielä mentäisi Kypärävuorelle, sieltä isävainajani usein tapasi tuota hännätöntä karjaa". Vaikka jo olimme
kadottaneet kaiken toivon, astumme kuitenkin Kypärävuorta kohden. Sekä me itse että koiramme kuljimme varsin haluttomina,
koirat edellämme kymmenkunta askelta. Kun saavuimme vuoren
juurelle oli kuumin aika päivästä, aurinko kirkkaalta taivaalta lähetti
vastaamme polttavia säteitään. Nousimme vuoren rinnettä, kiipien
suurten kivilohkareiden ylitse. Metsää kasvoi vuorella vallan
vähä, pieniä kuihtuneita petäjiä siellä täällä. Olimme juuri pääsemäisillämme vuoren korkeimmalle kohdalle, kun äkkiä vanhempi
koira, Donna, päästi kimakan äänen, joka oli alkuna ärtyisään
haukuntaan. Oppaamme, joka kulki pari askelta edellämme, huusi
"ilvekset" ja joka miehelle tuli kiire. Mitä otuksia Donnan edessä
oli, sitä emme voineet nähdä, mutta hirveätä vauhtia kulki ajo
mäen vastakkaista rinnettä alaspäin. Kiirehdin ajon perään ja
seurasin sitä noin pari kilometriä. Haukunta yhä eteni, enkä
enään saattanut kuulla minne päin se meni. Kävelin metsässä
ristiin rastiin tunnin aikaa kuulematta pienintäkään hiiskausta.
Vihdoin palasin vuorelle. Sinne olivat jo muutkin jahti toverini
tulleet ja vähän odoteltuamme saapuivat myös koiramme. Kun
tapasimme oppaamme, tiedustelimme heti, oliko hän nähnyt ilveksiä
vai mitä hänen huutonsa tiesi. Hän selitti, että oli nähnyt ison
eläim en putoavan puusta, mutta kaikki oli vain silmänräpäyksen
ilmiö, ett'ei voinut väittää varmaksi, mikä tuo eläin oli. Heti
hakemaan tuota osotettua paikkaa. Pian löysimmekin sen ja huomasimme miehen väitteen oikeaksi. Isolla pehmeän sammalen
peittämällä kivellä oli ilveksen ja kahden pennun makuusijat.
Selvään Haattoi erottaa eläinten ruumiin muotoisia kuoppia. Kiven

viflrp,ssä kasvoi petiij ii , josta kuoria oli 1'Ilrlonnnt kivf'lle. Puussa
huomattiin jälkiä eläimen kynsi stä. Nähtävästi oli emä poikineen
maanut kivellä ja äkkiään pelästyneet meidän lähestyessämme.
T<~mä oli suoraa päät,ä paennut Donnan seuraamana, lllutta pojista
toinen hakenut turvaa puussa. Kun siinä kuori sattui olemaan irtonaisena, oli se pettänyt ja ilvespentu romahtanut alas
puusta. Tuota oli oppaamme vilahdukselta nähnyt. Emä oli
pääsHyt käsistämme, sen heti oivalsimme. Mutta minne olivat pojat
joutuneet"? Sillaikaa kun asiata aprikoiuune, nuuskivat koiramme läheisiä paikkoja j a nuorempi heistä rupesi haukkumaan
edellä mainitun kiven alla. Tähystelin sinne ja luulin näkeväni
kaksi kiiluvaa pistettä. Kehoitin toisiakin katsomaan. Kaikki
kokoonnuimme samalle puolelle kiveä sekä metsästäjät että koirat.
Äkkiään huutaa Hra Lindkvist, "ilves on liikkeellä", ja samassa
alkaa ajo. Kun kaikki olimme samalla puolella kiveä, oli alla makaava ilves huomannut pakoon pääsön toisella puolella vapaaksi ja
lähtenyt pötkimään matkoihinsa. Ajo kulki vuoren huipun ympäri
ja kiirehdimme asettumaan sopiviin paikkoihin . ]~i kulunutkaan
kuin pari minuuttia, niin kuului heikko pyssynlaukaus ja oppaamme
huuto "ilves on täällä". P eto oli tullut oppaamme vastaan ja säikähdyksissään kyyristynyt kiven taakse, josta kyynärän päästä
mies laski luodin sen kylkeen. Ilvespentu, joka oli noin jäniskoiran kokoinen, kuletettiin juhlasaatossa sileälle paikalle, ja kun
pikaan oli tiedusteltu jahdin vaiheita, niin ruvettiin uudella innolla
hakemaan toista penttua. .
'l'arkastelimme läheiset puut ja kivi kolot löytämättä mitään.
Päätimme tarkkaan tutkia sen ison kiven alustaa, josta olimme
löytäneet tapetun pennun. Sitä varten lähetettiin läheiseen torp~
paan noutamaan rautakankea ja lapiota sekä apuväkeä. Pian saapui kaksi miestä ja ensialuksi oli otus näytettävä tulijoille. Astuimme sille paikalle, minne tapettu ilves oli jätetty, mutta mikä
kumma, se oli kadonnnt, eikä sitä löydetty, vaikka kuinka haettiin.
'l'ulijat nauroivat ja arvelivat, että kai tuo peto oli jäänyt henkiin
ja pötkinyt pakoon. Sen tiesimme mahdot.tomaksi, emmekä myös
uskoneet, että paholainen oli ollnt toimimassa. Rnpesimme epäilemään koiriamme, vaikJm ne niin rauhallisesti nukkuivat vau-
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hurskaan unta. Miehii:isä alettiin uudestaan hakea ja ulotimme
etsimist}i, loitommallc. Vihdoin löydettiin ilves parin sadan kyynärän päässä' niin tarkkaan peitettynä. s8,mlllalilla, että vain muutama kynsi pistäytyi näkyviin. Sillaikaa kun olimme muussa
puuhassa, oli Donna korjannut ilveksen ja tarkkaan peittänyt sen
i:iamlllalten alle. Hannikscl1l111e oli nyt aika niin kulunut, että
alkava hämärä esti kaiken toimeuuue sinä päivänä. Lähdimme
torppaan yöki:ii. Aallluhämärässä ricnsimmc Kypärävuorello ja
ruvettiin uudestaan hakemaan, mutta pian huolllasimme kaiken
etsimii:ien turhaki:ii. Toinen .pentu oli varmaankin i:ieurannut
emäänsä.Ei muuta kuin lähteä kotiin, jOi:isa seuraavana päivänä
ilvcben paii:itilla vahvistimme uupuneita ruullliillii:iia voimiamme
ja virvoitimme henkisiä voimiammc muistolla hauskai:ita metsästyksestä.

pienempi mallinen, tavalliHen salonkikiväärin kokoinen, ei lllm
paljon komeile ulkoasullaan, mutta tavat tuntuvat hyviltä.
Kuten lukijamme muistanevat, esitin lehtemme viime kesäkuun
nummossa seppä Mataraisen, Jyväskylästii valmistaman luodikon
kuvan kertomuksineen ja selityksineen. Siinä kuvattua sulkuosastoa esitin silloin uutena keksintönä, jolla mielestäni oli paljon
hyviä ja käytännöllisiä ominaisuuksia. Saman tapaisen rakenteen
tapaamme nyt kuitenkin Stevens-tussareissa, vaikka paljon moni~
mutkaisempana. Kahdella niin eri taholla siis kuin Amerikassa ja
Suomessa on ilmaantunut samanaatteinen pyssyn sulkukoneisto.
Olen varma siitä, että näillä ei voi olla mitään yhteyttä, sillä hra
F. Wilenin lausunnon mukaan on ainoastaan yksi Stevens-tussal'i
Suomeen myyty, enkä luule, että tämä erikoiskappale jUUl'i olisi
i:iattunut Mataraisen käsiin hänen valmistaessaan edellä mainitsemaani lnodikkoa. Mataraisen luodikko oli alkuj aan tilattu Winnhester-malJiseksi, ja luulen hänen aiheensa juuri siitä saaneen,
vaikkakin hän syystä tai toisesta katsoi hyväksi yhdistää Remington- ja Winchester-mallit, mikä keksintö ei suinkaan ollut h111luimpia. Mutta mfmnäkseni takaisin alkuperäiseen aineesecni eli
Stevens-tussal'eihin, täytyy minun tunnustaa niissäkin olevalla
lukko- ja sulkuosastolla olevan paljon hyviä ominaisuuksia, varsinkin mitä jUUl'i tulee lataamisen nopeuteen. Tosin painuu n1i,issäkin sulkuosasto samoin kuin Winchestel'eissäkin alas, mutta
samalla vetäytyy se jonkun verran taaksepäin, joten patnmnaa ei
tarvitse työntää perille asti käsin, vaan t.oimittaa sen työn sulkuosasto sulkeutnessa. Näissä samoin kuin Winchestereissä ja Matamison pyssyissä tapahtuu sulkuosaston liikuttaminen tukin kaulan
alla olevalla vivulla. Auetessaan ei sulkuosasto nosta hanaa muuta
kuin puoli jänteesen, mikä on varsin hyvä. Myöskään ei sulkuosasto pääse mitenkään aukeamaan ilman vipua vääntämäWi.
Rakenne eroaa tässä kohdassa täydellisesti Mataraisen keksimästii
sulknosastosta ja on juuri tässä paljoa monimutkaisempi, vaan
silti hyvin käytännöllinen. Muusta rakenteesta mainittakoon n. k.
"Ideal "-pyssyssä tukin kanlaan kiinnitetty diopteri, joka voidaan
kiiäntää alas pitkin kaulaa, sekä vielä sl~ojuskaareJla varustettu
jyvä. joka niinikliän i:ialllealla ilmalla ammutessa voidaan alas

B, B.

--i5fctl.ens fusratif.

:Qyssyteollii:iuuden alalla hämmästytetään meitä yhtenään unsilla
keksinnöillä ja pamnnuksilla. Vari:iinkin ovat amerikalaiset ampuma-aseet viime aikoina lmikenmoisine omituisuuksineen tulleet
meillä yleisen puheen aineeksi. Joku aika i:iitte kerskui kukin
luodikko-metsästäjä Wine;hester-kiväärillään, jonka vertaista tarkkuudei:isa ja muisi:ia hyvissä ominaisuuksii:isa ei ollut, ja syystä
kyllä niitä kiitettiinkin ja kiittää kannattavat ne vieläkin, joskaan
eivät aivan moitteettomina, sillä ainakin sen kokemuksen nojalla,
johon useat ovat tulleet, ei niillä tal:kimmallakaan tähtäämisellä
tuelta vielä vähemmin vapaalt,a kädeltä voi kahta luotia päällettäin
ampua,
Nyt taas näyttää jotain uutta amerikalaista mallia olevan
kauppaan tulossa. Meille on hra Fritz Wilen Tampereelta ystävällisesti lähettänyt kaksi amerikalaista Stevens-firman valmistamaa
luodikkoa koeteltavaksi. Ulkoasultaan ovat nämät aseet erittäin
siron näköisiä, varsinkin suurelllpi "ldeal"-nimellä kutsuttu. Toinen
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kääntämällä vaihtaa tavalliseen suojuksettomaan.. Mitä tämän
viimeksi mainitun luodikon tarkkuuteen tulee, en ole ollut tilaisuudessa koettaa sitä piteIllllliltä väliI!la~l{Qilta, mutta lyhemm ältä
matkalta, noin 75 metrin matkalta, ampuaa se erinomaisen tarkasti.
Kiväärissä on s\\"eit.siliiinen tukki, joka ulottuu lähes puoleen piippuun asti ja sopii ammutessa hyvin olkapäähän. Piippu on
pyöreä suuhun päin suippeneva, joten painopiste on lähempänä
perää kuin nykyään tavallisissa pyssyissä. Tämäkin on mielestäni
seikka, joka ansaitsee erityisesti mainitsemista, vaikka painopiste(\n
parhaasta kohdasta lieneekin hyvin paljon erimieliä, riippuen kunkin ampujan tottumuksesta ja käsivoimasta. Kun ampuminen
näillä pyssyillä tapahtuu aivan sylinterin muotoisilla patruunilla,
oi minkäänlaista työjäystä tunne kovimmillakaan latingeilla ammutessa. Koettelemani kiväärin reikä on 6 mm mutta saaJaan
niitä kuten lehdessämme olevasta ilmoituksesta näkyy eri suuruiSIa. Miten kestäviä ne ajan mittaan ovat en voi sanoa, ennenkun mahdollisesti olen ollut tilaisuuJessa sitä koittamaan, mutta
enSI kokeesta päättäen en voi muuta kuin suosittaa niitä, varsinkin·
maaliin-ammunta kivääreiksi.
Toinen koeteltavanani olleista pyssyistä on pieni tavallisen
salonkikiväärin kokoinen ;) mm luodikko. Tätä pyssyä olin tilaisuuJessa koettamaan useammilta eri välimatkoilta ja saavutettiin
sillä aIvan erinomaisia tuloksia. Pyssy on kevyt kuin mikäkin
lelu, mutta juuri semmoisena oivallinen metsästyskoje, kun vaan
sillä on tottunut ja tarkkasilmäinen "peränpitäjä". Tähtäintä kohottamatta ampuaa se eri välimatkoilta yhtä tarkasti, vaikka useampien satojen metrien kantavuutta siltä ei tietysti voikaan vaatia.
Keveytensä vuoksi voi sitä pitää mukanaan melkein joka tilaisuudessa ja pienen kokonsa vuoksi ei se ota tilaa paljoa kysymykseen. Sillä ammutaan reunastaan syttyvillä noin tuuman mittaisilla ruutipatruunilla, joiden pauke on aivan mitätön. Lintuja
parvista ammutessa on se sen vuoksi kerrassaan mainio. Vaikka
pyssy onkin niin pieni reikäinen, voi sillä kuitenkin ampua useampia laukauksia perättäin aivan tarkasti, reikää välillä puhJistamaHa. Mitä luodin voimaan tulee hämmästytti se minua suuresti,
sillä 10U kyyniirän päästä puhkaisi se vielii tuuman vahvuisen

lankun ja olisi kait }Juhkaissut vielä vahvemmankin, koska kerran
vauhti vielä sen jälkeen kuului olevan hyvinkin navakka. Tässäkin pyssyssä on kahrlet tähtäimet ja jyvät. Tavallisissa oloissa
voi käyttää suojuksella varustettua jyvää ja tavallista tähtäintä.
Pimeätä taustaa vastaan taas ammutessa voidaan nostaa valkeasta
luusta tehty jyvä ja samasta aineesta tehty mustaan teräslevyyn
sovitettu kolmion muotoinen tähtäin. Tämän kautta tulee tiihtääminen mustaakin esinettä vastaan kummastuttavan tarkaksi.
Ollen täydellisesti ihastunut tähänkin luodikkoon en voi
muuta kuin lämpimästi sitä suosittaa. Ainoa seikka, jota en voi
taata, on kuten jo sanoin, niiden kestävyys, mutta ehkäpä joskus
vom olla tilaisuudessa siitäkin lukijoilleni antamaan lausuntoa.
Mitenkä kauvan nämät Stevens-tussarit ovat olleet kotimaassaan, Amerikassa käytännössä en tiedä, enkä myöskään tiedä miten
laajalle ne siellä ovat levenneet, mutta jos ne kaikki saannöllisesti ovat yhtä kunnollisia kuin nämät koettelemani pyssyt
en epäile, ettei niit,ä runsaasti ole käytännössä. Tosin niissä yksi
ja toinen kohta kaipaisi vähän hienompaa viilaamista, mutta en
luule sen itse pyssyn käyntiin tekevän mitään. "Ideal"-luodikkoa
somaa ostaessa erittäin käytännöllinen lataus- ja nallituskone,
lyyjyn sulatuspata ja valinkauha, luotivalimet y. m. pientä rihkamaa. Hinta diopterilla varustetusta "Ideal "-luoJikosta on sen
mukaan kuin minulle lähetetystä hint.aluettelosta olen saanut selville 150 mk sob yllämainitusta pienestä kivääristä 70 mk. Sodan
jälkeen sanotaan hintaluettelossa hintojen halpenevan.
Väinö Kahilainen.

4:nl'n ;Wtdun ~UOml'n crratItft'ampujapafa[joonan
JIiiäftärHwmennullftunnan f)iifyforrffti ja
ftarfyunp1)l)nfi ftewäällä w. 1898.
("Louhesta".)

Jokainen metsästäjä käsittää kokemuksestaan met,sästyskiihkon
Juunteen, mutta mihin määrään se saattaa syt.tyä, kUl~ karhuparvi ja ilvespal'vi pääsee jumi metsästäjän kiihkeän tulen edestä
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ja satakunnan askeleen päästä karkuun, sitä ei muut tiedä, kuin se,

että mahtaneeko se kesä tulla yhtämittaa, niinkuin edellisenäkin
vnonna. Turhaa oli kuitenkin tämä pelkoni ja siitä seuraava kiil'eeni. Kuta ylemmäs kulj ettiin, sen vankempi talvi tuli vastaan,
ja Simossa oli vitikin vielä l'ildwutumaton. Väsyttävän sanoivat
pojat, kun illalla saavuimme Simojoen suulle, ja kyllä minä
sitä omassa nahkassanikin jo aloin tuntea. Lohdutin itseäni ja
muit.a, ett.ä onhan edessä huomenna l'iiäsiäispyhä ja maanantaina
toinen levähdyspäiväksi, ja ruumiin karaiseminenhan se on kaikkein matkaimme tarkoitnksenakin.
Tiistaina huhtikuun 12 p:nii siinyimme Simojokisuulta kolmisen penikulmaa ylemmäs ja asetuimme kolmeen ryhmään Matalan ja Huhtalan talojen väliselle alalle, noin 6-7 km. laajuudelle.
Nyt oli meillä jo käsissämme karhumaat. Edellisenä kesänä oli
karhu tällä alalla useita kertoja nähty; maantiellä oli toisinaan
löntästellyt, toisinaan niittomiehiä käynyt kämmentensä välistä
katselemassa; paljon kuului olevan ja vissi tosi. No, sehän vasta
. hyvälle tuntui! En ymmärrä, miksi se jo siltä tuntui, että kyllä
meillekin nyt tarttuu, vaikka kyllä pelotti, että kunhan vaan ei
tulisi kovin kovat tulvat, kunhan vaan ei joku arvaamaton vastus eteemme sattuisi. Tervaa ei saa metsässä puuttua, sillä muutoin jäädään metsään, sanvakkoin sompain tulee olla lujat, patraanat eivät saa kastua, vaikka taivaan täydeltä vettä sataisi,
evästä pitää aina olla laukussa useamman vuorokauden varalle,
Amerikan läskiä y. m. y. m. Tämä kaikki oli kyllä mielessä;
mutta jos sittenkin joku arvaamaton vastus sattuu, jos joku revittää
itsensä karhnlla, jos joku joukosta eksyy, uupuu ja vilustuu, kun
matkassamme oli ainoastaan 4 kirvestä; väkistenkin pakkautuivat
tällaiset ajatukset mieleeni. - Hanskan äijäItä oli karhu repinyt
nenän pois; hiihti näet pahki karhunpesälle eikä arvannut sivu
hiihtäii, vaan läksi suksiaan peräyttämään ja silloin karhu tOl'masi
päälle. Jos olisi arvannut sivu hiihtää eikä olisi ollut karhua
näkevinäänkään, niin olisi saanut nokkansa pitää. Hyvä ettei
päätäkin vienyt! Sillä pelasti äijä itsensä, kun heittäytyi kuolleeksi.
Karhu aikansa kun oli kuunnellut, että elääkö tuo vielä, niin lähti
muille maille, josta äijän poika Hanskan Matti sen sitten kävi
tappamassa. Matti kun oli pannutkin piipun puolilleen ruutia ja

joka sen kokee.
Lauvantaina huhtikuun 9 p:nä )äl~dimme matkaan, 10 jääkäl'iä, minä ja koiria " Vahti", "Kranssi" sekä ensikertalainen "PiIkki",
jonka valinta matkaan otettavaksi sattui ihan kuin naulan päähän.
V arllstuksistamme hiihtomatkalle mainittakoon, että 2:11e miehelle annettiin l'epeteri- eli l'ika-ampujakiväii,rit, muille vanhat
jalkaväen kiväärit, n. k. Berdanit. 4. kirvestä otettiin matkaan
rakovalkean tekoa varten. Kullakin miehellä oli kompassi, 1I:l
patroonaa, nahkanen eväskontti leveillä viilekkeillä ja toisilla
tavallinen sotilas-laukku vaatteest.a, n. k. parseelipussi, t.arvittavat
kiväärin puh(listllskapineet, voiteet. ja tervapullot suksien paahtamista varten, kattilat joka toisella miehellä sekii. 1/ 4 'i.t teetä joka
mieh ellä. Vaatetuksena oli pyöreä kesälakki, pitkät harmajat takit,
sarkahousnt. ynnä pitkävartiset pieksusaappaat, tarvittavat alusvaattnet sekä laukuissa, paitsi alusvaatteita, minkä mitäkin pientä
rihkamaa suksien, sauvojen y. m. kunnossa pitämistä varten.
Suksia koetimme pitkin talvea hankkia kelvollisia ja vaivoin saimnw
kull ekin joltisetkin. T ämä ehkä kuulustaa kummalle, mutt.:'t niin
on asian laita, että sollaisessakaan maailman mainiossa suksikaul'ungissa, kuin Oulu on, ei löydy, kuin aniharva keväthiihtoon
sopiva suksipari. Esim. muutamast,a komppaniasta ei sadan suksiparin seasta löytynyt yhtään paria, jota olisimme voineet matkaan
ott.aa. Sittenkin, vaikka niin valilla sieltä ja täältä kokoiltiin,
sattui joukkoon sellaisia, jotka kuluivat poikki. Kevät-hanki näet
leikkaa sust.a, niinkuin lasi, vaikka sukRi huilaakin sillä hyvästi;
hyviäkin suksia saa kahdesti päiväsSä paahtaa ja tel'vat,a, ja sittenkin pakkaavat hätäilemään. Valkeaksi kun kerran hanki saa
pUl'ra suksen pohjan jostakin paikasta, niin t.Ul'haan koetat sitä
sitten voidella; poikki se tahtoo kulua väkistenkin.
Simojoelle taitaa Oulusta tulla linnun tietäkin 80-90 km.
Sen mat.k an me puhalsimme yhtenä päivänä, kulkien osaksi maata
ja osaksi merta myöt.en. Suksikeli oli joltinenkin, paitsi puolenpäivän aikana, jolloin me kylvimme Kuninkaan-niemessä Iin 01havassa ja lcviihllimnw mnutamia tunteja. Oulussa oli vet.tä satanut eLlellisinä p~iivinii ja lIlinnlla oli jo J,;ii\'( ~ ja syLl~in kOUl'assa,
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sitten, saavutettuaan karhun kumppaninsa kanssa, kolmen sylen
päästä laukaissut, niin siihen oli nukkunut. Savua kun oli paljon
edessä ja pyssy kun oli kovin potki1is~ut, oli Matti kumppanilleen
huutanut: "minä en näe mitään, tuleeko se päälle?" Vaan ei tullut
enaan. Oliko se juuri isän repijä tämä karhu, sitä en aivan varmaan muista; Matti näet kertoi useampia urotöitään. Pää-asia
vaan, että Matti kosti sillekin isänsä repijälle.
Ne ampumaneuvot, joilla useat tämän puolen metsästäjät
käyvät karhun kimppuun, eivät ole kaksisia. Niillä pitääkin mennä
likelle, jos mieli karhua hengiltä saada, ja sittenkin kuuluu pyssy
joskus muka rautautuvan, ettei tahdo tulla mitään.
Hovin Pekka esim. kun oli ensimmäistä karhu aan ollut tappamassa, oli kumppalinsa ensi laukauksella saanut ampua karhulta sivut poikki, toisella laukauksella oli pyssy mennyt poikki,
ja P ekan pyssyllä oli sitten vierestä pitänyt ampua ainakin parikymmentä kertaa, ennenkuin oli henki lähtenyt.
Aina kun karhu päälle hyökkää, pitää hiihtää pakoon syrjään päin, mutta ei suinkaan siihen suuntaan, johon karhu hyökkää, sillä hyökätessään on karhu ketterä kuin kissa, suu kuuluu
auki ammottavan ja karva kuuluu silenevän, mutta hyökkäyssuuntaansa se ei kuulu muuttavan; jos mies vaan kerkiää edestä
pois, niin on hän pelastettu. Usein kuuluu suksien kannoillakin
sivumennessään rapisevan, ja kuitenkin pelastuu mies, mutta jos
suksi sattuu karhun kynsiin tarttumaan ja mies kaatuu, niin on
paha edessä. Niinpä oli onnettomasti käynyt Hosion äijälle, että
karhu kun sai suksesta kiinni, niin äijä langeta reiskahti, ja karhu
ei silloin mennytkään menojaan, vaan tarttui äijää tukasta ja veti
päänahkan silmille. Mutta kun karhu poistui vähän matkan päähän, nakkasi Hosion vaari päänahkansa silmiltään takasin päälaelleen, sieppasi pyssynsä ja ampui kuin ampuikin karhun.
Eräs toinen karhumies taas, kun karhu päälle karkasi, alkoi
pyssyllään lyödä ja karhulla jo pää vaipui, mutta sääli kun oli
miehellä pyssyään, niin hellitti lyömästä, alkaen kirvestään vyön
alta kaivamaan, mutta kirves sotkeutuikin puseroon, karhu virkosi
ja repi miehen pahan päiväseksi. No, kun tällaisia uusia ja uusia
kertomuksia joka paikassa kerrottiin, niin saattoihan se meillekin
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joku vahinko tapahtua, vaikka kaikki vakuuttivat, että ei tarvitse
teidän pyssyillänne pelätä, kunhan kerran päästää niin kyllä kontio
nukkuu.
Ensimmäisen viikon kiertelimme Lumiaavan saarissa, löysimme kyllä vanhoja karhun pesiä, mutta karhuja vaan ei kuulunut. Talvi oli vielä kovin kova, viti vasta alkoi rikkoutumaan.
Pari miestä, joille oli mieluista päästä Kemijoella käymään, lähetin
poikki Kivalon sydänmaita suoraan Kemijoelle, vaan eivät nekään
mitään tavanneet. Myös Simojoen eteläpuolelta Sankaojan varsilta kiisin yritettiin, mutta yhtä turhaan. Kumpulan koirat olivat
kyltit näillä seUlluin viime syksynä sulalla maalla isännilleen karhun pidättäneet, oikein ison vötäleen, jonka nahkasta maksettiin
100 kruunua. Sattui se näetten eteen karhu ja vihanen sattuikin,
eikä sitä muutoin olisi saatukaan, ellei se vihanen olisi ollut.
Vihanen näet on helpompi saada, kun on uskaliaat koirat; karhu
kun näet toista tapailee, niin toinen takana puree, ja niin vimmastuu karhu yhä enemmän joutamatta pakoa ajattelemaan, kunnes
saapi metsästäjäitä napin otsaansa. Siivo karhu ei taas perusta,
jos koirain hampaisii.n joku karvatukko jääpikin; menee vaan
menojaan. Uroskarhulla kuitenkin on hankalaa meno, kun koirat
takana nakertavat; häätyy näet kolmella jalalla laukkomaan, kun
tarvitsee toisen etujalkansa itsensä suojelemiseen.
Kiertomatkojamme jatkoimme aina uudella utakalla ja aina
uusille suunnille. Jo tuli toinen viikko ja yhdellainen näytti
tulleen, kuin edellinenkin. Ilmassa vaan oli muutosta, viti katosi
ja hanki muuttui kovaksi, milteipä hevosella ajettavaksi. Erään
talon kesuttunut poro liittyi seurakumppaliksemme, eikä meistä
väkistenkään eronnut, vaikka koirillammekin koetimme sitä poijes
ajattaa, ja viimein se alkoi meitä miellyttämään, ja niin päättelimme, että jos karhu saadaan, niin onhan vetäjä hyvä olemassa,
joka vetää saaliin jokirantaan.
Jo tuli huhtikuun 22 p. Puukkokummun ja Simojoen väli
oli jo kuljettu ristiin ja rastiin; Kirakoille ja Sankalaan oli jo
useat kerrat kuljettu. Nyt taas otettiin uusi suunta, nim. Sankalasta pohjoseen päin. Klo 3 aamusella lähdettiin matkaan; ketjussa tavallisuuden mukaan kuljettiin, niin jo sattuikin noin tunnin
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hiihdon perästä karhun jäljet eteemme. Tästäkö ilo kaikille kohosi.
Se jo tuntui niinkuin saalis olisi saatu. Ai, ai, kun ne olivat
sievät ja lPieluiset nuo jäljet! MuuraismäWiitä oli nalle kaiyellut
ja sentähden olivat kaikki j~iljet ;liin ruskeana. Jokainen pakkausi eellimmäiseksi katsomaan ja käskemättä luisti jokaisella patroonat kivääriin. Jos se on pesässä, jos sillä on pojat, näin tuumittiin ja tuumittiin; ei kukaan näyttiinyt saattavan toisilleen
mieliksi liikkua. Koirat vinkuivat, nuuskivat j a puhkuivat, painaen päätänsä jokaisen jäljen pohjaan asti. Karhu oli nähtävästi
edellisenä päivänä lumen vehmeänä ollessa liikkunut; nyt kuka-

vaivoin sen sittenkään saimme kiinni. Kun lähdimme välimatkaanllne karhua kohti lyhentämään, niin huomasimme, että karhu
oli siinä saaressa levolle yrittänyt, jonka vieressä koirat kiinni
otiml~I0; oli penkonut muuraismättäitä ja siis ei alkuajostamme
näyttiinyt tictäneen mitään. Siinä oli nyt ensi erehdyksemme.
Nyt oli::;i kaikkein koirain ja miesten pitänyt olla jälessä, mutta se
oli jo myöhilistä. Jälj et osoittivat, että Kranssi oli ollut jo karhun
kintereillä ainakin nelj änneksen verran, mutta kuuli kait llUutomme tahi karhu sitä krookkasi, että palasi katsomaan, mikä
niillii on kun eivät tule. Niin hiihtelimme eteenpäin kaikki karhun
mutkat; penikulma kului toisen perään; Kivalon Penikat jo kohosi
eteemme; karhu ei näyttänytkään ruvenneen levolle.
Ilta oli jo käsissä, kello 9:ttä kävi, ruoka ja lepo se tuntui
kovin tarpeelliselle, ja kun matkaa Akkunus-joelle arviolta oli
vaan 1/2 penikulmaa, niin päätimme lähteä puhaltamaan Puukkokumpuun. Tuli sitä sille päi.välle liikuntoa lopulle parikymmentä
tuntia, ennenkuin olimme talossa. En muista varmaan, avattiillko
sinä päivänä laukkuj a, mutta sen muistan, että lujalle sitä otettiin.
Oli se ikäänkuin jääkylmällä vedellä olisi meitä valeltu, mutta
eihän sitä saa ensimmäistä hyvääkään hyväksyä.
Seuraavana päivänä taas otettiin uusi utakka. Toisen karhun
jäljet silloin löydettiin, mutta vereksille eli sen päivällisille jäljille
ei päästy. Pari miestä iltahämärässä juuri Kcski-Penikan harjalla
tapasi vcreksct jäljet; poroa oli kontio ajanut. Väsymyksen tähden täytyi meidän kuitenkin hellittää; sunnuntaiksi riensimme
taloon; osa miehistä meni Simojoen varteen, osa taas lähti Puukkokurnpuun ja Haasioseljän torppaan Akkunusjokivarteen. .BJmme
epäilleet ensinkään, ettei paremmatkin ajat meille koituisi. Maanantaina ti esi kuinka paljon kohdannemmckaan karhun jälkiä, ja,
annas vaan, kuin hanget pehmenevät, niin kyllä tulee mesikämmenelIe erehdys.
Nyt täytyy minun kertomuksessani hypätä viikko eteenpäin.
Mainitsenhan vaan sivumennen, että 25 p:nä oltiin vereksillä jäljillä,
ajettiin juuri Ritolan mallia 14 1/ 2 tuntia, ja vaikka niin hyvin
sattui, että vereksiäkin levähtäneitä miehiä saatiin jälkeen, niin ei
mikään auttanut. Kivalon talossa eli vuorella oltiin seuraava

tiesi missä asti se oli!
Jälj estys se piti ensin saataman, koirat viimeiseksi asetettaman, etevimmät etunokkaan asetettaman, laukunkantajat määrättävät. Tämä kaikb tapahtui, mutta tavallisuuden mukaan ei
hiljaisuus ollut hiljaisuutta ; kehotukset: hiljaa, hiljaa, kaikuivat
ja suhisivat enemmU.n, kuin oli toivottava. No, tuossa se nyt on
maannut ja tuosta se on lähtenyt! Ajajain seljästä putosivat laukut,
koirat irti laskettiin, ja niin koirat ja suksimiehet yhdessä rytäkässä eteenpäin. Mutta ei hoppu hyväksi eikä kiire kunniaksi!
Tämän saimme pian koetella. Koirat näet innostuneina miesten
kiireestä h airautuivat jäljiltä, miehet taas koiria seurottelivat, ja
näin syntyi ainakin puolen tunnin harhareisu. Karhun jälki näet
ei näkynyt vähääkään kovalla hangella; ainoastaan siellä täällä
oli hanki pinnalta murtunut, ja siitä saattoi päättää, että tuosta
se on mennyt. Jääkärit taas, jotka edellä ajoivat, kiitivät kuin
linnut selkäkumarassa. Suksikeli oli erinomainen. Seudun laadusta mainittakoon, että seutu tällä perukalla on laajaa aavikkoa
täynnä pienempiä ja suurempia metsäsaaria; jokien ja purojen
varsilla on taas laajempiakin kangasmaita. Monen tuskan perästä
päästiin kuitenkin oikeille jäljille. Nyt olisivat koirat kiinni pantavat ja sosseen eli kuumimman päiväpaisteen aika levähdettävä,
·a sitten vasta, kun hanki alkaa pudottamaan, olisi ajoa jatkettava.
kutta tottelematonta Kranssia, sitä ei saatukaan kiinni; se meni
kilometrittäin edellä, haukkua tillittäen. Pysähdyimme odottamaan
muutaman metsäsaaren laitaan; haukkuakaan ei enään kuulunut
ja pitkäksi jo kävi aika. Viimeinkin tuli ouottamamme Kranssi;
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yö honkavaikealla juuri Keski-Penikan alahännässä; 26 p:nä jatkettiin ajoa, sen mitä jaksettiin; 27:ksi päiväksi häädyttiinlevolle;
28 p:nä taas oltiin vereksillä jäljillä. . Soronen silloin pani parastaan, mutta sosseen tultua, häätyi hellittämään ja rupeamaan
levolle. Sanottiin karhun käyneen pikku Soroselle, hänen päivällisunta nauttiessaan, pitkää nokkaa näyttämässä, mutta en minä
usko sitä.
Nyt oli kumma edessä. Vesi-sade jos tulisi pariksikaan päiväksi, niin kyllä ajomme paranisi ja kyllä se kohta tuleekin, mutta
kun on jo poislähtökin kohta. Ei auttanut muu, kuin panna mies
Kemiin pataljoonan päällikölle sähköttämään ja pyytämään viikon
pitennystä.
Simojokivarteen taas piti osa miehistä hajoitettaman, jos
olisi ehkä mahdollista taas ylempää Sankalan ja Hosion puolelta
paremmalla onnella yrittää. Kolmelta haaraIta piti alkuviikosta
sydänmaita läpi samottamaan, niin eiköhän se viimeinkin onnistu!
Tuli jo toukokuun 3 p., n. k. Ristin päivä, jolloin sanotaan
kaikkein maan mato sten eloon nousevan.
Se roikka, jossa minä olin, teki juuri lähtöä aamusella, kun
märkää lumiräntää alkoi sadella. Haasioseljän torpassa silloin
oltiin. Keli kun tuntui kovin mahdottomalle, annoin käskyn levähdyksen pitkittämiseen. Tänä iltana ne muutkin kokoontuvat, ja
olemmehan voimiamme väsyksiin asti jo eilen ponnistaneet. Luvan
olimme jo saaneet pataljoonan päälliköltä viipyä niin kauvan kun
lunta piisaa ja metsästystä saattaa jatkaa. Nyt vasta keli alkoi,
jolloin karhua piti pudottaman kainaloita myöten. Kyllä me
saamme, niin minä toivoin, ja niin se kävikin.
(Jatk.)

~le artm~fiall
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m:effällfäjänä, älä ljalnl1~It~ffaltla
rläinrääItItääjä.

un uusi metsästyslaki, joka muutamilla edelletyksillä ja ehdoma sallii hirvenmetsästystä, astuu voimaan, saavuttanevat todellisesti hyvät hirvimaat piankin melkoisia vuokrahintoja, ja näillä
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nykyään vallitseva salametsästys saanee vihdoinkin loppunsa.
Viime mainittu seikka on varsin ilahduttava jo senkin vuoksi, että
se rajaton eläinrääkkäys, joka vuosikausia on ollut seurauksena
rahvaaseen kuuluvien salametsästäjien hirvimurhista, jossain määrin loppuu. Armeliaisuus ja Sääliväisyys eläimiä kohtaan ovat
tunteita, jotka rahvaan miehelle 99:ssä tapauksessa 100:sta ovat
vallan vieraita. Hänen saaliin himonsa ja siitä johtuva säälimätön
ampumakiihkonsa, sekä hänen yleensä kurja ja hirvimetsästykseen
sopimaton varustuksensa tekevät sen, että suurin osa eläimiä ammutaan piloille ja sitte vähitellen kituvat kuoliaaksi. Yhtä vähän
kuin susikaan päästää talonpoikaismetsästäjä helpolla saalistaan;
hän metsästää silloin, kun lumi ja hanki ovat sellaisessa kunnossa,
että hirvi tuskin voi päästä pakoon; hänen kehno ampuma-aseensa
voi ainoastaan harvinaisen onnellisissa tapauksissa tappaa eläimen
paikalla, tavallisimmin iskee se ainoastaan suonta, ja kun ahdistettu otus vähitellen ja tuskallisesti vuotaa kuiviin, seuraa "verenimijä" taipumatta jäljissä varmaan tietäen saavansa lopultakin
haaskan haltuunsa. Miten on käynyt ja vieläkin käy meidän
maassamme niillä seuduin, missä hirviä jommoisessakin määrässä
tavataan, siitä kertoo kylläkin kaunopuheisesti esim. kyhäelmä
"Hirvimurhien luvatusta maasta" (pieksämäen pitäjän luoteinen
osa) viime toukokuun vihkossa lehteä "Tidskrift för jägare och
fiskare". Sekä asianomaisille että maallemme on häpeäksi, että
sellaista on voinut ja voi vieläkin tapahtua. Lienee tavatonta
koko sivistyneessä maailmassa, että valtio ehdottomasti kieltää
jonkun otuksen metsästyksen, mutta siitä huolimatta tekee tuskin
mitään saadakseen edes omilla maillaan, kruunun puistoissa lain
määräykset noudatetuiksi!! Kuinka sitten voidaan odottaa, että
rahvaan mies sellaisia esimerkkejä nähdessään harrastaisi lainkäskyjä innokkaammin kuin itse hallitus?
Vaan tästä kyllin, asiasta on useinkin puhuttu lehdissä, mutta
se näyttää tapahtuneen "kuuroille korville", kuten sanotaan. Puhukaamme vastaisesta luvallisesta hirvenmetsästyksestä.
Sivistyneeltä metsästäjältä voidaan vaatia, että hän harjoittaa metsästystä niin, että otus siinä pääsee vähimmillä tuskilla,
tai toisin sanoen, että se säännöllisesti kuolee paikalla. Tähän
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vaaditaan, että ampuja täysin tuntee kiväärinsä, eikä luota sattumaan ratkaisevana hetkenä; hänen kiväärinsä pitää olla sovitettu
sitä metsästystä varten, jota hän aikoo harjoittaa; hän ei saa ampua pitemmältä matkalta, kuin että ohlin voi osata tarkoin; ennen
kaikkea täytyy hänen tuntea ajetun otuksen luonto ja sisäelinten
asema kyllin tarkasti, voidakseen lähettää luotinsa oikealle kohdalle. Jokaisen, joka epävarmalta matkalta onnen kaupalla tavottelee hirveä, toivoen miten kuten osaavansa tuohon suureen l'uumiisen, piUiisi saada vanhan tavan mukaan käsin tuntuva selkäsauna
täysinäisellä luoti tai haulipussilla, ja pitäisi metsästyksen johtajan
häneltä ainaiseksi kieltää oikeuden metsästää hänen alueellaan.
Hirvenmetsästys - jos muuten voi metsästykseksi sanoa sellaisten
puolikesyjen ohlsten ampumista, jollaisina hirvet vielä lähimpinä
vuosina tulevat pysymään, ennenkuin ne ovat saavuttaneet alkuperäisen arkuutensa - tulee kyllä olemaan siksi kallista huvia,
että jokaisen metsämiehen, jolla on varoja siihen ryhtyä, pitäisi
voida hankkia myöskin tähän metsästykseen sopiva luotipyssy.
Omasta puolestamme, emme me totta tosiaan uhraisi vähääkään
siihen epäilyttävään huviin, mikä hirvenmetsästyksestä on; luulemme, että on koko joukon totta tunnetussa idiaanien määrittelyssä hirven luonteesta: "hän olla niin tuhma kuin suuri."
Kivääl'ilajeista, jotka parhaiten sopivat hirvenmetsästykseen,
ei oikeilla ammattimiehillä liene kovinkaan eroavia mielipiteitä.
Omasta puolestamme valitsisimme joko expressi-tussarin kaI. '500
ja '577 tahi "Paradoxin" kaI. 12, sillä ampumatka hirveä metsästäessä on tuskin koskaan pitkä. Luonnollisesti pitää käyttää ainoastaan täysinäisiä luoteja. Mihin luodin pitää osua tappaakseen
hirven heti, huomaa lukija helposti verratessaan seuraavaa esitystä
luodin vaikutuksesta eri osiin eläimen ruumiissa myötäliitettyyn
kuvaan *).
Pää (1). Kun luoti on osunut aivoihin, kaatuu hirvi heti
ja jää paikalle, mutta muutoin ampuja sen tavallisesti menettää.
Epävarma laukaus.
Kaula (2). Kun luoti lävistää kaulanikamat, tahi kaulavaltim on, kaatuu hirvi paikalle; samom käy joskus, jos luoti on sat-

tunut henkitorveen. Luoti, joka on lävistänyt kaulalihakset, 01
tapa, vaan eläin tavallisesti paranee. }1~pävanlla laukaus, jos eJ
ampuja ole Ol"ittäin taitava.
Lapa (:-3). Laukaus voi saUua joko lavan ylä- tai alaosaan.
Luodin isku kuuluu selvästi. 'l'avallisesti lävistää se keuhkon tahi
sydämen. Eläin hyökkää pystyyn ja syöksyy sitte, jos ei se heti
lwac!u, eteenpäin hurjaa vauhtia ja pää alhaalla, mutta kaatuu
paetessaan. Paras laukaus.
Kelt7lkot (4). Eläin menettelee melkein samoin kuin Ollelli:,;essä tapauksessa. Se kaatuu hwallisesti pian. Hyvä laukaus.
Maksa (5). Haava tuottaa eläimolle suuria tuskia. Eläin
tekee pionen hyppäyksen, jatkaa pakoaan ja näyttää alituisesti
olevan lIlonemäisillään nurinni:,;koin. Eläin heittäytyy kohta pitkiiiilleen ja kuolee jonkin tunnin kuluttua. }1:;i Ol"ittäin hyvä laukaus. Samoin kuin 6:ssa, 7:ssä ja 8:ssa kohdassa, todistaa se,
ettei ampuja ole tähdännyt kylliksi eteenpäin.
Vatsa (6 ja 7). Luodin isku kuuluu huonosti, veltosti. Paikoillaan seisova eläin hypähtää tavallisesti taaksepäin ja pakenee
Hitte hitaasti seisahtuen vähän väliä. Eläin kuolee tavallisesti 6
i1 10 tunnin kuluttua, mutta hukkuu säännöllisesti metsästäjäItä.
Huono laukaus.
Lanne (8). Luodin isku kuuluu tavallisesti kovalta. Ainoastaan jos luoti on sattunut hyvin korkealle ja särkenyt lantion
luut kaatuu eläin ja koittaa vaivalloisesti nousta ja laahustella
,
pois. Hyvin huono laukaus.
Jalat (9). Luodin isku kova Ja terävä. Erittiiin huono
laukaus.

*) Kuva vihkon alussa.

Selkäranka (10). Eläin kaatuu heti ja jää paikalleen makaamaan, jos itse :,;elkäranka on murtunut, mutta jos luoti koskettaa ainoastaan nikamien nystyröitä nousee eläin uudestaan ylös ja jatkaa
pakoaan sekä joutuu metsästäjäItä hukkaan. Yleensä huono laukaus, ko:,;ka ampuja silloin on ampunut liian ylös.
illunuaiset (11). Tavallisesti sattuu lllunuaisiin osunut laukaus samalla selkärankaan ja eläin kaatuu heti jääden paikalleen.
Jos selkäranka ei vikaudu kuolee eläin vasta usean tunnin kuluttua.
Huono laukaus.
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Sarvet (12). Luodin isku terävä ja kova. Jos luoti sattuu
sal"Ven tyvessä olevaan 11lUl"yhmykiehkuraan syöksyy eHLin toisinaan maahan tai jäii hetkeksi paikalleen seisomaan tuintuneena.
Pian se tästii kuitenkin virkoalt ja iJal~enee. Luonnollisesti hyvin
huono laukaus.
Ale". Hintze.

viiHti Jloistettavat, ja se kävi päinsä vam risteyttälllitllä se muiden
kuil·ien kanssa. Rotu saatiinkin parannetuksi rititeyttämiillä kettukoiriell (fox-kound) kanssa, ja ensimmäinen, joka näytti metsiistäjille
tiill'Jl l'arnllnettna koiraa, oli tunnettu översti Thornton af Yorkshil·e.
\"niken on mäiiriitii, onko viime mainittu totta, mutta se on varmaa,
(·ttii niimät pointtel·it, jotka näöltäiin tuntuvasti erosivat maahan tuo~
dui"ta espnnjalaiHitita pointtereista, eivät näihin aikoihin olleet haryinaisia }~nglannissa. Mutta vaikkapa Thorntonin kunniaksi ei
()Iisikaan katsottava nykyisen englantilaisen pointterin hankkilllista, kuten yleisesti tehdään, niin on hänen ansionsa kuitenkin
sll1Jl"i siinii suhteessa, että hän, metsästäjä kun oli, sai tämän rod1ln tunnustetuksi parhaimmaksi Englannissa. Sen jälkeen on
moni mies Englannissa säästämättä tehnyt työtä ja uhrannut ra~
Iloja tiimän koirarodun parantamisen ja jalostuttamisen hyväksi.
Aikomuksemme on jossakin Urheilulehden seuraavassa vihkossa
kirjoittaa pointtereista Suomessa; silloin olemme tilaisuudessa puhumaan enemmän siitä työstä, jota on tehty tämän rodull hy-

(frnglanfiIattren polnfferi.
Siitä saakka kun Suomen Kennelklubi perustettiin taikka
noin 10 eli 15 vuotta sitten on meidiin maassamme ruvettu yleisemmin käyttämiiiin seisovaa lintukoiraa kanalintuja metsästäessä.
Kyllii lintukoiria ennen Kennelklubin perustamistakin tapasi Suomessa, mutta vähiin niitii oli ja harvat niistii olivat puhdasl"otuisia.
Nykyäiin Snomessa niinkuin muuallakin maailmassa, paitsi
Saksassa käytetään melkein yksinomaan englantilaisia lintukoiria,
nimittäin pointteria, sekä englantilaista, irlan tilaista- ja gordon setteriä.
Tässä vihkossa tahdomme hiukan puhua pointterista sekä
lukijoillemme esittäil tämän rodun tuntomerkit Hugh Dalziel'in ja
Ha\vclon Lee'n teosten mukaan.
Huolimatta siitä, että pointteri ilmestyi Englannissa venattain äskettäin, nimittäin noin viime vuoHisac1an keskivaiheilla, on
se jo ehtinyt tulla metsästiijäin kesken yleisimmin käytetyksi koiraksi.
Pointteri~rotu

johtaa alkunsa EHpanjasta. Edvards Sydenhamin mukaan, toi ensimmäiset espanjalaiset lintukoirat Englantiin v. 1805 eräs Portugalin kanssa kauppasuhteissa oleva liikemies.
Lennosta ampuminen tuli muotiin v:sta 1730; näihin aikoihin lienee pointteri ilmestynyt Englantiin.
Vaikka vanhat espanjalaiset pointterit olivatkin hyviä koiria, halmlivat englantilaiset metsästäjät kuitenkin parempia. Tästä
vanhasta rodusta, joka etenkin kovan päivätyön päätyttyä oli hyvin viisyksissä, oli tällaiset epäoleelliset pUlltteellisuuc1et nähtä-

~

viiksi.
Metsäkoirana voi pointteri tehdä työtä yhtä hyvin ja lmuyan kuin setterikin. Lyhytkarvainen kun on, tekee pointteri kuulllalla siiällä paremmin työtä kuin muut koirat, ei väsy niin pian,
eikä sitä jano vaivaa niin paljon kuin esimerkiksi setteriä.
Jos vertaa yhtä hyvää setteriä ja pointteria toisiinsa, on
vaikea sanoa, kumpi niistä on parempi; yhtenä päivänä on toisen työ parempaa, toisena toisen, ja sen ohessa kumpikin niistä
täYllellisesti tyydyttää vaatimukset, joita meidän päivinämme asetetaan ajanmukaisille lintukoirille, joten pointterin etevämmyys
itse asiassa on vain se, että se on enemmän karaistu kuumuutta
vastaan. Yleensä voi sanoa, että sekä pointteri että setteri ovat
kenttäkoirina samanveroiset ja, jos molemmat ovat yhtä terveitä
ja voimakkaita, ei toista niistä voi pitää toista parempana. Kativatcttaessa on setteri pointteriin verraten vähemmän myöntyväinen ja yleensä on sen kanssa vaikeampi tulla toimeen; tätä sääntöii ei kuitenkaan saa pitää yleisenä.
Sekä pointtercissa että settereissä on muutamia, joista, kun
niitil lmokllisesti opettaa, tulee erittäin hyviä koiria, jotka yhtä
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mittaa saavat palkintoja kenttäkilpailuissa. :B~riWiin hyviä ovat
molemmat l'oclut siinä suhteessa, että niillä on hyvin laaja vaisto
ja että ne, nopeasti hakevat riistaI1 ~sille sellaisissakin paikoin,
joissa sitä on vähän.
Ennen kun ryhdymme tilastojen mukaan seikkaperäisesti lm~
vaamaan pointteria, on lmomautettava, että ne suurissa näyttelyissä
jaetaan eri luokkiin kokonsa mukaan.
Suuret pointteri-urokset painavat 55 engl. naulaa ja enem~
män, nartut 50 engl. naulaa ja enemmän. Pienet pointteri-ul'okset painavat 55 naulaa jlt yähemmän, nal'tut 50 naulaa ja vähemmän.
Pointteri on erittäin kauniskasvuinen ja huomattavan komea
koira, jonka kal'va on lyhyttä, eikä saa olla kovaa ja karkeaa.
Muutamilla roduilla on kal'va taempana karkeampaa, mutta tämä
seikka ei suinkaan ole mikään puutteellisuus, vaikka pehmeämpi
karva tekeekin koiran komeamman näköiseksi.
Pointterin häntä on erittäin hyvin ja säännöllisesti asetettu.
Se on joko suorassa tahi hieman alaspäin, useammin alas- kuin
ylöspäin. Lintuja etsiessään pointteri heiluttaa koko ~jan häntäänsä ja ainoastaan seisoessa lintujen edessä on häntä liikkumatonna, kuten kaikki koiran jäntereet yleensä.
Pointterin pääkallon tulee olla tarpeeksi pitkän ja leveän,
kuono ei saa olla terävä. J alorotuiset pointterit eivät koskaan
ole teräväkuonoisia. Korvien tulee olla leveät ja sirosti asetetut.
Niiden pitää olla kylläksi alhaalla, mutta ei niin alhaalla kuin ajokoirien. Kuononpää ja sieramet ovat leveät ja sieramista saa sen
käsityksen, että koira aina vainuu riistaa. Yleensä pitää pointterin pään olla lyhyemmän ja leveämmän kuin setterin.
Kelta- ja punatäpläisten sekä yleensä vaaleakarvaisten pointterien kuononpää on lihankarvainen. Tummankarvaisilla pointtereilla pidetään tummaa kuononpäätä parhaimpana.
Silmät ovat puhuvat, tavallisesti tummat. Vaaleita silmiä,
joissa on kellahtava vivahdus, pidetään joskus, etenkin pointtereja
ankarasti arvosteltaessa, puutteellisuutena.
Huulet ovat suorankulman muotoiset, hieman lerpallaan. Rinnan tulee olla leveän, syvän ja voimakkltan.

Takajalat ovat hyvästi taivutetut ja jänteet niissä vahvat.
Täyteläisiä jalkoja on pidettävä puutteellisuutena. Jalat eivät saa olla sisäänpiiin kääntyneet; niiden tulee olla suorat ja lähellii toisiaan sekä
siiiinnölliset, samoin kuin foks-terrieerien jalat. Sen "'ohl'ssa eiviit takajalat saa olla taaksepäin venähtäneet, koska se olisi esteenä koiran nopealle kululle. Mitä käpälien muotoon tulee, on
Pointtel'i-Clubi .E~nglannissa hyväksynyt Stonehengen tekemät määl'iiykset. Henkilöt, jotka kasvattavat pointtereja, ovat Imuvan 01led, Ol'imielisiä siitä, millaiset käpälät ovat parhaimpia, n. k. kissLlnkiipäliitkö, vai pitkät, jäniksenkäpälän kaltaiset. Stonehengenin
mielestä on etusijalle asetettava n. k. kissankäpälät vähän pyö]'cine kokoonpuristettuine varpaineen. Tällaisilla käpälillä voivat
k()irat astua paremmin kuin jäniksenkäpälän kaltaisilla, joissa varpaat kyllä ovat kokoonpuristetut, mutta eivät pyöreähköt.
Yhtenäisyys ja t.asasuhteellisuus ovat erittäin tärkeät, etenkin lyhytkal'vaisille koirille. Mitä väriin tulee, on vaikea sanoa,
antaako etusija l'uskeatäplikkäälle tahi keltatäplikkäälle. Ennen
olivat kelta- ja punatäplikkäät pointtel'it muodissa, nykyään taas
I'Ilskeatäplikkäät. Ruskea~ ja mustatäplikkäät pointterit ovat el'ittiiin kauniita, varsinkin silloin, kun niissä on paljon valkeata, ja
sen lisäksi huomaa ne helposti niiden riistaa etsiessä.
B~tukäpälät ovat myöskin luisevat, mutta kuivat.

Yleinen vakaumus, että koiran tumma karva ei niin peloita
otusta kuin v'1alea, on tuiki perusteeton ja useat tosiseikat kumoavat sen. Jos pointteri on tumrnakarvainen, täytyy metsästäjitu, etenkin illan tullen, pinnistää koko näkövoimansa eroittaakseon sen muista esineistä, ja tämä tietysti on hyvin väsyttävää.
Volmari Kanninen.

l1idtfanfDn 1)rDtftd. (N. QL ,zs. 1). 28, ~78)
ja 'iaeU Df ~rrDlt1.

D

llpauksemme mukaan olemme liittäneet tähänkin vihkoon
kuvan siitä koil'al'odusta, jonka esitämme lukijoillemme. Pointteri Kirksanton Brocket on etevimpiä rotunsa edustajia. Siinä

-
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on vaikea löytää pienintäkään vikaa ruumiinrakennuksessa ja se
on pidettävä siis tyypillisenä ideaalipointterina. Ei ole siis ku~ma,
jos se on s:;tanut Englannin näyttelyissä 10 ensimmäistä, 4 tOlsta,
1 kolmannen ja 1 neljännen palkinnon:
Kirksanton Brocket'in isä on tunnettu Champion Saddleback
(K. C. S. B. 24, 397) ja emä myöskin monta kertaa palkittu Molton Broom (K. C. S. B. 16, 285).

Pointteri "Nell of Arrow".
Omist. Kolleega Volmari Kanninen, Helsinki.

•

Paitsi Kirksanton Brocket'in kuvaa, olemme tilaisuudessa
antamaan vielä toisenkin kuvan eräästä Suomessa syntyneestä nuoresta pointterinartusta, josta lupaa tulla etevä eläin rotuaan. NeIl
of Arrow on 1 vuoden ja 3 kuukauden vanha, sen isä on 16
ensimmäistä palkintoa saanut pointteri Devonshire Nero (F. K.
S. B. 289) j a emä Belle of Arrow (F. K. S. B. 297).
Toivomme ensi vihkossa voivamme julkaista NeIl of Arrow'in
täydellison sukutaulun näyttääksemme millaisella tarkkuudella ulkOlnailla koirainkasvattajat pitävät silmällä koirain siittämistä.
Volmari Kanninen.
J • E

217

]tlkää ~t)ro äiUtii foil'fhn koiria!

E.

oiranpenikan kasvattaminen suuressa kaupungissa, semmoisessa kuin meidän rakas pääkaupunkimme, ei ole aivan kaikkein
lystintä urheilua niiden lukuisten vastustusten kautta, joita täällä
on taljolla. Useimmille Urheilulehden lukijoille lienevät n ämät
vastukset kyllä tuttuj a ja ovat ne itse kokeneet, vaan kun nyt jo
ovat saaneet koiransa kasvatetuiksi "ihmisiksi" lienee heillekin
hauska muistella mielessään n äitä iloisia aikoja, ja mainitsenkin
sonvnoksi tässii ainoastaan muistuttamalla niitä harmia, joita jo
asunnossaan saa isäntien marinasta siitä että koira raapii ovi a,
malööreistä porraskäytävässä j. n. e. Kauulle lähtiessään koirineen
so jo toisenlailll~n kiusa alkaa ja siitä onkin näissä oloissa vallan
kokomattomille eläviä esimerkkej ä nähtävinä myötään kaduilla,
oikein "Bilder ohne Worte" ja "Bilcler mit Worte". Katsokaa
tuota palvelijatarta, joka on lähetetty herransa j a isäntänsä p enikkaa jalotuttamaan. Hän on pahassa pulassa. Siinä on -koiria
ympärillä jos täyskasvusia niin nuoria nulikoitrin tätä olemuksen
alkua härnäämässä, ja pentuparka pyristeleik~e ja renhtoo joukkoon päästääkseen; kuleta sitä sitten siinä ja pidä kurissa ja nuhteessa. Ja ellei siinä ole koiria ympärillä, niin kyllä on poikaviikareita koirain virkaa toimittamassa. Kun pentu on neuvossa
eclistynyt j a pääsee jo kahleitta mukana seuraamaan, on näissä
hänen härnääjöissään vielä sama innostus yhä vireillä. Jo kotopihasta lähtiessä huudetaan pentua nimeltä taholta ja toiselta,
poikaviikarit sille viheltävät sieltä täältä ja leikkitovereita ilmestyy tuontuostaan. Nämät tämmöiset ja monet muut vastukset
ovat semmoisia, että niitä saattaa kutsua luonnonvastuksiksi tahi
millä nimellä niitä sanoisi, no ne nyt ovat asiaan kuuluvia kuin
vesi sade suvella j a lumisade talvella. Niistä en tässä aikonutkaan
puhua, vaan yhdestä erityisestä vastuksesta tässä suhteessa, jota
ei saattane pitää vallan luonnonvastuksena, ja joka lien ee autettavissa. Tarkoitan vastusta siitä mikä koiran isännällä on sen
kautta, että toiset hänen koiraansa hyväilevät. Mitenkä suun
kiusa tästä on, sen tietävät kaikki koiran omistajat kyllä. Sem-
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moisille, jotka eivät ole koiran omistajia, on kenties vaikea ymmärtää tästii syntyvää sumta vahinkoa, ja sen suuruutta li eneekin
vaikea h,oille oikein seliWm; jos ovat pedagoogcja, niin ynunärtiln ovät toki sen, että milloin viorås '"pilaa pois" pennnn on siinii
isännl1lle taas paljon huolta koettaessaan saada pahat tavat lnu'situksi pois, ja jos eivät ole pellagoogeja ymmiirtäneviit kuitenkin
ikilvyyden siitä, jos koiransa ovat "joka miehen tuttuj a" , eivätidi
omistajansa omia. Tänvel'tainoll selitys on mielestäni jo l·iittävii
j a kenonkin tässä vaan Olll::tt kokemukseni tämänlaisesta harmista. - Ostin täällä nelilwukautisen pointtel'ipenikan, jonka
(\ntinen omist,aja oli jättil~1Jt myytäväksi si iUl syystä, 0Wi asUI
ylikelToksissa . ja oli saanut tarpeikseen asuntoh al'lneista. Nyt
sattui minulle se ikävä seikka et.tä asuntoni oli aivan liihellii koi)'ani entisen omistajan asuntoa ja selllllloisella paikalla, ottä biinen
ja hänon luknisan porheensä jäsenten matkat kulkivat a ivan kotipollmini kautta. Koiralle olin sen ostettuani antanut uuden nimen,
jolla tämä sitten vähitellen alkoi luonani koteutua. Vaan eipä
aikaakaan; kadulla kiivelless~lni ja taluttaessani p entuani kahleissa
tulee tyttölauma vastaan, josta huudetaan "vasso, vasso!" (se oli
koiran entinen nimi) ja pentu karkaa hurjasti innostuneena tyttöjä vastaan. Helpostihan sen sain talttumaan ja annoin sen kernaasti tyttö sille anteeksi, vaan sitten jälkeenpäin kun tämä temppu
yhä uudistui, kävi se kovin hannilliseksi. Kun pentu sai vähän
vapaammin kuljeskella ja sen entisen omistajan perheen jäseniä
tulee vastaan, alkavat he puhutella sitä jo mainitsemallani nimellä
ja pentua hyväilemiiän, olkoonpa pentu yksinään tahi kenenkä
kanssa hyvään nyky isen omistajansa perheestä. Huomasin pian
myös, että eivät ainoastaan koiran entisen omistaj an olllat tyttöset, vaan myös heidän koulutovel'insa tavatessaan koirani pnhllttelivat koiraa tuolla sen entis ellä nimellä. Sel1l'auksena siitä oli
että varsinkin Bulevardikadulla, jossa koulutyttöjii runsaasti liikkuu ja jossa juuri ensiksi mainitsemani kohtaus sattui, pentu aina
tuontuostaan, kun tuli tyttöjä vastaan karkasi jo kaukaa heitä
vastaan ja hyppäsi heidän päälleen; iso ja mju kuin on, saa se
a ikaan hyvän häläkän, tytöt kirkuvat kimakimmallaan diskantilla,
pentu yltyy siitä vielä enewmän ja mellakka on ylimmillään en-

nenkuin siihen kerkiii ä väliin. Tällii tavoin tulikin pennusta miHi
iunokkain tyttöjen ihailija, tytöt näyttivät olevan tästä ihailusta
hy,-inkin llliclissäiln (ja mihinkäs ne lnonnost.aan päiisiviit, niinIiiin sn on naistnn laita), vaan pentuun tuli tiistii aika ilkeä t.apa.
Sl' alkoi ylt'ensH hypätii ihmisiä vastaan kadulla, lienevätkö ollnet
hiilH'1l tnttujaan vaiko luultllja tuttlljaan. Tuo tapa taittoi siinä
pysyä kovin sitkeiisti ja Son poistamisessa oli koiran entisen omist.ajain yhiL unsintnvn koiraa puhntteleminen ja hyviiileminen kal1l1lla
suurena esteenii ja kiusana. TietIän pennun ainakin kerran olleen
nlltiscn omistajainsa luona visiitilliikin ja siellä s(\ ei ainakaan lie
oJlpinut paremmin liittymään nykyiseen kotiinsa ja nykyisiin
omistajiinsa. Se oli tullut yle(\ns~i tuttavaksi kaikkien kanssa,
kaikki sitii katlnlla hyviiilevät ja ]lllhuttelevat ja koil'alla on kaksi
nimeil: Vasso ja minun antmnani nimi. Sillä on pahoja tapoja
kaikellai::;ia, joita, so on oppinut tinsi missä kaikissa paikoissa visiiteilliiän, sillä visi itti-paikkansa sillä on; sen huomasi siitä kyllin
solviisti, kun 80 on ollut poissa koko iltapäivän ja illalla myöhään
tulr.c kot.iin milt.ei aivan kuivana, vaikka ilt.apnolon ja illan on
ollut hyvii sUtloilma. Koirani alkaa kokonaan muuttua "jokamiobentutuksi".
Niille, jotk a myyviit koiransa, pyydän antaa sen
ystiiviillisen ncuvon että: älkää sitä koiraa puhutelko
sen en t i 8 e II ä n i 11l e 11 ii , ä 1k ä ä s itä h y v ä il k ö , muu t c n te
tcntte son nykyisnlle omistajall e suuren kiusan ja pilaattn hiinnn koiransa, .ja samasta syyst:i on tiil·keii.tä
kaikille koiran yst.iiv ill e yleensii teroit,taa mieleen: älkää
liVIJiiilkö toisten koi1'ia!!!
Väinö P,n .

D

Nl'ntfäftiIllailn JtP;iml':enIinna:s:fa.

innnstajan Uimiinvuotincn jnhlapiiivä oli koittanut.
S. K. K. oli piliittiinyt. tämiin vno(lnn kenttäkilpailun pitlettäviiksi syysknlln 2:1 l':nii. Klubilla oli I<Hytettiivänään Hämeen
läänin Illdsä::;t.ysyIHlistyksen lllaat., jotka oynt aivan kaupungin
3

220 läheisyydessä ja jotka lintuin paljouteen ja kenttäkilpailuun nähden varmaan ovat ensimmäiset laatuaan maassamme.
Iln~a oli oivallinen, tuuli tasainen, parhaiksi kova. Ikävintä
vaan ettii" vaikka olot kaikki ölivat näin suotuisat, ei osanotto
kilpailuun tänä vuonna herättänyt niin suurta harrastusta, kuin
olisi voinut odottaa. On joutavata etsiä syytä tähän, mutta lienee se
kuitenkin löydettävissä hintain suuruudessa, suhteettoman korkeissa
maksuissa, jotka suoritetaan kilpailuun osaaoHavista koirista. Metsästäjän täytyy ensin laskea lmlungit, usein hyvinkin pitkästä
matkasta koirineen (siis meidän rautatietaksan mukaan maksaa
kaksinkertainen piletti) sekä sen lisäksi suorittaa 20 mk., mutta
onnellisimmassa tapauksessa voi hän saada menonsa korvatuiksi
ja korkeintaan 55 mk. lisäksi (I:n palle). Me toivomme ettii S. K. K:n
valitsema komitea vastaisuudessa ottaa huomioonsa nämät seikat,
sillä muuten laimenee harrastus tähän asiaan, jonka ennen muita
pitäisi olla klubille kallis.
Kilpailuun oli ilmoittautunut ainoastaan kolme koiraa s. o.
kaksi kilpailemaan täysikasvuisten ja yksi nuorten koirain luokassa. Kehoituksesta otti kuitenkin eräs hämeenlinnalainen metsästäjä, lisätäkseen kilpailevain koirain lukua, koirineen osaa kilpailuun, vaikkei hänen koiransa ollut siihen lainkaan valmistettu.
Kaikki i1moitetut koirat olivat pointeria.
Ensimmäisessä piirissä juoksivat Sport, omist. tohtori Vilhelm
Juslin Helsingistä, ja ll!l aisi of Moisio, omist. luutnantti K. M. O.
Nordensvan Hämeenlinnasta. .Maisi etsi aluksi liian lyhyeen, kun
sitävastoin Sport kiiti täydet kierrokset. "Nyt seisoo Sport",
kuullaan jonkun sanovan. Sekä johtaja että palkintolautakunta
suuntaavat kulkunsa Sportin luo, joka intohimoisessa pointeriasennossa seisoo aivan liikkumatta,
Maisi kiitää noin 10 askeleen päässä ohitse pysähtymättä.
Johtaja, metsästäjä Pero, lähettää esiin Sportin joka astuu muutaman askeleen eteenpäin, vakuutukseksi että se on seisonut
pettävästi. Pian sen jälkeen pysähtyi Maisi. Se houkuteltiin
takaisin, jonka jälkeen Sport ja Maisi pysähtyivät peltokanaparven eteen. Parven pyrähtäessä lentoon kYYl'istyi Sport, jotavastoin Maisi näytti levottomalta.
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Taasen saivat koirat lähteä etsimään. Sport seisoo j älleen
pettävästi. Myöhemmin löysi kumpikin melkein samaan aikaan
uuden kanaparven. Kumpikin palasi kutsuttaissa takaisin. Kun
koirat sitte kulkivat lintuihin päin, eteni Sport tasaisesti ja tyynesti, mutta Maisi kiiti hyvin h ermostuneesti ja epätasaisin askelin.
Maisin kärsivällisyys loppui jo, sillä kun kana putosi, syöksyi
Maisi sitä kaappaamaan. Sääntöjen mukaan täytyi nyt Maisin
luopua kilpailusta.
Seuraavaan pariin kuuluivat Sport ja Mylord, omist. tirehtööri Oskar Kirchner, Tampereelta. Sport voitti helposti nopoalla
ja laajalla etsimisellään Mylordin, joka, uskollisena isäinsä tavoille,
- so on puolisaksalainen forsteh. Hund - ei tahtonut ennättää
pointeri Sportin jälessä. Kun Sport löysi linnun, seisahtui Mylord
myös heti. Ammuttaessa pysyi Sport aivan tyynenä, mutta Mylorcl
seisahtui sillävälin erään yksinäisen linnun eteen, sekä kyyristyi
sitä ammuttaessa. Erään haavoitetun linnun kanssa teki Mylord
paljon turhaa työtä. Toinen epävarma seisonta seurasi toista, kunnes Sport löysi linnun erään ojan luota. Silloin Mylorcl heti yhtyi
seisontaan.
Nyt laskettiin Mylord yksinään ulos. Pitkäveteisesti, etsien
toisinaan juosta hölköttellen haki se läpi maan, pysähtyi kerran
epävarmasti, luultavasti lintujen makuupaikkaa vainuten, mutta
löysi kohta lintupal'ven, jonka kanssa se menetteli hyvin.
Sitte tuli nuoren Noblen vuoro, jota johti omistajansa hovineuvos D. J. Waden. K eveällä ja reippaalla etsinnällään ristiin
rastiin oli se pian läpietsinyt koko lähimetsän ja pysähtyi
erään ladon luo. Ammuttaissa kyyristyi se. Tämä vilkas eläin
saavutti sekä yleisön että juryn jakamattoman suosion.
Tämän jälkeen lähtivät Sport ja j}Jylord toimeen. Kummatkin olivat ammuttaessa aivan tyyneitä.
Kentällä nautitun aamiaisen jälkeen jatkettiin kilpailua, jolloin Noble ja Mylord parissa lähtivät liikkeelle. Nopealla ja laajalla otsimisellään oli Noble löytänyt peltokanaparven ennenkun
Mylord oli eues ehtinyt täyteen hakupuuhaan. Heti se kuitenkin
seuraten Noblen seisontamerkkiä, mutta aivan veltosti, tietiimättä
parvesta, läheni lymyäviä lintuja.
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Tähän päättyi kilpailu.
Yhteisessä metsästäjäin päivällisissii teaattel'ihotdlissa julistettiin juryn päätös.
l:stl1 palkintoa täysi-ikäisten "ko'il'ien luokassa ei annett.u .
2:sen palkinnon sai Sport.
3:nen
"
"Mylord.
Nuorten koirain luokassa palkittiin N oble l:sellä palkinnolla.
Vaikkakin Sport on mainio koira, ei se luonnollisest.i voinut saada
1 palkintoa, koska se pari kertaa merkitsi ainoastaan makuupaikkaa eli, toisin sanoen, seisoi pettävästi. Selityksen tähiin saamme
siitä, että Sp01·t ainoastaan 4 päivää oli ollut johtajansa, metsästäjä Peron luona, joka viime vuonna oli opettanut sitä. J ohtaja oli
luultavasti ollut liian ankara, joten Sport oli turhan varovainen.
Luulemme että on melken yhtä väärin varoittaa vanhaa koiraa
"hiljaa, hiljaa", kuin se on välttämätöntä nuorta koiraa harjoittaissa. Antaa koiran itse päättää, onko saalis lähellä vai ei; joka
tapauksessa voi se ratkaista asian paremmin, kuin vieressä seisova
metsästäj ä.
Mylord, joka palkittiin hyvän haistinsa vuoksi, ei suinkaan
esiintynyt kilpailussa eduksensa. Se ei mitenkään todista hyvää
haistia, kun koira siellä ja täällä vähän väliin ja epävarmasti pysähtyen merkitsee saalista ; sellainen on ehdottomasti hyljättävä.
Koira, jolla on hyvä haisti, ei koskaan j oudu kahclenvaiheelle.
Sillävälin kun varovainen koira, jolla on huonompi vaisto, pysiihtyy pienemmästäkin saaliin hajusta ja vihdoin, pysähdyttyään
useasti ja epiival'masti, vaivalla saapuu saalille, kiitää rotukoil'a,
jolla on hyvä vaisto, täyttä vauhtia hämmästyneen toverinsa ohitse
huolimatta vainusta, koska se on vanha. Varovainen koira saa
kenties kunnian siitä, että se on vainunnut ennemmin linnun, jonka
sukkela koira jo aikoja sitte on löytänyt.
Toinen tuntee ainoastaan "täällä haiskahtaa linnulta", mutta
taas toinen tietää että lintu ei ole siellä, vaan toisessa paikassa,
jonne se kiitää. Sellaisia rotupointtereja tai setterej ä meidän tulisi pitää ja sellaisia pitäisi palkita, koskeivät varovaiset kykene
kilpailemaan tai tuottamaan urheilijoille huvia, vaikkakin ne VOIvat olla n. s. "laukkua täyttäviä koiria".
n. n.
lOI

!tlulunEElt ftErän kiIpapurjd)bUkrd.
Jatkaessani viime numerossa ollutta kirjoitusta kuluneen kesän
kilpapurj ehduksista seuraan samaa periaatetta kuin silloinkin. l<Jn
nytkään kirjoita mitään suoria referaatteja, vaan pysyn ainoastaan
arvostelukannalla. Ja sen teen samoista syistä, jotka jo viime kirjoituksessani tästä asiasta mainitsin.
Sanon jo aluksi, että minun tälläkin kertaa täytyy pysytellä
pääasiallisesti Helsingin oloissa, muiden paikkakuntain purjehdusseurain kilpaplll'jebduksissa kun en sanottavasti ole ollut tilaisuudessa olla läsnä.
Maininnen siis aluksi että Uudenmaan pursiklubissa ja Helsingin purjehdusseurassa nyt loppuun kuluneen purjehduskauden
jälkimmäisellä puoliskolla on ollut virkeä elämä. Paitsi varsinaisia kilpapurjehduksia on toimeenpantu ylimääräisiä enemmän kuin
ennen. Ja tuulikin on näitä kilpailuja varsin hyvin suosinut, joten etenkin uudet alukset niissä ovat tulleet sellaisten koetuksien
alaisiksi, j otka ovat osottaneet, mihin ne kelpaavat.
UudenmacLn pursiklubin kilpapurjehduksissa on vakaantunut
se mi elipide, ettii uusista aluksista Singoalla, Sarah, Saga ja Bl'iseis ovat olleet ldnbin nopeimpia aluksi a. Kun Singoalla Tivolipokaalikilpailua vart011 sai suurmnman lyijypainon köliinsä ja siten pitemmän vesi rajan, parantui sen IJurjehduskyky suuresti.
Varsinkin kovassa tnulessa ja aallokossa esiintyy se edukseen,
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mm eväalus kuin onkin. Olen jo ennen maininnut, että sen deplasementti on aivan yhtä suuri kuin sen kokoisisten kölialusten.
Sisustus ~m erittäin mukava. Kajutassa voi kuuden j alan pituinen mies seisoa suorana ja kaikki muut kannenalaiset varustukset ovat hyvin tarkoituksenmukaiset. Siten se on erittäin sopiva
pitkänmatkanalukseksi. Kokoisistaan aluksista lienee se muuten

Sarah.

nykyään} nopein Suomessa. Näin ollen voi onnitella Singoallan
konstueeraaj aa ja omistajaa, arkkitehti Estlanderia siitä, että hän on
voinut luoda niin kaikin puolin etevän ja mukavan aluksen kuin
Singoalla on. Toivottava vaan on, että hra Estlander sivutyönään jatkaa tätä tointa edelleenkin. Vaikka en ylimalkaan ole-
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kaan kilpapurj ehcluskoneiden kaltaisten eväalusten suosija, täytyy
minun kuitenkin sanoa, että hyväksyn sellaiset eväalukset kuin
ovat Singoalla ja Saga, ne kun ovat mukavat ja merikelpoiset.
__ J~t Sarah sitten, tuo ylen upea mahonkialus, joka on niin hienon hieno, että sen kannelle tuskin uskaltaa nousta, se on osottaunut niin eteväksi purjehtijaksi kuin voi odottaa Fife nuoremIllaJl konstrueeramalta alukselta. Mainio luovailija se on etupäässä.
Kun se on j onkin velTan pienempi kuin Singoalla, ei sen salonki
ole niin korkea, että siinä voisi suorana seisoa, mutt-,a ei siitä muuten mi tään mukavuuksia puutu. Ja se prameus, mikä salongissa
vallitsee, on sellainen että se hämmästyttää, kun siihen astuu.
Sarah'sta ja Singoallasta on Uudenmaan pursiklubi nyt kuluneena
kesänä saanut ylpeillä - mutta .. .. . No, perästäpäin kuuluu,
sanoi torventekijä. - Saga, tuo Fife nu oremman konstrueeraama
eviialus, ainoastaan 2,4 vaI. mittainen, on merikelpoinen ja kokoo!H;a nähden mukava. Se on sen ohessa nopea purjehtija .
. 'I.'hehn a, j oka on kilpapurj ehduskoneen kaltainen eväalus ja samanmi ttai nen kuin Saga, ei voi sille vertoja vetää minkäänlaisessa säässii muulloin kuin ehkä myötätuulessa. Kun on kovempi
tuuli ja luovailu tulee kysymykseen, sietää Saga paljon enempi
Jlmheita kuin Thelma ja voittaa sen loistavasti. Sanon vielä kerran, että kun sellaisia eväaluksia konstrueerataan, kuin ovat Singoalla ja Saga, voi niitä t äydellisesti hyväksyä. - B1'iseis, joka,
niinkuin tiedetäitn, on hra E. W egeliuksen piirustusten mukaan
rahmnettu, on myöskin ankarammassa säässä kunnostanut itseänsä, varsinkin luovailussa, vaikka se ei ole ensimmäisiä palkintoja saanut. Vaan eihän se olekaan kilpapurjehtijaksi luotu. No, mutta vanhemmat alukset ! Niiden joukossa on kaksi, joista
en voi olla paria sanaa mainitsematta. Miranda, joka kaikissa
oloissa on tyyni j a vakava kuin rehti suomalainen, ehtii kuitenkin aina ajoissa perille. Huoleti käyttää se latvapurjetta silloin,
kun toisten on täytynyt laskea se alas j a toisten r eivata. Klubin
viimeisessä kilpapurj ehduksessa sai se puuskaisessa pohjoistuulessa taas ensimmäisen palkinnon. - Yhdeksänvuotias Oihonna
on nyt joutunut toisiin käsiin. Prof. K. R. Wahlfors on näet
myynyt sen arkkitehti K. Wasastjernalle. Uusi omistaja ei klu-
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bin viimeisessä kilpailussa vielä liene ehtinyt oikeen perehtyä
alukseensa, koska se sai tyytyä, toiseen palkintoon. Oihonna on
muuten t~iysissä llUrjeissa nljaan näköinen kuin ennenkin.
Helsingin purjehdusseuran elimit kiiy vuosi vuodelta yhä virk eämmäksi. S eura on nyt lmlllneena kesiiuii fmmmt paviljonginsa,
joka sijaitsee Sirpalesaarolla, valmiiksi, ja se on tietyst.i antanut
uutta eloa seuran jäsenille. Naiset niiyttiivät lllullt(\n hyvin innokkaasti ottavan osaa seuran pyrilltöihin, ja sehän on kylläkin
hauskaa. Seura sai tuonnottain varatuom. G. Hjeltiltä lahjaksi
3,5 valöörin mittaisen eviialuksen Bisquitin, joka viime vuonna
rakennettiin Blekltolman veistiimöllä hra E. W egeliuksen piirustusten mukaan ja kilpaili sporttiklubin pokaal.ista, vaikim opäonnistuneesti. Bisquit saa arvonnalla tulevan omistajansa. Seuran muista aluksista ovat etemvlmmät hra V. Malmgrenin Thctlatta, hra V. Lindholmin tunnettu pieni Uno, hra A. Nikiforoffin
Boris, joka on uudestaan rakennettu ja nyt on hyvä myrskyvene,
sekä hra K. F. Nybergin Minerva, joka viime kesänä ensi kerran
voitti juomasarven, jonka varatuom. G. Hj elt on seuralle lahjoittanut. Seuralla on hyvä tulevaisuus odotet,tavissa. Sitä osottaa
m. m. se seikka, että Uudenmaan pursiklubin aluksista kaksi parasta, Singoalla ja Sarah, lienevät seuraan kirjoittauneet. Mikä lie
syynä siihen ollut, sitä en nyt tiedä; mutta ilahduttavaa se
on ainakin seuralle. J atkukoon vaan innostus seurassa samaan
suuntaan kuin tähän asti, niin kyllä sen tulevaisuus on taattu.
Näin virkeästi toimiva seura päässee ehkä ensi kesänä luotsi- ja
tullilaitoksen armoihinkin ja saanee niiltä jonkin satunnaisesti joutilaan höyryaluksen kilpapUljehduksiinsa palkintotuomarilaivaksi.
Airiston purjehdusseuran pokaalikilpailua elokuun loppupuolella olin tilaisuudessa nähdä. Kun seura ei ollut saanut
palkintatuomarilaivaa, en tietysti sellaiseen voinut päästä. Mutta
sitä hauskempi oli minun sillit kertaa purjehtia, Maritana-nimisellä 11,22 valöörill kutterilla, joka ei ottanut osaa kilpailuun.
Mukavasta, tuulta ja aaltoja ei säikähtävästä Collin Archerin konstrueeraamasta Maritanasta, jonka omistaja ja eräs hänen hyvä
ystävänsä tämän kirjoittajaa erittäin gentlcmannint.a.paisesti kohtelivat, sain katsoa miten seuran parailllmat alukset navakassa

llloteistulllessa Ulysin purjein kiihvät Elteenpäin. l}!rtrictttrt, jota
('11 ennen ollut nähnyt, on ihastuttava knUElri.
Hra A. Westinin konstrueeraama 1I1ctT.rJit on hyvä purjehtija, kun sitä
vaan hyvin hoi(letaan. Ja samat sanat sanon hm A. Rallmenin
pienesUi J;)alarista, joka myösl,in on rakennettu hra A. West,inin
piirustusten mukaan. Knulnisan rnotsalaisen konsLl"uktöörin A .
Nygn'nin pJirustustoll mnkaan rakenneUn Va Vi te, joka ennen on
tottunut olemaan ensimmäinen luokassan, jäi tällä kertaa ainoasta
kilpailijastaan, Margitista, hiukan jälelle. :Missä lie sitten syy ollut, sysissäkö vai sepissä.
Muiden purj ohdusseurain kilpailuja en ole ollut tilaisuudessa
nähdä (lnkä siis voi niistä mitään kirjoittaa. Liitän tähän kuitenkin ystävällisen huomautuksen siitä, että ne maamme purjehdnssenrat, jotka tahtovat käyttää tätä lehteä äänenkannattajanaan,
lähottiikööt toimitukselle kuvaavia kertomuksia seurojensa oloista
ja kilpailuista lnunpaisella kotimaisella kielellä hyvänsä. Ei mitään suoranaisia referaatteja! Ja suomalaiset alustyypit (piirustukS0t), jos vaan alus on merikelpoinen, sekä valokuvat seurojen
huomattavimmista aluksista täysissä purjeissa ovat te rvetulleeL
Älkää, Suomen purjehtijat, panko pahaksenne, jos huomautan, ettei kovemmassa tai kovassa tuulessa luovaill essa koskaan
pidä käyttiiä balonkihalkaisijaa. Se painaa silloin keulan alas ja
estää aluksen vauhtia. Käyttäkää suuria etupurjeita ainoastaan
heikossa tuulessa luovaillessanne ja myötätuulessa.
J. F. s.
---+---

lIhlpaiIu tlCiltllJIipokaaIinfa.

G

ämä kilpailu antaa niin paljon miettimisen aihetta, ett0n voi
olla siitä erityisesti kirjoittamatta. Allekirjoitt,anut ja moni muu
pmjehtija täällä Suomessa ei olisi voinut uskoa Ruotsin kuninkaallisen purjehdusseuran niin menetelleen Tivolipokaalikilpailnssa,
kuin se on tehnyt, jolleivät tosiasiat sitä todistaisi. Perustetaanko
pokaaleja vaan sitä varten, että niitä voitettaisiin ja saako mitä
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keinoja hyvänsä käyttää niiden voittamiseen tai puolust,amiseen?
Sitä emme, me suomalaiset, usko. Luulomme kaihki pokaalit, perustetuiksi kunnollisten, morikelpoisten alusten j a taitavien purjohtijain aikaansaamista varten. Mutta kun ruotsalaiset ensinnäkin vastoin hra Estlanderin pyyntöä sij oittivat kilpailun sisävesille, Kanholmanselälle, jossa ei voi tietää, mistä tuuli milloinkin
t ulee, eivät he katsoneet muuta kuin omaa ctuansa. Ja kun palkintotuomarit toiseksi ennen kilpailun alkua vaativat hra IDstlan-

Trollhättan.

deria allekirjoittamaan' kirj allisen sitoumuksen siitä, että hän suostuu kaikkeen, mitä herrojen palkintotuomarien päähän sattuu pälkähtämään päättää pokaalinpuolustajan eduksi, ei se ainakaan ollut heiltä puolueettomasti tehty. J a sitten pokaalinpuolustajan
purjeenkäyttö! No, siitä annan muiden purjehtijain puhua, yhtyen täydellisesti siihen,. mitä he lausuvat.
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Olkoon muuten kaikki tämä J'uotsalaistf'n oma aSia. JOI; he
voivat olla t,y ytyviiisiä tekoihinsa, en suinkaan heitä kadehd i.
Nyt kerron hiukan kilpailusta.. Kuten ticdet.iliin, oli arkkitehti G. Ij~stlandcr itse konstl'Uceraamallaan Ringoall a-n illlisellii
j ahd illa vaatinut Ruotsin kunillk. IHll'jplulus;;eman kilpailemaan
edellämain itusta Jlokaalista. Singoallan pituus vnsirajassa oli \),fl1
m ja valööri ruotsalaiston mittaustavan mukaan 7, 5. PokaalinJlllolustaja, tnkkukaul'pias C. W em erin omistama 'I'rol1h ättan on
insinööri PlYlllin konstruetwaama. Sen pituus vesirajassa on 8,42
m j a purjeiden pinta-ala 6,6. Trollhättan on muuten täydellinen
kilpapurjehduskone. J a sen takia ruotsalaiset tietenkiiän eivät uskaltaneet \iihettää sitä Sandhamnin edustalle kilpailemaa,n. Olisi
kai voinut sattna vahinko Esperanzan balonkihalkaisij an avulla
ja ehkäpä muutenkin.
Mainittakoon tässä, että 'l'ivolipolmalista kilpail evien alusten
pituns vesirajassa saa olla 8- 9,3 m ja valööri ruotsalaisten lllittaustavan mukaan korkeintaan 7,.1.
Palkintotuomarina olivat, 11 m Estlanderin valitsemana kamarijunkkari O. Mechelin, hra W em erin valitsemana aurlitööri R.
Öhnell ja Ruotsin kunink. pmjehdusseumn valitsemana luots ikapteeni E. Smith. Kaksikolmattaosaa siis ruotsalaisia, ja senpä tähden he voivatkin päättää mitä tahtovat.
Kilpailureitti oli 20 1/ 2 engl. penik. pituinen, Kanholman selällä. Se on sisäjärvi, jossa tuuli on yhtä oikullinen kuin muutamin paikoin Turun saaristossa. Siellä se korkeiden kallioiden
välitse heitteleikse milloin sinne, milloin tänne. Kilpapllljehtija
tiotenkin käyttää niin paljon purjeita kuin suinkin voi. Ja heikossa oikullisessa tuulessa, j ossa ei kaukana toisistaan olevilla
kilpailijoilla toisinaan oli toisella myötäinen, toiselht vastanen, oli
tietysti etu sillä, joka tuulen oikut niillä paikoin tunsi ja j oka oli
keveämmin varustettu. Singoalla on mcrialus. Siinä ov at tamineet sitii varten. Lujat, kestävät, hyvät ja käytännölliset. Pmjeita sii nä siis ei voi aivan äkkiä muuttaa. Trollhättanissa on kaikki
kevyttä, yksinkertaista, j a purjeidcn vaihtaminen siinä heikolla
tuulella voi tapahtua aivan helposti. Onhan 'l'rollhättan hyvä
alus sisiijärviä varten, lllutta ei merellä.
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Maininnen tässä kilpailun tulokset ja samalla, ettei r espiittlä
nnsinkiiän lasketa. Ensimmäisessä kilpailussa voit,ti Singoalla 40
min. 46 sek. T oisessa Trollhättan voitti 1 111. 19 s. ja kolmannessa 1 lll. 48 s., sen nojalla vaan että sillä oli Esperanzan haIOllkihalkaisija ja pUljeita tuossa kovoiissii aluksessa oli help ompi
iikkipikaisesti muuttaa kuin Singoallassa. Polmali jäi siis l'llOtHalaisille.
Lopetan, toivoen, että l'llotsalaiset vasta kun pokaaleista kilpailf,vat, muistavat, mikli. llii<len t,arkoitnkscna on . Hra ~~ stlan
(ler yannaankin tyynellä mi elellä nytkin kärs ii tappionsa.
J.

F. S.

Liitiin tiihän lopuksi useit10u Helsing in pmjehtijain vastalauseen '!']'()lI ättanill Jlmjeenkiiyttöii vastaalJ. Sf-l on näin kuuluva:

Suomen Urheilulehden toimitukselle!
Jonkinl aisell a hiimmästyl{sellä olenuue me ja monet muutki n
lukeneet sanolllalehtien kertomukset toisesta j a kolmannesta kilpailusta Trollh iittanin ja Singoallan kesken Tivolipokaalista. Näistä
Iwrtomuksista käy nimittäin selville, ettii ruotsalainen polmalinjluolustaja Trollhättan, joka onsi kilpailussa sai Singoallalta aika
selkih-mnnan, seuraavia kilpailuja vartflll varustettiin balonkilmlkaisijalla, j oka oli sitii paljoa suuremman ~j speranzan. Tämii halkaisija oli ollnt niin sumi, nttei Tl'ollhättanin masto sille riittänyt, vaan oli purjecn ylä.kulma kiinni tettävä isonplllj eenmakaan.
Ihmd f' ll ii ni voi, että Trollhättan vieraassa purjcpuvllssaan näytti,
niinkuin nrils ruotsalainen lehti ki!joitti, hullunkuriselta. Se oli
nuoren naisen näköinen, joka on turmellut muuten loistavan ulkoasnnsa !'ehcntelelllällä lainatussa ja hänelle huonosti sopivassa
puvussa. Olipa ~~ s]> cranzan balonkihalkaisija itse teossa ollut niin
suunnattoman suuri, että muutamat kovemmat puuskat olisivat
tellllcd 'l'rolllt ilttanin pmj ehdllkscn vaaralliseksikin. F:räiissii tilaisuud pssa oli näyttänyt siltä, kuin purje olisi ollut si tä lmatamai sillaull.
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Täten koristetun vastustajan kanssa kilpaillessa Singoalla
menetti vähän päälle minuutin molemmissa viimeisissä purjehduksissa.
:Me suomalaiset yksinkertaisuudessamme olemme tuumailleet,
voidaanko pitää täysin gentlemannintapaisena sitä, että kansainvälisissä kilpailussa esiinnytään kilpailureitillä aluksella, joka on
pukeutunut toisen ja paljoa suuremman jahdin lisäpurjeeseen,
mikä sen lisäksi on aivan liian suuri kilpailevan jahdin rigille.
Onko se rehellistä? Siihen vastaamme suoraan: elo Vieläpä rohkenemme väittää, että Trollhättanin varustaminen Esperanzan
hallmisijalla myöskin oli vastoin mittaussääntöjä. Sillä niiden
mukaan mitataan keulakolmio seuraavasti: maston huipussa olevasta kiivu-reijästä koklmpuominnenään ja siihen, missä masto
pistäytyy ylös kannesta. Mittaussäännöt eivät tunne mitään kolmiota, jonka yhtenä sivuna on suora viiva isonpurjeenra'an piikistä kokkapuominnenään. Tällaisen mielivaltaisen kolmion täyttäminen purjeilla oli siis luvatonta.
Sitä vastoin ei ole mitään muistutettavaa siitä, että Trollhättan toisessa purjehduksessa varustettiin uudella suuremmalla haruspurjeella, jos vaan ei tämä purje olisi ollut suurempi kuin mittaussäännöt sallivat. Eikä siitäkään olisi ollut mitään sanottavaa,
jos ruotsalaiset olisivat antaneet Trollhättanille uuden maston,
vaikkapa kuinkakin pitkän ja täyttäneet keulakolmion uusilla purjeilla, kunnes Trollhättanin maksimisuuruuden raja olisi saavutettu. Me emme myöskään pokaalikilpailujen historiasta tunne,
että ruotsalaiset ennen olisivat tähän tapaan menetelleet. Jos esimerkkejä sellaisesta menettelystä tahdotaan etsiä, ei niitä liene
löydettävissä muualta kuin - Amerikan kilpailureiteiltä.
Tämän yhdeyssä täytyy meidän myöskin lausua kummastuksemme siitä, että kilpailu vastoin Singoallan omistajan lausumaa
toivomusta tapahtui Kanholmanselällä. Me, Helsingin purjehtijat, olemme tottuneet avoimiin meri reitteihin eikä meille ole mieleen karusellitanssi sisävesillä, joilla kotiveneellä aina on parhaimmat voiton toiveet.
Uudenmaan pursiklubin palkintotuomari Tivolipokaalikilpailussa vastusti Trollhättallin purjeenkäyttöä ja Singoallan omistaja
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suostui sellaiseen jutkuun liiallisesta myöntäväisYYdestä. Mutta me
tunnemme, että suuri joukko purjehtijoita täällä on samaa mieltä
kuin me ja katsomme sen takia asiaksemme julkisesti panna vastalauseen Trollhättan pmjeenkäyttöä vastaan.
Purjehtijoita.

~

~
~

-

ltlm:etilum ja JIlu;5ftaaIian lJfiopi-sfuj:en
ruuhtkUpaihtf.
Samoin kuin gng lannissa joka vuosi toimeenpannaan sUUl'ella
jännityksellä oJot.eUu kilpasoutu Oxfol'Jin ja Cambridgen yliopistojen kesken, samoin ovat myöskin Amerikan ja Anstntalian yliopistot jo monien vuosien kuluessa kilpailleet etevämmyydestä
souJussa.
AmeI·ikassa olivat Yalen ja Harvardin yli opistot jo vuosikausien kuluessa kilpailleet keskenänsä, kunnes ne muutamia vuosia takaperin riitaantui vat ja nämä kilpailut lakkasivat. V. 11:l9 7
saatiin kuitenkin aikaan niiden kesken kilpasoutu, johon myöskin
Cornellin yliopiston sallittiin ottaa OSMo
Viimemainitun yliopiston soutajia on aina piJeUy parhaimpina AmeI·ilmssa, ja pari vuotta takaperin lähott.i se HenleY-I·egattaan venekunnan, joka kuitenkin voitettiin ja sitii paitsi heriitti
ikävätä huomiota niiJen juttujen nojalla, joi ta levitettiin, että
nimittäin sen juomavesi oli myrkytetty y. m.
Yalen yliopisto on kuitenkin pitänyt kilpailua Cornellin yliopiston kanssa arvoansa alentavana. Senpit tällllen hälluuästyttiinkin suuresti, kun ensinmainittu viime vuonna hyväksyi Co\"nellin vaatimuksen kilpailuun. Soutu piiättyi siten, että COI"nell
vo itti, Yale oli toisena ja Hal·vard viimeisllnä. - Puheenaolevat
kil pailut suoritetaan Amerikassakin kahdeksanairoisilla ulkohankaisilla kilpasoutuveneillä.
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Sen jälkeen on ollut alituista riitaa siitä, alentuisiko Yale
vielä kerran mittelemään voimiansa Cornellin kanssa, mutta lopuksi
saatiin kuitenkin kilpailu aikaan ja määrätti.in se pidettäväksi
viime kesäk. 22 p :nä. Soudettavana oli tavallinen matka rrhamesjoella New Kondonin luona, Conn.
Samoin kuin viime vuonna tuli nytkin etevä oxfOl"dilainen
urheilija R. C. Lehmallll Englannista harjoittelemaan Harvardin
soutajia. Yalen venekuntaa harjoitteli tavallisuuden muk aan
R. J. Cook ja ammattisoutaja Cowtney oli edelleen Cornellin
opettajana.
Aina on vilkkaasti kiistelty siitä, mikä "stroke" olisi etnsijaan
asetettava, englantilainenko, amerikalainenko vaiko CowLneyn ammattimainen. Ihmeeksi huomattiin sentähden kilpailun alkaessa,
että kaikki kolme souti Lehmannin strokea, joka viime vuonna
oli julistettu ala-arvoiseksi.
Kesäk. 22 p:nä. jolloin kilpailu oli toimeen pantava, puhalsi
niin ankara myrsky ja satoi niin rankasti, että se oli lykättävä
seuraavaan päivään. 23 p:nä, jolloin kilpailu tapahtui, oli parempi
sää, vaikka silloinkin kova vastatuuli teki haittaa. Veneet soudettiin kuitenkin myötävirtaan. Soudettavana oli 4 engl. penikulman pituinen matka.
Pitkin rantaa kulki rautatiejunia ja ne olivat täynnä uteliaita, jotka siten olivat tilaisuudessa seuraamaan kilpailua alusta
loppuun.
Alussa Yale ja Harvard soutivat 36, mutta Cornell 38 aironvetoa minuutissa. 300 jalan matkan päässä lähtökohdasta oli Yale
10 jalkaa edellä Cornellia, joka kulki Harvardin rinnalla. Kun
ensimmäinen l/s-penikulmaa oli kuljettu, alkoi 'k ilpailu Yalen ja
Cornellin välillä. Yale oli silloin neljäsosa. veneenpituutta Cornellin
edellä j a Harvard yhden pituuden j älessä. Yale ja Cornell suorittivat nyt 34 ja Harvard 32 aironvetoa minuutissa, mutta Cornellin soudussa oli nähtävästi enemmän voimaa. Kun neljäsosa
penikuhnaa oli soudettu, olikin Cornellin vene Yalen rinnalla ja
alkoi vähitellen jättämään viimemainittua. Ensimmäisen penikulman loppuun kuluttua oli Cornell 1 3/~ veneenpituutta Yalen
edellä. Kun kaksi penikulmaa oli soudettu, oli Cornell jo 2 I /~
4
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pituutta edellä. Silloin kaikki kolme teki 32 aironvetoa mmuutissa. Kolmannen penikulman merkin kohdalla oli ero Cornellin
ja Yalen, välillä lisääntynyt 4 1/4 veneen pituudeksi ja Harvard oli
8 pituutta Yalen jälellä. Mutta 3 Oja' 3 1/ 2 penikulman välillä Yale
kauniilla spurtilla lyhensi etäisyyden, joka erotti sen Cornellista,
2 7 / 8 veneen pituudeksi. Co]'nell kuitenkin saapui perille 4 veneenpituutta Yalen edellä, joka taas oli 10 pituutta Harvardin edellä.
Cornellin aika oli 23 min. 48 sek. ja Yalen 24 min 2 sek.
Paras ennätys mainitulla matkalla on 20 min. 10 sek., jonka Yale
v. 1888 saavutti.
Tämän suuren kilpailun jälkeen soutivat "juniors" kahden
penikulman matkalla. Voittajaksi tuli Yale, jonka vene saapui
21:l pituutta Harvardin edellä, joka taas oli 7/g pituutta Cornellin
edellä. Ajat olivat 11 mm. 22 3/!; sek. ja 11 min. 23 1/ 5 sek.

*

*

*

Austraaliassa kilpailevat keskenään Sydneyn, Melbournen ja
Adelaiden yliopistot. Nämä kilpailut alkoivat jo 10 vuotta takaperm. Kiertopalkinnon, jonka voittaja näissä kilpasouduissa saa
vuoden ajaksi haltuunsa, ovat Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen
soutajat hankkineet keskenänsä keräämällään rahasummalla. Kymmenestä kilpasoudusta on Sydney voittanut viisi, Melbourne kolme
ja Adelaide kaksi. Tämänvuotisessa kilpailussa, joka oli yhdestoista, voitti Sydney.
Tänä vuonna suoritettiin soutu kesäk. 4 p:nä Adelaiden luona
eräällä joella, jolla kuljettava 3 engl. penikulman pituinen matka
voitiin mitata melkeen suorassa viivassa.
Sydneyn vene oli etunenässä alusta alkaen ja pysyi koko
matkan ensimmäisenä sekä voitti kuudella veneenpituudella. Adelaiden ja Melbournen kesken syntyi kiihkeä taistelu toisesta sijasta.
Ne näyttivät tasaväkisiltä ja kulkivat kauvan rinnatusten. Adelaiden onnistui kuitenkin aivan viime hetkellä päästä 1/:l veneenpituutta edelle, joten se siis toisena saapui perille.

)J) I)jautlfangohda.

E.

iitollisuudella täytyy meidän tunnustaa, ettei meidän aikamme
polkupyöriä ole verrattava niihin epämukaviin koneisiin, joilla ennen - noin 10 vuotta sitten - ajettiin. Vuosi vuodelta on niitä
parannettu ja kevennetty - ja varmaan tuopi tuleva vuosikin
joitakin uutuuksia mukanaan.
Näiden alituisten muutosten alaisena ovat tietysti ohjaustangotkin olleet, ja nykyjään tuskln löytyy kahta tehdasta, joiden
ohjanstangoilla olisi aivan sama rakenne. Englantilaisissa ja varsinkin saksalaisissa pyöl'issä on ohjaustanko enimmäkseen vaakasuora ja pitkähkö, ranskalaisissa ja amerikalaisissa sitä vastoin
lyhempi ja alas- tahi ylöspäin käännetty.
Yhtä vaihtelevat kuin ohjaustangot, ovat pyörämiesten mielipiteet niistä. Toiset pitävät vaakasuoria, toiset käännetyitä pal'empina; toiset antavat etusijan pitkille, toiset lyhyille. Mihinkään
yksimielisyyteen emme ole tämän asian suhteen päässeet.
Ja kuitenkin - jos tal'kastamme noita pyörämiehiä, joita
nykyään liikkuu laumottain sekä kaupungissa että maan kylissä,
niin huomaamme kyllä pian jotakin yhteistä heidän ajossaan. Jos
ajaja ei ole vanhus, eikä nainen eikä vasta-alkaja, niin hän ei useimmiten- pidä käsiään ohjaustangon kädensijoilla, vaan jon-

-
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kUl?- verran likempänä sen keskikohtaa, olipa hänellä sitte suora
tahi käännetty, pitkä tahi lyhyt ohjaustanko .
. Tästä tulemme siihen johtopäätökseen, että nykyiset ohjaustangot, sekä pitkät että lyhyt, ovat yhä vielä liian pitkät.
Pyöriitä vaaditaan, että ne ovat niin kepeitä kuin mahdollista. j~ joka millimeteri, joka ·niissä nähdään joutavaksi, katkaistaan pois. Ohjaustangoista saisi katkaista kolmannen tahi neljännen osan pois, ja ne olisivat sittenkin kyllä pitkät.

•

'-ero ogur I)eilu.
JhdItifd raroiItiIpaiIuf ja IjrroonItanroafun.
U seasti on moitittu valtion toimeenpanemia ravikilpailuja ja
niitä vastaan väitetty, että ne ovat eläinrääkkäystä, että ne eivät
vaikuta hevosl'odun parantamiseen, ja että siis niihin uhratut varat ovat hukkaan menneet.
Näissä väitteissä kuitenkin on niin vähän perää, niin vähän
järkeä, että tuskin tarvittaisi niihin vastata, joll'ei ajattelemattomuus
alituisesti toistaisi niitä, ja joll'eivät ne koskisi hevoskasvatusta.
s. o. asiata, jolla on suuri merkitys kansantaloudellisessa elämässämme.
Mitä ensin tulee väitteeseen, että ravisportti olisi eläilll'ääkräystä, niin se on suorastaan naurettavaa. Hyvästi ruokittu ja;
kilpailuun valmistettu - "träänattu" - hevonen suorittaa kolmen vil'stan pituisen radan niin vähällä vaivalla, niin iloisesti ja
halukkaasti, että se silminnähtävästi itse nauttii tästä urheilusta.
Pää pystyssä, silmät palavina, sieramet väljinä, kaula kauniisti
koukistettuna esiintyy nykyinen juoksija radalla tanssiellen toiselta jalalta toiselle kärsimättömästi odottaen kellon pamausta, ja
kiitäen sitte eteenpäin nuolen nopeudella. Ei, ei l'ääkätty eläin
esiinny tällä tavoin, ei voimaton, heikko olento niin voisi nauttia
semmoisesta voimistelusta, kuin juoksija silminnähtävästi tekee.
Se "'apa millä raviurheilunharrastajat nykyään valmistavat juoksijansa, ei enää ole l'ääkkäystä, vaan päinvastoin virkistävää, vahvistavaa voimistelua hevoselle, joka moisista harjoituksista lähtee toista vertaa voimakkaampana ja jäntevämpänä.
Joskus kyllä voi t,a pahtua, että joku hevosenomistaja tietämättömyydessään koettaa lJiiskaamalla ja kiduttamalla pakottaa hevos-
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tansa juoksijaksi. Pian kuitenkin semmomen henkilö tulee huomaamaan, ettei minkäänlaista menestystä tuommoisesta menettelytavasta ole odotettavissa, ja että aUtoastaan hyvästi ruokittu j a kilpailuun valmistettu hevonen lähtee voittajana taistelusta. Ja kokemuksesta viisastuneena hänkin l"Upeaa huolellisella hoidolla ja j ärkiperäisellä kohtelemisella valmistamaan juoksijaansa tuleviin kilpailuihin ja voittoihin. T ämä siis on syynä siihen, että nykyään ylimalkaan tuodaan juoksijat erinomattain hyvästi hoidettuina ja
valmistettuina yleisiin ravikilpailuihin.
Mitä taas tulee kilpailuj en vaikutukseen itse hevoskasvatukseen, niin ei voi kieltää, että tämä usean vuoden aikana on
ollut pienempi kuin olisi suotava ja on toivottu. Kun ensin
pantiin kilpailuja toimeen, niin oli juoksijoita vähän, ei kannattanut siis kieltää huonompia ja siitokseen tykkänään kelpaamattomiakaan hevosia osanotosta, j a niin tuli monta heikkoa, kelpaamatonta juoksijaa palkituksi , josta kaksinkertainen haitta syntyi: ensiksi, että semmoiset hevoset tulivat käytetyiksi siitokseen,
j a toiseksi, että hevosenomistajat ja juoksu-urheilun harrastajat
saivat tykkänään väärän käsit.yksen siitä ulkomuodosta, jota olisi
vaadittava ja Suomen hevosessa suotava.
Tällä alalla on kuitenkin suuri muut.os parempaan päin tapahtunut. Palkintotuomarikunta on voinut olla ankarampi, Ja
nykyään kilparadalla esiintyviä hevosia voidaan ylimalkaan jo sanoa
siitoseläimiksi, joista voi toivoa parannusta itsehevosrodussamme.
"Mitä", kysyy ehkä lukijamme, "mitäs yhteyttä voinee olla
raviurheilun ja hevoskasvatuksen välillä '? mitä se voi vaikuttaa
hevoskasvatukseen, jos yksi tai toinen juoksija suorittaa radan
sekunnin lyhyemmällä tai pitemmällä aj alla ?"
Ravikilpailun suuri merkitys juuri Suomen hevoskasvatukselle käy selville, jos muistaa minkälainen tuo Suomen hevonen
oikeastaan on ; jos muistaa, että se itsessään yhdistää ominaisu uksia niin erilaisia toinen toisestaan, että tuskin ymmärtänee miten
niitä voi löytää samassa luontokappaleessa yhdistettyinä. Suomen hevonen on nimittäin yht'aikaa vahva, luja työhevonen
ja samalla liikkuvain en, kestävä matkahevonen ja vielä joksikin
etevä juoksija. Tähän monipuolisuuteen katsottuna voikin täydellä

syyllä väittää, ettei mikään muu hevoslaji tässä su hteessa vedä
vertoja Suomen hevoselle. Ja tätä monipuolisuutta juoksijoilla
etupäässä säilyttävät ja kehittävät yleiset kilpa- aj ot ja maassa vallitseva yleinen taipumus kilpa-ajoihin, sekä myöskin hevoskasvattaji en tapa käyttää hevosiansa aina nuoresta ijästä alkaen työhön.
Tiistii hevosen monipuolisuudesta kelTotaan eräässä ulkomaalaisessakin teoksessa 1).
') 1ntemationales Traber-A lb ulll. Berlin \V. Paulis Nachfolger 1895.
"Ravikilpai lu Suom essa on sanan tiiysilllmä~sii merkityksessii kansallinen urh eilu. joka on löy tänyt ti ensä kansan syvimpiin kerroksiiu, j a jolla
sentiihtlen on ollut mitii suul'in vaikutus maan hevo~ka;;;vatukseen. TiiW
seikkna ehkä onkin kiittäminen siitä, ettii Suomen h evonen, huo limatta ajo ittain hllonosta moast a ja kovasta työstii, on siiilyttiinyt harvinaisen liikkll\' a~~lImlen ja e rityis en juoks ukyvYll, j ommoista ei muualla maalaishevosl'Ouussa ole löyuettiivissii.
Sen johdosta, että se kaikkeen kelpaa, on Suom en he \'onen tullut j onkinlaiseksi yleishe voseksi, "kaikki en käskettäväksi" re ngiksi, jonka yksi n tä.y tyy
kaikki toimittaa. Ettei se näin ollen, voi kull akin erityisalalla t äyttäii korkeimpia vaatimuksia, on luonnollista. Vet ohevosena se ei vedä vertoja englantilaisell e eli belgialaise lle raskaalle vetojuhdalle, y htä vähän kuin sitä juoksijana
voi asettaa venäläisen t ai am erikalaisen suurijuoksijan rinnalle. Kuitenkin
on se, mitii Suomen h evone n vetiijänii, matkahevosena j a juoksiana saa aikaan , hnomiota ansaitsevaa ja merkillistä, ku n ottaa lukuun hevosen vähiii.
sen korkeuden.
Vaikka se sä'än kohdalt..'1. on ainoastaan 145-160 cm korkuinen, voi Suomen hevon en viikottain ja kuukam;ittain, parivaljaissa vetäen raskasta motsalaista auraa, viiäntiiii savimaata noin 15-20 cm syvältii; voi metrin syvyises tii lumesta huo limatta vetää 30-60 cm paksuisia hirsi ä m etsäst ä ; voi
miikisiJlii, vaikka muuten hyvästi rakennetuilla maanteillä pari kolme piiiviiii
y htiil1littaa kuljctta.'1. 2-3 matkustajaa noin 120-150:kin kilometriä V IIOrokaud m;sa; voi vihdoin juosta 3 kilometrin pituisen radan 5:ssiikin minulltissa
ja 10-20 Rekllnllissa. Sanalla sano en Suomen h evonen saavuttaa tuloksia,
jotka juuri niiden monipuolisuuteen katsoe n, ovat suorastaan ihmeteltäviä.
kaiken tämän ohessa on se aina yhtä hyvällä tuulella, täyttää kaikki
t ehtiiviinsä nö.rryydellä, j ota ke rrassaan voi sanoa mallikelpoiseks i. Titmiin

Ja

eriWi in mi ellyttävän luonn onlaadun lisäksi tulee vielä tyytyviiisYY>l, jota
tuskil'l missiiiin toisessa h evosrodllR~a ta paa. Hyvin vaatimatonna sekii app een ettii hoidon fluhteen , on Snomen hevon en karaistu, harvo in ki peii ja
siis oikea hevosen ihanne Suom enm aan pohjoisessa kovassa ilmanalassa. ~
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Voidakseen säilyttää Suomen hevosen monipuoliset ommalsuudet, ei löytyne toista niin tehokasta keinoa, kun nyt käytännössä olevat juoksukilpailut. Juokf;lu .kolmen virstan pitkällä ra·
dalla vaatii ensiksi erittäin vahvoja keuhkoja ja kestäviä lihaksia; se kaipaa e.rinomattain vahvoja jalkoja, jänteviä jäntereitä ja
teräskovia kavioita. Juoksukoe radalla, jossa ei saa ruoskaa käyttää, on vihdoin ainoa keino eroittaa laiskat, vetelät hevoset tulisista, halukkaista, jotka omistavat tuon nöyrän, vilkkaan, kaikkiin
vaatimuksiin valmiin luonteen, joka tekee Suomen hevosen niin
miellyttäväksi, niin viehättäväksi Suomen hevosmiehen sydämmelle.
Säilyttääkseen juuri tuota Suomen hevosen herttaista mainetta meidän sitä vähemmin sopii luopua juoksukilpailuista, koska
nykyinen ponnistus, suurentaa Suomen hevosen ruumiinrakennnsta, tuottaa vaaran, että tuo kiitetty vilppaus ja liikkuvaisuus
tulisi vähenemään. Suuri hevonen on ylimalkaan veltompi, laiskempi eikä niin terävä kun pienempi. Meidän tulee siis ravikokeitten kautta poistaa laiskat, veltot hevoset sekä radalta että
siitoksesta, ja palkita ja siitokseen käyttää suurikasvuiset, mutta
samassa navakat ja terävät juoksijat. Niitten lukumäärän tulee
tietvrsti aluksi olla rajoitettu; aikaa voittaen niitä tulee olemaan
yhtä lukuisasti kuin tätä ennen pikkujuoksijoita on ollut.
Olkoon viimeksi vielä mainittu juoksu-urheilun suuresta vaikutuksesta ajajaan. Harjoittaessaan juoksijaansa ja sitä kilpailuihin
valmistellessaan, oppii hän tuntemaan hevosensa perinpohjaisesti.
Hän tulee tietämään, miten paljo hevonen sietää ilman, että se käy
haluttomaksi, hän oppii ruokkimaan sitä, hoitamaan sen jalkoja ja
kavioita, hän tutustuu hevoseensa ja oppii rakastamaan tätä jaloa
eläintä, joka aina on valmis uhraamaan voimiansa herransa ja
hoitajansa palveluksessa - hän muuttuu sanalla sanoen hevosmieheksi, joka samalla voi vaatia mitä suurempia tehtiiviä hevoseltansa ja samalla osaa antaa sille semmoista hoitoa, että hevonen kel'llaasti ja vapaaehtoisesti näitä vaatimuksia täyttää. .Eikä
ole mitään enemmän mieltä teroittavaa ja hermoja vahvistavaa, kuin
raviharjoitus, kun tyynenä talvi päivänä halukas juoksija re'en

edessä, kuolamihin painaen, tuulen vauhdilla lentää yli peilikirkasta, teräskiiltävää jäätä.
Ei, ravisportti on jalo urheilu ja tapahtukoon mitä muutoksia tahansa hevosrodun jalostamista varten asetetuissa toimenpiteissä, l\iin eivät ravikilpailut tule poistetuiksi niinkauan kun
Suomen hevonen on arvossa pidetty sekä matka- ja työ- että
juoksijahevosena.
E. F.

.)~,.

~hfib}ird

rruden~aan

kilpa-ajoi :fr)ulunhl}Iän rabaIIa.

läänin hevosmiehet ovat joka vuosi panneet toimeen hevosnäyttelyjä, joissa paraita siitoskykyisiä sekä oriita että
tammoja on palkittu. Luulisi että Etelä-Suomessa ja varsinkin
Uudellamllalla, missä on kosolta suuria tilanomistajia, hevosen
hoito ja kMvattaminen olisi huomattavampaa laatua kuin muualla.
Niin ei kumminkaan asianlaita ole. Se on käynyt selvästi näkyviin näissä. mainituissa hevosnäyttelyissä. Ensiksikin ei hevosia
ole tuotu näytteille niin suuressa määrin kuin toivoa sopisi näin
tiheään asutusta seudusta. . Toiseksi ei nämä näytteille tuodut
hevoset ole erityisempää huomiota puoleensa vetäneet. Joukossa
on tosin ollut hyviäkin hevosia, vaan yleensä on näihin näyttelyihin katsoen hevosen hoito Uudellamaalla vielä alkukehityksessään. Edistys parempaan päin .on jo kumminkin huomattavissa.
Uudenmaa:n läänin hevosmiehetovat nim. miehissä käyneet käsiksi
hevoshoid~n parantamiseen. Siitä on todistuksena viime syys1
kuun 10 ;p:nä Oulunkylän radalla toimeenpannut kilpa-ajot. Jo
aikaisemminkin oli Uudenmaan läänin hevosmiesten piirissä ollut
puheena ravikilpailujen
aikaansaaminen, vaan syystä tahi toisesta
I
jäi tuuma ikumiUinkin toistaiseksi toteuttamatta. Vasta viime kevännä, ku,n. tilanomistaja J. W~ Furuhjelm· lahjoitti Uudenmaan
läänin hevosystäväin yhdistykselle kallisarvoisen, 1,000 ruplan
maksavan maljan, josta yksinomaa oriit saisivat kilpailla, päätettiin kauan kytenyt tuuma toteuttaa ja panna tänä syksynä kilpaI

-

244

ajot toimeen. Sitä paitsi oli asiaa harrastavien yhdistyksen jäsenten keskuudessa kerätty sievonen summa, jolla ~oli ostettu toinen

J.

n: Furuhjelmin malja.

malja, josta tammat saisivat kilpailla. Tämä jälkimmäinen malja
on maksanut 1,000 markkaa.

-
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Nämä suurenmoiset palkintomaijat ja sen lisäksi ravi-urheilun elpyvä harrastus olivat viime syyskuun 10 p:nä k:lo 4 i. p.
houkutelleet Oulunkylän kilpa-ajoihin useita tunnetuita juoksijoita eri osista maatamme, ei ainoastaan yksinomaan Uudeltamaalta. Vielä useampiakin hevosia olisi kilpailuun saapunut, jos
ei hevosystäväinyhdistys olisi toivomuksenaan lausunut, että hevosenomistaja kilpailussa itse ajaisi hevostansa. Tämä oli pakottanut monen hevosmiehen jäämään pois kilpa·ajoista. Muuten on
kerrassaan paikallaan tämä Uudenmaan läänin hevosystäväin yhdistyksen alkuunpanema tuuma, että hevosenomistaja, mikäli mahdollista, ajakoon itse hevostaan.
Kaikkiaan oli kilpailuun ilmoitettu tällä kertaa 8 Ol·itta ja 7
tammaa.
Lnettelemme kilpailevat hevoset siinä järjestyksessä kun ne
juoksivat ja samalla mainitsemme niiden saavuttamat tulokset.
Tilanomistaja A. Ramstenin Viipurista, 14-vuotias, 152 cm
korkuinen ruskea ori "Ilves" (ennätys 5 min. 54 sek.)
Tilanomistaja K. von Haartmanin Helsingin pitäjästä, 15vuotias, 156 cm korkuinen harmaa ori "Orion" (6 min. 20 sek.)
Maanviljelijä A. Lindforsin Eurasta, 6-vuotias, 150 cm korkuinen raudikko tamma "Extra" (6 min. 13 sek.)
Kreivi N. Sieversin Räisälästä, 7-vuotias, 153 cm korkuinen
musta ori "Ilves" (6 min. 11 sek.)
Vapaaherra Hj. Stackelbergin Vihdistä, 6-vuotias, 161 cm
korkuinen raudikko ori "Eol" (5 min. 4.9 sek)
Kauppias A. Jänkin Kokkolasta, 7-vuotias, 152 cm korkuinen
ruskea tamma "Varma" (6 min. 8 sek.)
Maanviljelijä F . Saaren Jämsästä, lO-vuotias, 153 cm korkuinen, ruskea tamma "Vappu" (6 min. 15 sek.)
Kreivi N. Sieversin Raivolasta, 7-vuotias, 155 cm korkuinen
harmaa tamma "Muschka" (6 min. 8 sek.)
Kauppias J. E. Salvesenin Jyväskylästä, 5-vuotias, 151 cm
korkuinen musta ori "Härmänpoika" (6 min. 12 sek.)
Kilpailun keskeyttivät pitkän laukan takia:
Tilanomistaja E. Pentzinin Mäntsälästä, 10-vuotias, 160 cm
korkuinen punaraudikko tamma "Erin".
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Varat.uomari G. Ehrnrothin Helsingistä, 5-vuotias, 160 ClIi
korkuinen raudikko ori "Onnonue".
Kauppias J. Penttisen Kaustisi~ta, 6-vnotias, 151 cm korkuinen ruskea tamma "Liukas".
Seuraavat kilpailuun ilmoittautuneet eivät ajaneet hevosilIaan:
Tilanomistaja A. Ramstenin Viipurista, 10-vuotias, 159 cm
korkuinen ruskea tamma "Vappu".
Tilanomistaja A. Vahrenin Helsingin pitäjästä, 6-vnotias, 153
cm korkuinen rauuikko ori "Reipas" .
Tilanomistaja E. H. Backmanin Tuusulasta, 12-vuotias, 159
cm korkuinen musta ori "Poika".
Siis viidestätoista kilpailuun ilmoittautuneesta hevosesta aInoastaan yhdeksän juoksi radan kolmeen kertaan, yhteensä 3,207
metriä. Kaikki muut hevosenomistajat, paitsi kreivi N. Sievers
ja J. E. Salvesen, ajoivat itse asianomaisia hevosiaan.
Tunnettua Ol'itta, monissa valtion kilpa-ajoissa palkinnon
saanutta "Vihuria", ajoi omistajansa Ramsten, ja tekikin hän tehtävänsä maltillisesti, vaan ehkä liian varovaisesti. Jos olisi toinen
ajaja ollut, olisi varmaankin Vihurin ennätys ollut jotakuta sekuntia parempi. Vaan silloin ei Vihurin juoksu arvatenkaan olisi
ollut niin tasaista ja kaunista kuin se nyt oli. J;Jrityisen tunnustuksen ansaitsee hm R siitä, ettei hän ruvennut ajoa pitkittämään
tammallaan "Lintu", kun hän huomasi, ettei hevonen ollut j lloksutuul ella.
Tilanomistaja K. von HaaJ"tmanin "Orion" on ehktt laiskansitKeä, koska ajajan täytyi huitoa käsillilän, hevosta kiihdyttääkseen .
Tämmöinen ei kuulu oikealle hevosmiehelle.
Tilanomistaja G. Ehmroth ei mielestäni sovi kilpa-ajajaksi,
sillä hän on liian painava sulkassa. Muutenkin hän hätyytti tulista "Ormondea" ehkä liiemmäksi, joten sai sen pitkältä laukkaamaan. "Onnonde" on hevonen, josta hyvän ja maltillisen ajajan
opettamana tulee varma juoksija.
Päivän sankari ja Furuhj elmin maljan voittaja, vpahra Hj.
Stackelbergin mlHlikko ori ,, 'Ji~ol" on hyvin hoiJettu, tanakka
j a siroluinen hevonen. Luontoa ja doisnntt.a on tässä hevosessa
kyllältä. Ka unis on sillä pää, kaareva kaula, voimaka~ ja suh-

teeUinen rint,a, sirot, vaan sama.lla tuk evat jalat, jotakllinh"in täyf!Pllisesti muodostnnut takal"llumis. Siis kaikin puolin sekä siitoshevosen että juoksijan hyvät olllinaisuudet. "Eol" on tunnettua
.illok~ijasukua: son isä oli "Pamaus" ja omo "Piiju". Syntynyt
on ,,'JiJol" Kiihtelysvaaras&'t. Aikaisommin ei "Eol" ole radalla
saavutta.nut huomattavampia tuloksia. Vaan joudnttuaan nykyisen
omistajansa käsiin, voi varmuudella toivoa, että tämä hevonen, jos
0i luonnonesteitä satu, tulee vielä lyömään kilpa·ajoradoillamme
Suomen rekordin, joka nykyään on nHurralla". Nyt oli "Eol" kaikin
puolin hyväsSä kilpa-ajokunnossa. Erityistä mainitsemista ansait- --------- - --._._._--- ,.-- - ---- -- - - - - ,

see hevosen omistaja, vpahra Stackolborg, joka tulista OI·ittaan
ajoi varmalla kädellä ja oikean hevosmiehen tavoin. Ei liikaa
hätäilemistä ollut huomattavissa. Tyynenä ja rauhallisena hän
ohjasi. Tasaista ja kaunista oli niinmuodoin hevosen juoksukin.
Vannaa on, ottä Eolin ennätys olisi ollut melkoista loistavampi,
jos -ei niin sateinen ja raskas ilma olisi ollut, kun kilpa-ajopäivänä
oli. Ensimmäisen virstan juoksi se 1 min. 54 sek., toisen 1 min.
;)7 sek. ja kohnannen 1 min. 58 sek. = 5 min. 49 sek.
Esitämmo tässä Suomen Urheilulohdon lukijoille Furuhjelmin maljan voittajan, "Eolin" kuvan ,ajajineen.
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'l'ammoista asettaisin näissä kilpa-ajoissa etusijaani tilanomistaja E. Pentzinin "Erinin", joka on suhteellisesti kaunis ja hyvin
hoidettu hevonen. Aj aja hätyytti hevosta liiellllUuksi, joten hevonen teki pitkän laukan .
Muut kilpa-ajoihin osaaottaneet ajoivat tyynesti ja tottuneesti
hevosiaan.
Kilpailujen kestäessä lausuttiin monelta taholta paheksumista sitä vastaan, että lainkaan näin sateisena päivänä ryhdyttiin
ajoa toimittamaan. Sillä melkein lakkaamatta satoi kilpailun kestäessä. Vaan ei sillä hyvä. Jo koko sen päiVää, aina aamu sta alkaen
oli rankasti valunut vettä, joten ratakin oli ehtinyt ]Jehmittyä ja
käydä epäkuntoon. Varsinkin raskaammat hevoset kärsivät paljon
radan huonoudesta. H elppo asia olisi ollut asianomaisten lykätä
kilpa-ajot seuraavaksi kauniiksi päiväksi. Yleisökin, j oka oli kilpailuissa saapuvilla, sai paraansa mukaan värjötellä rankkasateessa.
T oivoa sopii, että vastaisuudessa tämä epäkohta korjataan, ettei
nilIl. kilpa-ajoja panna toimeen epäsuotuisalla säällä, sillä mahdoton
on hevosten jaksaa silloin juosta.
Uudenmaan läänin hevosystäväin yhdistys aikoo vastaisen
varalle rakentaa Oulunkylän radalle yleisöäkin varten välttämättömiä suojuksia tuulta ja sadetta vastaan.
Ensi kevänä kilpaillaan uudestaan Furuhjelmin maljasta.
Sitä paitsi on pari innokasta hevosmiestä lahjoittanut yhdistykselle 1,000 mk, minkä SUllllllan saa se henkilö, jonka hevonen
seuraavassa yhdistyksen toimeenpanemassa kilpailussa paraiten
juoksee.
Näissä kilpa-ajoissa e1 voitu tällä kertaa yhdistyksen maIjaa
tammoja var ten antaa, kun ei yksikään tammahevonen juossut
määrättyyn kuuteen minuttiin k olmea virstaa.
Yleensä voi sanoa, että kilpa-ajoihin tuodut hevoset olivat
hyvin hoidettuja ja on kilpa-ajoja epäsuotuisaan säähän nähden
pidettävä kaikin puolin onnistuneina.
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ffiäänniH
osanotto-oikeudesta kilpailuun tilanomistaja J. W. Furuhjelmin
Uudenmaan läänin Heoosystäo ä inyhdistykselle
lahjoittamasta hopeapokaalista.

§

1.

Kilpailu t toimitt>taan Sillalla maalla, etllpilii~sä Onlnnky Iän radalla.
aikana, jonka Uudenmaan lää nin H eyos'ystäväinyhdi~t'yksell toimikunta lä,
hemmin määrää.
g;j 'l

~.

Kilpailuun ~aa osaaottaa ainoastaan S uomessa syntyneet nelivuotiaat
tai sitä vanhemmat oriit, jotka ilman kengittii o \' at viihintiiiin 1')0 cm korkeat sä'än kohdalta ja joilla muutoin on siitoseläimelle sopiva' rHmuiinrakenne sekä joilla ei ole sellaisia vikoja tai vammoja, joiden palkintotnomarit
voivat katsoa alen tavan hevosen siito;,;- tai myyntiarvoa.

§ 3.
Radan pitunden, joka on juostava, tul ee olla kolme vil-staa, vastaaV:L
3,207 metri ä.

§ -1.
P okaalin saa ~e henkilö, j onka om i ~tama sama hevonen kolmessa e ri
kilpailussa, joista kahdessa peräkkäin, on juos~llt radan I'yll immässä ajassa,
ei kumminkaan pitemmässä aj assa kuin kuuden minuutin knllles:;a.
§

;j.

Kunkin kilpailun jälkeen kaiverretaan 'yhdistyksen toimenpidon kautta
palkinnommajan n imi ja ennätys sekä hovosen omistajan nimi pokaaliin ~uo
men- tahi ruotsinki elellä h evosenomistajan toiv om uksen mukaan.
P okaalin saa, ellei y hdistys toisin määrää, palkinnonsaajan omistaja
pitää se uraavaan kilpa ilnun saakka, jolloin hänen tulee vastaiseen kilpailuun
osanotto-oikeuden menettämisen uhaUa se to imikunnalle jättää.
§ 6.

,Ju oksun tulee olla puhdasta eikä useampia kuiu neljii rikkomnsta,
korkeintaan kaksitoista laukkaa saa tapahtn a.

§ 7.

L. P.

Kilpailussa ei saa käyttää piiskaa tai rat~uruoskaa.

--

§ 8.
Palkintotuomal"it kilpailuun \'alitsee Hevosystä\'äinyhdistyksen toimi,
kunta..
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§ 9.
Kilpailun paika~ta ja iljasta ilmoittaa yhdi:4ys sopivalla tllvalla, vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailua.

§

10:

Osanotto-oikeudesta kilpailuun suoritetaan l;isäänkiljoitusmaksuua kaksikymmentä markkaa, joka summa ::;amoin kuin pääsymaksnt kilpailuihin ja
muut tulot lankeavat Hevosyslliväiuyhdistykselle. IlmoitllH osanotosta kilpailuun on tehtävä yhdistyksen sihteerille viimeistään viikkoa ennen kilpailua.
:j:

*

Kilpailua "Uudenmaan läänin Hevosystäväinyhdi::;tyksen kilpailupokaalista tammoja varten" koskevat samat säännöt kuin yllämainitut osanotto-oikeudesta kilpailuun tilanomistaja J . W. Furuhjelmin kilpailupokaalista
oriita varten sillä lisäyksellä 2:seen §:ään, että nähtävästi tiineenä oleva
tamma ei saa osaa ottaa kilpailuun.

lliinIt.
ffianmwn utnfi-tttl):eiIttllfa maallramm:e.
Oloihill1mll perehtymätön henkilö otaksuisi varmaan, että sellaisessa mn,assa, missä on niin paljon vettä kuin meidän maassamnw, uinti-urheilu olisi el'iWi.in suosittu ja uimataito aivan yleinen. Vaan, ikävii kyllä, täytyy meidän tunnustan" että asianlaita
on aivan päinvastainen. Tilastolliset tiedot hukkuneista osott,avat,
että me tässä suhteessa olemme pahasti takapajulla. On melkein
mahdotonta yrittää selvittelemään seikkaperäisiä syitä tähän "epäkohtaan", mutta semaavassa tahdon kuitenkin esittää muutamia
mietteitä kysymyksessä olevasta aineesta.
On jotensakin tavallista, että ihmiset painostavassa kesäkuumumlessa etsivät virkistystä viileästä meri- tai jäl'vikylvystä.
Mutta kun amingon säteet. ovat hetkeksi herenneet harteita polttamasta, silloin myöskin säännöllisesti useimmat unohtavat kylvyn
erinomaisen hyvän vaikutuksen eivätkä huoli aaltojen helmaan
heittäytyä. On aivan luonnollista, ettei tällaisilta "uimareilta" voi
minkiiänlaista uimataitoa vaatia. Useat ihmiset taas arvelevat
olovan kylliksi, jos kerran kastelevat ruumistaan vedessä tekemäWi minkäänlaisia Ilintiliikkeitä. Mutta t,ämä ei ole muuta kuin
kylvyn arvon vähentämistä ja sitä suuressa määrässä. Liikkeet
vedessähän juuri tekevät nämät luonnonkylvyt niin hyvää vaikuttaviksi. Ja ovathan ne juuri nämät vapaat liikkeet, jotka tekevät oleskelun tuossa kosteassa elementissä niin todellisesti nautintoI'ikkaaksi.
Moni luulee, eWi uirnatail10n oppiminen on äärettömän vaikeata.
Mutta niin ei suinkaan ole laita. Ainuastaan vähäist.ä rauhallisllntta ja mielenmattia nouuattaen voi kuka tahansa uimataitoisen
5
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toverin t.ai jonkun uimakäsikirjan Ja parin korkkipussin avulla
oppia varsinaiset uintiliikkeet sekä, ne opittuaan, liikkumistaidon
vedessä. Paitsi tätä annetaan esim. Helsingissä uintiopetusta Val'sinaisess~ uimakoulussa. Ihlllf\teltåvä on kuitenkin, että niin ha]'vat tätii opet.usta käyttävät hyväkseen. Viime vuosina on maksavi en oppilasten lukumäärä noussut ainoastaan kymmenkuntaan.
BJipä ole Helsingin uimaseuran järjestämiin maksuttoll1iin kmsseihinkaan kaupungissa oleskelevia kouluoppilaita varten ilmoittautunut runsaammin osanottajia. T ekeepä mieli tämän johdosta kysyä: mitä ajattelevat vanhemmat kun eivät paremmin pidä huolta
lapsistaan '? Eiköhän moni ' näistä lapsista voisi tällaisen säännöllisen kylpemisen kautta saada terveyttä ja voimia ja ehkä niistä
nseakin joskus tulee sellaiseen tilaan, että uimataito olisi välttämätön sekä omaksi että toisten pnlastall1iseksi!
Ylläll1ainittuja seikkoja :;illl1iillä pitäen tullee selviisti huomaamaan, ettei uill1ataito jumi korkealle meidän maassamme ole kehittynyt. liJtenkin tuntuu kummalta se seikka, että saaristolaisemme, jotka
enemmän kuin muut ovat ja tulevat olemaan tekemisessä veden
kanssa, se kun on heidiin "peltonsa", melkein poikkeuksetta eivät
tailla uida. Jos vene saal'istolaiselta tuulessa kaatuu vaikkapa
vaan jonkun sylen pääsSä rannasta, hukkuu hän, joll ei apua heti
ole saatavissa. Sama on laita sisämaassakin suurempien vesien
varsilla. Jokien ja ]Jienempien vesien rannikoilla asuvat sitä vastoin ovat melkein säännöll isosti uintitaitoisia. Mistä tähänkin lienee syy etsittävissä, on hyvin vaikea sanoa. Se vaan on varmaa,
että jotain on tehtävä ja pontevasti toimittava tilan parantamiseksi tässä kohdassa, jollemme tahdo, että hukkuneitten luku kesä
kesältä kasvamistaan kasvaa, vaikka useassakin tapauksessa vähäinenkin uimataito olisi tehnyt pelastumisen mahdolliseksi. Tehokkaimmin minun mielestäni tässä vaikuttanee, että sekä vanhemmat että opettajat rupeavat enemmän asiata ajattelemaan ja väsymättä kokevat suojakkiensa mieliin teroittaa miten hyödyllinen ja
välttämätön uima taito un sekä vedenhädästä pelastumiselle että terveydelle.
O. Ellman .
-

- +----

lliimafaibtnlfa

1Ruot~!tra

ja <frllglanni!tfa.

Ken 'fukholman kaupungissa on jalkaisin tahi raitiovaunussa
liikkunut Waasan-siltaa pitkin, on varmaankin Mälari-järven puolella huomannut muhkean, palatsinmuotoisen rakennuksen, jonka
ptnseinällä olevan vaatimattoman ilmoituskirjoituksen sijaan saattaisi piirtäii: tässlL sijait.see B~urooJlan kuului sin uimalaitos. Onko
Uilllii suuri rakenmis ja tunnettu laitos pidettävä jonkinllloisena
tuloksena siitä yleisestä harrastuksesta, jolla Ilimaurheilua Ruotsissa on tämän vuosisadan alusta alkaen ha,rjoitettu, tahi onko
mainittu lait.os itse ollut päävaikuttimena siihen, että uimista ja
uimaopetusta siellä niin yleisesti harrastetaan, siitä nyt en saata
varmuudella selkoa tehdä. Sen vaan tiedän, että tilavampaa ja
ajanmukaisempaa uimalaitosta kuin kysymyksessä oleva en missään ole nähnyt, ja senkin t.iedän, että uimaurheilu tässä meidän
läntisessä naapurimaassamme on jo vuosikymmeniä ollut ja on yhä
vieläkin korkeammalla kannalla kuin missään muussa Euroopan
maassa, Englantia mahdollisesti lukuun ottamatta.
Ruotsinm!:tan monilukuisista uimaseuroista on "Tukholman
uimaseura" vanhin. Se perustettiin jo vuonna 1827. Tätä nykyä
on se siis toiminnassa ollut 71 vuotta. Pitkän vaikutusaikansa
kuluessa on tämä sema aikaansaanut sanomattoman paljon uimisen hyväksi, etupäässä kotimaassaan, mutta välillisesti muuallakin
maailmassa. Se on kasvattanut uimataiteilijoita tuhansittain, jotka
sitten kaikkialla maansa eri osissa ovat innolla ja menestyksellä
leviUäneet taitoa tässä tärkeässä urheilulajissa. Niinpä esimerkiksi kerrotaan, että eräs rfukholrnan uimalaitoksessa uimamaisteriksi vihitty pappismies, joka muutalllia vuosia sitten kuoli, oli
eläissään toimeenpannut noin 300 promotsioonia.
Aikaa myöden on uimataito Ruotsissa kehittynyt vallan hämmästyttävän korkealle kannalle. Varsinkin hyppyharjoituksissaan
ovat ruotsalaiset erinomaisia mestaria. Tällä erikoisalalla he
epäilemiiWi ovat etevimmät maailmassa. Sellaisia rohkeita, "konstikkaita" ja sanomatt,oman kauniita hyppäyksiä, kuin Ruotsissa
suoritetaan, ei saa missään muualla maailmassa nähdä. Niitä kat-
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sellessaan hämmästyvät itse englantilaisetkin, jotka muuten kaikilla
ruumiillisten harjoitusten eri aloilla ovat niin merkillisen eteviä,
Noin 37~38 jalan korkuisia hyppäyksiä suorittavat Tukholmassa
nuoret poikanulikat, vieläpä harmaa'päiset vanhuksetkin, Maailmanrekordin tällä alalla 81 jalkaa -- tavallisen kirkontornin korkeus -- senkin on eräs ruotsalainen voittanut. Ja naiset sitten!
Nehän Ruotsissa ovat melkein yhtä taitavia uimareita kuin miehetkin. Tornien toiselta ja kolmannelta lavalta ne rohkeasti syöksyvät veteen, uivat ja sukeltavat kuin saukot.
Mutta kaikista sanotusta huolimatta ei käy kieltäminen, että
uimataito " emämaassamme " , on kehittynyt joksenkin yksipuoliseen
suuntaan. K en vaan kauniisti osaa suorittaa "kaksoisvoltin", "lentovoltin", "i>aksanhyppäyksen", "ylösalaskäännetyn maailman",
"Mollbergin, Isanderin tahi Tjäderin hyppäyksen" - miksi niitä
nyt kaikkia kutsutaankaan - häntä kohta pidetään sanomattoman
etevänä ilimarina' ja hänen kuvansa toimitetaan heti uimasankarien albumiin. Tällainen uimataidon kehittyminen yksipuoliseen
suuntaan ei kuitenkaan saata olla tarkoituksenmukaisen uimaopetuksen päätehtävänä. Sen kyllä myöntävät ruotsalaisetkin. Niinpä
eräs göteporilainen joitakuita päiviä sitten tästä seikasta kirjoittaa seuraavalla tavalla: "Toivottavasti uimataitomme vastedes on
johdettava käytännöllisempään ja luonnollisempaan suuntaan, ja
suotavaa on, että luovumme siitä mahtivaikutuksen havittelemisesta ja niist~ akrobaattikonsteista, jotka tähän saakka ovat olleet
uimanäytöksiemme tunnusmerkkejä." Vallan toisin ovat käytännölliset englantilaiset suunnittaneet
uimaopetuksensa. He eivät ole mestaria hyppyharjoituksissa, joka
onkin ymmärrettävää, kun tiedämme, että Englannin kaikissa uilnakouluissa uiminen tapahtuu vesisäiliöissä, jossa veden syvyys
tavallisesti on vaan 1 1/ 2 metriä. Mutta he panevat kaiken pääpontensa siihen, että uimaopetusta nauttiva henkilö tulisi kykeneväksi hukkuvia pelastamaan. Sen vuoksi siellä kaikkialla perustetaan "The Life Saving" nimisiä seuroja. Jo nimityksestä huomaamme, että näitten seurojen päätehtävänä on hukkuvien pelastaminen. Mutta vaikka kysymyksessä olevien seurojen päätarkoitus onkin yleishyödyllistä ja käytännöllistä laatua, niin eng-

255
lantilaiset ui marit kuitenkin itse uimataidossa vetävät vertoja
maailman etevimmille uimaurheilijoille. Muistakaamme esim. kapteeni Webb'iä, jonka urostyöhön verraten muinaiskreikkalaisen
fJeanderin uimatulos on vallan vähäpätöisenä pidettävä.
Paljon, sanomattoman paljon ovat nämä "The Life Saving"
nimisct seur at verrattain lyhyen vaikutusaikansa kuluessa toimineet. Esimerkiksi mainittakoon Lontoon suurin uimaseura, jonka
jäsenluku t. n. nousee noin 90,000 henkeen. Sillä on haaraosastoja kaikissa Englannin siirtomaissa sekä sitä paitse Saksassa,
Belgiassa, Amerikassa y. m. 'Tämän seuran toimesta annetaan
Lontoon kaupungissa uimaopetusta vuosittain noin 150,000 ,koululapselle. Sen lisäksi saavat seuran kouluissa opetusta nauttia
kaikki poliisit, satamien työmiehet, meriväestö ja muutami en l'ykmentti en sotilaat. Miten suuria tuloksia tämä seura voi aikaansaada, huomaamme esim. siitä, että seuran toimesta on tänä vuonna
Toukokuun loppupuolelta Heinäkuun keskipaikoille saakka 5,000
lasta Lontoon kaupungissa oppinut uimaan, ja että yksin tässä
kaupungissa on seuran palveluksessa 900 uimaopettajaa.
Kuinka toisin siellä kuin meillä tässä tuhatjärvisessä maassa!
Jos Suomessa olisi, väkilukuun nähden, niin monta uimaopettajaa, kuin niitä on Englannin pääkaupungissa, niin olisi kai niitä
meillä päälle neljänsadan. Ehkäpä niitä onkin sen verran, vaikk'en
minä puolestani tunne useampia kuin - kolme!
loar Wilskman.
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ui 1t f i s i a.
Uusia urheilu- ja voimisteluseuroja Oli Uillii syk~Yllii perll~
tettll Hallgo~~a ja Ta Ill!'('I'l'pII a, C'llplliscssii kallplIlIgi~~a ~ekii lIaisia ettii,
herroja varten, jälkinllniiisessit ainoastaan naisia varten.
-

Kilpi-seuran voimistelu- ja urheiluklubi toimeenpalli viime

~Y'ySkllllll ~;:,

p:nii kilpasolltlIlIl eri maakllntia edusUlvien -1-:111ichi~ten jOllkkujen viilillä. Parhaimman tlllok~en ~aavllttivat ull~maalais('t. :-:itten jill;jestyk~('ssii ~ellrasivat pohjolai~l't ja hämäliii,set.
Tlllobot olivat \'C'ITattaill
hyviä. :-:amana piiiviinU pani klllbi toimeen m'yii~kin kilpailuja klllllantyi;nnössä (voittaja ~\. :-:,do), paillonnnstos~a ja kilpajlluk~llS~'\' HplTa O. 11 al\]m a l' nosti ~~)-kilon painon \'asOllllnalla kiidellii 100 kertaa (Hlaa ihllanrekonli
~()~) ja oikealla öl kertaa; hra A. "\hn juoksi 'JOO llletriil -1-/ sekllllnis~a.

-

Häkkijuoksussa un maailmanrekonli t. n.

sek. :-:en on
voittanut el'iis .,\meriikkalainen Knentzlein. Rl1otsi~sa on tällä urheilualalla
paras mies l'riis hra Sehiinberg, meillä :-:lIome88a varatnollIari Einar Limlberg.
];j '/',

- Ruotsalaisen peninkulman juoksi hiljakkoin eräs Oskar 8\'ensson Göteborgissa ;37 minnutissa -1-5 sekunnissa.
- Reipas tyttö. c\merikassa juoksi hiljakkoin eriis intiaaninainen,
nimeltä Lola, 100 metriii, n sekullnissa. Sama tyttö on ,3 tunnissa 2ti minllutissa jllossnt :lä"m kilometrii\.
- Pisimmän tunnetun pituushyppäyksen eli 2-1- jalkaa '/2 tuumaa Englannin mittaa (noin 7,1 metriä) suoritti Dllblillissii viim(, Heiniikuussa eräs irlantilainen N e\\'burll.
- Naiset ovat Ruotsissa jo ruvenneet painimaankin. Viime
kesäkuussa pidettiin ::\lalmiissii jnlkinen painikilpailll naisten kesken, jossa
voittajaksi ei kuitenkaan tullllt mikiiän nIotsalaincn, vaan eriis alamaalainen,
neiti van der Li eele1l.

. ~usia knpailup~lkintoja. Helsingin pm:iehdussenralle ovat naiset lahJOlttanept komean Juornasarven kiertopalkinnoksi seuraan kuuluvia
alnksia
vartnn.
on .
liihes
kOl'kuinell . 011 \"'I'ln'
.
.
'.. :-:arvi,
" joka
.
.metrin
'
,. a""1I k'm II pem
palklllto,. IInka k(?tllllal~tlla pur.lc·lldusseuroillamme on käytettii\'iinä. EritviI~~'.n. kOlllltea vahta!~n laatull:ulll siiiiutii.iii kil)Jaillla Yilrtpf! tiisti\. palkinnos'ta.
Suta ~aaUP\'at kilpailla. korkplIlt:tau -1- \':!Wi;rill klltkl'it.
UUr]"lllllflflll pur~iklubikill on sa:lIlllt IIII<!pn kil'ltOl'alkillllolI klubin
~luksia. yart('I1. IClllp!,ias f. Sji;blolll Oli nilllittnilI klllbillp lahjoittanut kalh~arvOlsell. h0l'f'ahpIOllla varustptlln J'UOIli'lS'U'\'('1] J'osb S'I'I\'at 1"1
'11 a k 01"J
kl'llltaall ~ valiiiirin alllksd. Lahjoitt!Ua kilUIIlU, kumllla kvllii, mäilriinl]oen
niin pitkiin kill'"illln,itin kuill Helsillgistil Kok,skiirill ja JL'iilvelinkiven \'m'.. .... 1 k" .
I)oiri. lJn'iiltiill on, ettii 1{()l>tetaall saada 'll'kaall mel·l·k(·II)(·'I·"·I'
"'~~" pIPlua a II ~l[t
1Illltta liikl ou ailla liikaa. _- Konullll'stari ~lallllg-n'n mkenlluttaIH"" ltm~'
\\' eg"li IIksen pii rllstllstl'n lllukaan alnksell kil pailna \'arten mainitusta j uoma~
sarVtosta.
~,

•

•

-

•

't

~,

,

•

- Uusi veneveistämö. Kauppias F. :-:jiiblorn on pyytiinyt saada
Helsingin kaupungilta vllokrata ::\Ierisatam<l.n liiheisyy(lessii ole\'an Lillskasaaren rakentaakseen sille uuden venevei.stämön ja telakan.
Hra Sjöblomin yhtiömiehenii on tilanomistaja ~\. \\'"hron. Y eistiimön johtajaksi
tulee mkenllusmestari ,1. \\'. LlIlldqvist. joka, niinkuin jo lehtemme 1 n:osta
käy selville, on rakentanut omien piirustnksil'nsa mukaan nseita hyviä aluksm. Aikomns on saada vei,stämö niin pian valmistumaan, etUi sillu jo tulevan talven kuluessa voidaan aluksia rakentaa.
-

Uudenmaan pursiklubi päättää tänään pmjl'hduskallden pienellä

illan victolla.

,t.1

...

P~ll

L

--. Kilpa~lurj~h~~s yöllä. :-:amoilI kuin viime vuonna, toimeollpani
llallijlll.rlll plil'~lklubl VlllllP syysk. :) p:lIil (jison kilpapuljult<!lIksPll klubiin
k~lIIlt~\'la a.luks~a vartell. "Seh wilrnwltenpreis" -niili ilwn palki nto houkutteli
kt!I':IIII1I1I~ l.lIllOlttau~llaan HI alusta. joista kuitenkin ainoastaau lä ,siilwn otti
osaa. :\l:ullIttll
lmlkmto on aiottll ,vksintllll'loll
1'"l' ,"1'
'l' kl'II)OI'11 1J' a Yal' telI
. ·Ja t 1I Iee
• .•
-,'
(,<"
....
salllall hl'nkIlon omalla alllksl'lhan voitt'n
se kohn(· 1{('I·ta·.tL, ellllOll k UllI
. saa
«
, '
slm haltuunsa.
Liihti;klllmalta IJlIhalsi
t'l'IU'I'll \'II()I.·l,'>n 1'1
'.1 H 111 k'' tIlIIlI'
"
(] papul:!p
,
";l'S~a -1--,) m nOJltmdnlla sekullnissa, jonka ohe,ssa hillkan satoi. Merkki\'e".eidl\ll. valo v~)itiin .. kuitenkin niilIllä. K:lo 12 yöllii alkoi kilpailu ja kesti
Slt:~ tmsta tI~lltla. Laht(jkoltdallu anklmroiUilssa aluksessa ja lithdlii olevassa
IIl:tJlkas~a lt'lIlIahtdi liiJ.ldi;~l tapalttllessa pllnauen mag-nesiumi\'alo, joka yh(oyd,,,ssa alllstell merkkltulll'n kanssa teki "rinomai&('lI vaikutukRen. Aaveent:~]lai~in:1 kulkivat jahdit pirileil~~ii iliinetti;illinil l'tpl'lIpiiin. Ihmeellisen kauIllsta olt nHhui\. tidlaista kilpailua. 11m Plll\'(']'malllIin pil'11i Amphitrite voitti
pal killllOll.
L'

(0"

~-- Selluloidiveneitä. Eriis henkilii ti"t!llst"lee mlllltamassa en o 'lalltil~usessa llrlwiltdeltdessii, ouko ke!liiiin kokplllllsta siitii, miten PtllPiiliS~ä
kill'asnutuvE'lwitil voitaisiin sellnloidilla piiill]ysUiii.
lIusi aate, josta ehkä jotain hyviiii koitIllI.
.

- Kaksi hirveä yhdellä laukauksella ampui Huotsissa Lindenin
pitäjässä tänä kesänii eräs maanviljelijä Pettersson.

-,

'l'ii1Ilii niiyttiiä olevan

".
.~ Pitk~n kanoottimatkan on Eli'iis wieniläinen, hm E. Pobiseh
ask,'ttaIllSlionttanlIt 14 piliviin kuluessa. Hiin patiloi alas 'l'onaVak'1 Esehing·l>ui~tii .. Pressburgiin 1,000 kilomptl'in matkan, käyden Badenissa, \Viirtelllb.,'r,~',ssa, lloh.enzollernissa, Baijerissa, YIii- j:l Ala-rtävalloissa, ja oli hiln
ttla,sl.nllle,ssa lhmetellii kauniita maisemia, vanhempaa ja ulI<1E1mpaa rakennustaidetta y. lll.

eini t.

Kymmenen miljoonaa pyöräilijää arvelee eräs insinööri ManIl.

liiytyviin maailmassa.

- Berlinin tämän vuotiset 24 tunnin ajossa voitti ranskalainen
1Ilirl't (820 kilom.).
pailussa 902 kilom.

Viime vuonna ajoi hollantilainen Cordang samassa kil-

- Kreikan ensimmäinen urheilulehti alkaa ilmestyä A theenassa
t. k. alusta. Se tulee käsittelemiiän kaikkia nrheilllnaloja.

258
- Miten paljon ulkomaalla uhrataan urheilun hyväksi, huomaamme esim. siitä, että Baden-Badenissa viime Elokuussa pidetyissä kilpaajoissa annettiin palkintoja, joiden raha-arvo nonsi yhteensä 510,720 Saksan
markkaan el\ noin 630,OOll Suomen markkaan.
- Rekordi sekin. Viime E loku un 7 päivänä ke llo 11,40 aamupllivllllä lähti kaksi tunnettua uimaria, parooni Forgatseh ja h eITa Allgeli,
Wienistä uiaen Donml-virtaa myöten Pres8burgiin saakka. Perille pääsivät
he kello 6,55 illalla, jonka ajan k uluessa he, kertaakaa n maalle nousematta ja ilman minkäänlaifita lepoa, olivat uineet 61 kilometriä. Vaatteensa
kantoivat he niskaausa sidotussa, vettä pitävässä säkissä. Ruokaa tahi muunla ista virvoitusta he uidessaan ei vät nauttineet ensinkään.
meillä "?

Englannissa hukkuu vuosittain noin 7,OnO henkeä. Montakohan
Sadottain niitä pelastuisi, jos lapsia opetettaisiiu uimaan.

lRitjrIaafiJdw.

priima tngfantifai6ia, t'uot6afai6ia,
6alt6afai6ia JA Amtrii4fai6i4\ lJUIllP

- Vastaus E. W:lle Kajaanissa. Meille nähtäväksi lähettämänne
haukan pää ja jalat ovat nuoren Jahtihaukan (Faleo gyrfaleo) sekä toiset
jalat Mehiläishaukan (Pernis apivoru8).

~

@}

te u e n s'.i n

olkupyöriä :.
f

jOi6t4\ tt'it1!i6t6ti &uomauttt4\an
ti titi ti

erin-

6!?tlintunntttuja IIIJP1IUlIlIUllllllluliJl'

omaisia

Maaliinammunta: ja.
Mets ästy s-t u SS ar ia

eriko.k oisilla reijillä voidaan tilata

Fritz Wileniltä
Tampere, Hämeenkatu 30.

Vähäinen luku kioäärejä oarastossa.
Hintaluetteloja postimaksutta.

~oftt"a""

Jacob

I~eincken

Rotit~koisia PaJ)~rossia
ja

~eine

ae .QoHana ~i1iaTia.

Ehdottomasti suurin varasto Suomessa.

• POlkupyöränosia Ja .tarptita

~fn~~~l~~iin

G. f. Stockmannin 101kuPY6rävarasto
Helsingissä.

~@~@@~~~@~~®@Q~@~~~~~~

Huom.!

Oma korjaustyöpaja.
Asiamiehiä on useimmilla paikkakunnilla.
Vanhastaan tunnettu kunnollinen kohtelu.

Amon~
(peru~~åippUåtå.

Carl Jacobsen "

1?01l{uP9örä osasto

• Erinomaista kaikenlaiseen pesuuu,
eikä vanuta villavaatetta.
Saatavana kaikissa hyvin
luissa myymälöissä.

C~

Mikonkatu 9.

lajitel-

Oskar Durtbman

Helsinki.
t

43uffalo

Helsinki.

Ainoa paljottain myyjä.

Cycle C:o Buffalo U. S. A.

OSKAI{ ERIKSSON & C:o

pääasiamies.

B. Bsplanadinkatn 14.
~

Optillinen ja Xirurginen lnstrumenttikauppa.
"ul\m
,
l' Y ••

Hyv~ä ki~kareita tnristeille

snurI vahkoima.

Buffalon patentin

~" saanut keskuslaa-

keri.

+W +W +W

Luetteloja pyynnöstä.

3ufiu6 ~jögttnin
VIfufu1\= ja TI{II{OOT 1\ V1\ l{1\fuIII{E
}Y{ikonkatu 4 Helsingissä. Sentraalipasaas/:
Suuri varasto:

Urheilupaitoja,
Urheiluvöitä,
Urheilusukkia y.

Ranskalaiset "GLADIATOR" ja
Englantilaiset "PRIMUS"
m.

Hinnat halvat.

Suomen Utrbeilulebteä
saadaan tilata kaikista posti konttoreista sekä
Helsingissä kaikista kir.iakaupoista ynnä toimituspaikasta L. Henrikinkatu 24 (Maist. V.
Kahilainen).
Tilaushinta 4 mk.

Ruotsalaiset "FROM",

polkupyörät ovat paraita.
2 vuoden takuu, kohtuulliset hinnat tavaran laatuun
verraten.
Fromin polkupyörät olivat ainoat, jotka Tukholman
näyttelyssä useiden kilpailijoiden joukosta saivat Kultamitalin oivallisista Polkupyöristä.

Pyytäkää luetteloja.

Askergren

& (c:o.

7 Mikonkatu ja 21 Pohjois-Bsplanadinkatu.
Helsinki.

TapaturmavakuutusOsakeyhtiö :c:.~Qc.::.:.x..""1

palovakuutusOsakeyhtiö 9:ii9:i9:

~~~~~*~.****~~~*~*~*~*
==

10,000 mk:n vakuutukaesh. on v ak. maksu
1:s8ä luoka.ssa ainoutaa.n 20 tnk.
Huom.! P Ol k upytlTAIlA ajamin<m oi sMW vakuutukseen ilman lis!Lmakau a .

E. J. }lE.flliI.N'in
Kello~

ja Konekauppa
Helsi ngissä, Mikonkatu 6.

(Haaraosasto l{otl{assa)

iBöök ·4 Po~pius
LA KI AS IAINTO 1M IST O
Helslokf, Villenkatu 4.
Asianajoa. Asjolmlsla virastoissa y. m.
Rabanperl.m:lBiä. LalnanvAlltykslä. Kauppay. m. atliakirJojen laatimis ta.

Sporttimakasiini
(Q

Maamme

~~ ~/

8J

~i
=
=
~

Q

-c~

~

-ai

:z::

• .. *

Onni Lindebäck.

myy ehdottomasti
parhaita AmerJkalal.la. Englantllatata jll Sak aJlltala
Joista etenkin amerlkal. Stearn8
& C:o (Keltainen toveri) sekA
Remlnf,rton arms. C:o pyörät kestlvyytensl1 Ja keyyen kulkun a
tlhden kaikkein parhalmm1ksi suo-

aiteta.an.
Suuri varasto pyOrln-gummirenkaIta sekA kalkkia pyörAno la
ja -tarpeIta, samolo kaikenlaisia
ta kukelloja,
sekimtlmlttare lta,
IIporttikelloja, kompasseja, askelmittareita, Ilmapuntareita, sIImAlaseja, kiikareita, hopea- Ja uusl hopea-maljoJa, Juomasarvia y. m .
KaJlli ehdottoma.sti halvimpiin bintoilJin

paJJotlal 0 ja viihlttäin.

~

~

=

e
*
~~
g

POlkupyöriä

myy

JlmtrikalaiSia, • • • • ~
~
tnglantilaisia ja saksalaisia *

11leks. pelanaer, polkupyöräkauppa
Helsinki, Fabianinkatu 8. Telef. 2071.

&&&
Ameriliataisia ~ ~
Ensi luoKan ~

~~~~~~~~ä
C:olta

Elmira

N. Y.

---

ja Miami Cycle

Manufacturing C:olta Middletown, Ohio.

Srinomdi6ia tdnddfaitsid

"IRIS"

pomup~örid 6tltci

parhaita 6alt6afdi6ia "GePIDania" & "Copso".

Hinta 250-500 tnarl{l{aa.
Suurin varasto tarpeita ja osia

l\l" 5.

Al1lerikalaisia: "Northern & C:o", "Ideal"
ja "Rambler".
Saksalaisia: "Neckarsulmer", kaikki hyviksi tunnetuita merkkejä halpoihin hintoihin, 1l1YY

~dIO$tppä

1. r. Widtmark

Joulukuun 1 p:nä

1898.

SUOMEN URHEILULEHTI

Länsi Henrikink. N:o 14.

---+--) .. ( .

TOIMITTAJAT:
IV AR WILSKMAN
vastaava toimittaja.

VOLMARI KANNINEN.

cJCusqvarnan

J.

F. SJÖGREN.
A. J. SARLIN.
VÄINÖ KAHILAINEN

A. H. PETANDER.
ALB. JÄRVINEN.

toimitussihteeri ja taloudenhoitaja.

S 1 S Ä L L Y S:

hyviksi tunnettuja teoksia

Voimistelu ja miekkai"" Erääll englantilaisen all1mattimi9hen arvostelu suoKirj. 1. W-II. - Ludvig Bergholm (kuva). Kirj. L W-n. _
Metsästys ja Ky"ologiia: Sudenajo syyskuun 26 p. 1898. Kirj. Eutyohius Tsheilshtshew.
- 4:nen Ou~un Suomen Tarkk'ampujapataljoonan Jääkärikomennuskunnan hiihtoretki ja

malaisesta voimistelusta.

Kivääpejä
kaikenlaatuisia

Polkupyöpiä
naisten ja miesten sieviä ja kestäviä

Tepä S - 0 m.p eI uk on e i ta
sekä kädellä käytettäviä että poljettavia, kahden vuoden
takuulla

k~r~unpyyntI. v. 18.98. (. Louhe"ta, jatko 4:teen n :roon). - Englantilainen setteri (kuva).
Klrj. ~olU1a ... K~n.~"ne~. ::- Hieman oravasta. Kirj. V. Hoffre.n. - Heilläsor.ia (pääkuva).
- PU'"Jel"lu.: 1I11ta IUmlta aluksenrakennuksen alalla puuttuu. Kirj. J. F. S. - SuomaI,.is.ia alustyypejä IV (2:.i kuvaa). Kirj . J. F. S. - Mittauskonferenssi Kööpenhaminassa.
KI~j. J . F . S. - Merelle (runo). Kirj. Yrjö Weijola. - Uusin keksintö kilpapurjehduBkoneIdon alaila ('J:si kllvaa). Kirj. J. F. S. - So,tt,,: Soutukiipailuja yiioppilaBten kesken.
Klrj. J. F. S. - Kalastus: Kajaanin joella. Kirj. E . W. - Polkupyö.·äily: Uusi suuri keksmW polkupyörän alalla. Kirj . E. Lalupen - Onko polkupyörällä tule vaisuuUa. Kirj.
A. H .. :'. :-:- Hiillto ja Lui,teZr< : Suksien hoito (kuva). Kirj. A. J. S. - Matkailu : Kajaani
matkalh,lalukkeen keskllstaksi. Kirj. E. W. - Uutiliia. - Ilmoituksia. _ 1'ilaul\ilmoitu8.

S ei n ä- k opi stei ta
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polkupyörät ovat erinomaisella kestävyydellään,

ihmeellisen

keveällä

kulullaan,

sekä erityisellä somuudellaan saavuttaneet
maineen, jonka vertaista ei vielä millään tehdasmerkillä tähän saakka ole. X; X; X; X; X; X; "
Varsinkin seuraavat kolme seikkaa tekevät

X X; X; X; X X X X X

teflill6eGtli Geili i4\f4\iGtut jd GOrtldtut Guufimmdll'd 6uofell'i_

Kun lehden olemassaolo ja tulevaisuus tykkänään riippuu siitä kannatuksesta, minkä se urheilua harrastavilta h enkil öiItä osaksensa saa, toivoo
to imitus, että urheilijat kaikk ialla koittavat kaikin t avoin lehteä levittiiii ja
muutenkin sitä kannattaa, et enkin tilaamalla ja til auksia hankkimalla.

etevämmiksi: X; X;

~

GUUbell'd.

(!te O\)dt iufumdttomdt,

tli~bell'iGeGti

tomuti\)Ht

ei\)dtid jUGteefdteGGd tufe fiidn iiintelill'e.ee .................. .ee.ee

~ft~tfå"bi"
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)1

ilmestyen joka toisen kuukauden 1 p:nä. (H elmikuun 1 p:nä l :l1en numero)
t atjoamaan vaihtelevaa lukemista urhe ilun eri al oilta, siten herättääk~een
urheilun harrastusta yhä vilkkaampaan eloon. P aitsi tähän asti toimitettuja
osastoja, tulee Suomen Urheilulehti sisältämään eri osal:iton kysymyksiä ja vastauksia varten, koska se siten toivoo tyydyttävästi voivansa selvitellä monia hämäriä seikkoja urheilun eri aloilla, sekä r efereeraamaan ilmestynyttä urheilukirjallisuutta .
.Mitä tilaushintaan tulee, on toimitus kuluneena vuonna ~aavutctHn
kokemuksen nojalla ollut pakotettu määräämään sen 6 markaksi vuosik erralta, johon maaseudulla tulevat postimaksut lisää, (postimaksu Suoraan
t oimitukselta tilattaessa .75 p.) , mikä toimenpide on sitä välttämättömämpi,
kun lehti tulevana vuonna ilmestyy 6-numeroisena.

nämät koneet kaikkia muita pyöriä melkoisesti

2.)

tarjoo t ät en tilattavaksi toisen vuosike rtansa 1899. Tulevana vuonna tulee

Suomen Urheilulehti noudattamaan samaa ohjelmaa kuin tähänkin asti ja

tt

~fi"c~trU~rt"Råått

joti4\ O\)4\t

iiinnitet~t ~6biGttt~i6in puu~ j4\ dfuminilHdoi6in. -.. (p~ödt

tufe\)4\t Giten ennomdiGen \)d6\)oihi j4\ feniddt mita

Gimmill6i.

~ ............................................ ~.ee

ndufdt jd ni\)efut O\)4\t
,4\

\)en~~

ta~bell'iGeGti

iimmoi~

............... .ee

idfdiGtut, joten .t iufuu

p4\fjon \)a6emmdn, iuin miiUn muu tiet,u m4\4il'm4\U4.

Suomen Urheilulehden toimituksessa tul ee t apahtumaan se muut os, et tä paikkakunnalta muuttaneen maisteri Alb. Järvisen sijalle astuu
ma tk ail uosas t on toimittajaksi maist eri E. Lampen, joka aikaisemmin on
ollut lehden avustajien joukossa.
Apuansa tulevat edelleenkin ant amaan professori E. Bonsdorff, tilanomistaja Hj. Brander, kolleega A. Th. Böök, opettaja K. Y. Hanel!, lääket . kand.
O. Heikel. kolleega Y. Hellman, y lioppilas 0 , Hynen, tohtori K. Y. Hii/lberg, toimittaja 1. K. Inha, kilja ilija K. KBjander, tohtori K. Kerppola, maisteri U. Lehtonen,
kapellimestari A. lindhOlm, tohtori W. Lybeck, lehtori C. Popp/us, varatuomari K.
Relander, t ohtori O. Ruuth, maisteri Vilho Soini, maist eri K. Stenroos, arkkitehti
O. Törnqvist, maisteri S. A. We,terlund ja t ohtori M. lyråpåå y. m.
Ilmoitushinta. tulee edelleenkin pysymään samana kuiu t ähänkin asti
ja myönnetään pysyvistä ilmoituksista tuntuva hinnan alennus.
To i mi tuk sen

080 t

e: Helsinki, Lån8/-Henrlkinkatu 24.

Ivar Wilskman
(vastaava toimittaja).

lBrandt &lBlomberg
Helsinki, Mikonk. 19.

Volmari Kanninen.
A. H. Petander.
Ernst Lampen.

J. F. Sjögren.
A. J. SarIin.
V. Kahilainen
(toimit ussih teHri, taloudollhoitaja).

~teueng'in
erittäin tarkasti ampuvia
ja ~äytännöllisiä

-

"Faoorite"

Bint~ ja

Q)laafiinammuntM
t: U6 6 a~ii\.

Tavall.~tähtäin.

-

Piipun pituus 22 engl. tm.
(Polkupyöräilijöille 22
engl. tm.). Kiväärin paino 4 1/ 2 engl. naulaa. Eri
kaIiiberiset piiput sopivat samoihin periin.
hauliammunta varten saadaan myöskin.

Lymanin tähtäill.
b

Sileik8i porattuja piippuja

(Katso Suom. Urheilulehdeu Lokakuun numeroa.)
Uusi varasto saapuu
Uudenvuoden seuduilla,
olloin myöskin täydellinen kuvallinen hintaluettelo julkaistaan. Hinnat
alennut.
Valmistavia hintalllettel oja saadaan nyt heti,
ja tilauksia, jotka ankaran
kysynnän vuoksi olisivat
lähetettävät mitä pikemmin "itä parempi
vastaanottaa

Tampere,

Hämeenkatu 30.
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ontoos sa ilmostyneessä, huomio ta herättä neessä teokse ssa" The
olellak in tun~ncyelopaec1ia of Sport" on eräs kotima ansa ulkopu
netuks i tullut urheilu nharra staja A. Alexan der otsakk eella "gymnastics " julaiss ut kirjoitu ksen, jossa hän lyhyes ti tekee selkoa
hän
kaikist a tunnet uista voimis telujärj estelmi stä. Johdan nossa
yhtä
esittää
sekä
ensin puhuu gymna stiikki- san an merkit yksestä
ja toista muinai skreikk alaiste n kasvatustavas ta. Sitten hän supisn
tunees sa muodo ssa selittää ne tunnus merkit , joiden kautta voidaa
toisista an eroitta a ruotsal ainen, saksala inen, tanskal ainen, venäläi
nen, ranska lainen, sweitsi läinen, italiala inen, espania lainen, amerik
arvoshän
si
kalaine n ja englan tilainen voimis telu systeemi. Lopuk
telee meidän kin voimis teluam me. Sitä tehdes sään hän tosin kyllä
moness akin kohdas sa erehtyy , mutta onhan meille, syrjäis essä
maassa asuvill e aina hauska a saada tietoom me sitä, mitä meistä
sen
ja meidän oloista mme tuolla suures sa maailm assa sanotaa n, ja
olevan
ä
yksess
vuoksi julkaisemme tässä suome nnettun a kysym
kirjoitu ksen. Se kuuluu näin:
"Suomalainen voimistelu. Vaikka Suomi on Venäjä än kuuluv a
pl"ovinssi, niin suomal aisilla kuitenk in on oma voimis telusys teemi,
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joka pääasiallisesti on heidän omansa ja jolw sisältää llIm paljon
alkupe räistä, niin monta reippau den, voiman ja sopuso innun tunnusmerkkiä,' että kasvat tavaa voimisttllu,a koskev a kertom us tulisi
än
vaillinaiseksi, ellei se tekisi selkoa tämänk in voimis telujär jestelm
ominai suuksis ta. Kovan ilmana lan kestämiseksi on Suomessa, kuten
Venäjälläkin, vallan välttäm ätöntä, että aktiivi set ruumii nharjoi
tukset valitaa n ja järjest etään siten, että ne pitävät veren tarkoiti
tuksen mukais ella lämpöm äärällä j a ruumii n kaikki elimet täydes
tervein ä. Leikke jä ei Suome ssa aina voida harjoit taa, sillä talvi
on siellä pitkä ja ankara . Suoma laiset ovat siis olleet pakoitetut valitse maan itsellen sä sellaisen liikekokoelman, jota voipi
huonei ssa harjoit taa. Tätä tehtävä ä suoritt aessaa n ovat he, hankkimalla vaihtel evaisu utta harjoit uksiins a, koettan eet huolellisesti
välttää sitä yksitoi kkoisu utta, joka tietysti aina seuraa harjoit usmuotoi hinsa nähden köyhiä systeemejä. Suoma laisten järjest elmän
hyviä vaikut uksia huoma a heti katsellessa heidän vankko ja, jänteviä ruumii nmuoto jaan. Suome ssa voimis teluhar joituks et suorite
;
ssa
taan samalla, ehkäpä suurem mallak in tarkku udella kuin Ruotsi
sitä vastoin suomal aiset eivät käytä ruotsal aisten nykivä ä, epäesteetillistä suoritu stapaa. Kaunii mmista suomal aisista voimisteluharjoit uksista mainit takoon se liikekokoelma, joka suorite taan 4'/2
suori(!) jalan pituisil la terässa uvoilla . Tällaisilla välikap paleilla
erittäin
tetut vapaah arjoitu kset ja niistä syntyv ät asenno t ovat
kauniit a, puhum attakaa n siitä, että ne vaikutu kseens a nähden ovat

Mutta vaikk'e mme vielä ole niin korkealle kehitys kannal le päässeet, että esim. "kaikk i naiset, sekä nainee t että naimat tomat,
säännöllisesti ottaisiv at voimis teluhar joituks iin osaa", niin voimmehan kuitenk in toivoa, että se aika joskus koittaa, jolloin kaikki
n
nuoret, keski-ikäiset ja vanhat kin pitävät voimis telun ja urheilu
aa
säännöllistä harjoit tamista velvollisuutenaan, voidak sensa parant
an
terveyt tään, lisätä työ kykyää n ja enentä ä tarmo- ja tahdon voimia
siulville
sukupo
e
itsekul lekin iloksi ja hyödyk si sekä tulevill
naukseksi.

I. W.D.

Yubroig 1$crg l]o1m.

el'lnOmalSla.
Mutta eivätpä naiset Suome ssa ole voimis telun alalla vähemmän taitavi a kuin miehet kään. Sekä nainee t että naimat tomat
ottava t siellä säännö llisesti (!) voimis teluhar joituks iin osaa. Olen
nähny t suoma laisten naisten suoritt avan nojapu illa sellaisia liikkeitä, jotka totta tosiaan olisivat mallikelpoisina pidettä vät vaikka
missä mieste n voimis teluseu rassa tahansa.
Sanalla sanoen : suomal ainen voimis telu on suures ta arvosta
ja suoma laiset ansaits evat runsaa sti kiitosta heidän harrast uksestaan ja korkea sta kehitys kannas taan. " -Näin lausuu hra Alexander. Että hän meitä ja meidän 010in.
:"uhteitamme arvoste llessaa n liioittelee, sen kyllä huoma a lukijak

LUDVIG BERGHO LM.

Kun ensike rran nuoren a ylioppi laana noin viisikolmatta vuotta
sitten astuin yliopis ton voimistelulaitoksen harjoit ushuon eisiin,
täyttää kseni nuoruk aisen velvollisuuksia tervey ttäni kohtaa n, näin
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siellä miehen, jonka ulkomuoto ennen pitkää suuresti veti huomiotani puoleensa. En voinut olla ihailematta tuon henkilön
sulavia liilFkeitä, hänen harmoonisesti kehittynyttä ruumistaan,
hänen miehekkäitä kasvojaan ja sltä' tarmoa, joka hohti hänen
levollisesta katseestaan. Sain sitten kuulla, että kysymyksessä
oleva henkilö oli nuorempi alaopettaja Ludvig Bergholm, joka
vastikään oli palannut kotimaahansa opintomatkoiltaan Ruotsissa.
Eipä kummaa, että Bergholmin koko persoona minussa niin vilkkaasti herätti myötätuntoisuutta. En ollut näet sitä ennen, pikkukaupunkilainen kun olin, milloinkaan nähnyt voimistelun vaikutuksesta sopusointuisesti kehittynyttä miestä enkä koskaan tavannut
oikeata voimistelijan tyyppiä. Kun sitten myöhemmin tutustuin
Bergholmiin, huomasin hänessä odottamattoman suuressa määrässä palavaa intoa ja harrastusta voimistelun ja ruumiillisen
kasvatuksen aatteeseen, ja vaikka nyt jo neljäsosa vuosisataa on
sanotusta ajasta kulunut, on Bergholmin into aina vaan yhtä
vireä, hänen tarmonsa yhtä luj a ja hänen päämaalinsa yhtä korkealle asetettuna kuin konsanaan ennen. V oin liioittelematta
väittää, etten eläissäni ole tavannut miestä semmoista, joka niin
täydesti ja hartaasti olisi kaiken ajatuksensa ja koko elämäntyönsä uhrannut aatteittensa hYVäksi kuin Bergholm.
Tervevoimistelun ja miekkailun alalla hän ei ole el'inomaisempia näkyviä tuloksia aikaansaanut. Mutta sitä suurempi ja merkillisempi on hänen vaikutuksensa ollut sairasvoimistelun alalla.
Bergholmin voimistelulaitos, talvella Helsingissä ja kesällä HanoD'ossa , on kuuluisaksi tullut kauas maamme rajojen ulkopuolellekin, ja monilukuisat ovat ne muukalaiset, jotka, varsinkin Venäjältä' vuosittain saapuvat Suomeen, Bergholmin kovista ja kuitenkin niin pehmeistä kourista uutta voimaa ja terveyttä saamaan.
Tätä nykyä on Bergholmia epäilemättä pidettävä maamme suurimpana auktoriteettina sairasvoimistelun alalla ja hänen taitavaa
opetustaan ovat nauttineet kaikki sail'asvoimistelijoina työskentelevät voimistelunopettajat sekä kaikki lääkärit, jotka ovat tahtoneet käytännöllisesti oppia tuntemaan voimistelun merkitystä
lääkeopin alalla.
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Mainitsin, että Bergholm ei ole suurempia näkyväisiä tuloksia
tel'vevoimistelun alalla aikaansaanut. Kuitenkin ovat hänen ansionsa tälläkin alalla sangen suuret. Hänen toimestaan ja vaikutuksestaan kreivi Armfelt 1885-vuoden valtiopäivillä herätti kysymyksen ajanmukaisen voimistelulaitoksen perustamisesta sekä voimistelunopettajain tilan parantamisesta. Että nämä kysymykset
ovat saaneet niin onnellisen ratkaisun, siitäkin on ansio Bergholmille luettava suuremmassa määrässä kuin mitä moni voi
aavistaakaan.
Viimeksi osotti B. lämpimän harrastuksensa kasvavan sukupolven kehit.tymiseen nähden, kun hän hiljakkoin lahjoit.t.i suuremman rahasumman Helsingin Voimist.eluklubin käytettäväksi palkkiona pal'haammasta kirjoituksesta, joka käsitteleisi voimistelun
tasa-arvoisuutta muihin opinto aineisiin nähden.
Toivottavasti Bergholm tunnetulla tarmollaan ja väsymättömällä innollaan vielä kauan aikaa toimii aatteittensa hyväksi ja
apuaan tarvitsevien hyödyksi, sillä, jos hän poistuisi, niin tätä
nykyä maassamme ei ole miestä semmoista, joka kykenisi täytt.ämään Ludvig Bergholmin paikan.
1. W:n.
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flJlJllRUUn 26 p. 1898.

Koska meidänkin maassamme toisinaan voidaan tulla tilaisuuteen ajaa sutta, olemme tahtoneet perehdyt,t ää lukij oitamme sudenajotapoihin Venäjällä ja julkaisemme sen vuoksi tässä kertomuksen muutamasta sudenajotavasta naapurimaassamme, missä tätä
petoa vielä varsin runsaasti tavataan. Vaikka tämä metsästystapa
ei sovellukaan meidän metsissämme, niin voihan kertomus sudenajosta Venäjällä olla huvittava kyllä, sillä kuten muistettanee olivat ne j uuri venäläiset sudenajajat, jotka tässä takavuosina pelastivat Lounais-Suomen näistä tuhoavista pedoista. Sallikaamme siis
metsästykseen osaa-ottajan kertoa.
Jo kauvan olivat Bjenitsin kylän talonpojat, joka kylä on
lähellä Nikolai Dmitrij ewitsh Tshelishtshewin tilusta, pyytäneet
ajettavaksi susia, j otka ehtimiseen nähtiin heidän karj ainsa ympärillä j a iltasilla ulvoivat metsässä; mutta kun meidän vinttikoiI'amllle ovat hoidettavina eri paikoissa j a meitä balutti ajaa susia

yhteisellä joukolla, mm meidän täytyi odottaa sopivaa aikaa kokoontuaksemme Nikolai Dmitl'ijewitshin luo. Vihdoin syysk. 17
p. tulimme sinne, ja metsästykseen oli käytettävänä seitsemän vinttikoil'apal'ia ynnä yksitoista koiraa käsittävä ajokoirap al'vi. Bjenitsin saal'ekkeilla ensin ajoimme j äniksiä j a ket.tuja, ja olimme kenan
saada kaksi joukostaan eksynyttä sutta, mutta sudenpesiä siellä ei
ollut. Nytkin, päättäen talonpoikain kertomuksista, sudenpesä oli
isossa metsässä, mutta heinänteon aikana oli poikue siirtynyt Bjenitsin saarekkeille ja jäänyt sinne.
Syysk. 17 p. illalla sudet vastasivat ulvontaan Bj enitsin
saal'ekkeelta, mutta syysk. 18 p. lähdettyämme metsästykseUe
emme niitä löytäneetkään siltä paikalta; kuljimme läpi kaikki saarekkeet, mutta ilman menestystä. Tuona päivänä talonpojat olivat nähneet s usia muutaman virstan päässä isossa metsässä. Turhien etsiskelyjen jälkeen me päätimme asettaa susia varten Bjenitsin saarekkeelle haaskan. T ällä keinolla oli kin toivottu menestys. Muutaman päivän päästä sudet söivät niitä varten Bjenitsin saarekkeelle asetetun hevosen raadon. Illalla syysk. 25
p. sudet eivät Bjenitsin saarekkeella vastanneet ulvontaan, mutta
tulivat itse niin lähelle, että säikäyttivät ulvojan hevosen. Nuoria susia tässä p oikueessa oli kolme, neljäs kun oli ammuttu elokuulla.
Vihdoin syysk. :l6 p . läksimme metsästysl'etkello, hävittämään sudet· Bjenit.sin saal'ekkeelta, mutta onnettomuudeksemme
oli sakea sumu, joka pian muuttui l'ankaksi sateeksi. Yleensä oli
ilma semmoinen, jolloin, kuten sanotaan, hyVä isäntä ei koiraansakaan pihalle aja. Mutta onhan toinenkin sananparsi : Oma haju
on pakkoa tehokkaampi, ja sii s seuraten haluamm e huomaamatta saavuimme saarckkeelle, ottamatta sään huonoutta huomioon.
Minä ja kaksi jlojanpoikaani, Nikolai ja Dmitri, asetuimme väijyksiin siihen syvennykseen, j oka erotti paikan, missä sudet eilen illalla oli nähty, niiden entisistä lep osijoista. ja neljä vinttikoiraparia asettui kentälle, joka erotti saal'ekkeen suuresta metsästä,
missä sudet olivat heinän tekoon saakka olleet . Täällä laskettiin
irti aj okoirat, ja pian parvi pääsi jäljille sekä annettiin merkki,
et.tä slHlet olivat Iiikkeollä. Toivottu hetki tuli, kiivaasti sykkiviit
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met,s ästäjäin sydämet. Pal'Vi suuntasi oikealle, mutta eräs ajokoira
"Budilo" kääntyi takaisin sen syvennyksen luo, missä me olimme,
ja muutaman minuutin päästä sen ~destä juoksi susi Nikolaita
kohden, joka seisoi minun vasemmalla puolellani. Nikolai osotti
vinttikoirilleen suden, joka juoksi syvennyksen keskelle. Kaksi hänen koiristaan nopeasti riensi suden luo ja ympäröitsi sen, mutta
yhtäkkiä pääsi susi niistä erilleen ja kääntyi suoraan syvennystä
kohden. Koirat taas kiivaasti sen ympärille, ja vastaan kiiruhtivat
myöskin minun vinttikoirani. Koirat yhteisesti saivat pysäytetyksi
suden eivätkä laskeneet sitä. Minun vinttikoiraparvessani oli myöskin kaksi koiraa: tiikerinkirjava koiras "Naglets", ensivuotias, H.
Keis. Kork. Suuriruhtinas Nikolai Nikolajewitshin lahjoittama,
sekä narttu "Nagla", P. 1. Georgijewskin "Masuran" sikiö. Erittäin
ihmetytti meitä tuo pieni narttu. Se niin tiukasti tarttui kiinni
suteen, että oli vaikea saada sitä irti siitä; avuksi Nikolaille ajoimme
Dmitrin kanssa laukkaa ja otimme suden elävänä.
Kun me uudestaan asetuimme väijyksiin, niin ajokoiraparvi
taas pääsi jäljille ja ajoi lopuksi kiivasti kokonaisen kierroksen. Dmitrin kohdalle viidan reunasta ilmestyi susi ja kääntyi takaisin koiraparven alle, joka kiivaasti rupesi sitä ajamaan oikealle ja taas karkoitti sen syvennykseen. Dmitri ratsasti sen luo, viittasi vinttikoiria kulkemaan syvennystä myöten ja huusi minulle: "pitäkää
varanne!" Minä laskin vinttikoirani vastaan, sudelta sulkeutui tie,
niin että se kääntyi vasemmalle olevaan viitaan, mutta siellä sen pidätti Dmitrin vinttikoiranarttu "Lebedka" ja sitten muutkin koirat.
Halusimme ottaa tämänkin suden elävänä, mutta kun meillä ei ollut sidevehkeitä ja päästääksemme pikemmin asiasta, lopetin suden
tikarilla.
Kaukaa näimme vielä nuoren suden, joka kulki syvennyksen poikki. jonka vuoksi kutsuimme ajokoiraparven kokoon ja rupesimme sitä ohjamaan siihen paikkaan, mistä susi oli kulkenut;
mutta vettä tuli taivaasta yhä runsaammin, kaikki me olimme kastuneet, kuten sanotaan, luihin saakka, koirat ja hevoset värisivät
vilusta, ajokoirain oli mahdotonta märkyyden tähden etsiä ja seurata jälkiä, ja sen vuoksi meidän täytyi lopettaa suden-ajo, jota
sellaiseen rumaan ilmaan nähuen kuitenkin voi pitää onnistuneena.

.- Lolmlmnn ~ p. Bjcnitsin saarekkcclla saatiin vielä nuori susi.
Sen sitoi elävänä Nikolai Nikolaj ewitsh veljensä avulla, ja sen ottivat kiinni koirat" joista toinen on vasta ensivuotias.
Eutycbius Tsbelishtsbew.

4:n:en ,$ulun ffiunm:en UIarlth'ampujapafaljnnnan
Jlääftäriltnm:ennullftunnan l)iil)fnrdlti ja
ltarl)unplJl]nfi lt:ewääUä Ul. 1898.
(nLouhesta".)
(J atk. 4 n:OOll.)

Haasioseljän miehet palasivat puolen päivän aikana, htlkin
karhumetsäitä, olivat Kirakoilla kierrelleet ja Honkaseljän pirtillä
käyneet. Siellä olivat uutisia saaneet, kohdatessaan Kuivalan
isännän kumppalin, 6 karhua oli jo ylempänä ammuttu. Majavan
Jussi oli 2 kaatanut. Ensimmäistä parhaallaan nylki, kun koira
1 ' 2 km. päässä alkoi toista haukkumaan, ja senkin oli Jussi käynyt
nasauttamassa. Kupusen miehet olivat myös yhden kaataneet.
Nyt juuri olivat Kuivas ja kertoja yhden tappaneet, ja kertoja
oli pirtiltä Kuivaksen ahkioita hakemassa, että saalis saataisiin
rantaan vedetyksi. Vihanen oli ollut, aina oli päälle yrittänyt;
4 oli yhdessä parvessa ollut, mutta tämä vihanen oli vaan saatu
ammutuksi. Viis kertaa oli pitänyt pudottaa, ennenkuin nukkui.
Siinä taas olisivat meidän repeteeri-kiväärimme olleet tarpeeseen.
Saa nähdä, saammeko me yhtään! Saattaa se sentään meikäläisilläkin jo olla saatuna! _ . Tällaisilla. ajatuksilla odotin meikäläisten tuloa, sillä kokoontumis-päiväksi oli tämä päivä määrätty.
Ja niin tuli, kuin tulikin yksi, Javarus nimittäin, väsyneen näköisenä. "Kuuluuko mitään?" "Ei kuulu", oli vastaus, "mutta Takalolle olis asiaa. Tulepas ulos!" Jotakin tärkeää oli nyt tekeillä.
Ei tohtinut tuvassa kertoa, karhumiehiä näet oli sydänmaat täynnä,
kuten sanottiin. Kemiläisiä, Simolaisia, Tervolaisia, Rovaniemililisiä karhumiehiä oli useassa joukossa liikkeellä. Puukkokum-
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mussa, Haasioseljän ja Tommun torpissa oli pirtin lattiat täynnä
miehiä, ja mitä niitä sitten oli metsässä! Parhaat karhumiehet
ilmankin honkavaikealla öitään viettivät ..
No, kun ulos mentiin, niin olihan niitä meidänkin miehet
kaksi tappaneet. Mutta kun kaksi oli päässyt karkuun, sehän oli
salaisuus, jota näin pehmeällä kelillä ei saanut vierasten kuullen
kertoa. Olisi se emäkin saatu, mutta kun se M. ampui kaksi
kertaa ohi. Koira taas oli neljännessä niinkuin karhi kiini ja
koirankin henki olisi mennyt, jos mieli sitä karhua saada. Ei
saattanut mitenkään ampua. PiIkki oli kallio-pesän löytänyt.
Juuri Kilkan juppuralla olivat miehet seisoneet. tuumien, mitä
nyt olisi tehtävä, kun PiIkki oli alkanut vähän takanapäin haukkua kallioIta alaspäin, ja kun miehet alkoivat haukkua kohti
palailemaan, niin silloin tulla pelmahtikin emä ulos, jota kohti
M. pari laukausta oikasi sattumatta. Kohta perästä pelmahti ulos
kolme urospoikaa peräseltään; siinä mennä huikivat Vahdin ja
PiIkin kanssa sekaisin. Kaksi siinä kiireessä saatiin ammutuksi
pitkän toistasadan askeleen päähän, ja kyllä se Vahti koetti koImannellekin toimittaa, että ptruu takasin, hyvä oli tarkotus Vahdilla ja luja yritys olikin; purrut oli itsensä kiinni karhuun ja
perässä venynyt niinkuin karhi. Tiellä oli koira tällä paikalla;
eivät 'saattaneet miehet kallioita ampua - koirakin olisi mennytja ennenkuin alas pääsivät pujottelemaan ja rinnalle ehtivät, oli
karhu karhineen kadonnut. Se meni ja oli roppaa nokassa! Heti
koottiin eväitten tähteet ja annettiin yk sille miehille, jotka lähtivät
ajoon. Epätietoista oli, josko useammankin päivän ajo oli edessä,
ja silloin olisi eväitä kovin vähän ollut.
Javaruksen tuotua ilmoituksen lähtivät levähtäneet miehet
karhun noutajiksi ja toivat ne Haasioselän torpalle. Sattui torppapaikka aivan lähelle, Sommun ja Puukkokummun keskivälille,
vähän etelän alle. Karhuja juuri katseltiin ja punnittiin, Kranssi
niitä purra jutuutti, ärisi ja haukkui. Oli siinä siviili-karhumiehiäkin
koirajoukon kanssa, vaan noitten koirat kun näkivät karhut, niin
hännän panivat koipien väliin ja pakenivat loitolle. Koettivat
niitten isännät niitä väkistenkin tuoda karhujen luo, mutta rohkeus
koirilla ei kasvanut; ei niistä olisi ollut karhukoirikf;i.

Illallisen aika oli ja odotettiin juuri sanomia emänkin taposta,
kun tulikin sanoma, että ajajilta olivat voimat rauvenneet, josta
syystä olivat palanneet levähtämään ja eväitä hankkimaan Puukkokumpuun. Vereksiä miehiä pyysivät ajoon.
Ei tämä juuri miellyttänyt kuulla; hongalle olisi heidän pitänyt jäädä ja siinä voimia koota. Lumiräntä kun oli heidän vaatteensa kovin raskaaksi liottanut ja hanki kun kuitenkin karhua
paikoin kantoi, olivat he, parin tunnin verran ajettuaan, katsoneet
parhaaksi vereksiä miehiä käydä ajoon pyytämässä. En raskinut
heitä nuhdella, vaikka tuntui, että saattaa niitä karhumiehiä jo
paljonkin osille tulla. Lähdimme siis matkaan. Eväät ja kaikki
varustukset oli valmisna, ja vielä niitä lisättiinkin ja parannettiin.
Saavutimme tappopaikan ja lähdimme emän jälkiä seurottelemaan.
Joet oli jo tulvillaan. Kirakka-ojan yli oli karhu uinut. Edelliset
ajajat olivat puun kaataneet ojan poikki ja sitä myöten me myös
mentiin. Koirat kaikki oli lähtiessä matkassamme, mutta tämän
joen poikki ei Kranssi enään meitä seurannut. Liekö toisia jälkiä
lähtenyt; haukkua paukuttihan vaan, eikä tullut, vaikka moneen
kertaan huudettiin. Olisinhan minä suonut Kranssillekin karhumainetta lisää, mutta mitä sille nyt teki, kun ei tullut.
Hiihdimme vaan eteenpäin yhden matkan miehet; kuta edemmäs pääsimme, sitä enemmän parani keli, ja viimein ImOl'ahti
juuri paraaksi keliksi ennen yö-sydäntä. Mutta kun taivas oli
pilvessä, niin pimeni ilma, ja sentähden katsoimme parhaaksi
ruveta hongalle yö-sydäntä viettämään.
Honka lyötiin kaksinkerroin, pantiin puoliskot päällekkäin ja
koivu sujutettiin ja hongan selkään lyödyn kiilan rakoon kiinnitett.iin pitimeksi, ettei nukkuessa pääsisi jaloilie vierähtämään,
valkea sytytettiin rakoon; sanalla sanoen, oikea rako valkea tehtiin
kaikella huolella ja vuoteet hongan kupeille havuista laitettiin.
"Ei se huono mies osaa honkaakaan polttaa", niin oli muuatta
miestämme veljensä soimannut, mutta olikin tämä mies nyt jo
edistynyt etevimmäksi. Toinen sai ährätä ja kährätä, eikä tahtonut tulla mitään; tämä vaan jonkun hiiltyneen pahkan kohdan
aukasi tahi jonkun kirveen iskun hongalle antoi, niin tuli palaa
J'oimusi aikalailla.
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Pian aikaan oli tee keitetty ja juotu ja vankka illallinen
syöty ja pian pojat avopäin sukkasillaan valkean paisteella kuorsasivat. K ahta sukkaa ei saanut .i all\Ss~ olla, sillä silloin saattoivat palaa, mutta yhden sulmn läpi ei kestänyt, kuin parhaalleen
lämmitellä. Vaikka unen helmassa, niin ei pysy jalka kovin kuumassa paikassa; itsestään se siirtyy juuri parhaalle välimatkalle.
Kissan unta oli se yö minulle; pojat ne minua miellyttivät, jotka
olivat niin mestareit.a nuotion tekoon j a hyviä nukkumaan. Vaikka
honkavalkea pilaantui ja tuli jo hongan toisesta päästä katosi
melko vähiin, ei katkennut kuitenkaan kuorsaaminen. Siinä oli
terveyttä! Niin kävi sääliksi, että piti aina aikatavasta nousta
lakilla tuulemaan ja suhuuttamaan edestakaisin pitkin hongan
laitaa, etteivät lapset paleltuisi. Olivathan ne aina minua niin
kilvan palvelleet, olivathan ne niin riskejä ja mukavia.
Niin kului minulta yö ja paras uneni oli sellaista kissan unta.
K ello kun aamulla kahta läheni, herätin pojat, ja k ohta taas liikkeelle lähdettiin . Aamulla neljän tienoissa sattuivat toiset jäljet vastaamme, juuri poikki ajamiemme jälkien, ja minä tietysti, jolla on
tapana aina ensiksi päinvastoin arvella, kuin mikä oikein on, arvelin
että parasta kai on suoraan mennä, sillä nuot on ilmankin toisen
karhun jäljet. Takalo kuitenkin vakuutti, että "sama se on, mutkan on vaan tehnyt ja tästä yli entisten jälkiensä mennyt", ja
niin lähdettiin poikkijäljille toiseen suuntaan kokonaan.
Suuria aapoja vasten oli konti o painanut; hanki oli nähtävästi sitä" yhä paremmin j a paremmin ruvennut kantamaan. Saaresta saareen niin hiihdettiin ja minä aina toimitin, että aletaan
hongalle, mutta kuitenkin olin aina ensimmäinen seuraavaan saareen hiihtämässä. Se kun oli kelikin niin erinomainen! Jo oltiin
saaressa, jossa oli varma päätökseni pysähtyä. Honkaa juuri valikoit.iin, mutta koirat kun yrittivät pahuuden tekoon porolle, kimpausimme niitä pieksämään ja huutelemaan, ja silloinkos karhu
karkasi juuri siitä saaresta. Taisi se olla meidän onnemmekin,
sillä tämän kautta lyheni vetomatka ainakin muutaman penikulman. Takin heitin minäkin pois ja Takalo samoin.
Perään lähdettiin juuri uhasta, juuri sillä päätöksellä, että
nyt lujalle otetaan. Jo pääsi Takalo, kilpahiihtäjä, eJ elle; en keh-

(lannut pysäyttää; koirat juosta tillittivilt sivullalllIlle, niinkuin ei
mitään, ja yhä rako isoni Takalon ja minun välilleni. Liekö ollut
siitä, että sydänalaani jo kouristi, tahi siitä, että mielessäni k oirain juoksusta päätin, että noin se on karhukin päällisin puolin
juosta tolvannut, emmekä me sitä nyt saavuta, mu tta minä huusin,
minkä jaksoin, Takaloa pysähtymään. Vallma tehtiin, teetä taas
juotiin j a taas hiihdettiin kaikki neljä yhdessä klo 9:ään. Pälvelle
eli auringon sulaamalle paikalle ker-;ki suolla tehtiin valkea j a alettiin levolle j a siinä syötiin, nukuttiin ja taas syötiin. Eri tunne
oli jo rinnassa, sillä karhun jälistäkin päättäen oli sillä nyt kainaloita myöten kahlominen.
Nuotiolta lähdettyämme kului 1/ 2 tunnin verta, kun saavutimme makuuksen. Niinkuin tynnyristä tynnyriin oli karhu hypätä
loikkaillut. Juuri ihmeeksi oli jonkun askeleen kestänyt, mutta
taas oli j oka askeleelle pohjia myöten muksahdellut. Minä kiirehdill
edell'e, minkä jaksoin ; Takalo vähän jäi, takkiaan ja laukkuaan
Oinaalle ja Soroselle jättäessään. Pian oli hän kuitenkin rinnallani ja jo pääsi edellekin, mutta minä pääsin lllYÖS näkellliiän
kuinka karhu suon salmekotta yli yritti. Takalo huuteli ja karhu
sinne tänne hyppeli, luj aan näytti joka hypyllä tarttuvau. Oli
j o pääsemässä uuteen saareen, mutta kun välimatkaa ei ollut 'l'akalosta karlmun täyttä paria sataa askelta, huusin Takalolle :
"ammu ny t, mutta tähtää tarkasti!" Takalo kun pudotti, niin
karhu heti seljälleen vötkähti, mutta samassa oli se taas jaloillaan
ja pääsi kun pääsikin saareen. K oirat olivat kaiken ajomme aj an
olleet hirveässä äänessä, mutta kulku oli niillä polosilla huon ompi,
kun meillä; mutta nyt kun näkösille päästiin, mistä liekään niillo
sitkeys lisääntynyt. Yks, kaks, ne olivat karhun kintuissa, Vahti
jumi käsinä kiini, niinkuin karhi hampaista venyen, ja karhu sitä
näytti tapailevan. Jouduin minäkin samaan hätään ja pudotin
Winchesteristäni kolme laukausta huolimatta T akalon varotushuudosta, että koiria varoisin. Itsestäänhän oli selvä, etten niitä ampuisi! Takalo myös Yiolä kerran pudotti j a niin loppui karhun
uinti . Uintia näet olivat sen viime liikkeet.
Paikalle kun saavuimme, huomasimme verta juosseen, niinkuin kiululla kaataen, jo Takalon ensimmäisestä laukauksesta.
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Hänellä oli everstiluutnantti Alfthanilta lainassa Turkin sodasta
saatu turkkilaisten käyttämä Winchesteri. Ensi laukaus oli jo
nähtävästi kuolettava, oli mennyt läpi. ruumiin, sydämen etupuolitse läpi keuhkojen. No nyt se oli hyvänä mieli. Emme
muistaneet hurrata, mutta auttoi se ilmankin. Voi ihmettä sitä
remakkaa, mitä koirat pitivät. Ne vasta ärisivät, vollottivat, haukkuivat ja purivat; aina kiinni tarttuivat ja taas kiinni tarttuivat,
että elääkö tuo vielä? Vaan ei elänyt enään. Minun mielestäni
oli nahka kaunis. Ei se kyllä musta ollut, mutta päistär-karva
juuri kullalle ja hopealle hohtava. Lienenkö erehtynyt; sen arvo
ilmankin selvenee, kun se myötäväksi pannaan. Siira, Javarus
ja Talvensaari olivat kahden ensimmäisen tappajat; kunnia kolmannesta taposta tulee täydellisesti Takalolle, joka on Kuusamon
poika isosta talosta Paanajärven rannalla.
Nyt oli kolme saatu; kukatiesi vieläkin saadaan! Jo saapuivat laukkumiehetkin tappopaikalle, puukot vilahtivat esiin tupesta
ja kaikella tarkkuudella kaiveltiin sisälmykset ulos, ettei lihaan
makua ottaisi, ja sitten vedettiin otus miehissä hankefl pitkin noin
200 sylen päässä olevaan lato on. Vettä alkoi samassa satelemaan
ja satoi sitten monta päivää, eikä hangelle kuorta sen enempää
syntynyt.
Yhteenmenoon tuli sitten kesä.
Seuraavana päivänä oli Kuivas poikineen vielä yhden eli
kolmannen tappanut. Tulvillaan olevaan jokeen oli äkäynyt uimasille eikä ollut noussut kummallekaan rannalle. Siihen oli pitänyt
tappaa ja köysillä rannalle vetää.
Mutkan tekivät vielä osa meidänkin miehistöstämme Kiva10iHe, mutta heille ei kuulunut mitään. Suurilla ponnistuksilla
pääsivät hekin parin päivän kuluttua Simo-jokivarteen, jonne me
edellä olimme tulleet ja karllllnkin hevosella vedättäneet. Pihlajaojan suun torpassa karhumme nyljettiin, lihat suolattiin ja talja
peijittiin suurimmalla tarkkuudella. Ei tullut kuin viidettä kyynärän pituinen, mutta hyvä oli sekin, ylitse toivon hyvä. Kyllä
ne pojat sitten karhun lihaa kupoonsa laskivat, rasvaan aina kastivat ja paljaaltaankin söivät. Mesikämmentä minäkin maistelin;
nehän ne herkkuja piti oleman juuri ne kämmenet ja makeita

ne olivatkin. Katsoin minä ketä hyvänsä, niin suu mellI ama
pojilla messingille eli hymy huulille herahti. Eikä se toki lmmma
ollutkaan! Sinne piti kuitenkin herkut heittää, lihat ja taljat kaikki,
etteivät pilaantuisi. Talojen seinille ne nahkat naulattiin, ja sen
arvaa, että jokainen si vukulkia on niitä sitten katsellut. VellaIllossa niiden piti yhtä matkaa suksien kanssa Ouluun saapumaan,
ja nyt ne kuuluu saapuneen ja syksyllä, kun pataljoona leiriltä
palaa, niin ne myödään ja rahat jaetaan poikien kesken.
Paluumatka Simojokisuulta Ouluun tapahtui jalkapatikassa.
Lopuksi mainittakoon, että karhumiehiä lumirikkaina keväinä
hiihtää Kivaloilla ehkä kymmeniä joukkoja. Ei ne sentään kaikki
saalista saavuta, mutta on joukossa sellaisiakin, jotka kohtapa
joka kerralla useampia karhuja ja ahmoja tappavat. Ennen mainitsemani Kuivas, joka tänäkin kevännä pääsi kolmen tappoon,
on tappanut 30-40 karhua; hänen veljensä Vahtola, joka on Pihlajaojan suun torpan isäntä, on ollut 29:n tapossa, Sanka äijä
vainaja oli tappanut liki 60, ja monet muut useita. Kohtapa joka
talossa näillä seuduin tapaa karhumiehiä.
Toisinaan kierretään myös näillä seuduin karhuja ensi lumen
aikana ja Kemin herrat sitten suurilla rahoilla ostavat kierroksen
ja talvella sitten käyvät tappajaisia, hautajaisia ja juhlallisuuksia
pitämässä, mutta tavallisin metsästys tapahtuu keväisin siten, että
kun karhun jälki satutaan löytämään, niin sitä hiljaisuudessa seurotellaan, ja kun päiväpaiste puolenpäivän jälkeen on lumen siihen
määrään pehmittänyt, että karhua alkaa pudottamaan, niin silloin
alkaa kilpailu, jossa karhu tavallisesti joutuu tapolle. Sulan maan
aikana tapahtuu karhun tappo ani harvoin. Jos oravamies tapaakin
karhun linnunpyydyksillään, ei hän useinkaan oravalatingilla uskalla ampua ja toisen latingin paneminen vetää siksi paljon aikaa,
että tavallisesti siihen on jo karhu löntöstellyt tiehensä. Ainoa
mahdollisuus on otuksen saantiin se, kun sattuu pari äkästä koiraa; ne pysäyttävät, ei auta mikään, karhun juuri yhteen paikkaan. Linnunpyytäjille on karhu syksyllä kova kilpailija. Käy
näet kokemassa satimet kaikki, syö saaliit makeaan suuhunsa,
vieläpä virittää muka satimen uudelleenkin, nostaa kirpan pystöön,
niinkuin ainakin; se vaan on pilassa, ettei osaa kirpan päätä pol-
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kimelie asettaa. Linnunpyytäjille on tästä tietenkin ainainen
harmi; kuuluvat kostoksi satimen alle toisinaan panevan karhun
nu~skua, m~ltta silloin kuuluu karhu kimpautuvan ja heittävän
satltnet ja kaikki ympäri metsää.

makusnnntaan. Sitt'n on syntynyt kolme sotterirotna: \'nghmtilainen, irlantilainen ja gordon-setteri. Pidetyin ja metsästyskunnoItaan etevin näistä on englantilainen setteri. Sen vuoksi alammekin tästä. Mainitsemme tässä englantilaisen setterin tuntomerkit
Rawdon Lee'n mukaan; ne ovat lähimmiten samat kuin englantilaisen seUeriklubin v. 1890 hyväksymät, mutta ovat mahdollisesti
katsottavat perinpohjaisemmiksi ja tarkemmiksi.
1) Pääkallo, erityistä luonteenomaista lajia, jonkun verran
kapenee korvien välillä; niskaluu melkoisesti koholla; silmäkul-

<EnglanfilainEn fpffpri.

main kaaret selvemmät kuin pointerilla.
2) Kuonon pitää olla pitkän, jotenkin leveän, mutta ei neliömäisen kuten pointerilla. Keskikokoisella setterillä pitää välimatkan
silmien sisäkulmasta kuonon kärkeen olla vähintäin neljä tuumaa
kuonon kärjessä ja pitkin sitä pitää olla pieni ylennys (mutta ei
missään tapauksessa kohopaikkaa), otsakulman taas pitää olla kuonosta kohollaan suorassa kulmassa, ja silmäin edessä tunnettu
kuiva paikka, joka on hyvin luonteenomainen. Kuonon kärjen
pitää olla kostean ja kylmän, vaikka monilla settereillä, joilla on
eJ'inomainen vainu, on kuono kuiva. Setterin ollessa tumman,
pitää kuonon käljen olla mustan, mutta puna tai- keltatäpläisillä
pitää mieluimmin olla vaalean-kanelinruskea, vaikka ei saa olla
pilkullinen (ihovärisellä pohjalla vaalean-kanelinruskeita pilkkuja) ;

ENGLANTIIJAINEN SETTERI.

B

etterissä on, kuten pointerissa ja monessa muussa etevässä
m~tsästyskoirarodussa, brittiläinen urheiluhenki yhdistynyt brittilälseen tarmoon ja tarkkanäköisyyteen, joita se saa kiittää alkupe.rästään ja kehityksestäiin. Englanti, Skotlanti ja Irlanti ovat
!hs~ettäväsSä kilpailnssa koettaneet saada aikaan kukin puolestaan
Jalomta, metsästyskuntoisinta setterikantaa, joka soveltuisi maassa
ilmaston ja lllaanalan olosuhteisiin, samoin kuin vallitsevaan

leukain pitää olla tarkalleen yhtä pitkät.
3) Korvat, huulet ja silmät. Korvat hiukkasen lyhemmät
kuin pointereilla, ohuet ja hennot, ja tiiviisti makaamassa poskien
päällä, ihan sulkien sisäosan, olematta kuitenkaan sen muotoiset
että muistuttaisivat kolmiota. Korvain pitää olla peitetyt silkkimäisillä kar'voilla mutta ei kovin tiheillä. Huulien ei pidä olla
niin paksut ja alaslasketut kuin pointereilla, mutta sallitaan vähäiset lerppahuulet, vaikka niiden ei pidä riippua alaspäin. Silmät täynnä vilkautta, keskikokoiset. Paras silmien väri tummankanelinruskea. Silmien pitää olla suorassa asemassa. Englantilaisen setterin pää ja katse ovat sangen mieluisat.
4) Kaulalla ei ole sitä kaarevuutta kuin pointerilla, kun se
on paljo ohuempi, vähäisellä kummallakin puolen; nahka kaulassa
on irmllaan mutta ei suinkaan riippumassa.
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5) Olkapäät ja rinta. Olkapäät ovat sangen jyrkät, leveine,
hyvin liikkuvaisine lapoineen, jotka antavat täyden vapauden
niille lihaksille, jotka saattavat eturuumiin liikkeeseen; rinnan pitää
olla voimakkaan, mutta ei kovin leveän. Kylkiluiden pitää olla
hyvin kaareutuneet olkapäiden mukaan ja välttämätöntä on vaatia
suurta syvyyttä taemmilta kylkiluilta.
6) K eskiruumis, takaosa ja reidet . Voimakas keskiruumis
on suuresta merkityksestä, kun ylimalkaan selällä on taipumus
jonkunlaiseen kaitaisuuteen tässä osassa varsinkin siinä, missä se
yhtyy kylkiluihin; takaosan pitää olla hiukan jyrkkä hännän juureen saakka. Polvet selvässä kulmassa ja leveällä toisistaan, niin
etteivät ne estä takajalkain nousua ylös nelistäessä.
7) Jalat, polvet ja sääret. J alat suoranpuoleiset, polvet
hyvin liikkuvat ja sääret vankat. Säärisl:lä pitää olla voimakkaat
lihakset, väkevä ja leveä kulma, lyhyt jalkapöytä, jonka luiden
pitäisi, mikäli mahdollista, olla suuria (hyvin tärkeä kohta).
Takajalkain tulee olla vahvalihaksiset, luisevat, siroine ja
voimakkaine säärineen ja karvaa kasvavine käpälineen.
8) Käpälä. Siinä seikassa minkälainen käpälä on parempi,
n. k. kissan vai jäneksen käpälä, mielipiteet eroavat. Foxhaundien
omistajat aina pitävät parempana kissankäpälän tapaista ja, katsoen siihen että heillä on enemmän mukavia tilaisuuksia vertausten tuloksien esittämiseen, niin heidän tuomiotaan pidetään lopullisena. Kun setteriltä vaaditaan työtä kosteissa, pensasta kasvavissa seuduissa, niin sen vuoksi pidetään parempana käpälää, jossa
on suuri määrä karvoj a (villaa) varpaiden välissä.
9) Häntä on ulkonäöltä laadun luonteen omainen tuntomerkki, vaikka toisinaan sattuu että rotukoirain poikueesta yhdellä
tai kahdella perukalla se on kovin taipunut tai muuten viallinen.
Setterin hännän tulee olla kohtuullisen pitkän, hiukan kaareentuneen tavallisessa olossa; sen pitää olla reunustetun pitkällä harvalla harj alla, joka lankee alas kamman piikkien muotoisena. P yrstönikamain täytyy tasaisesti pienetä hännän huippua kohden.
Karvat h ännässä suorat, silkin tapaiset, riippuvat karvat keskikohdalta 6-7 tuumaa, hiljakseen väheten ja ollen lopussa 1/ 2

10) Yleisvaikutuksen täytyy englantilaisella setterillä, kuten
yleensä jokaisella rotusetterillä, olla jalon, kaikkien ruumiin-osien
ollessa suhteellisten; setterin ruumiinrakenteen taas tulee olla asiantuntijan j a harrastaj an silmissä komean ja siron.
11) Karvapeitteen pitää olla pehmeän ja silkkimäisen. Karvan pitkää ja sen pitää peittää sekä etu- että takajalat.
12) Väri sallitaan monellainen; mustatäpläinen pilkkuineen,
jota tunnetaan nimellä blue-belton; punatäpläinen (valkoiset merkit), merkkien luonteen puolesta edellisen tapainen; kahvivärisen
täpläinen, mustatäpläinen paaMuneen näköisine paikkoineen; punaisen j a keltaisen pirskoitettu, mustatäpläinen, kahvintäpläinen.
Puhtaan valkoinen, musta, kahvin värinen, punainen tai keltainen
väri tavataan toisinaan, mutta eivät ole halutuita.
Englantilaisten setterien paino on 48-60 engl. naulaa. Nartut painavat hiukan vähemmän.
Englantilainen setteri ynnä pointeri ovat metsästykseen enimmän käytetyt lintukoirat. Meilläkin on tämä lintukoirarotu KenUseimmat meidän
nelklubin perustettua tullut hyvin yleiseksi.
englantilaisista settereistä polveutuvat parhaista englantilaisista
kannoista. Olemme tilaisuudessa esittämään lukijoillemme hyvin
etevän elukan mainittua rotua, nimittäin "Grej of Gothenburg"
(F. K. S. B. 50), joka polveutuu Mr Wendelin Donista ja Mr Ch1'.
Helgesenin Belle of Ravensbarrowista.

-

tuumaa.

VoI mari Kanninen.
--

....

--

",ieman oraroalifa.
Uimeisinä päivinä huhtik. 1895 lähetin huvilaaru, joka sijaitsee
saaristossa noin parin tunnin matkan päässä pääkaupungista, muutamia kottal'aisen holkkia siinä toivossa, että nuo aikaiset kevään
tuojat asettuisivat kesäänsä viettämään niin likelle huvilaani, kuin
mahdollista. Suuri olikin ilomme, kun loppupuolella toukok. huomasimme, että kaikki holkit olivat vuokratut, ja vielä asukkaille, joille
ne olivat aijotut. Ja tuota iloa kesti siksi kunnes nuo herttaiset
kevään asukkaat perheineen eräänä kauniina kesäisenä päiVänä
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katosivat teille tietämättömille. Ihmettelin hoiJän pikaista mnuttoansa, joka minusta näytti jotensakin aikaiselta. Eihän heillä
pitänyt olla. mitään syytä suuttua o l~ih!nsa, sillä enhän ollut heiltä
karhunnut mitään vuokraakaan, josta kyllä eräs tuttavistani minua
syytti. Miten liekin, kadonneet olivat, enkä heitä senkoommin
ole nähnyt.
Samana suvena huomasin myös parin oravan pitävän asuntoaan puistossani. Teki heti mieleni antaa noille pitkähännille
matkapassit, mutta vaimoni, joka hellii kaikkia pikku-eläimiä, ehätt.i
väliin, tuumaten, että onhan hauskaa katsella heidän vikkeliä ilmahyppyj ään puusta puuhun. Koetin tosin selittää kuulleeni kerrottavan, että oravat syövät pikkulintuin munia, mutta varma en ollut siitä itsekään, kun en ollut koskaan sattunut näkemään. Oravat jäiVät siis tällä kertaa rauhaan, ja minä odottelin kottaraisiani
taas seuraavana keväänä saapuviksi. Mutta turhaan. Kottaraisia
ei ole sen perästä huvilani läheisyydessä näkynyt, Sen sijaan
huomasin kerran oravan liukahtavan holkkiin. Annoin heti ottaa
holkin puusta alas ja huomasin silloin, että orava oli tehnyt pesänsä entiseen kottaraisen asuntoon. Tyhjennet.tyäni holkin oksista, sammalista ja muusta törystä, jota se sisälsi, löysin pohjalta
kaksi kottaraisen luurankoa. Tuli heti selville, minkätähdon kottaraiset kammoavat puistoani, vaikka olin heille tarjonnut hienoja
kesäasuntoja. Uhkasin jälleen oravaa kuolemalla, vaan taas tuli
vaimoni väliin ja piti niin kauniin puolustuspuheen, että annoin
vielä armonaikaa oraville. Tätä armonaikaa kesti nyt kauan, sillä
en huomannut mitään epäiltävää oravasta koko seuraavanakaan
kesänä. Lintuset näyttivät pelottomilta ja rastaspari rakensi pesänsä mäntyyn aivan lähell e asuntoani. Lapset leikkivät saman
männyn juurella, missä pesä oli, ja kaikin ihailimme tuota rohkeata rastaspariskuntaa. Sittenkun poikaset pesässä tulivat niin
suuriksi, että kykenivät lentoon, huomasin yhden niistä jääneen
takapajulle lentotaidosså. Se jäi vielä pesään, jonne emät kantoivat sille ravintoa. Mutta parin päivän päästä kannattivat jo senkin siivet. Vaivaloisilta näyttivät kuitenkin sen lento yritykset.
Lähimmissä puissa se vaan oleskeli, vaikka emät koettivat houku-

tella sitä kanvemmaksi. Sääliksi kävi tuo pieni, sillä olimme varmat, että se vielä haukan kynsiin joutuisi.
Ja surkean lopun se saikin. Seuraavana päivänä kuulin
nim. vaimoni huutavan minua hyvin hätäisellä äänellä ja yksi lapsista jnoksee samalla luokseni kehottaen heti tulemaan pyssyineni
alas niitylle. Sieppasin kiväärini ja kiiruhdin vaimoni luo, joka
kertoi, että nyt oli rastaan poikanen saanut surmansa. Sen oli
vienyt puuhun joku pitkä elävä. Rupesin tarkastamaan puuta,
jota vaimoni osotti, ja mitä näin ? Vanhan tuttavani oravan, joka
samassa pudotti rastaan maahan. Nyt en enään säälinyt murhaaj aa, vaan pllssitin sen paremmille käpymaille. Suuri se olikin,
leveäselkäinen vanha koiras.
Tarkastettuani linnunpoikasta en huomannut siinä mitään
sn nrempaa haavaa, kuin että päälaki oli auki ja aivot poissa. Nyt
muistui heti mieleeni, että myös niiltä kottaraisilta, jotka holkista
lyösin luurankoina, oli päälaki poiss~. Näistä havainnoista olen tullut siihen päätökseen, että orava tappaa pieniä lintuja ja herkkupaloinaan syö ainoastaan aivot. Tätä uskoa vahvisti myös eräs
seikka, joka tapahtui samaan aikaan. Venekoppelini räystään alle
oli västäräkki tehnyt pesänsä. .Eräänä aamuna kertoi soutumiehoni, joka makasi samassa venehuoneessa, että orava taisi tappaa
kaikki västäräkin poikaset, koska se aamulla oli pitänyt iloista
elämää katolla. Kävin tarkastamassa pesää ja oli se tyhjä. Kuusen juurelta löysin sitten yhden pojista ja oli siltäkin aivot poissa.
Kaikki nämä tapaukset näyttävät siis viittaavan siihen, että
orava siihen aikaan vuodesta, jolloin käpyjä puissa ei ole, tai ne
eivät ole kehittyneet oravan ruuaksi kelpaaviksi, käyttää ravintoaineokseen myöskin pikkulintuja. .Ehkä tälläkin alalla havainnot
vielä ovat puuttellisia, ko ska en muista kuulleeni moisesta puhuttavan . . Hauskaa olisi sentähdon kuulla, olisko joku toinen tehnyt
samanlaisia havainnoita pitkähäntien veritöistä.

-

V.

•

Ho~~r0n.
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\leinäforlia.
ös
Suom en Urheil ulehden tämän vihkon pääkuv a on jäljenn
esittää
kuului san englan tilaisen taiteilijan Thorbu rnin taulust a ja
lentoo n säikäh täneitä heinäsorsia. Viimeiseen sorsist a on metsäs
täjän turmio ta tuottav a laukau s sattunu t ja on se siivet lerpall aan
maaha n putoam assa. Muut sorsat ovat tästä laukau ksesta saikähtynein ä hurjass a rääkyn ässä juuri kohott autune et siivilleen pakoon
pyrkiä kseen.

mitä meillä alukfenrakennukfen alalla
puuffuu.

:Q

urjehd usseur aimme menestymiseksi Ja edistymiseksi on tietysti välttäm ätöntä, että niihin, paitsi taitavia ja innokk aita purä,
jehtijoita, kuuluu myösk in hyviä purjealuksia. On siis tärkeät
että on käytett ävinä eteviä alukse nkonst ruktöö rejä.
Tärkei mpiä kilpailujaan, pokaalikilpailuja, varten ovat puri
j ehduss euramm e näihin asti sangen usein turvau tuneet eteviks
tunnett uihin ulkomaisiin tieteellisesti sivisty neihin konstru ktööreihin. Englan tilaiset Watso nit, Fifet, Sibbickit, Payne t y. m.
y
ovat saaneet luoda monet niistä aluksista, joita meillä on käytett
pokaalien valloittamiseen tai puolustamiseen, ja muuten kin on
näiden ynnä muiden eteväin ulkomaisten konstru ktöörie n piirustuksien mukaa n aluksia rakenn ettu suurim missa purjeh dusseu
roissamme.
Syynä siihen, että purjeh dusseu ramme ovat tilanne et tärkeimmissä kilpailuissa käytett ävien alusten sa piirust uksia ulkomaalta, on tietenk in ollut se, että ovat halunn eet näitä kilpail uja
varten hankki a paremp ia aluksia kuin kotima asta on ollut saataVIssa. Meillä ei näet ole ollut yhtään tieteellisesti sivisty nyttä
alukse nkonst ruktööriä, jonka puolee n olisi voinut käänty ä piirustusten teettäm istä varten. Meidän etevimmät varsina iset konstru ktöörimme ovat ainoas taan käytännöllisesti oppineet ammattinsa.
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He eivät sentähden ole voineet sellaisella varmuudella laatia piirustuksia kuin tieteen perustuksella työskentelevät etevät konstruktöörit, jotka aina laskujensa noj.alla kykenevät kaikin puolin
tarkoin suunnittelemaan luotavansa aluksen sellaiseksi kuin se
halutaan saada.
Mutta meidän käytännöllisten konstruktööriemme työ aluksenrakennuksen alalla ei kuitenkaan ole vähän arvoiseksi luettava.
Purjehcluspiireissä lienee yleisesti tunnettu, että etevimmät heistä,
hrat E. W egelius Helsingissä ja A. Westin Turussa, ovat pitkällisen kokemuksensa nojalla onnistuneet luomaan varsin oivallisiakin aluksia, joista muutamat ovat kyenneet kilpailemaan myöskin
kuuluisain ulkomaalaisten konstruktöörien piirustusten mukaan
rakennettujen pursien kanssa. Muistettava on kuitenkin etteivät
kaikki nämä oivalliset alukset ole alusta alkaen olleet sellaisia
kuin niistä sitten on tullut, vaan on niitä täytynyt saavutetun
kokemuksen nojalla jälestäpäin muutella. Mainitsemme vaan yhden
ainoan esimerkin. PurjehijaImne eivät liene unhottaneet, mitä
ihmetöitä nopeutensa puolesta hm Wegeliuksen konstrueeraama
Endymion aikanaan teki. Mutta se ei saavuttanut tätä etevyyttään, ennenkuin sen kokka vuoden kuluttua oli muutettu
toisenlaiseksi.
Juuri tämä vastamainittu epävarmuus lienee ollut tärkeimpiä
syitä siihen, että meillä niin usein on käännytty ulkomaisten
konstruktöörien puoleen. Mutta tästä ulkomaalaisiin turvautumisesta olisisi välttämättömästi päästävä. Muissa maissa, joissa purjehdusolot ovat enemmän h:ehittyneet, ei tul e kysymykseenkään
huvipursien piirustusten hankkiminen muualta kuin omasta maasta.
Ja meilläkin olisi jo vihdoinkin päästävä siihen, että voisimme
tällä alalla käyttää yksinomaan kotimaisia miehiä. Vasta silloin
voidaankin meidän purjehdusseuraimme laivastoja pitää täysiarvoisina, kun niihin kuuluu kotimaassa konstrueerattuja aluksia,
joilla tarpeen vaatiessa voidaan menestyksellä kilpailla ulkomaalaistenkin kanssa.
Erittäin hyvän alun tieteellisesti sivistyneenä konstruktöörinä
on tehnyt eräs meidän nykyisistä innokkaimmista pmjehtijoistamllle, arkkitehti G. Estlander. Hänen konstrueeraamansa ensilll-

mäinen alus, Singoalla, on osottautunut niin eteväksi , että olisi
syytä odottaa häneltä vielä jotakin aivan erinomaista aluksenrakennuksen alalla, kun hän vaan sillä tointansa edelleen jatkaisi.
Ja miksipä hän ei sitä tekisikin!
Suotavaa olisi muuten että meidän muutkin nuoret insinööl"imme ja arkkitehtimme, jotka ovat purjehdusoloihin perehtyneet
ja niitä harrastavat, ottaisivat oppiaksensa myöskin aluksenkonstrueerausta. Yksinoniaan sille alalle antauminen ei kyllä meidän
maassamme ainakaan nykyään kannattane, mutta sivutoimenahan
hyvin kyllä sopisi aluksenpiirustuksia valmistaa. Ja silloin, kun
omassa maassanime on käytettävänä eteviä, tieteen perustuksella
työskenteleviä konstruktöörej ä, on suurin puute kotilnaisen aluksenrakennuksen alalta poistettu, joten vähitellen voidaan saada
purj ehdusseuraimme laivastoihinkin yksinomaan kotimainen leima.

*
Kun edelläoleva jo oli valmiiksi ladottu, saImme tietoomme
että arkkitehti G. Estlander tulee toimimaan konstruktöörinä
uudessa veneveistämössä, jonka kauppias F. Sjöblom nuor. ja
tilanomistaja A. Wahren täällä ovat perustaneet Merisataman läheisyydessä olevalle Sirpalesaarelle. Hyvällä alulla ollaan siis sen
asian toteuttamiseksi, josta edellä on ollut puhetta.
J. F. s.

~uomalatrta

aIUllflJlJPprjä.

IV.

alkupl~olella

Uime kesän
täällä toimeenpannun maalaiskilpapurj ehduksen päätyttyä piti arkkitehti M. Schj erfbeck, niinkuin
jo ennen olemme maininneet, esitelmän veneenrakennuksesta,
jakaen sen ohessa saapuvilla oleville saaristolaisille P elingin tyypin
mukaan laatimansa kalastus- ja luotsiveneen luonnospiirustukset.
Samasta aineesta puhui arkkitehti Schj erfbeck viime lokakuun
alussa täällä pidetyi:isä kalastaj akokouksessa. Mainitun luonnoksen
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L uotsi- j a kalastusvene. Konstrueerannut M. Schjerf beck,
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kaan on hl'<1 R. Rittpmmin laatinut täydellisot kalastus- .ia luotsiveneen piirustukset, mitkä nyt lehtemme lukijoille esitämme,
ottaen tähän' samalla pääkohdat hm ~:in esitelmästä.
Mainittuaan mitä eri venetyyppejä Suomessa on käytännössä
huomauttaa esitelmänpitäjä, miten vaikea on rakentaa venettä,
joka samalla purjehtii hyvin, on merikelpoinen ja keveäsoutuinen.
Jotta vene saataisiin keveäsoutuiseksi, tehdään sen deplasemtmtti (s. o. rungon vedenalainen osa) j a märkä pinta niin pieneksi kuin mahdollista. Hyvin pUljehtivan veneen taas tulee olla
syvemmän, jottei se luovailtaessa ajautuisi tuulen mukana, sekä
varustetun suuremmalla deplasmnentilla s. o. suuremmalla painolla,
jotta se sietäisi enemmän purjeita, mitkä omaisuudet ehdottomasti
tekevät veneen raskassoutuiseksi. Aluksen merikelpoisuus taas
mppuu isoksi osaksi siitä, että rungon vedenpäällinen osa on
suuri sen vedenalaiseen osaan velTattuna, mutta myöskin alukson
suuremmasta painosta, jonka nojalla riittävästi purjeita voidaan
käyttää ankarassa säässä luovailtaessa, eli toisin sanoen vene saa
tarpeellisen manööverikyvyn, jolla tavallisessa puheessa tarkoitetaan sitä, että vene ylimalkaan helposti tottelee peräsintä ja erittäinkin silloin, kun luovailtaessa on käännettävä päin tuulta.
Jotta vene hyvin kääntyisi päin tuulta, vaaditaan kolme
seikkaa, nimittäin riittävästi purjeita, niin että vene saa vauhtia,
riittävä paino veneessä, että sen vauhtia kestää, ja lyhyt köli,
että vene nopeasti kääntyy.
Suurempi paino veneessä merkitsee samaa kuin sen painaminen lastin avulla syvemmälle eli että rungon vedenalainen osa
tulee suuremmaksi. Tämä suurempi paino sallii käyttää tarpeellista määrää purjeita ja antaa veneelle kest.ävän vauhdin kääntäessä.
Jos aikoo rakentaa itselleen tavallista raskaamman veneen,
on sen rungon vedenpäällinen osa sen ohessa tehtävä riittävästi
suureksi, sillä jos vene ainoastaan painetaan lastin avulla syvemmälle, huononee sen merikelpoisuus. Yksinkertainen tapa suurentaa rungon vedenpäällistä osaa sen vedenalaiseen osaan verraten on, että vantaat tehdään kaltevammiksi, joten ei ainoastaan
saavuteta vastamainittua tarkoitusta, vaan saadaan myöskin veneen
köli lyhelluIläksi.

SaaristolaiseJlIlTIl-\ byttävät kai kkialla maassamme lmla.stnkseen yksinomaan avonaisia veneitä. Sitä on kuitenkin hra S:in
mielestä pidettävä ainakin osittain vanhana juurtuneena tapana.
Erittiiinkin luotsille, joka samalla on kalastaja, olisi erittäin tärkeätä, että hän omistaisi veneen, joka äkkiä voitaisiin kattaa
kapeilla ja siten kestäisi aallokkoa, jossa avonainen vene ei millään ehdolla voi suoriutua. Kristiinankaupungin seuduilla käytännössä olevien suurempien veneiden taikka Ruotsin länsirannikon
kosteriveneen kattamistapaa, johon kuuluu varpekansi ja kapit,
mitkä voidaan kiinnittää joko kannen ala- tai yläpuolelta, sekä
peräpuolella oleva pienempi aukko ruorimiestä varten, hm S.
puoltaa pienempiäkin luotsi- ja kalastusveneitä varten.
Meidän rannikoillamme käytetyistä purjeilla varustetuista
kalastusveneistä ovat Ekkerön ja P elingin veneet esitelmänpitäjää
enin miellyttäneet. Ekkerön veneen perä on suippo, mutta P elingin vene on tasaperäinen. Ekkerön vene on muodoltaaan hyvin
kosteriveneen kaltainen. Molempien kylki on melkeen samanlainen, mutta, ollen raskaampi, kosterivene on syvempi. Kannen
piirteet ovat niinikään kumpasessakin samat, ja eroavat ne siis toisistaan ainoastaan nollakaarensa muodon puolesta. Keveämmässä
ja 1mnnettomassa Ekkerön veneessä on nollakaaren vedenalainen
osa l)ienempi kuin raskaassa täysikannellisessa kosteriveneessä.
Tästä tyypistä voitaisiin siis johtua luotsiveneenmuotoon.
Mutta h1'a S:in mielestä kosterivene ei ole sellainen luotsi- ja kalastusveneen välimuoto, josta meidän saaristokansallamme olisi
suurinta hyötyä. Kosterivene on kovin raskas kalastuksessa käytettäväksi, eikä se sitä paitsi ole täysin merikelpoinen perintakaisella ankarassa aallokossa, vaikkapa sen vel'taista luovailussa kovassa säässä saataneekin etsiä.

lllll

Hra Schjerfbeck on koettanut Pelingin tyypin mukaan konstl"Ueerata luotsi- ja kalastusveneen.
Pelingin veneen omituinen sivunmuoto on säilytetty. Siihen
on ainoastaan tehty se muutos, että vantaat ovat muodostetut
kaltevammiksi. Täten tulee rungon vedenpäälliuen osa suuremmaksi sen vedenalaiseen osaan velTattuna, jonka johdosta vene
pal"t'llllllin nousee aallokossa ja ottaa enemmän lastia.
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Veneen deplasementti eli rungon vedenalainen osa on suurempi kuin tavallisessa Pelingin veneessä, mutta ei kuitenkaan
läheskään niin suuri kuin kosterivenfle!'lsä. Ja tämän suuremman
deplasementin yhteydessä on konstruktööri tehnyt veneen niin

Sileäksi rakennettu vene kulkee helpommin vedessä; se purjehtii siis paremmin ja on keveäsoutuinen. Sitä paitsi kulkee
sileästi rakennettu vene äänettömämmin vedessä, mikä on edullista
muutamanlaisissa kalastuksissa ja metsästyksessä. Ja lopuksi on
syrjäsaumoin rakennettu vene kestävämpi kuin limilaitainen, edellisessä kun laidoituslaudat ovat syrjittäin toisiansa vastaan eivätkä
syrjät päälletysten ja enemmän tai vähemmän tukkeita saumoissa.
Syrjäsaumoin rakennettua venettä voidaan sitä paitsi helposti
korjata uusia lautoja asettamalla.
F~ttä syrjäsaumoin hkennettu vene voidaan tehdä täysin
merikelpoiseksi, käy parhaiden selville siitä, että sellaisia käytetään kalastukseen niin hyvin Välimerellä ja Atlantinmerellä kuin
Pohjanmerellä.
Veneen purjeasu on tietysti myöskin erittäin tärkeä.
Kevyttä ja avonaista kalastusvenettä varten ei hra S. vOl
ajatella soveliampaa rikiä kuin kaksi mastoa ja hyvin leikatut
spriipurjeet. Sellainen riki on kevyt, se voidaan helposti kokonaisuudessaan ottaa alas ja jälleen asettaa pystyyn, jonka ohessa
se on halpahintainen. Ainoa muistutus, joka voitaisiin tehdä
tällaista spl'iipurjerikiä vastaan, on ettei sitä ole aivan yhtä helppo
hoitaa kuin sluuppirikiä, johon kuuluu kahvelipurje, ja ettei sillä
luovaillessa saa venettä niin tiukkaan päin tuulta kuin viimemainitulla.
Sellaiseen kannelliseen veneeseen, josta edellä on ollut puhe,
soveltunee sluuppiriki kahvelipurjeineen parhaiten, näiden veneiden vaikein tehtävä kuin aina lienee luovaileminen ankaraa aallokkoa vastaan kovassa säässä.
Tällainenkin riki voidaan konstrueerata niin, että sen voi
helposti saada alas. Sen sijaan että masto nostettaisiin pois, voidaan se varustaa senkaltaisella laitoksella, jota useissa paikoin
käytetään lipputankoa varten meidän luotsimajoillamme. Suuremmissa veneissä voidaan maston alapäähän asettaa paino, joka
vastaa maston painoa ja siten helpoittaa,. maston alaslaskemista
ja pystyttämistä. - Hollannissa käytetään tällaista laitosta rikin
alaslaskemiseen sangen suurissakin veneissä, joiden on kulkemi-

siropiirteiseksi kuin suinkin.
Keulapuolta varten on niin paljon kuin mahdollista käytetty
hyväksi uudenaikaisesta jahdinkonstruktsioonista saavutettua kokemusta, vaikkapa koko keulavannas rakennustyön helpoittamista
varten onkin ajateltu suoraksi eikä S-muotoisesti kaarevaksi niinkuin kilpapurjehdusjahdeissa.
Veneen perä on säilytetty Pelingin tyypin mukaan. Peräpeili on ainoastaan tehty vähän leveämmäksi ja matalammaksi
kuin se on tavallisessa tyypisSä.
Vaikka tasaperäinen vene näyttääkin raskaammalta kuin suippoperäinen, on se kuitenkin monessa suhteessa jälkimmäistä edullisempi. Tasaperäinen vene, samoin kuin holvilla varustettu vene,
voi muuten samanlaisissa oloissa saada suoremmat, ulkonevat
piirteet kuin suippoperäinen vene, joten jälkimmäinen antaa vedelle huonomman juoksun kuin ulkonäöltään kömpelömpi tasaperäinen vene. Tasaperäisessä veneessä sitä paitsi rungon vedenpäällisen osan peräpuoli voidaan tehdä niin suureksi kuin mahdollista, jonka johdosta vene tulee perintakaisella turvallisemmaksi
ja luovaillessa vakavammaksi.
Täten konstrueerattu vene tarvitsee painolastia, ja on esitelmänpitäjä sitä mieltä, että luotsivene on varustettava rautakölillä,
kuitenkin niin että köliin sijoitetaan ainoastaan 1/3 lastista ja 2fa
veneen sisään joko puhtaana painolastina taikka tavaralastina.
Se, mitä edellä on sanottu, koskee ainoastaan veneen muotoa,
mutta voipa olla syytä puhua myöskin sen rakentamisesta.
Muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta rakennetaan
meidän pienemmät saaristoveneemme limilaitaisesti eli siten että
laidoituslautojen syrjät peittävät toisiansa ja ovat yhteenliitetyt
puuvaarnoilla tahi rautanauloilla. Tämä on ikivanha rakennustapa.
Sileät eli syrjäsaumoin rakennetut veneet ovat kuitenkin
monessa suhteessa edellämainittuja edullisemmat, vaikkapa niitä
onkin vähän va~keampi rakentaa.

-
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nen niiden lukuisien siltojen alitse, joita on rakennettu tämän
maan purjehdittavien kanavain poikki.
Näin esitelmänpitäjä ! Mainittak90I?- tämän lisäksi, että arkkitehti Schjerfbeckin piirustusten mukaan nykyään rakennetaan kahta
venettä ja kolmannen rakentamista puuhaillaan.
J. F. S.
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osaa mihinkään mittaussääntöja koskeviin päätöksiin. Kongressin
päätökset koskevat siis yksinomaan Tanskaa, Norjaa ja Saksaa.
Aluksi päätettiin tanskalaisen apteekkarin A. Benzonin ehdotukseksta jakaa jahdit kahteen ryhmään: "cruisers" ja "racers",
joiden nimitysten sijasta suomenkielessä voidaan käyttää sanoja
"luovailijat" (kölialukset) ja "kilpapurjehtijat" (kilpapurjehduskoneet). Kumpastakin ryhmää varten hyväksyttiin eri mittaussääntö. Luovailijain säännöksi määrättiin seuraava:
L+B+O,7!iG+O,2:;y'S+d-f
2
.
~

~me

helmikuussa Kööpenhaminassa toistaiseksi lykätty kansainvälinen konferenssi alusten mittausta koskevain asiain pohtimista varten alkoi työnsä taas mainitussa kaupungissa viime
lokak. 6 p:nä ja kesti sen kokouksia kolme päivää. gdustettuina
olivat Tanskan kunink. pursiklubi, Ruotsin kunink. purjehdusseura, Göteporin kunink. purjehdusseura, Malmön purjehdusseura,
Norsk forening for lystsejlads" ja "Deutscher Segler-Verband".
~eskustelua johti Tanskan kunink. pursiklubin puheenjohtaja,
tirehtööri J. C. Tuxen. - Helmikuun kokous oli ainoastaan valmistavaa laatua, mutta tämän nyt viimeksi pidetyn konferenssin
tuli olla ratkaisevampaa luonnetta.
Näihin molempiin konferensseihin oli lähinnä antanut aihetta
se seikka, että n. s. Benzonin mittaussääntö oliv. 1893 hyväksytty
käytettäväksi v:sta 1894 alkaen 5 vuoden ajalla Tanskassa, Norjassa ja Saksassa. Kun se siis lakkaa käytännössä olemasta tämän
vuoden lopussa eikä siihen olla täysin tyytyväisiä, oli välttämätöntä että nyt määrättäisiin, millainen sääntö ensi vuoden alusta
on käytäntöön otettava. Ruotsalaisille, jotka eivät ~äytä Be~zo
nin sääntöä, ei siis kokous ollut niin tärkeä kuin mmden maIden
edustajille. Ja kun Ruotsin kunink. purjehdusseura on. a~ett~~ut
erityisen komit,ean mittausasioita varten sekä sitä paItsI Vllme
kesästä alkaen kilpapurjehduksissaan jakaa alukset kahteen ryhmään, joista toisef'n kuuluvat eväkölialukset ja senterbordialukset
sekä toiseen kölialukset, eivät mainitun seuran edustajat ottaneet

Kilpapurjehtijoita varten hyväksytty sääntö saadaan edellisestä jättämällä molemmat viimeiset termit, d ja f, pois nimittäjästä, joten se tulee tämännäköiseksi:
L + B +0,75G+O,2;; VS
2

Nämä päätökset tehtiin ainoastaan kolmeksi vuodeksi, joiden
kuluttua alusten konstruktsioonien pitäisi olla sovitetut niin, että
voitaisiin ruveta käyttämään yksinomaan luovailijasääntöä.
Näistä molemmista säännöistä on varsinkin jälkimmäinen
melkeenpä samanlainen kuin Englannissa nykyään käytännössä
oleva mittaussääntö. Englantilainen sääntö
L+B+O,75G+O,SVS
2

eroaa näet kilpapmjehtijasäännöstä ainoastaan siinä, että edellisessä yS on kerrottu O,dla, mutta jälkimmäisessä O,i.dla.
F~delläolevassa luovailijasäännössä on kirjaimien merkitys
seuraava.
L on aluksen pituus vesirajassa, joka päätettiin mitata 5 cm
varsinaisen vesirajan yläpuolelta ja miehistön ollessa aluksesta
pOlssa.
B on aluksen leveys siinä kohden, missä se on suurin.
G merkitsee kaariympärystä eli aluksen suurinta poikittaista
ympärystä, mitattuna rungon ulkopuolitse, siten että mittanauha
tarkoin seuraa laidoitusta, ja reelingistä reelinkiin, kun alus on
maalla. Kun sitten alus lasketaan veteen, mitataan laiteen vedenpäällisen osan korkeus G:n kohdalta ja vähennetään kaksi kertaa
3
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tämä mitta, jolloin saadaan korjattu G. - Jos G sattuisi olemaan
useissa kohden yhtä suuri, otetaan se, mikä on niin lähellä B:tä
kuin suinkin.
S on purjeiden pinta-ala.
d merkitsee kaariympäryksen ja köliympäryksen eroa. Köliympärys mitataan samalta kohdalta kuin G ja muuten samalla
tavalla, mutta pingoitetulla mittanauhalla.
f taas on laiteen vedenpäällisen osan korkeus B:n kohdalla.
Edelläolevassa kahdessa säännössä vistää heti silmään se
ominaisuus, että niissä pmjeiden pinta-alaa varsin lievästi taksoitetaan, kun se esim. meidän nykyisessä mittaussäännössämme,
\~OS, erittäin suuresti vaikuttaa alukselle sen nojalla määrättävään
valööriin.
Lopuksi päätetiin kokonaan sulkea pois sellaiset senterbordialukset, joiden senterbordi on painolastilla varustettu.
Ruosin kuninkaallisessa purjehdusseurassa on lausuttu julki
se mielipide, ottä kahden vuoden kuluttua mittauskonferenssi olisi
kutsuttava kokoon Tukholmaan ja että siinä myöskin suomalaisia
ja venäläisiä tulisi olla saapuvilla.

-~ .~--
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eren aaltojen harjoja mittaamaan
Käy purteni leikkiä lyöden,
Meriluodolle kauvas haaveksimaan
Minä riennän vaahtoja myöden.
Pois, pois sinisaarihin kauvas pois,
Ett' aatteet pilvinä liidellä vois.
Meri tuikkivi päivän kullassa
Ja luodot pronssina hohtaa,

Rilliaallokko kiehuvi vaahtoisa,
Kun se luotojen laitoja kohtaa,
Ja aaltojen harjoja suudellen
Mun purteni lentävi kallistuen.
Tule, ystävä, hetkeksi maalta pois,
Meren aavalle ohjaa laivas,
Vapahampi sun varmaan seljällä OlS,
Niin korkea siellä on taivas !
Ja syvä on meri, mi vaahtoilee,
Oi tunnetko, kuinka se viekottelee.
Jos rintasi riutuvi huolissa maan
Ja aatetta kaipaa mieles,
Jos syömmesi sointuja kaiuttamaan
Ei riitä sun kantelekieles,
Tule pois, tule pois meren aavalle sa!
Meri yksin suurin on tunnelma!

J. F. S.

Syvät seljät pauhaten soittelevat
Elon laulua hurmaavinta,
Sun syömmesi valtaa tunnelmat
Ja innosta sykkivi rinta.
Oi hetkeä suurta ja hurmaavaa,
Jota tuntehet. mahtavat kaunistaa!
Kas kuinka nyt aallot vyörivät noin,
Yli laidan räiskyvi hyrsky,
Muu' kyllä mä purt.tani hoitaa VOlU,
Saa vieläkin kiihtyä myrsky,
En tyyntä mä tahdo, mi veltostaa,
Mä taistella tahdon, se voimistaa!
"fiJn tahdo mä miehenä uinuen
nukkua vainiolla,

"fi~lon
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Runoniekoille, naisille heitän sen, Minä tahdon merellä olla!
, Jos sieltä mä joskus a:;tteen saan,
Se aate on, eikä höyryä vaan.
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Jos voimantunteen saavutetun
Elon taistossa voisin käyttää!
Meri mahtava, opeta lapsia maan
Ain' voimaa, suuruutta haaveksimaan!
Pitkälläluodolla Suomenlahdessa.
Yrjö WeijoJa.

Siis, ystävä, tuonne kauvas siis
Siniluodolle kanssasi kiidän!
Nyt huolista maan minä annan VllS,
Kun tuulien leikissä liidän!
Pois, pois sinisaarehen kaihoan vaan,
Siis purteni, rientäös joutuisaan !
Ja kohta jo saarehen saavummekin,
Sidon purteni luodon alle,
Sen jylhää tenhoa tervehdin,
Ja katselen ulapalle, Jo illan hetki saapunut on,
Siis katsohan laskua auringon!
Nuor' ystävä, kättäsi painan mä,
Oi tarkasta taivaan rantaa,
Rusoliekkejä pilvien päärmeissä,
J oit' illan tuulonen kantaa.
Ja tuolla kaukana heijastaa
Oma armas, kallis syntymämaa !
. Ja sydän se oudosti sykkäelee,
Ja lämpöä hehkuvi rinta,
Se onnen on lapsi, ken haaveilee
Tääll' onnea hurmaavinta.
Sopusointuja tunteiden sieluni soi,
Elo murtuvi, vaan ne ei murtua voi!
Ja aatteet nuoren rintani mun
Kuin lauhkeat tuuloset täyttää,

. ....
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lliulin ftEltltnfö ftiIpaputir~buliftonri
brn alalla.
Bmerikalaisen Seawanhaka-klubin perustamasta Seawanhakapokaalista kilpailtiin viime kesän loppupuolella Montrealin kaupungin edustalla S:t Louis-järvellä, joka on Pohjois-Amerikan
Yhdysvaltain ja englantilaisen Kanadan rajalla. Pokaali oli kanadalaisen S:t Lawreneen pursiklubin hallussa, joka klubi puolusti
sitä "Dominion"-nimisellä aluksella. Seawanhaka-klubia, joka koetti
voittaa takaisin pokaalin, edusti "Challenger"-niminen alus. Ensimmäisen kilpailun voitti "Dominion" 6 sekunnilla, mutta kun
se kilpailun alkaessa oli asettunut amerikalaisen jahdin tielle,
julistettiin tämä voittajaksi. Mutta "Dominion" peri voiton myöskin kaikissa seuraavissa kilpailuissa, nimittäin toisessa 8 min. 16
sek., kolmannessa 2 min. 47 sek. ja neljännessä kilpailussa 2 min.
27 1/2 sek. Pokaali jäi siis edelleen kanadalaisen klubin haltuun.
Amerikalaisia suututti kilpailu niin, että he panivat vastalauseen Dominionin konstruktsioonia vastaan. Dominion ei heidän
mielestään enään ollut mikään alus, vaan ainoastaan purjeilla
varustettu uiva esine, jota ei voitu käyttää muuna kuin kilpapurjohduskoneena. Amerikalaiset olivat kyllä oikeassa siinä, kun
sanoivat Dominionia kilpapurjehduskoneeksi, sillä sellainen se kyllä
onkin ja vieläpä ihka uutta ja tähän asti nopeinta fin-de-siecletyyppiä. Kummallista on kuitenkin kuulla tällaista arvostelua
juuri amerikalaisilta, jotka ovat tunnetut kerkeimmiksi keksimään
uutta kilpapurjehduskoneiden alalla. Mutta sepä se amerikalaisia
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hämmä styttik in ja saI heidät panem aan· vastala usoen, ett..'i kanada
laisten oli onnistu nut keksiä sellainen uusi tyyppi , joka voitti
heidän jo joksee nkin tavalliseksi käynee n kampe latyypi nsä, jonka
mukaa n Challe nger oli rakenn ettu.
Vaikka , niinku in tiedetään, emme olekaa n kilpapu rjehrlu skoneid en ihailijoita, tahdom me kuitenk in antaa lukijoillelllme lyhyiokäisiä tietoja tuosta niin omitui seen tapaan rakenn etusta Domin
nista ja samall a esittää siitä pari valaise vaa kuvaa.
Domin ionin konstruktöö ri on hm G. Herrick Dugga n, jonka piirustust en mukaa n on
rakenn ettu useita nopeiksi tunnet tuja kampelatyy ppiin kuuluv ia
aluksia. Sen suurin
pituus on 35 engl. jalkaa 10 tuumaa , pituus
vesiraj assa 17 j. 6 t.,
suurin leveys 7 j. 7 1/ 2
t. ja kulkee se ilman
senterb ordia 10 tuumaa sekä senterb ordineen 6 jalkaa syvässä.
Dominion. Purjeas u.
Muuta painola stia alukses sa ei ole kuin senterb ordi, joka on puusta
.
ja teräsle vystä sekä painaa 125 kiloa. Se on rungon keskik ohdalla
.
Purjeid en pinta-a la on 500 neliöjalkaa.
Domin ionin omituisuutena, joka on herättänyt niin suurta huomiota, on pohjan ontevuus , jonka johdos ta
näyttä ä kuin alus olisi
Dominion. Poikkile ikkaus.
kahdes ta vähän matkan
päähän toisista an rinnak kain asetetu sta rungos ta kokoon pantu. Runin
gon keskio sa on siten kokona an vedenp innan yläpuolella, niinku
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poikki leikkau skuvas ta näkyy. Kun alus luovaillessa enemm
kallistu u, nousee tuulen pu61einen osa kokona an vedenp innan yläpuolelle, joten veden vastust us suures ti vähenee. Köliä ei ole
ensinkä än.
Kanne ssa on myösk in omitui suus huoma ttavana . Se on näet
katon muotoi nen, jonka harja on pitkin aluksen pituutt a ja joka
se
viettää sivuillepäin. Tällainen muoto on kannelle annettu , jotta
saa
pohjan ylemm än osan kohdal la olisi korkeammalla. Siten
esim. masto paremp aa tukea.
Purjeid en hoitoa varten on Domin ionin kannel la paljoa mukavam pi toimia kuin muissa tähän asti konstru eeratui ssa samanja
kokoisissa aluksissa. Sen miehistö voi kulkea kokast a perään
mista
pääsee helpos ti puomi nnokka an käsiksi. Spinna kerin muutta
varten toiselle puolelle on ainoast aan tarvis viedä se kokkah aruksen ympäri . - Istuma -aukko on verratt ain pieni.
Domin ionin konstru ktsioon i kuuluu olevan yksink ertaine n,
ä.
halpah intaine n ja, sen mukaa n kuin on huoma ttu, luja ja kestäv
ita,
Siihen on käytett y kaikke in yksink ertaisim pia mkenn usaine
tieikä sen rakenta miseen kaan ole vaaditt u mitään erityis tä ammat
taitoa työmiehiltä, vaan on sen, niinku in kaikki hra Dugga nin
kahten a viime vuonna konstru eeraam at jahdit, rakent anut mallipuusep pä, joka ainoas taan satunn aisesti on antaun ut aluksen
hra
rakenn ukseen . Domin ionin rakenta mista van määräs i kuitenk in
Duggan, joka myösk in itse valvoi rakenn ustyötä .
Edellis estä päättäe n on siis Domin ion moness a suhteessa
muita nykyaj an kilpapu rjehdu skonei ta etevämpi.

. -~
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J. F. S.
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~oufukiIpaiIuja

l)IioppiIasfrn krskrn.

Soudun hyödystä on jo siksi paljon ollut puhetta tässä lehdessä, ettei sitä enään tarvinne ruveta laajemmin todistelemaan.
Mainittakoon vaan, että tarkoituksenmukaisissa ja sopivilla airoilla
varustetuissa veneissä oikeaan tapaan harjoitettua urheilusoutua
pidetään hyödyllisimpänä ja terveellisimpänä kaikista l'uumiinharjoituksista juuri sen takia, että siinä kaikki ruumiin lihakset
saavat säännöllisiä liikkeitä ja että sitä harjoitetaan puhtaassa,
tomusta vapaassa ilmassa. Kun soutu sen ohessa on erittäin
hauskaa urheilua, pitäisi kai ainakin kaikkien niiden urheiluseurain, joiden ohj elmassa on useammanlaisia ruumiinharjoituksia,
myöskin ottaa siihen soutu. Meidän vesirikkaassa maassamme
soudulla sitä paitsi on niin suuri merkitys, että se olisi saatettava
suorastaan kansallisurheiluksi. Soutukilpailuja ei saisi puuttua
yleisistä kesäisistä juhlistamme eikä kansanhuveista, jos niiden
ohjelmiin vaan muuten urheilukilpailuj a otetaan.
Ja kutka olisivatkaan soveliaammat levittämään järkiperäistä
soututaitoa maaseudulle kuin ylioppilaat, jotka kesän tullen täältä
hajautuvat ympäri maatamme. Mutta sitä varten heidän tietysti
ensiksi itsensä täytyisi saada oppia tällaista soutua.
Ylioppilaspiil'eissä on kyllä urheilunhanastus viime vuosina

alkanut elpyä entist.ä virkeämmäksi. On pantu toimeen osakuntainvälisiä kilpailuja, joihin etevimmiksi tunnettuja urheilijoita en osakunnista on ottanut osaa. Nämä kilpailut ovat
kuitenkin tähän asti käsittäneet ainoastaan muutamia urheilulajeja,
joihin esim. soutu ei ole kuulunut. Eikä näitä kilpailuj a järjestävä
komitea, mikäli meille on kerrottu, ole ottanut sitä tämänkään
lukuvuoden ohjelmaan.
Vaikka soutu onkin niin täydellinen, hyödyllinen ja hauska
ruumiinharjoitus, voi kuitenkin varsin hyvin käsittää, ettei sitä
ole kovinkaan helppo aivan äkkiä ottaa ylioppilasten urheilukilpailu-ohjelmaan. Ensiksikin on suurin osa ylioppilaista parhaan
soutuajan, nimittäin kesäkuukaudet, poissa pääkaupungista, jossa
tietysti kilpailujen ja siis harjoitustenkin tulisi tapahtua, ja toiseksi tarvitaan varoja kunnollisten kilpailu veneiden ja muun soutukaluston hankkimiseen. Mutta näistäkin vaikeuksista kai voisi
hyVällä tahdolla suoriutua. Harjoituksia sopisi kyllä toimittaa
lwväillä ja pääasiallisesti syksyllä. Kun sitten tarpeellinen hal'jaantuminen olisi saavutettu, olisi tietenkin paras suorittaa kilpailut syksyllä. Ja veneiden sekä muun soutukaluston hankkimisesta voitaisiin aluksi päästä' esim. siten, että ne eri osakuntain
jäsenet, jotka venekunnaksi yhtyisivät, ja heidän lisäksi lllUUtamat muutkin, jotta tarpeen vaatiessa olisi varamiehiä saatavissa, rupeaisivat Helsingin soutuklubin jäseniksi. Klubin jäsenmaksu ei ole niin suuri, että sen luulisi käyvän kovin rasittavaksi. Klubissa olisivat sitä paitsi venekunnat tilaisuudessa
saamaan säännöllistä opetusta soudussa, mikä tietysti on erittäin tärkeä seikka. Tällä tavalla olisi ehkä ainakin aluksi paras
menetellä sou tukilpailuj en aikaansaamiseksi y Iio p pilaso sakun tien
kesken.
Mutta jospa tätä menettelytapaakin noudatettaisiin, ei kuitenkaan saisi j ättää ajatusta olllien veneiden hankkimisesta sikseen.
Jos vaan, niinkuin suotava on, tähän niin hyödylliseen ja huvittavaan urheiluun ylioppilaspiireissäkin innostutaan, ei liene
mahdotonta tavalla tai toisella saada kokoon varoja veneiden
O:,;t,o a varten. Ja vasta sitten, kun osakunnilla on OlIHLt H.janmukaiset soutuveneensä, ,voidaan toivoa jäl'kipel'äisesti hal'-
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joitetun soudun yleisemmin pääsevän käytäntöön ylioppilasten
keskuudessa.
Onpa tOIvottava, että ylioppilastj3n . kilpailuja järjestävä komitea, selvästi käsittäen soudun tärkeyden urheiluna, toimii siihen
suuntaan, että soutukin ennen pitkää otetaan ylioppilasten urheilukilpailu-ohjehnaan.

J.

F. S.

lliajaanin joella.

E.

ajaanin joella on jo kauvan ollut hyvä kaiku, ainakin onkimisten korvissa. Ja jos kohta tämä joki ei nykyaikana tuota
suurta mainettaan aivan täysin ansaitseisikaan, on se kuitenkin
kalarikkautensa, sopivien onkimapaikkojensa ja hyvän asemansa
vuoksi sen veroinen, että kannattanee tällä j oella vallitsevista
kalastussuhteista hiukan laajemmin kertoella. Erittäinkin lienee
syytä ottaa nämät seikat puheeksi nyt, kun näyttää siltä, että
tänne on odotettavissa entistä enemmän onkijoita.
Sitä ennen tahdon kuitenkin lyhyesti mainita lähiseutujen
muista onkimapaikoista, jättäen Vaalan tällä kertaa mainitsematta.
Niinkuin tunnettu on, laskee Oulunjärveen kaksi suurempaa
vosistöä, toinen koillisesta ja toinen idästä päin. Koillisesta laskovat Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven vedet pitkin
Kiehimänjokea Oulunjärven koillisnurkkaan. Ainoastaan parisen
peninkuhnaa leveä kuuluu se vedenjakaja olevan, joka eroittaa
tämän sekä Vienanmereen laskevan vesistön toisistaan. - Tämä
vesistö on enimmäkseen kaitaa ja joentapaista. Sen monet kymmenet kosket ovat kalarikkaita. Kalaisin kaikista on kuitenkin
puolenpeninkulman pituinen Seitenoikea Hyrynsahnen kirkon

302

alapuolella. Siitä saadaan taimenia, koutereita Ja varsinkin harreja,
vaan eivätpä kuulu merilohetkaan siellä kovin harvinaisia olevan.
Esimerkiksi viime kesänä oli eräs (mkimes elokuun puoliväliin
mentäessä saanut neljätoista lohta, joukossa joku taimen tahi
suurempi järvilohi.
Ikävä kyllä kuulutaan siellä yhä vielä harjoitettavan tuulastamista eli tuohustamista. Viranomaiset kyllä koettavat parhaansa
muukaan saada lainrikkojia edesvastaukseen, vaan helppoa Se ei
ole. Salakalastajat tuntevat melkein joka kiven koskessa. Ahdistettaessa sammuttavat he tulensa ja sitten pilkkopimeässä alas
tulista, kuohuvaa koskea. Mutta eivätpä rohkeat ruununmiehetkään kuulu aina arastelevan lähteä jälestä. Ja onpa sattunut niinkin, että siellä kuohujen keskellä on syyspimeässä voimia koetettu, veneitä kaadettu ja uimasilleen jouduttu, kun salakalastajat ovat kalaa poisotettaessa tenän tehneet. - En voi
olla sivumennen mainitsematta erästä tapausta, joka sekin osottaa mitenkä uhkarohkeita pohjan puolen salakalastajat ja kalavarkaat voivat olla.
Tässä takavuosina, kun enemmältä käytettiin n . k. rantapatoja Oulunjoen Pyhäkoskessa, huomasi erään sellaisen padon
omistaja, että vieras oli käynyt hänen patoaan kokemassa. Mikäs
muu neuvoksi kuin rannalle vahtiin. Pato oli I.leppiniemen yläpuolella, noin puolitienoossa Pyhäkoskea. Kaksi miestä piilottautui hiukan loitommalle, jyrkän kallion siimekseen. Ei aikaakaan niin ilmestyy mies padolle. Annahan kun ottaa kalan, tuumivat vahdit keskenään, silloin on varkaus päivän selvä. Jo
nostaakin mies suuren lohen padolle.
Ahaa, nytpas jouduit kiinni, huutavat miehet padolle juostessaan. Luulisi omin luvin ottajan tuosta hämmästyneen ja ällistyneen, mutta mitä vielä. Rauhallisesti irroittaa hän 'tuppivyön
vyötäisistään, pistää lohen kitasistaan vyöhön, sitoo vyön vyölleon ja sitten - suinpäin palavaan koskeen. J älestäpäin saatiin
tietää, että mies oli uinut lähes puolen peninkulmaa, ennenkuin
hän kaloineen nousi maalle. Mutta aineeseen!
IdäRt,ä, Lentiirasta ja Kuhmoniemeltä tulevaan vesistöön kuuluu enelllmältä järviä ja sen latvavedet ulottuvat melkein Venäjän
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veslln saakka. Vedenjakaja on vaan jonkun kilometrin levyinen
ja siksi helposti kuljettava, että jotkut ulkomaalaiset onkijat, jotka
ovat käyneet Venäjän Tshirkka-Kemissä ongella, ovat tehneet
tuon matkan omalla tervaveneellä Kajaanista käsin. Miesvoimalla
on vene vedetty vedenjakajana olevan taipaleen poikki.
Tähän vesistöön kuuluvien järvien välillä on koski- ja kalarikkaita jokia, joista huomattavimmat ovat Ontojoki ja Kajaanin
joki. Edellinen, noin peninkulmaa pitkä, kuuluu osaksi Kuhmoniemen osaksi Sotkamon pitäjään. Siinä on muistaakseni seitsemän koskea, jotkut hyvinkin pitkiä ja pystyjä. Moni on tehnyt
onnistuneen onkimatkan Ontojoelle, jonne paraiten pääsee höyl'Ylaivalla Kajaanista tahi sitten Iljanan kestikievarista, joka on
ensimmäinen kestikievari Sotkamon kirkolta itäänpäin. Ikävä
kyllä sattuvat tukit usein paraimpaan onkima-aikaan Ontojoelle
niinkuin Seitenoikeallekin ja silloin ei onkimisesta tahdo kalua tulla.
Kajaanin Joki, johon lopulta tulemme, on kaikkiaan noin
peninkulman pituinen; onginta-alaa on siinä kuitenkin vaan parisen kilometriä, joen niskasta Ämmäkosken alle. Alapuoli jokea
on leveätä ja syvää ja siis heikkovirtaista, joten siitä ei vakituisesti saada koskikaloja.
Kajaanin joen koskista puhuttaessa mainitaan tavallisesti
valli Koivu- ja Ämmäkosket, jotka ovatkin suurimmat ja jotka
voidaan sivuuttaa ainoastaan tervaveneitä varten rakennettujen
kanavoiden avulla. Mutta näitä paitse on joessa vielä kolme
koskea, nimittäin joen yläpäässä Petäinen ja puolisen kilometriä
alempana rinnakkain olevat Kalliokoski ja Kuurna. Ottakaamme
puheeksi ainoastaan joen yläosa, jossa kosket ovat.
Pohjoisranta on kahden yksityisen hallussa, vaan etelärannan
omistaa Kajaanin kaupunki. Tämän kalavetensä on kaupunki nyt
myöntänyt 10 vuodeksi arennille henkilölle, joka aikoo käyttää
sitä matkailijoiden hyväksi. Tosin ovat matkailijat saaneet ennenkin onkia täällä määrättyä päiväarentia vastaan, mutta kun kaupunkilaiset ovat saaneet kalastaa koko kesän 15 markalla ja kun
he hyvin tuntevat kalaveden, ovat he luonnollisesti ottaneet suunmman osan kalasaaliista. Kuitenkin on tähän asti varattu yksinomaan matkailijoita varten Koivu- ja Ämmäkosken välinen osa.
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kyllii ovat kotimaiset mar.1milijn,t, vaan viihin tässä onnoaan
koettaneet. Puheena olevassa virrassa oli kuitenkin eHilll. viune
kuluneena keHänä harvinaisen paljon .ImIoja, varsinkin koutereita.
Ylimmäisten koskien eteläranta on enimmältä osaltaan tiheämet.säistä ja siten vähemmän sopivaa rantaongintaan. Sen sijaan
on Koivu- ja Ämmäkosken välillä pit.kä kivi-"möljä", joka on
omiaan viehäUämään rannalta onkijaa. Kun rannalta onkiminen
kysyy suurempaa taitoa, tarjoovat Kajaanin kosket onkimis-tilaisnnttaa sekä tottuneille että vähemmän harjaantuneille onkijoille.
Ainoat koskikalat 'Kajaanin joen yläosassa ovat kouer, harri
ja siika, sillit Ämmäkosken muodostama kynnys on siksi korkea,
etteivät merilohet kykene sen päälle hyppäämään, vaikka joskus
sitä koettavatkin.
Sanoin kouer, sillä tätä nimitystä käytetään täälläpäin yleisesti forellista puhuttaessa. Oulunjärven lohensukuiset kalat monine
nimityksineen vaatisivat laajaperäistä selontekoa, vaan tuo jääköön toiseksi kertaa. Mainitsin siian koskikalojen yhteydessä.
Tämä johtuu siitä, · että on puhe onkikalastuksesta ja t.ietääkseni
ei siikoja ongita sanot.tavasti muualla kuin virranvesissä.

JUutta mitäs siitä, väsyy se lopulta lmit.cnkin vaikka helläva/"oinkin pidellen. Luonnollista on, että vavan pitää olla hyvin notkean eikä se kelakaan saa jarruttaa kuin siksi vaan, ettei siima
itsestään juokse. Moni ei ensinkään käytä jarrua kelassaan, voidakseen mielin määrin hallita siiman juoksua.
Kieltämättä sietää kalaa tällaisilla hennoilla kojeilla väsyttää
kauvemman aikaa kuin suurilla koukuilla ja paksulla perustimella.
Mutta vähät Hiitä. Kalan ongessa uittaminenhan parasta lystiä
onkin. Sitäpaitse saadaan kala tällä tavoin varmemmin ylös.
Olenkin tullut siihen huomion että, kun puoleksi väsytetty
kala pääsee irt.i, siihen on yhdeksässa tapauksessa kymmenestä
syynä liiallinen kiirehtiminen. Harvoin yrit.änkään ottamaan kalaa,
ennenkun olen saanut sen pari kertaa ilmaa nielaisemaan, josta
kala pian väsyy, tahi ennenkuin kalan kylki välähtää ylöspäin.
Pienistä koukuista puhuttaessa voin mainit.a, että kerran olen
saanut 12 mm pitkällä perhoskoukulla 3 kilon painoisen koutereen. Mitä perhon väriin tulee on vaikea sanoa minkävärinen
on lnilloinkin paras. Kaupassa löytyvät moni- ja kaunisväriset
perhosonget eivät ole täälläpäin niinkään haluttuja. Yksiväriset
kalastavat täällä jotenkin hyvin. Kouer tuntuu kuitenkin pitävän
punarunkoisesta perhosta, varsinkin jos se välkähtää kullalle tai
hopealle.

KllllllJHt

Koutereen onginnasta.

Kouerta ongitaan täällä perhoilla, keinotekoisilla kalankuvilla
ja täkykaloilla. Suomalaisia perhosia käytetään vain nimeksi,
mutta sen sijaan on keinotekoisten pel'hojen käytäntö yleinen.
Niitä onkin saatavissa Kajaanissa Herman Renforsilta jos jonkin
kokoisia ja näköisiä.
Joku haluaisi kenties tietää . minkälaisilla perhoilla täälläpäin
paraiten saadaan.
Sanon jo heti, että on parasta heittää kaksihaaraiset perhosonget koettamatta. Tosin täällä myytänee niitäkin aika paljon,
mutta tietääkseni ostetaan niitä Lapin puoleen ja rajantakaiseen
Katjalaan. Siellä on paljon kaloja ja vähän kalastajia ja kalat
siitä syystä vähemmän "konstikkaita". Toista täällä. Onkijoita on
paljon ja kalat viisastuneempia. Niitä ei niinkään hevillä petetä.
Mitä pienempi perho ja mitä hienompi perustin sitä parempi.
Tosin kouer, vaikka pienempikin, pitää silloin oman päänsä

Muuten en haluaisi kehoittaa ketään ostamaan perhoja, joissa
on valmiit perustimet, sellaiset kun ajan pitkään t.ulevat kalliiksi.
Suoni hieraantuu pian huonoksi koukun juuresta ja katkeaa, kun
kala vähänkään äkäisemmin riuhtasee. Toista on jos ostaa silmukkaniekkoja koukkuja. Kun suoni kuluu, leikataan se poikki
ja sidotaan uudelleen. Tämä on hyvin helposti tehty. On vaan
katsottava, ettei koukku jää suoneen hervottomasti riippumaan,
vaan että suoni tanakasti liittyy koukkuun. Tavallinen umpisolmu
ei siis kelpaa.
Itse onkimistavasta on mont.a eri mieltä. Joskus näkee neuvottavan, että varsinkin kouelta on ongittava alhaaltapäin ylös
s. o. että aletaan kosken alapäästä ja kulet.aan ylöspäin. Tämä
tietysti tarkoittaa rannalta onkimista, sillä kyllä kai veneestä
onkija kulkee aina myötävil"taa. Tätä tapaa puolletaan ensiksikin
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Sillä, että kalan pää on aina virtaan päin, joten koukku alaspäin
nykäistäessä paremmin tmttuu. Kieltkimättä on. tällä tavalla puolensa, mut~a luullakseni sitä voi käyttää ainoastaan hidasjuoksuisessa virrassa ja kostepaikoissa. Kovemmassa virrassa ja koskessa se sitävastoin ei liene puolustettavissa. Tällä tavoin ongittaessa on onki nakattava jotakuinkin vasten virtaa ja vapaa
nostettava sen mukaan kuin perho lähenee rantaa. Kiivaassa
virrassa on kuitenkin kovin vaikeata pitää siimaa siksi suorana,
että nykäys heti vastaa kalaan, jos perho kulkee jotakuinkin
onkijaa kohti. Jonkun sekunnin kuluttua on siima "onkijan sylissä" ja mitenkä sitä sitten tekee uuden heiton, jos siimaa on
pitemmältä '?

onkikojeet olisi joutuneet laivan alle. Onneksi olikin kala siksi
vähän kiinni, että pääsi samassa irti.
P erhos-ouginnasta puhuttaessa olen kuullut neuvottavan huiskauttamaan perhoa 4-5 kertaa ilmassa, että perho kuivuisi ja
pysyisi veden päällä. Suurihöyhenisille koulmille onkin siitä apua,
vaan ei pienihöyhenir:>ille, joita täällä on kiiytettavä.
Seuraavan onkilllist·avan olen puolestani huomannut paraiten
tepsivän. Kulkien askel ar:>keleelta kosken rantaa alas nakaataan
siima poikki virran; kun perhot alkavat kulkea alaspäin, annetaan
vavan latvan, tur:>kin huomattavasti nytkähdelle, vähitellen kohota
ylöspiiin. Kolmea porhoa käyteUäesr:>ä hyppii silloin ylimmäinen
perho vod("n pinnalla ja nanaa paatuneimmankin kalan kimppuunsa,
ellei jOlllm pi kumpi veden alJ a olevist.a perhoista ole sen suosiota
saavuUanut.
Koutorcon onkiminen keinotekoisilla kalankuvilla on luultavasti 1ll0lwr:>sa muussa joessa paljon yleisempi kuin Kajaanin joessa.
Eipä sillii oHoi niitä t.äälhikin käytettäisi ja ettei niillä saataisikin.
PäinvHr:>toin kalastavat ne joskus hyvinkin, mutta yleensä ei niillä
kuitenkaan saada niin hyvin kuin perholla ja täkykalalla. Muuten
on omituista, että esim. l'Uuniselkäiset silkkikalat ovat täällä kovin
huonossa huudossa. Minä puolestani en muista Kajaani n joosta saaneeni ainoatakaan kouerta mainitunlaisella syötilIä. Keinotekoisista
kalankuvista ovat siniselkäiset ja hopeavatsaiset kumi- ja silkkikalat paraat. Viime kesänä oli eräs kalamies saanut. sellaisella
ongella yhtenä iltana kolmattakymmentä kiloa koutereita.
Ur:>eimmat ja varsinkin suurimmat koutel'eet saatanee täällä
kuitenkin luonnollisella täkykalalla, muikulla. Yksinkertaisin keino
},äyttää t.äkykalaa on panna se Salmo-salar-uistimeen. Niin sitä
:l1nakin luulisi. Ja kyllä sellaisella uistimella onkin helppo onkia
ninal;:in veneestä, jos kerran on saanut täkykalan hyvin uistimeen
pannuksi. Mutta siinäpä se konsti onkin. On nimittäin kovin
tiirkoäii, että Salmo-r:>alarin eli n. k. "ruotouistimen " ruoto kulkee
tiir:>lJliilloen kalan keskusviivaa pitkin, että täky pyörii säännöllifior:>t i, vähääkään lenlwamatta. Kun tietää mitenkä tähellistä on,
eHe'i täky lyö lenkaa, on kummallista ajatella, eUä kouer ensinkiiiin tarttuu er:>im. sellaiseen metallikalaan, joka pyörii käyräksi

Toinen syy, minkä nojalla tätä tapaa kehoitetaan käyttämään
on se, että kala helpommin huomaa ylhäältäpäin tulevan onkijan
ja että koskikala, varsinkin kouer, on kovin arka. Arvatenkin
kala silloin pike rnrmn
. h uomaa onk"
lJan, vaan ei se aina sitä säikähdä. K os ki ssa, Joilla
.
on vilkas liike, ei kouer ole niinkään
arka kuin luulisi. Monasti on sattunut, että olen tervaveneen
ohikulkua odottaessa huiskutellut perhoa ilmassa ja nakannut sen
heti veneen perän taakse, josta kouer on sen paikalla kopannut,
vaikka veneen matkassa on rantaa pitkin sattunut astumaan
useampiakin henkilöitä. Mainitsen toisen vielä enemmän kuvaavan
esimerkin.
Menin tässä syyskesällä Petäiskoskelle ongelle, kun erästä
höyryvenettä kuletettiin koskia ylös. Toista sataa reservipoikaa
hinasi höyryvenettä pitkillä köysillä ja kone teki kaiken aikaa
parastaan virtaa vasten pukettaessa. Keskimmäisen ryöpyn niskassa tarttui laiva kivelle ja kallistui niin, että sen kuljettaja
suistui laivan yläkannelta suinpäin kuohuvaan koskeen. Arvaa
sen mikä ötäkkä siinä nousi, kun tietää että rannalla oli vetäjien
lisäksi parisen sataa katsojaa. Uusia köysiä toiselle rannalle kuletettaessa kului jonkun aikaa. Pistäysin sillä välin miesten joukkoon rannalle ja nakkasin perhoni. Jopa tarttui harri kiinni.
Kun olin saanut sen maalle, nakkasin uudelleen. Nyt tarttui
.suurenlainen kouer ja singahti ylös ilmaan. Samassa alkoivat
vetää laivaa. Ei auttanut muu kuin tiukottaa kovasti, etteivät
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käännetyn pyrstönsä avulla. Mutta kun sellaisiakin uistimia näkyy
kaupassa olevan, niin totta kai niillä jossain saadaankin.
Sell~isen onkikojeen, jossa täällä Mkyä käytetään, voi kuka
tahansa tehdä. Yksinkertaiseen s'hoheen sidotaan 3 a 4 kolmi~
haaraista koukkua, jotka kiinnitetään täyn kylkeen, paitsi ylimmäistä, joka kulkee yhdellä sorkallaan kalan leukojen läpi. Usein
sidotaan sitäpaitse joku höyhen ylimmäiseen koukkuun. Ongittaessa kuletaan veneellä pitkin virran reunaa ja nakataan täky
virran ja tyynen veden rajaan. Kun täky siinä pyörimättä leijailee veden kaIvossa, näyttää se säkeytyneeltä llluikulta, jonka
kouer mielellään llielasee.
Kun joskus sattuu saamaan pikku muikunpojan, joita väliin
tulee nuotassa muiden llluikkujen seassa ja panee sen perhosonkeen, niin se se vasta mieluinen on. Tällaisella syötilIä sam
eräänä iltana paraan saaliini koko viime kesänä. Mutta siitä
joskus toiste.
Harrin onginnasta.

U seimmalle Etelä- ja Keski-Suomen onkijalle lienee .harri kerrassaan tuntematon ja se on kyllä ikävä seikka heille, sillä harrin
onginta se lystiä on, jos mikä.
Harria en ole tavannut muualla kuin Itä- ja Pohjois·Suomen
koskissa. Tiedän kuitenkin eWi Puruvedessä ynnämnissakin Savonlinnan läheisissä vesissä löytyy harria tahi harjuksia joiksi niitä
sielläpäin nimitetään.
Kun ennen muinoin pienenä poikasena talvisaikaan matkusteltiin Savonlinnaan kouluun tahi koulusta kotia, OSUImme
usein yöksi erääseen Puruveden saarella sijaitsevaan kievariin.
" Onkos saatu harjuksia" oli tavallisesti ensimmäinen kysymys
taloon päästyä. Kalamiehen poikia ja itse kalamiehen alkuja kuin
olimme, osasimme me veljet antaa arvoa hyvälihaiselle harjukselle.
Näitä hyvänmakuisia kaloja sanoo eräs veljistäni saaneensa
runsaasti Haukivedestäkin. Mutta mitäpäs sitä kannattaa pitää pitkiä puheita harrin hyvyydestä, kun tiedän löytyvän kalamiehiäkin,
jotka eivät kalalle "ruokana" paljon arvoa pane. Tosin käy tuollaisia kalamiehiä kovin sääliksi, kun eivät osaa nauttia säännön
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mulman keitetystä "rantakalasta" tahi hiilillä paistetusta harrista,
"aan mitäpäs sille mahtaa, eihän sitä täydellistä onnea ole kaikille
kalamiehillekään suotu.
Kaikessa tapauksessa on harri niinkuin muukin kala paras
;;illoin kun se on koukussa. Puhutaan siis siitä mitenkä me sen
tiiiillii Kajaanin puolessa koukkuun saamme.
Harri ei ole mikään suuri kala. Suurimmat näillä seuduin
s,tndnt hal'l'it painavat kaksi kiloa ja hiukan enemmän, suurin
;;amnani harri painoi yli puolitoista kiloa (4 vanhaa naulaa).
l\fntta harri on niinkuin kaikki koskikalat yleensä vikkelä ja väkl'd. Kilon painavat harrit ja ne eivät suinkaan t,äällä ole harvinaisia pOl'haltavat aika lailla ja antavat "työtä" kymmeneksikin
lllinnntiksi, jos sikseen sattuu. Harri on sitäpaitse ahnas kala.
Knn sattuu syönti aika, niin silloin ei tarvitse monta kertaa perätysten perhoaan nakata, jos sen vaan oikealla tavalla tekee. Usein
sattn n kaksi kalaa yhtaikaa; harvinaista on täällä että samalla
tarttmsl kaikkiin kolmeen koukkuun. Sanotaan että Venäjän
Kal'ja.lassa saa kuitenkin nähdä tuon lystin monastikin.
Harri lmtee ainakin Kajaanin joessa toukokuun lopussa tai kesiilmun alussa. Kutuajan loputtua on se siksi ahnas, että sille kelpaa
paitse perhoa, melkein minkälainen kirkkaasti välähtelevä syötti
tahansa. Pieni noin 20 mm pitkä kolmihaaraisella koukulla varus~
tettu lipasuistin kalastaa silloin erittäin hyvin. On vaan katsottava,
etteivät koukut ulotu liian kauaksi lipasesta, mikä vika usein on
.ostouistimissa. Parasta on asettaa koukut niin likelle kuin suinkin,
kunhan !ipanen vaan pääsee vapaasti pyörimään. Silloin ei kala
niin nsein "narraa".
.Mitä kauemmaksi kutuaika jää jällOllepäin, sitä enemmän
tuntuu harri luopuvan lipasesta ja mieltyvän perhoon. Tosin
sattuu ama väliin kesän kuluessa, että saa han~in lipasella,
silkki- ja gummikalalla, vieläpä. välistä täkymuikullakin, vaan
perho on kuitenkin paras.
Sattuu usein keskikesällä, että harri syö hyvin huonosti,
mutta syönti paranee taas syyspuoleen, kun yöt alkavat käydä
pimeiksi. Silloin on usein illan tullessa, hämärän suussa, ennomainen syönti, vaikka sitä tavallisesti ei kestä kauan.
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1\fit.ii perhoihin tulee (·i harri erityi~:it'sH viilitä m omvanSlstä,
klllla11e ja hopealle viiläht.ävistä pcrh oista pa itsi keväällä. Yk si~
vih·jset valkoiset, harmaat, runnit ja lllustat kalai>tavat tavallisesti
hyvin, l'ii}')pllen i>iitii minkiilainen f,"iiii' on. Piiiiasia on että perho
hy ppelee luonnolli sesti veden pinnalla. Siitii se kelpaa jos on
kelvataksmm.
Omituista 1;:y11ii olen ollut t.clwviniini spn hu omion, että halTi
miduinnnin asustaa kosken niskassa t.ahi sen keski paikoill a, mutta
ve1'l'attain vähän kosken alakipeessii ja sen alla. Monasti täm ä
tietysti johtuu siitä, että koskien alla usein on syvät sllvannot j a
hurri asuU mieluimlllin ma talassa.
Iltahämiiriissä tulee hani usen aivan ranhlkivien iiäreen; sen
tähden on varsinkin hiimiirässä syytii onkia ensin lyhclIllnällä ja
sitten vast.a pit.eullIlii.llii siimalla.
Siian onginnasta.

Jos hal'J'in ongint.a onkin monelle kalamiehelle tuntematonta,
mm vielä viihell1lllin k oeteltua lienee siian ongint.a. Se tuntuu
kuit.enkin mona st.i kovin hauskalta, kent.ies juuri sen tiihden eWi
se on niin perin vaikeaa. Siihen ongintaan j os mihin tarvitaan
taitoa ja tottumusta sekä pieni ii koukkuja.
Karjalan koski ssa olen joskus k oett.anut onkia siikoja ja olon
nähnyt muidenkin sitä tekeviin, vaikka huonolla menestyksellii.
Ja Ilelpostipa ne olivat luetut ensikesänii täällä Kajaanissakin saamani siiat. Mut.ta tottuuhan sitä vähitellen siikojakin on kimaan.
Siikoja ei onkimios saa koskesta vm, n kosken alta. Kun tulva~
vesi alkaa vähetä, rupeavat. siiat näy ttäytYllläiin koskien alisill a
suvanlloilla, joissa kiiy kovanlainen virta. Siinä ne sitten enim~
miten hyökyveden ja tyynen veden jamassa vyöl'yilevät edestakaisin, selkää ja pyrst,öii näytellen, vaan ei koskaan hy ppien .
Mutta vaikka ne eivät näytäkkiiän venettä pelkäävän, säibiht.iivät
no usein pelkää vavan heilahdusta. Senpätähden jääkin vähille
saaliille se, j oka alinomaa nakkelee perhoaan. Päinvast.oin pitäii
antaa perhon, keveästi veden pinnalla hypellen, viiltää veneen
jälestä. Siitä siika sen koppaa. Perhosten tulee olla hyvin pieniä.
Pienimmist.ä kaupassa löytyvistii harmaista porIloista olen ta\'alli-
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rcvi\issyt vielä puolet siivi stä pois. Arvaa sen sitten miDkä~
\'elTan ~iihen j älelle jää. 'rällai sta perhontapaista voi siika hyvän
"yiinnin aikana nykäistä monta kertaa minuutissa. Pahoin kni~
kIlkin l'retyy SP, joka luulee että u seimmat onkea nykäisseet. siiat
\'(']WPSl'C'n joutuvat. Usein, liian usein tuntee vaan vähiiison ny~
kiiY].;f;(·n tahi n äkec kalan koukkua tavot.t.avan ja kun siihen ke~
veiif;ti Y/1f:;taa on kala poissa, tuskin li eneo siika tuota pipnen
I'i('ntil koukkua kokonaisuudes saan pieneen suuhu nsa ot,t,anut~
bwn. Ä kkiä son kuitenkin huomaa, kun kouklm on leubwn
ht l'ttunut
8ii1;:,1 heittäikso silloin kerrassaan hulluntapaisoksi.
j\!1.1I'I·in yhdessä kohdi n se silloin nykii ja tempoo, po18kahte~
Il,i",,(' ja käännähteikse. Pian sitä siinä kyydissii siian hamas
f;l\l1pio1i repiää. Jo tarttuu toinen, vaan sepä ei kiiyttäydykään
s<llllalh tavalla. Salaman tavoin polveilee se sinne ja tänne, edes
j;1 takaisin ja sellaista armotont.a kyytiä, eWi. hieno siima oikein
HiJ'<Ihtdee veden kaIvossa. Ei siinä kuitenkaan kauan viivy ennen~
kun siika sitä tehdessään viisyy ja hel'keää myöntyväiselllllläksi.
J\lnt,ta miten saada tuollain en kala Ii ppiin ? Helppoa se ei
s llilllmn nolo.
'l'iiiiWi on yleisesti tullut käytäntöön somaava tapa: Käytetiiiin jiiykänlaista vapaa; niin pian kun siika on kiinni , peräyt.tää
sOiltlllllins v enot.tii kalaan päin; onkimil's ei anna yhtään periiä,
nustaa vaan vapansa pyst,yyn, samalla ko ettaen nostaa kalan päätä
'ylösJliiin, ja, pistää jo kauas pitkä vartisen Ii ppinsä kalan ,alle.
'rapa ei olo juuri kehuttava eikä tiiysin urheilijmna,inenkaan,
si llä llluni kala siinä suunsa repii. Toinen talJa on kiiyttää hyvin
hentoa vap aa, hi enon hienoa siimaa ja mahdollisilllman pientä ja
kev(,iilmllmista kelaa ja väsyttää kala niiden avulla.
K en an sa tnin samaan veneeseen, kun eräs toverini sai sol~
laisoIla ongella kahden kilon painoisen sii an.
HIll, siinii se nyt on, sanoi hän tyyneesti, kun kala saatiin
Vl']W('Seen . OL iSihan hän mielestän i saanut hi.uk an kehast.akin,
sillii saamatta se oli monolta tottuneeltakin onkij alta jäänyt.
E. w.
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lu1stelu.

~uk~~n Jj1)ifamif~nfa.

~stakuluneen

syksyn ilmat ovat yleensä olleet semmoisia, etteivät ne ainakaan suksimiehen mieltä hyvän hiihto- ja lumitalven
toiveilla ole ilahuttaneet. - Ehkäpä tässä - arveli epäilemättä usein
monikin noista, jotka sumuisessa ja sateisessa syysilmassa likaisia
katuja ja teit,ä taivaltelivat, -- tullaan aikaan gummisilla suksilla
kaiken talvea! Mene ja tiedä tuleeko joulunlman jälkeen sen valkosempaa hiihdettävää kuin se iljettävä moska, joka nykyään kaupunkien katuja ja kylien kujia peittää! Tiesi sen tuleeko nyt hiihtokeliä varemmin kuin viimeksikään - hehnikuun alkupuolella vai tuleeko sitä ollenkaan! - Ja eivätpä moiset mietteet ihan
aluttomia olleetkaan. Loppumaton lontoolainen sumu painoi ainalrin täällä pääkaupungissamme pitkiksi ajoiksi mielen maassa mat elemaan , viikkomäärät kestävä hermostuttava tihkusade tervehti
aina ensimäisenä tuttavana, aamuisin kadulle astuessa, ja lauhkeat
etelä- ja itätuulet karkoittivat kauvas kaikki talvitoiveet.
Marraskuun keskivaiheilla oli muutamia auringonpaisteisia
päiviä ja kirkkaita tähtiöitä, mutta pian meni taivas uudelleen
umpipilveen j a taas rup esi entiseen tapaansa sataa tihruttamaan. En muuten aijo ilmojen ennustamisen nilveälle iljamelle liukumaan lähteä - lausun vain sen toivomuksen, että
joshan ei meidän meren lämmittämässä Helensi talvestakin
singissämme, niin muualla maassamme - on sukeutuva vanhan_

aikainen, rehellinen, pohjoismainen lumitalvi. Semmoista muitten
suksimiesten kera odotan, semmoista, joka taas runsain määrin on
tarjoova tilaisuutta "urheilujen urheilun", lihaksia lujittavan ja karaisevan, keuhkoj a vahvistavan, tahtoa terästävän, neuvokimutta
j il mielenmalttia kehittävän, rohkeutta lisäävän, ja mieltä ylentävän hiihtämisen ja mäen liukumisen harjottamiseen. - K oska
jiirkiperäisen hiihdon edellytyksiin m. m. kuuluu hyvät sukset, ja
näm ät taas, olkoot.pa sitten valmistetut kuinka taitavasti ja kuinka
hyvistä aineista tahansa, eivät hyvinä pysy ilman tarpeellista hoitoa, aij on tällä kertaa mainita pari sanaa suksien hoitamisesta.
\' iihäinen kirjoitukseni tietysti ei sisällä mitään uutta suksien tuntijoille j a kokeneille mheilijoille; se pyytää vain olla jonkinlaisena ohjauksena vasta-alkajoille.
Siltä, joka vähänkään ahkerammin on suksia reippaaseen
mäenlaskuun tahi hiihto on käyttänyt, ei ole voinut j äädä huomaamatta se seikka, että ne, kunnossa pysyäkseen, kaipaavat huolelJistakin hoitoa. Jos hän hiihtoneuvojaan tarkastelee jonkun aikaa
niitä käy tettyään , huomaa hän useimmissa tapauksissa niissä seuraavia vikoja. Pohjat ja reunat ovat kuluneet tai vioittuneet, tarpeellinen jalkavuus vähennyt, kadonnut taikkå sukset käyristyneet alaspäin kaareviksi, suksien käret oijenneet tahi vihdoinkin
hj ihtimet vetäytyneet sivukäyriksi, eli niinkuin suksentelrijä teknillistä termiä käyttäin sanoisi, viskautuneet kaltoiksi.
Pohjien ja reunojen kulumista ja vioittumista on mahdoton
kokonaan välttää vähän lumen aikaan, jolloin sukset välrisinkin
raamllstuvat särmäisiin kiviin ja kallioihin, milloin louhuisia, vuorisia maita samoellaan. Suksien liiallista kulumista voipi kumminkin johonkin määrin estää sillä tavoin, että ne pidetään hyvissä voiteissa. Niinkuin jo ennen on huomautettu, on t.f'll'va suksiin paahdettava joko valkean ääressä tai auringon paisteessa keväällä tahi k esällä. Uuteen kasaantum attomasta puusta tehtyyn
sfI].; sel'n terva kumminkaan ei ensimäisillä paahtamisilla painu kyl1ill :;yvään. Näin ollen suksi tietysti pian kuluu, painuu jalattomaksi ja viskautuu kaltoksi paljoa pahemmin kuin vanha käytetty suksi, jota on huolellisesti hoidettu. Siksipä uusia suksia
ei pitäisikään ensimäisenä talvena ja etenkään ei hankiaisella käyt-
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tää enemmän kuin sen verran, että enm terva niistä kuluu, jonka
jälkeen ne ovat kunnollisest.i tervattavat ja talmaUavat. Jos sukset ovat e~es välttävissäkin tervoissa, voipi niiden liukkautta lisätä ja lumen paattumista välttää v~itelelllalla niitä ennen käyttämistä joko urheilukaupoista tavallisesti r;aatavilla voiteilla taikka
jollain muulla sopivalla rasva-aineella, vaikkap a vain tali- tai steariinikynttilällä. Tätä tehdessä on va in Jmtsottava, ettei voidetta
tule liian paksulti, r;illä r;e ei r;uksen liukuisuutta edi.r;tä, vaan
päin vastoin vähentää sitä. "Suomessa on myös tapana sekoittaa
kalanrasvaa hienoon tervaan ja sillä kesäauringon pair;teessa voidella sukr;ea moneen kertaan, niin kauvan, että suksen pohjaan
muodostuu kova, kiiltävä voidekerros. Tähän voidekerrokseen ei
r;itten pys ty jäätäjäkään eikä semmoinen suksi paljon moiti takkalaa" 1).
Toista vikaa, jalkavuuden vähenemistä ja katoamista, hiihtimien vääntymistä pullosuksiksi sekä kärj en oikenemista parannett,i in ennen ainakin minun kotipuolessani seuraavalla ykr;inkertaisella tavalla. Suksien käret kuumennettiin ja tehtiin norjiksi pistämällä ne kuumaan veteen, ja sitten nost.ettiin jalkavuutta ja kärkiä siihen aikaan yleisesti käytetyn pitkän suksisauvan ja neljän
poikki puun avulla. Sukset pantiin yhtäsuuntaiseen asentoon lato
tialle, niiden väliin sauvakko, niin että sen pää ylettyi noin 5 sm
suksien kärkiä ulolllmaksi. Ensimäinen poikkipuu, käristä lähtien,
sovitettiin suksenkärkien ja sauvan väliin suksien alipuolitr;e noin
5 sm päähän käristä kantaan päin; toinEm siihen paikkaan, mistä
kärennousema tahdottiin alkavaksi; kolmas siihen kohtaan varpaallisreijän j a kannan Välille, jossa jalkavuuden korkeimman paikan tulee olla ja neljäs kapula suksienkantain j a sauvan väliin
kantain yläpuolitse noin 5 sm kantain peristä kärkiin päin. Olen
kertonut tämän painamistavan näin seikkaperäisesti, koska omasta
kokemuksestani tiedän sen vältt,äväJ,si j a koska se kaikir;ta taivutustavoista epäilemättä on helpoimmin aikaan saatavissa, samalla
kuin se kutakuinkin vastaa tarkoitustansa. 'Suuremmitta apuneuvoitta kuin sauva ja mainitut poikkipuut kuka koululainen tai

nuori suksinrheilija hyvänsä itse VOlpl tällä tavoin hiihtimensit
pamaa, säästäen siten ammattimiehellä painattamisen kulungit.
Tietyr;h on painamiselle eduksi, jos käytetään varta vasten tähän
tarkoitukseen tehtyä paininpuuta, johon poikkipienat voidaan kiinnittää ja jos sukset kiinnitet~län pienoihin nuoralla tai vauloilla.
Siten sukset eivät piiitse asemeltaan siirtymään tai
voipi niitä paininpuinepn muuttaa paikasta toiseen,
jos tarve vaatii.Tässä asennossa voipi säilyttää r,mksia kaiken sen ajan vuodesta, j olloin niitä ei hiihtoon käytetä. Tietysti ovat sukset aina mikäli
a
mahdollista säilytettävät kuivassa paikassa, etteivät
ne kastu ja sitten knivaessaan vetäydy ki eroiksi.
.T alkavuuden ja kärkien laukeamisen ehkäisemiseksi - luonnollista on että kaiken jalkavuuden
ajan oloon, suksien perin pohjin kastuttua, täytyy
hävitä - voipi nousemiin paahtamalla painaa hienoon tervaan sekoitettua p ellavansiemenöljyä. Sama
mikä koskee jallmvulltta, koskee tiet.ysti myöskin
suksi en kärkiä. Vllolemalla tehty ei kestä ja painettu ennen tai myöhemmin laukeaa. Ainoastaan
lllännyn tai kuusen kovasta, kauttaaltaan pihkai"esta lylystä eli janhuksesta taikka muusta kaarevaksi kasvan eesta suksenhaavuksesta valmistettu
hiihdin voipi ajan pitkään pysyä mallillaan.
Tilan ahtaus estää minua esittämästä useam- b
pia sopivia suksenpainamis- ja säilyttämistapoja.
Niille, jotka tämän suhteen haluavat ohjausta, suor;ittelen ylempänä siteeraamaani hra Sandbergin
hauskasti kirjoitettua ja opettavaista teosta, jossa
hän IU. m. antaa oivallisia neuvoja juuri puheenalaisesta asiasta ja jotka mielestäni erittäin hyvin sopivat noudatettaviksi etenkin maaseudulla.
Kosken suksien sivukäyryyden eli kalttouden oikais0miselu.;i
t,iedä mitään tehoisampaa keinoa kuin se, mikä sanotussa kirjossa mainitaan, rohkenen siitä tähän ottaa puheenalaista vikaa
käsiteltäviin kohdan kokonaisuudessaan sitä valaisevine kuvineen.

1) Hugo Rich. Sandberg, Hiihtourheilu Suomessa, siv. 67.
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Sivnkäyrä on suksessa mitä pahin vika. Sitä e1 usein
painamalla voi parant.aa. Suksi, joka on kiC'Tosyisest.ä puusta
tehty sillä ~ailla, että ainopuu on lmjvattuna veistämälHi oikaistu,
viskautuu kaltoksi, kun se vetJ,yy. SollainC'n suksi oikonee t.avallisesti it.seksC'en, kun se kuiva a. Kun lmlttoa sukflea tahdotaan
painamalla oikaista, paahdetaan suksi valkean paisteesflH tel'valla
voidelt.una ja sidot,aan sitten lämpimänä suoraan puuhun, esimerkiksi lankkuun. Samalla lailla lIlcnet.elliiän myös, kun sukseen,
joka on painnnut jalattomaksi, j alkavuutta nostetaan. Kun suksi
on sekä kärj en- että kannanpuolesta luj ast,i lanklmun sidot,tu, nostetaan vaajaUa suksen jalan kohtaa sen verran eli vähän korkeammalle kaarelle, kuin suksen jallmvuuden tulee olla, ja suksi saa
sitten jäähtyä siten vaajoitettuna. Jos p ellavansiemen-öljyä hienon tervan kanssa sekoitettuna paahtamalla ajetaan puun sisälle
molemmin puolin sitä suksen kohtaa, jossa jallmvuuden tulee olla
korkeimmillaan ja suksi sitten. edellämainitulla tavalla pannaan
painulllaan, pysyy sillä lailla painettu jalkavuus jonkun pit.emmän
aikaa mallillaan. Luonnonjalkavaall sul\seen, joka vettyneenä on
polkeentunut., nousee jalka taas luontevaksi, kun suksen pohjaa
lälIlmit.et.ään, mutta aina on varottava, ettei märkää suksea äkisti
paisteessa lämmitetä, ennenkun puusta on enin kosteus vähitellen
lmivanut. Jalkaa semmoisessa suksiparissa. nostetaan tasan kumpaankin flukseen, jos sukset. lämmitettyinä vannaan pohjat, vastakkain,
(ks. kuv.), vaulat sidotaan käl'kipllolen ja kannan ympäJ.'ille (a ja c)
ja toIkin (b) sijoitetaan suksien pohjain väliin. 'l'ämän t.elkkimen
pitää oleman vähän korkeamman ja se aseteUaman vähän taemmaksi sitä paikkaa, johon j allmvuuden korkein kohta halut.aan
suksiin saada, flillä p ainettu jalka ai.na vähän laskeutuu ja vetäytyy jonkun verran eteenpäin, kun siteet avataan.
Pieni p akinani on aijottu parhaast.aan muille kansalaisille kuin
Helsinkiläisille, sillä onlmn meillä täällä Heikkiseullne ja muut
suksiseppoll1mo, jotka ltiilltimisttiulllle niiden kaikkina kehityskausina miltei ltellää lmolta pitävät, niitä niin sanoakseni - kapalosta hautaan hoitavat ja vaalivat, niin kauvan kuin vaan maksaa
jaksanuue.
A. J. s.

lliul1 fuurl Ittftl1nfö polItuPlJörän alalla.
O sakeyhtiö Palmcrantz C:o Tukholmassa on lunastanu t patentin, jonka velj ekset Birger ja Fredrik Ljungström ovat saane~t
keksilllälleen koneelle, joka on suurinta huomiota herättänyt Ja
arvatenkin tulee, varsinkin meidän maassamme, voittamaan suurta
suosiota. Mainittu osakeyht.iö on jo tämän vuoden kuluessa laskenut kauppaan joukon .pyöriä, vaikka niitä lienee hyvin vähä~
riittänyt ulkomaille lähettää, koskapahan ensimäiset pyörät m~l
dän maahamme ovat saapuneet vasta näin syksymyöhällä. Yhtlö
on lt ankkinut itselleen aivan uudet amerikalaiset työlwneet, mm
että voi toivoa saavansa kaikin puolin kelvollista työtä, ja kun
li!:iäksi tulee, ett.ä Ruotsissa saadaan mitä parasta raaka-ainetta,
nun on syytä otaksua, että yhtiöllä ole oleva menestystä uudessa
Yl'i ty ksessään.
Uusi keksintö sille ainakin on t.uottava menestystä, jos vaan
koneen laaatu muutoin tulee parasta lajia.
Koneelle on pantu nimeksi "Svea", syystä siitä, että sekä
keksijät, yhtiö j a raaka-aineet ovat ruot.salaisia.
Tässä seuraa yhtiön julkaisema selitys koneesta.
Poljenta: Tämän aikaansaavat kaksi, molemmin puolin polknlJyörää olevata, kuhnakkain toisiaan vastaan asetettua tankoa, jotka
kestävyyden takia ovat poikkitangolla yhdistetyt. Ylöspäin kään-
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netyt tangot (kampitangot) ovat kaarevat., eteenpäin käännetyt
(poljintangot) ovat suorat sekä kannat,tavat päiss~iän pedaleja; voilllanvaikutu~ lisääntyy eli viihenee ~ja~ssa nostamalla tahi laskemalla voiman vaikuntapistettä ka1l1pitangossa.
Eksentriset käytin-levyt ja telkimtas: T akapyörän akselissa
on tavallisen ketjurattaan asemesta kaksi eksentrista käytinlevyä,
yksi kUllllnallakin puolena pyörää, jossa ne ovat kiinni telkirattaan kautta.
Kummastakin pedaalitangosta kulkee veto ketju, j oka siirtää
pedaalinliikkecn aina omaan eksenteriin. Niimiit, eksenterit ovat
y hteydessa toistensa kanssa ketjun kautta, j oka juoksee toisesta
eksentoristii kiekon yli aivan poljentalaakol'ien alla toiseen eksen-

koslm voidaan laskentumatta pyör äItä tahi h erkeiimättä polkemasta,
1l111uttaa välitys 100:sta 40:een tuumaan.
T ällaisen selit.yksen on yhtiö itse katalogissaan antanut km;tnntamistaan pyöl'istä. Mutta sellaisille henkilöille - niitä lienee
paljon - jotka eivät ole tottuneet teknillisistä selityksistä saamaan selviipiirteistä knvaa kysymyksessä olevasta esineestä, niille
tahdon minä tiisl:;å llllmtamin sanoin kertoa, miten kone toimii ja
miten I:;illä liikutaan.
Koneen runko on aivan tavallisen polknpyörän kaltai non,
paitsi peuaaliosa, jo]m on perin omintakeinen j a j osta parhaimman
käsityksen saa knvist,ammo.

"Svca", llaiRpyörä.
,,8vea". miehenpyörä.

tem·iin. Tämä ketjn siirtää liikkeen toisesta eksenteristii pedaalineen toiseen eksenteel'iin pedaalineell.
Jarrutus: Hyvin voimakkaan l'nllahromsin käytäntö on myöskin yksi niitä monia etuja, minkä tämä uusi voiman käyttäminen
tekee mahdolliseksi. .Januna, on mlla, joka ei viistä r engasta
myöten, vaan pyörii , j oten r engas ei vahingoit u.
Välityksen muuttaminen: Tiirkein ominaisuus "Svea" polkupyörässä on aj aessa muutokson alainen viilitys, j oka uusi keksintö
on todennäköisest.i aikaansaava vctllankmnouksen polkupyöräalalla.
Usein esiintyvä välttämättömyys laskeutua p ois pyörältiiän
vastamäessä on SUUl'i epäkohta, joka aikaansaa ajanhukkaa j a muita
ikävyyksiä. Tämän kaiken saa vältetyksi "Svea"-polkupyörillä,

.J alanliike ei tule kiertävää, niinkuin tavallisissa pyörissä,
vaan tapahtuu se ylös alas. Täten häviää vähimpään mahdollisoen
määriiänsä se "kuollut kohta" jalkavoiman käyttiimisessä, mikä
syntyy kiertävässä ·liikkeessä jallmin ollessa perifel'ian ylä- ja alaosassa. Se voima, minkä jalat synnyttävät p edaaleihin, tulee siis
olemaan enemmän y htäjaksoinen ja siis myöskin tehokkaampi.
Selvitä llIyöskin on, että jalan liike tulee olemaan pienempi, kun
sen oi tarvitsee ki.ert.ää kellänmuodossa, vaan saa kulkea edestak asin ylös alas, ikäänkuin kehän lävistäj än suuntaa noudattaen.
Kuta pienelllpi jalanliike, sitä vähempi lih aksien rasitus.
Mnntoin pedaalien polkeminen voi tapahtua mitä moninaisill1lllalla tavalla. Minä voin polkea joka kerralla peuaalit niin
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alas kuin ne voivat mennä, niin sanoakseni pohjaan asti, tahi polkea puoliväliin taikkapa vaan pari kolme tuumaa, ja pyörä kulkee
arvolle en. Siis, minun vallassani on polkea kuinka syviä tahi
kuinka mat~loita liikkeitä kulloinkin haluan tarpeen vaatimusten
mukaan. Vastamäissä voin tyytyä lyhyisiin polkuihin, jotka vähermnin rasittavat, tasaisilla mailla voin sysätä pohjaa myöten.
Pedaalien mysteriot eivät vielä ole lopussa. Kun pyöräillessäni huomaan, että myötämaa rupeaa helpoittavasti edistämään
kullmani tahi kun myötämiiki tempaa minut mukaansa, herkiän
polkcmasta ja jätän jalkani kaikessa rauhassa aivan siihen asemaan
toisiinsa nähden, mihin ne sat,tnivat jäämään heretessitni polkemasta, ja katso, pyörii kiitätL esteettömästi eteenpäin. Olkoonpa
että toinen pedaali on alimmalla asteellaan, toinen ylimmällään,
tahi molemmat yhtä tasalla, konetta se ei viihimmässäkään mää-

. Knn tavallisilla pyörillä koko ruumiin pamo, jalkoja pidettäessä lepopuikoilla, tuli vaivaamaan takay'yörää, oli kulku epätnsaista ja vaarA, pyöräin särkymisestä kivikoisissa mäissä suuri.
Ul1llessa pyörässä jää ruumiin asento samaksi Ja paino jakaantuu
tasan koko koneelle.
Uusi kone kiitää myötämäissä nopnannnin kuin meidän tavalliset pyörämme, muUa ei sinun silti tarvitse pelätä lähteä jyl'kimmiistäldUin miiestli alas, sillä samojen ihmeellisten pedaalien
avulla olet sinä vauhtisi itsevaltias miiiiriLiijä. F]t tarvitse muuta
kuin samalla kertaa painat molempia pedaalia alas ja jarru, joka
vastalJakoisesti pyörivän puul'Ullan muodossa vaanii takapyörää,
laskentuen kUlumille ja masentavalla raakuudella t ukehduttaa kaikki
sen pienimrniitkin levottomuuden oireot. J anu on pottämätön,
sillii siihenhiin vaikuttaa hiitätilassa koko runmiin paino. Jalkojen oman painon pedaalit kyllä kestiiviit jarl'uttamatta, mutta vähinkin Jisäpaino aikaansaa jal'l'utuksen. Koneessa kumminkin on
sitä paitsi käs~arrll ohjaustangossa vähempiä tarpeita varten. Kun
solnt.aan alasmäkeä ja jalat lepäävät liikkumattomina pedaleissa,
niin voi, jos joku kivi, kuoppa tahi pehrnyt hiekka J'upeaa pelottamaan, siirtiiii osan ruumiin painosta satulasta pedaleihin j a pyörä
tottelee silmänräpäyksessä. Jos taas äkkiniiinen este muutaman
askelen päiissä tekee ajamisen mahdottomaksi, ei tarvitse muuta
kun ponnistaksen pec1aaleista pois pyöriltään maahan. Ponnistaminen on jo aikaansaanut kovan jal'l'utuksen, niin että moni onnettomuus siten estyy. Se, joka meidän maassamme on matkustellnt, tietää mikä rasit.us mäkien lask emisesta johtuu, jos ainoastaan
pec1aaleista koettaa jarruttaa. Tämä rasitus on useinkin yhtä suuri
kuin matalanpuolisen IIläen nousemisesta. "Svea" pyörällä on mäen
laskeminen sula nautinto, ja nuo jääkylmät renkaat selkäpiissä,
mitkii useinkin jyrkissä mäissä panivat pyöräilijän valmistautulllaan hengen lähtöönsä, ovat "Svea" pyörien käyt.äntöön tultua
vaan tarujen kautta tuttuja.
Niinkuin jo ylempänä on mainittu, on "Svea" pyörällä vielä
se verrattoman hyvä ominaisuus, että se ajajan tahdon mukaan,
pyöriiltä nousematta, tii,ydessä vauhdissa hyväntahtoisesti vaihtaa
välitystään. Tämä tapahtuu hyvin yksinkertaisesti.

rässä näy vaivaavan.
Kun tavallisella pyöräll ä alamäessä nostaa jalkansa pedaaleilta, kiitää pyörä eteenpäin. Vauhtia kumminkin estää jotenkin paljon se kitka, mikä syntyy ketjun ja ratasten liikkeestä.
Se, joka koskaan on särkenyt ketjunsa ja joutunut ketjutta alamäkiä kulkemaan, tietää, minkä huimaavan vauhdin pyörä saa,
kun ainoastaan molempien pyörien akselien kitka vaan on vailmttamassa. Melkein samanlaisen kyydin saa tällä uudella pyörällä
joka kerta kun polkemasta herkiää. Se tuntuu matalassakin alamäessä kulkevan niin herkästi, että tottumattomuuttaan tarttuu
jarruun käsin.
Kaikki pyörämiehet tietävät, että jalkain nostaminen pois
pedaaleilta alamäessä on vaarallinen temppu. Lukemattomat ovat
ne tuskan pisarat, mitkä tämä yhtä suloinen kuin petollinen manöveri on pusertanut ajajien hikihuokosista. Turhat ovat useimmiten pyrinnöt olleet päästä pedaaliensa herraksi. Lukemattomat
ne kauhistavat kuperikeikat, mitkä tästä vallattomumlesta ovat
johtuneet.
Uusilla pyörillä istuu rauhallisesti kuin kiikkutuolissa, jalat
liikkumaUomina yhtä liikkumattomilla pedaaleilla missä asemassa
tahansa.

322
Jos aJan 100 tuuman viilityksellä ja jyrkkä mitki kohoaa vastaani, painan erästä nappulata, joka löytyy aivan hihellä kädensijaa, silloi~ kuin pedaali on alimmillaan, niin samassa ketju, joka
on kalllpitangon päässä kiinni, laskeutuu yllden pykäliiviilin. Kun
pedaali seuraavan kelTan on alimmillaan, painan uudestaan, ja
ketju laskeutuu toisen pykälävälin. Tätä teen painamalla vuoroon vasenta ja oikeata nappulaa ylltii monta kertaa, kuin pykä~
löitä on kampitangoissa. Kun ketju on solunut alimpaan pykälään, on välitys pienin. Pyörässä, jota tämiin kiljoittaja on ajanut, vaihteli välitys 100:sta 45:een tuumaan. Kun taas lisiitään
välitystii, painetaan nappuloita pedaalein ollessa ylilllmilliiän.
Tämän aikaansaa hieno pneumatinon kumilotku, joka knlkee
kehyksen putken sisiillä nappulasta ketjun piiihin kampitang·oissa.
Paitsi tällä tavalla, voi välitystä myöskin viihemmässä miEirässä, mutta kyllä tuntuvalla tavalla viihentiiä, polkemaJla pedaaleja
ainoastaan uutamia tuumia alaspäin.
Mikä tavaton hyöty meidän maassamme tällaisesta pyörästä
on, se on selvempää selvä. Meillähän löytyy seutuja, jossa polkupyörällä ajaminen on enemmän tuskaa, kuin nautintoa, tavattoman monien ja jyrkkien mäkien vuoksi. Mikä etu, jos tiimmöisellä seudulla voi useimmat mäet ajaa ylös, ja kaikki mäet alas
pelotta ja vavistuksetta ja vaivaamaUa yhtään ainoata ruumiin lihasta. Jos kaitselmuksen kiisi on levännyt niin raskaasti minun
ylitseni, että minusta on tullut esim. Jyväskylähiinen, ja olen käyt~
tänyt polkupyörää muka hnvikseni niillä maanteillä, jotka johtavat Petäjävedelle, Korpilallllelle tahi Laukaasen, niin riemastuksellani varmaankaan ei olisi ääriä, jos sattuisin saamaan "Svea"
pyörän käytettäväkseni. Ainoastaan noilla lohduttoman tasaisilla
Pohjolan lakeuksilla ei tämä uusi pyörii tarjonne sanottavan pal-

H2H
Jj~n

/

voi siis muuta 0(,1\;'811<1, kuin Ntii tämä pyörälaji on omiaan
snlostuttamaan meidiin suomalaisten kesän viettoa ja säästämään
mouta turlman vuodatettna hikipisarata maanteillemme, jotka ovat
Sll1111natnt c'nemmiin näköaloja, kuin mukavuutta silmällä pi.Uien.
E. LampiJn.

fr)nfit1 poUmpl)iiräUä fuI:el1.1aifimffa.
Salaman nOJlGl1l1ella on polkupyörä valloittanut maan toisensa
peräshi. Kaikissa kansankel'J'oksissa on se saavuttanllt ystäviä ja
ibaiJijoita, ja saa se lliibi jokapiiivil yhii uusia ja uusia. Vuonna
1HHO liiytyi koko nmailmassa tllskin enemmän kuin 1,000 pyöräJllipstii, nykyiiiln on niitii useampia miljoonia. Vuosittain valmistdaan tMii nykyii noin ~ milj. konetta, joista Amerikassa noin
\lOO,OUO, Englanuissa noin 500,000, Saksassa noin 300,000, Ranskassa noin 200,000 ja ltiivallassa 50,000. -- Ja kaikki niimä pyöl'iit saa \'at ostajia! Mistii syystä'? Mistä johtuu tämä innostus
pyöriilUl ajamiseen '?
Vastustajamme -- joita
ovat viiittäneet, ettii pyöl'iiily
pian kyllä tulisi viihenemilän
Mnotilmllunttn! Sitii se

Jumalan kiitos ei enää ole monta _.
olisi muka muoti hulluutta vaan, joka
ja vihlloin loppumaan.
ei kuitenkaan ole.

Jon etuja.

Alkujansa oli 1lOlkllPYÖl'il ainoastaan mheilukapine, Ja olisi.
se s('lllmoisenakin pysyttiiytynyt reipasluontoisten ihmisten suosiossa ikil'iiiviksi. Mutta nyt ovat asiat jo toisin. Ul'llOilukapiuee"ta on tullut tarvekaln, hyödyllinen ja välttämätön monelle.
Meilbn ei tarvitse muuta kuin kulkea silmät auki nähdäksellune. ,
ettii polkupyörä ei ole kone, jolla ajetaan turhuuden, vaan tosi
tarllenn vuoksi.

Pyöriä on jo vähempi määrä ollut liikkeessä tänä kesänä Ruotsissa, ja on osakeyhtiö julaissut vihko sen todistuksia noin 40:ltä
hengeltä, jotka kaikin puolin ovat erittäin kelmvia. Kaikki ylistävät helppoa mäen nousua ja suloista laskemista.

Kunlnisa euglantilainen polkupyörätehtailija James Starley
ennu"ti knolinvuotellaan, eWi "niin kauan lmin ihmiskunta jaksaa
Jiiknttna jiiseniäiin, niin kauan tulee se ajamaan Pyöl'iillii". TnohCill ellmu.;tukseen yllllymme ehdottomasti.
II. II. P.
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1\Iitä ln!Pe Ka.iaanin nykyiseen llllltlwilijaliildzel'seen, eI fiitä
viihiipätöifieksi sanon, yaikkei se kuitenl{aan ole likimainkaan
niin sumi kuin S(' ,'oisi ja sen oikeastaan pitäisi olla. Syynä tähän
m'itl SUUlTksi mmksi nuo jo mainitsemani e]liilllukavat kulkunell\'ot Iisitllllen ja Kajaanin välillii, mutta on r:;iihen paljon syytä
siinilkin, ettei ok kyetty matkailijnliikettä tiinnepäin ohjaamaan.
On nilllittäin ntaksnttayaa, dki lllatkailijaliike noin \'aan itsefitään
hihde l.;:nlkelllaan sikfii s,Vl'jäsille seuduille kuin Kajaanin seudut
oya t. 'riiytyy ensin fiaaUaa tiillaisen syrjäseudun tarjoomat viehiityb:et matklLikvan yleisön tiedoksi ja saada sYljäficuc1ulle
hyYii k"iku matkailijoiden kOl'vis:,;a. Sitten kun niin on käynyt,
tllIel' suutn itfi<' puolpfibull1 pullUmaan, jOfi nimittiiin sillä on riittiidsti \'iehiitys\'oimaa -- ja sitii Kajaanin seullll11a toivottavasti
on. .l\hltta ennenImin niin pitkälle piiäfitään, vaaditaan paljon
fyötii .ia toimia, tarvitaan keinoja ja apuneuvoja, joita pienelliL
"01
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Najaani ntafftaiIijaIiiftf-tcL'n ftcsftullfaftfi!

E. ieltiiJ11~ittii

on Kajaanin seudulla monet eLlellytyksct aikaa
voittaen muodostua jonkunlaiseksi matkailijaliikkeen keskustaksi.
,- Kajaaninjoen koskilla on aina, mutta varsinkin korkean vellen
aikana, erinomainen viehätyksensä, sen lähitienoilla on useampia
huomioon 1l<1ntavi'l paikkoja, joista katsojan silmien eteen aukenee laajoja näköaloja yli maitten ja jäl·vien. l\Ienneilll'n aikojell
tapahtumia johLlattaa kotimaisen matkailijan mieleen lmohltjell
keskellä seisova, vaikka kooltaan ja jiiilnnöksiltäiin v~ihäinen KapamIl linna. Urheilijoille tmjooyat koskelllllle tilaisuutta huvitta num ja mieltit kiinnittävään kosbkalastukseen ja mdsiistiljUin
varalta on metsissitmme enemmän riistaa kuin useammassa mU11ssa
osassa maatamme. - ViipU!'ista Saimaan kanavan jtl Saimaan
kautta Sayonlinnaan sekit siitä yhä edelleen Leppityirl'[m, Kuopion
ja Kajaanin kautta sekä Oulunjokea pitkin Ouluun kulkeo matkailijl1l'eitti, jonka vedaista vaihtelevaisumlessa harvoin tapaa.
Tiillii pithilHi matkalla OIl Kajaani el'iWiin sopiYH leviihllyspaikaksi.
Pahin haitta tiilIä matkalla on tietysti tno epämukayasti
kuldtava tie Iisalmelta Kajaaniin, vaan toivottayasti ei pitkiä aikoja kulu, ennenkun sen yälin päll::;ee rautateitse.

Imll[lllngilln ei ole riittiiviisti.
Nyt niikyy kuitenkin fiyntydn muutos ainakin Kajaanin
;.jvlltujen fiuhtcC'n. Koko tuo homma fi. o. matlmilijoic1en Kajaanllll [lHin suuntaaminen niiyttää jontuyan fiellaisiin kiisiin, joissa
siitii jotakin syntynoe.
Kauppanenvos Lm's Krogius on Suomen höyrylaivHmmkeyhtiön toimitusjohtajana pyrkinyt snnntamnaan matkailijaliikcHii
Hlwlhalllllll' ja erityisesti haluaa hän joh(lattaa tiimän liikkeen Kajaanin kantta.
Voidakseen hankl,ill Kajaanin seuduille Yiehätystii matkailijan silmisfiii, on hiin biiillu tahtonut hankkia lllatlmstaville urhei,
lijoille entistä fiUl1l'empnn tilaisuutta lwskikalastnkfiecn ja metsästykseen. Täs:>ä tarkoituksessa on hän pyytiinyt kaupungin kalavdtii ja mE'tsiistysmaita pitellllll~iksj ajaksi mennille.
Nyttelllmin onkin kanpunki myöntänyt h~indlc 10 HlOc1eksi
yksinomaisen kalastnsoikeudenknnpnngille knulllvissH koskissa
sekä yksinollla isel1 mdsästysoikeudell noin 60 neliökilometrin
alalLl l'iifitm'ikl,ainta aluettaan ehdolla, pttii tiihi oikeutta käy tetiiHn siini\ silminnähtiLviissii tHl'koitul~sefisa, että matkaili.iat tiiHllii
Yi ipyisiviit ja vi ihtyisiYiit.
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Vaikka ei ole].,aan mitiiiin syyLi otaksun, dLi lllkomaalaisloll
sallittaisiin etupäässä hyväkseen käyttäii lllyöllnotlyä kalnsbls- ja
mdf'ästysoikoutta, on kaupunki kuitenkin tahtonut nimenomaan
miHi l'iitii , että oman lllaan lllatkailijoille on lllyönnettävä "nmat
edut kuin ulkomanJnisillekin.
Sanotaan aikomuksell sitiil'aitse ol('\-an hankkia Ouhmjärvf'lle
ajanlllukaillf'n hÖYl-ylaiva, Ka.iaanin ja Yanlnll viiliii l\lllh'lllaan
sf'kä nlkeIlnnHaa Kajaaniin kyllin tiln\'<\ ja aj,llllllllknincn lllatkailijakoti, jota f'iellii viclil ei ole olclllas"n.
.Jos niimiit aikeet toteuluyat, niinkllin loinJa :,opii, koitHu
Kajaanista ennen [,itkiiä vilkas lllatknij,diikkcen kesku"ta ja "uosittu matkailijoiden tyyssija.
E. W.

Suomell Urheilulehden kansikuva. Kun lI::Jcalta f({lIu{f1( on ['i/{slItln nwittcit(/Sllumcn U;'heillllelulch llykyi8C"t(( 7,,((usikllclIstn, on

toimitus ryhtynyt lWilkkimaan

lluU(t ::Jcllaista,ja dm!'st!}y Suumen
7Va/"llsteUIUUi uwlclla taitcilija p, JJI(c:cmUldanin piiJ'ustamalla lcWl::JilcllvaUa.

Cdwi{/llehti cnsi
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-- Helsingissä aiotaan
rakunnns.

-

~a~\(1a

toimeen

~nnri

yoimi~tplll·.ia

"portti

Liihl'mmin ya.,tL'des.

Kotkassa pUllhataan yoi mi,stelu:-;eman porusta rnista.
Ylioppilas-VoImistelijat pani\'at taaskin tilnii sybynil (4:nllell

1,TIT<l11) YliopistOll lllllhkoas,sa yoimi,stclllsali.ss,\ toimeen iltamall, .ionka ohjelma .sihiilsi yoimibte1na ja lallhta seki( lopnksi tanssia. Eipä klllmnaa, etU
yll'isöii oli "renlloja myötell".
- Ponnistus-niminen yoimi,stdll- ja udll'ilnsenra on Iliiillii aikoina
osottallllt b\\'allista onolllmiin elinvoimaa, sillii yksin tiinii ,syksynli on se
l·htinyt toimeenpanna kaksi iltamaa. jOi",'Cl on saatll niihdii mallikclpoista
\'oimistl'lua. Tulemmo joskIls \'[Istell"s tarkemmin puhumaan tiistii monessa
sulItec.ssa huomiota ansaitso\'asta "curasta.

-- Helsingin atleettiklubi (johtaja Emil Karlson) ]H1lli "iime lokakllussa toimeen rncst<1mll:;kilpailnn paini,kl'lnn ahdla. Kohtcliaisullllesta oli
klubi lmtwnut kilpailunn osaa ottamaan myöskin yeniiliiisiii amatöörikhlbeja,
ja ,iitii oli sellrauksena se, ettii Pietarin atkettiklllbi l;iheUi tiil1lll' parhaimrmm miclll'nsii, hra Haekunsehmidtin. Ken yaan kerrankin heitti silmä.Yksen kYSYlllyksc:,;sii olevaan atleettiin, hii n k.,-llii lll'ti tul i ,~al(jjlltetnksi siiUi,
dtei mustarnusaryo tällä kertaa tnlisi s\lomala,isen oumksi. -:Siill tiet.)sti kä,'ikin. lh'] posti paiskeli hra H. imOlllalaiset kilpail ijansa toisen toisensa pe~
riisU maa]Ian, ja kuitenkin oli 11;\11('n yastn.stajiensa jonkos,a sellaisia tUllnuttuja l'ainijoita kuin "\len ja lIabl'rlll,mn. :\lt'idiin michistii sai lInr ,\11"11
parhaimman tulok'l'll, emnwki hiinW Imitenkaan n,i pitiiil Suompn parhaimpana painijan<I, silb \'oimi.'itdunopl'ttaja I. S(~hrceder on ainakin kerran \'oittarlllt hm "\lenin, mutta tiet;iiiksl'ui ei kukaan SUOlllalainen yiehi ole yoittallut hm l:iehru,tloriii.
~- Helsingin ratsastushuoneessa lImjoitdaan tiitii nykyii ratsastuslll'heilua aalllll.sta iltaan saakka. Hc\'osia ,iellii ou kiiytettii\'inii kaikkiaan ~.~I
kappaldta ja nl' o,'atilmnn poikkclLsta nyt erittiiiu hn'ih.sii "konditsioouissa".
- OnlI:111 tiilIlii sl'iklm jo yksiuiiiin omiam'a 1IOllkllttl']:ullaan ylei.söii ky,ylllyksessii o!e"aa llrlwillllajia hana,tamaan, siILi yireiin ja hy\'u,ti kOlllntetull
he\" o--cn ullja<IlnillCll tarjoaa aiua sanomattomall paljoll hamikuntta.
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Mainion hyppäykscn " llO ritti Lnll toossa hiljakkoin ('rii,.; U·YllO.

tias poika Pa rty Fllrm' ''~.
m etrin) kOl'ku iselta sillalta.

Ill.
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Hiin näet hypp iisi \·l'tcell eriiiiltä

;' )0

j a lan (1 2

50 kilometriä kii\'l~li tllonlloil'l Tanska.ss;! l'I'ii" P. H olm

:J

t. 2+

18 :;. aja";;,,.

- "Marathoninkilpailussa" (.!l1.2 kJll ). .ioka tiinii sy ksy nii pidettiin
Pariisissa, saatiin kelTassa:1ll lJiill\lnii styttiiYii t lllos :2 t. '\1) m. 111 .' . Yiidcstii.
kymlllcne;;Ui y hdcksii ;,;tii kilpailijasta jlloks i 1') miesti i tuo n viilin ly hyem.
mä ssii ajassa kuin ,) t. 20 1lI in.
- Ruotsinnlaan paras klllllatangon nostaja on .\ l'\'il1 ) \11 11l'1·.",,;on,
joka ojl' nt{la .y lö"piiin su orilla kihi I'Clrs ill C 1(H kiloa. Y l'nilliii nl'll .' :illanlenski
tyy tyy löI '/, kiloon.
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Syntyneitä.

~elj ii

reipasta penikkaa . .Iokt'ln ssa 1 p:nii marras·

kuu ta .1 SD8.
K OITe Norresso n.

HiplJl' Linnanen.

- Työväen purjehdusseura piwte ttiin ti iiliill ii iiskcttiiin pidety stiii
kokonksessa p e l'llstaa piiiikwpunkiin. Syyuii s('nrall jll' rustamis een oJi m.
m. se, cttii ty ö \'äelle kiivbi kovin kall iiksi kll liln;l tiiiillii llyk.yiiiin olemassa
olcviin pllIjehdll ssellroihin. Jii;;cnnwksll alnbenomi stajalta ehdotettiiu + tai
;) markaks i ja jiiscniltii, jolla ei ole alusta, :; tai '1 marka ksi. ::>iiiinWehdotnsta laatimaan yalittiin komitea.

liihettiill\·t etldUIJ Iaiuisulk amerikalai::wllc kl11bill('. joka sen o n hyviiksynyt.
Kilpailll;l1l\'aatija, .i oka saa nilllen ,, ::>11[\1111'0('](" ja rakennetaan H arland &
'\Valltin \'('i~ti imij]lii Bl'lfasti,sa, t ul N' \111 jalkaa l'itkiiks i ja kllnhm t lll enm
lllaksamn'i ll kokon:lista (i(),II(lll KngJ. [Jlln taa eli J t " miljoon aa Smk. ,\lllPrik:tlr1int'n Jlokaa li np'lOlllstaja niill ikiiiill teheliiiin (H) jalan pitlliH'ksi ,ja kons·
t l'lll'l'l'aa sen H prresh oft', jokI toiminimi }Iorg-:ln-lselinin ka nssa 0 1\ tl·hnyt
,.:opimnkst'll Sl'n rakt' ntalllisesta. Sen ,.:anotaml lllaksa\' an seitsemiittiisataa·
tnhatb Smk. Kilpa ilnllllvaa t ij:m hinta nousee niin paljoa sllIu'pmmaksi (\h·
kiipii sen kin takia. ettil son \'al'llst11ks et matkaa \'alten \'albmcJ'en poi kki
kys y\',it (' I'ity is iii kll st.annnks ia. }loleJlllllat aluk se t rakenn ctaan muuten aIli,
mi inista.
Kilpailut alkane"at lolwk. :~ p:nii 18~m. Yiisi pllljl'hclll sta on slIoritc tt",·u
.i ~, pokl.al ill saa se alll s, j oka \' ii hinW,in kolmessa n iistii tn l ee yoittajaksi.

- Kansainvälinen pursiklubi, jonka nillli on "United Yach t m en 's
Clid)". pCl'llstettiin " iime lokalmulln Lontoossa. T,irniln linden klnb in tarko ituksona on olla keskipistecllii, jonka YllI piil'ille kaikkiin kanso ihinlmnlm'at
]l\!1:iehtijat \' o h'at kokoontu a. Tnnllu stettujen ))lllj ehdn sse urain jii scn et "ekii
kaikkien mnillen nH'rin ps('cri t pii iisp",it klubin jäscnibi il man \·aalia. 'LHko·
rnai.,tell jUsl'ntpll Yllosimaksn on 1 plluta 1 shill. 'roistai .s eks i, knnm'k lIusi
klub i eht ii saada omall tal o n, on s en jiisentl'n kiiy tettilYi.inii "Ne\\' Lyrie
Clubin " s Ullr!c'nllloiset hu oneistot. l'aits i n oi n 30 makllulm on eUa o n l1issii
l'nsi lllokan h otellin tapaan siSllstdll:;sa kln bital ossa myöskin yksityinen
tC'aatteri, jo,;sa cri ttäin, omit lli~ta ky lLi englantilaisten tap oihin nähden, niiy·
tiintiijii jn konsertteja ann etaan Slllllllllltai·iltoina. Klubin sihtl'cri, hl'a Ge o.
( ~ . Sa~o n , Leadenh all stl'. Su, London K C., antaa asiasta Ii1hempiii tietoja
lIiille', j otka sollaisia lmlua\'at.
-

-

Ensimmäisen kampela-aluksen on rlHlC'nm a:m pU l'siklilbi ny t

saanut. Khlbin .i äscn, " ul'atllomari 1. Palmg-ren o n nimittäin luutnantti G.
FaYl'e lta Yiipllr issa 1,OO(J ma rkalla ostannt "Pnrdon"'l1imisel1 O,i YHlöörin Imm·
pela-aluk»en , j onka on k Ollstl'l1eel'annut hra ei . Herrick Dnggan K anadassa
sama mi e;;, joka o n lllonllt "Dolllinionin" , j osta to isessa paikassa leh teil pnhutaa.tl.
Viipurin liiilnin pluj ehdussenrassa, johon "Pard o n" ennen edelliilllai·
nittua kauppaa kuului, on pari muuta D1Iggan in kon:;tl'lleeraam a kampela·
alll::ita.

- Kuningas Oskar II:sen riemujuhlapokaali. AiristOll plllj ehdnss enra Lihcttiill ee ednstaja n 18\)\1 \'uoden kilpailnull R 'l otsin knnink. pm·
jehdussellran pcrnstamasta Kllningas Oskar H: :;eu l'ienlll.ill hlapokaali~t8 ..:\1ai·
nitlln s lI om alaisen pUl'j c hdllssellran pllolesta tu li s i kilp ai hlllll otblmaan m;aa
alus, joka h ra A. ,\~ es tin in piirnstm;ten mukaan rak cnn etaan 'l'l1l'llH \·ene·
veisW rnöllii, ti ctäii Ny T. f . 1.
1<jhkiipil t iilllii tlll'kll Jainen alns e i ole ainoa, joka SII OHH,,,ta ensi kesiinii
liih tee sanotlI sta pokaalista kilpail em ann.
- America-pokaali. Vantim ll]{s('n (\Il.~i plll:j elllhlskll1tc'na kilpail e ·
iliaan .\mpriC' a.pokaalista, job ainn \·;,;ta JH51 Oll ollll t Ko\\··Yorkin pur" iklllbi11 halluslia ja jost a l /:iWJ \'Il oden jiilkee n ei oll' kilpailtu, on tunnettu
slluri teekanp])ia ~ , sir Thomas LiptOll l~ l ste l'ill kunink pUl'siklnbill kautta

I{ielin-viikko ja Kööpenhaminan-viikko.

K ielin,Yiikon

lll-

l1ll'l!ii t ll llnl'tllt ka nsailll' iil iSt't ])lIlj ehduskilpailnt, jotka taY<1llislludell mll-

kaan Snk s:ln k cisa rillinpn plll'sikhlbi ja Pohjois-Saksan l'egrtttay hdistys jLi\'.
p ideti'tiin ensi kesiinii kesiik. :;3 - hl'illiilc .j, l':nä. H ciniilc :2 p:nii t.a·
pahtuu t a\':uuHukaincn kilp al'lHj l'll(lu s y hdessii L .\'y pekill pursiklnbill kanssa
T ra \'('lHiill<!Pe ll, ;) -(j p:llii on kilpalJlllj chdlls \\~a l'll e miindl'n e dustalla ja sit·
t en l"ll:j l'hditaan po hj oist' cnpiiin Kiiöp enlulluinaan, .ionka \'ii kko o n h l'iniik.
\1- 1(j l':nii.

jl~stii\'iit ,

-- Seawanhaka-pokaali. N:t Lawrellc on plll'sikhlbille on S eml'anklka , pul'siklllbi liihcttii.lly t lIudcn \'aat illlllksen kilpailemaan 8ea\Yanhaka·
[Jobali .sta \' . 18\J\J . Yaatimuksen on ensinmainittu klnbi hy\'iiksYllyt.
- Uusi kansainvälinen pokaali. "Ccrde ele Ja V oile (le Paris"·
nimin en ranskalainen jlurjehclu ssc ul':l on p Cl'llstanll t IIllden pokaalill kan sainYiilistii l;ill'apnljcltdusta \'al'tell yhden to nnin a luksilla. Kilpailut tap ahtl.l'
\'at ]\fl ':llon in lu on(\, kun pokaali on l'allskalais\'l1 lJllljehdusse nran hallnssa,
. ja CO\l' csin l,lon:l, jos jonkun mllllll maan pllljehdlll'se ura pitLiii pokaalin
hall tl SS;I:ln . Kaikki (' !\ kall;;a ill alllkset saewat jlokaalista kilpailla. Kilpailu
kii s ittii ii k olm e plllj eh<lll sta, ja se UIII S, joka kallll cssa nii sUi piiiiscc \·oitta·
jak.,i" aa \'il'dii pokaalin sen plllj chdnssl'lIl':ln t alletetta \'aksi, johon alus
kllldllll. Jos ('I'i jahdit tllll'yat voittaj iksi kolm essa ellsimmliisessii plllj dl'
duk sessa. toim eelllx lllnaan \'ieb n elj iis. E.ukin kausa vo i ilmoittaa, kilpai·
1111111 ain oas taan y hden jahdin. mutta Cerele de Ja I'oile·se nralla on oikeus
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asettaa niitä vastaan yhtä monta alll sta omasta eskaadcristaa.J1. E ng lanni sta
li en ee jo låhetetty \'aatimns kilpail e maa.n tiistä. pokaalista.

_ Polkupyöriä valmistettiin Itävallassa v. 1885 (JOO, v. 1888 3,000,
v. 1891 12,000, v, 1894 2f>,OOO ja y. 1897 60,000 kpl.; Saksassa v. 1882 2,500,
v. 1885 5,000, v, 1888 20,000, v. 1891 55,000, v. 1894 120,000 ja Y . 1897350,000 kpl.

- P~rjeita teräslevystä. T nonn oin tehtiin Kielin satamassa kok C'itn 1; 2 millimetl'iil pakslIsta teriiSle\'ysm valmistetnlla trap etso iidinmnotoi"elI a p\ll'jet'lla, joka 01 i sovitcttll pienempiiiin \·cneesecn. SP.Il en empi ei ole
kok eiltu, joten ei vieHi voidn antan mitiUin an'ostellla tällaisen "p11lj ekankaan" keh'ollislludesta. 8e on kuitenkin hyvin taipllyaa ja sam malla riittäYlisti ke8täYäiL
- Paperipurjeita. El'iis IIlkomallwn nrht'ilnl ehti julkaisee huhun,
j onka mnkaan hra Liptonin pokw.likilpailija ,,:-';haml'ock" yitl'lIstettaisiin pap e riplllj eiJla, jotka 'MaTcns W a rd & C:o B elfastissa \'nlmistaisi. Ne knullJyat
ol ey a n k e l'eämm lit, ke sWyiimmät j a h elpommat knsitollä knin tayalliset
plllj ek a llkaasta. tehdyt, jlllrj eet . Niihi n ei myöskiiii n vaikuta sade eikii meriv esi.

_ .. Pitkiä airoja. Englannin alahuoneen jlisen, sir Charles Dilke,
joka o n eritWin inllokn;; urlwil ija, on "Fielrl"-lehtepn laatinut kitjoitnksen,
jossa hän pllolnstaa pitkiii aiJ'oja. Hiin on itse tehnyt kok eita e ri pitkillä
englalltilaisilh ja amerikaJaisill a ail'oiJla, joita \'iimemainittuja h än suuresti
kiittäli. Kokeet osottivat ett y lt'yleensli 12 jalkaa ± tUl\maa pitkät a irot
oli sivat nrheilnsoudussa nlkoh ankai sissa yeneis~li hyljiittilyiit ja ett ä airot
snish'at olla englantilaisten a iroj en tavallista mittaa, 12 j. (l t. , pitemmilt
sekii· ettei vielä 12 jalkaa 7 1/ . tuumaakaan saisi olla rajana. Tiet ysti on p aria iroilla sO lldettaessa ulkon evien h a nkain väli sovitettava a iroj en pitunden
mukaan. Sir Dilke on sitä mi eWi, otUi p itkät airot l>opivat vanh emmille ja
ly h em mät airot nuoremmill e sO lltaj ille, pitkillä airoilla kun voi tehdä pitempiii aironyetoja, ja sen takia hän aivan oikeen pnoltaakin pitkien airoja ldyt·
tiimisW pitemmillii matkoilla.
- - Soutua Englannissa eivät haljoita ainoastaan v arsinais et floutuklnbit. Tunnettu on ettii myöHkin y liopiflto issa ja nseissa konluissa on erityi siä khtb eja soutu-urheilun kujoittamista \'arten, ja niin on m yGskin laita
mones;.;a muussa laitoksessa, niinknin sUllremmi"sa kanppahllolleissa, virkakunnissa, pankeisRa j n. e. N iinpä tiinii 1'1I0nnakin syyskesällä pidettiin 111.
m . I,ontoon pankkien jolmYllotin en son tllkilpailll 8-airois issa kilpasolltuy en eis<i. Them senjoella. Putlley n j a HammeJ"smithin yäl illii (2,800 m etriii). Voittajaksi piiiisi City Bank ROII'illg Club 1 1/, yau eellpi tuudella. Sen aika oli
8 min. 44 sek. Toisena oli Loudon J oint Stock R. C. j a kolm antena Union
Bank of London R. C.

_ Tuontitullia polkupyöristä maksetaan Venäjällä 47 mk. kpl:lta,
Italiassa 41 mk. kpl:lta, Ranskassa 2,20 kilolta, B elgiassa 12 %, Hollannissa
5 "/0, Ruotsissa 15 % ja NOljassa 27 "10 hinnasta, Tanskassa 16 mk. 88 p. 100
kilolta, Espanjassa 71 mk 25 p. 100 kilolta, Portukalissa 27 "10 hinnasta,
Bulgariassa 10 1/. % hiimasta, Rumaniassa 6 mk. 98 p. kpl:lta, Kreikassa 20
% hinnasta, Turkissa 8 Ofo hinnasta, EgyptiSSä 8 "10 hinnasta, Saksassa 4 mk.
50 p. kpl:lta sekä Suomessa 15 mk. kpl;lta.
_ Niin muualla, miten meillä? J oku vuosi sitten anoi noin 3,000
pyörämiestä, että Geneven kadut ja maantiet sen y mpäristössä tulisivat koI"
jatuiksi ja h eti määräsi mainitun kaupungin maistraatti 280,000 mk. tarkoi,
tukseen. 5,000 pyörämiestä on kohta v uoden tnrhaan odottanut, että H elsingin maistraatti ryhtyisi jonkinlaisiin toimiin sen anomnksen johdosta, jonka
Suomen Syklistiliitto sille on jättänyt.

- Korukansia Swnnen Urheilulehteen valmistaa kirjansitomotehdas Fenix.
J(annet valmistuvat ennen joulua}a tulm;at erittäin siron näköisiä. Hinta tulee
olemaan hyvin huokea. Tilaukset lähetettäkööt suoraan mainittuun kirjansilO1notehtaaseen.

- Huom./ Kirjoitukseen "Kajaani matkailijaliikkeen kcskustaksi" oli aiottu
näköalakuva Kajaanin seuduilta, mutta kun ei kliseetä siihen ole saatu Tilgmannin
kemigraa(isesta laitoksesta, vaikka onkin sieltä hyvissä ajoin tilattu, on sen täytynyt jäädä pois.

~oftt(\B(\(\

Jacob Reincken
- Sieviä summia. Ranskalainen kilpa-ajaja Bonrrill on on nyttem.
min p äiittiinyt olla ottamatta osaa t iimiilwnotisiin )lolknpyiiräkilpail nihin.
Nyt loppnneen njokaudcn kulu essa on hnn ottanut osaa 21 kilpaihnlll . .Joka
kilpailnssa on hii.n ajanut 3 k ertna, siis y hteen Sä 63 kertaa. Näistä on h än
02 k ertaa tullut ensimmiiisen ii j a 1 kerran toiRena perill e. P a lkaksi näistil
p onnistuksistaan on hän saan u t GU,U(j1) mk., jota paitse polkupyi>rätehtaat
ovat maksan eet hänelle noin 4U,OfIiI mk. Siis yhteensä 100,001) mk.

Rotit~koi$ia Pap~rO$$ia
ja

1\eine d.e .QoUand.

~iliat'ia.

l'riimd tngfdntifdiGid, fUOtGdfdiGid,
GdhdfdiGid jd dmtriftdfdiGid lfI1IU!'

.. POlkupvöränoSia ja .tarp~ita

~f~~~~~~~iin

G. f. Stockmannin YOlkupyörävarasto
Helsingissä.
~~~~@~@~~@~©~~@~~~~Q~~

HUOln.! Oma korjanstyöpaja.
- - - Asiamiehiä on nseimmilla paikkaknnnilla.
Vanhastaan tnnnettn knnnollinen kohteln.

Amon~

Carl Jacobsen &.

(ptr"~~aipp"ata.

Foll{uP9örli osasto

Eri~omaista

kaikenlaiseen pesuull,
eikä vanuta villavaatetta.

Saatavana kaikissa hyvin
luissa myymälöissä.

C~

Mikonkatu 9.

HeI s i n k i.

lajitel-

Oskar Durtbman

~uffa[o

t

Helsinki.

Ainoa paljottain myyjä.

Cyole C:o Buffalo U. S. A.
pääasiamies.

OSKAR ERIKSSON & C:O
B. Bsplanadinkatu 14.

~

Optillinen ja Xirurginen JnstrumenUikauppa.
fiu Am !
\1

•

Hyvil kiikareita turisteille
8uU1'i valikoima.
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~jögttnin

VIfuful\· ja TRII{OOT1\ V1\R1\fuIII{€
jYfikonkatu.lj. Helsingissä Sentraalipasaasi
Suuri varasto:

Urheilupaitoja,
Urheiluvöitä,
Urheilusukkia y.

Luetteloja pyynnöstä.

Ruotsalaiset "FROM",
Ranskalaiset "GlADIATOR" ja
Englantilaiset "PRIMUS"
polkupyörät ovat paraita.

m.

Hinnat halvat.

S·uomen Utrheilalehteä
saadaan tilata kaikista posti konttoreista sekä
Helsingissä kaikista kir.takaupoista ynnä toimituspaikasta L. Henrikinkatu 2Zl. (Maist. V.
Kahilainen).
Tilaushinta 4 mk.

Buffalon patentin
saanut keskuslaaken

2 vuoden takuu, kohtuulliset hinnat tavaran laatuun
verraten.
Fromin polkupyörät olivat ainoat, jotka Tukholman
näyttelyssä useiden kilpailijoiden joukosta saivat Kultamitalin oivallisista Polkupyöristä.

Pyytäkää luetteloja.

.Etskergren & (c:o.
7 Mikonkatn ja 21 Pohjois-Bsplanadinkatu.
Helsinki.

palo vakuutusOsakeyhtiö 9:QQ9:Q9:

TapaturmavakuutusOsakeyhtiö

~.~~**~.****~.********

E. J. }lE~hI.N'in
10,000 m.k:n vakuutukses •• on vak. maksu
I:8sä. luokassa ainoastaa.n 20 mk.
Huom.! PolkupyllrlllllL o,Iaminenusältyy vakuutukseen ilman l1Bämakaua.

::::::::=::

Kello- ja Konekauppa
Helsingissä, Mikonkatu 6.

(Haaraosasto I{otl{assa)

iBöök & Poppius
LAK IAS lAIN TO IMISTO
Helsinki, VUlenkatu ••
Asianajoa. Asloimisla virastoissa y. m.
Rahanper1m18UI.. LalnanvAlltyks.ll. Kauppay . m. aslakirJ,ojen laatlmi8ta.
myy ehdottomasti
parhaita Amerikalaisia, Englantilaisia ja Saksalaisia
joista etenkin amerikal. Stearns
& C:o (Keltainen tOTeri) sekä
Remington arms. C:o pyörät kestävyytensä ja kevyen kulkunsa
tähden kaikkeiu parhaimmiksi suo·
8itetaan.
Suuri varasto pyörän-gummirenkaita sekä kaikkia pyörän osia
ja -tarpeita, samoin kaikenlaisia
taskukelloja,
sekuntimittareita,
sporttikelloja, kompasseja, askelmittareita, ilmapuntareita, silmälaseja, kiikareita, hopea- ja uusihopea-maljoja, juomasarvia y. m.
Kaikki ehdottomasti halvimpiin hintoihin
paljottain ja vähittäin.
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Onni Lindebäck.

*" (~mpl~. ~~

J~

~ _ _ _---LL-..,

Br~nnabor

..Q =
~.

~

-

POlkUpyöriä
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pelanDer, polkupyöräkauppa

Helsinki, Fabianinkatu 8. Telef. 2071.
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Amerilialaisia &~

Ensi lUOKan ~
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ja Miami Cycle
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Manufacturtng C:olta Middletown, Ohio.

6rinomAieiA tAnd!\r!\iei!\ ,,1 R 1 S " 1>oftlU1>~öri& etU
parhaita eAinr!\iei!\ "Ge1'IDania" &,,001'80".

Hinta 250-500 marl{l{aa.
Suurin varasto tarpeita ja osia

, (,

* CI~o~land * ~

111111111"""", ,,

Suo m e n U r hei I u I e h den I i i t e.
.<\11lerikalaisia: "Northern & C:o", "Ideal"
ja "Rambler".
Saksalaisia: ,,~eckarsulmer", k aikki hyviksi tunnetUlta lllerkkejä halpoihill hintoihin, myy

KdlOStppä
1. f. Widtmark
Länsi Henrikink. N:o 14.
l'

Keisarillisen Majesteetin HrmoIlinen Hsefus

ClCusqvarnan
hyviksi tunnettuja teoksia

Metsästyksestä.
Annettu Helsingissä,

20

p:nä Lokakuuta 1898.

Voimassa 1899 vuoden alusta.

Kivääpejä
kaikenlaatuisia

Polkupyöpiä
naisten ja miesten sieviä ja kestäviä

Tepäs-ompelukonei ta
sekä kädellä käytettäviä että poljettavia, kahden vuoden
takuulla

S ei n ä-k opi ste 1 ta
suuri valikoina

Husqvarnan Päämyymälässä
Helsingissä

Ta:znpereen haara:znyy:znäl.

Sentraalipasaasi

Hämeenkatu

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m.
y . m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä Me täten Armossa säädämme niinkuin seuraa:
1

§.

Metsästysoikeus maatilan tiluksilla on, sellaisin poikeuksin ja
rajoituksin kuin tuonnempana sanotaan, tilanomistajan ; ja pidetään metsästyksenä kaikenlaista otusten pyyntiä. Samoin olkoon yleisellä laitoksella metsästysoikeus sillä maalla, joka sen alle kuuluu, ja kaupungilla
siihen yhdistetyllä alueella.
Maaksi luetaan myös sellainen vesialue, joka maahan kuuluu.
2

§.

Kruununtalon asukas ja muu henkilö, jolla on vakinainen hallintooikeus maahan, nauttikoon sillä maalla metsästysoikeutta, niinkuin omistajasta tässä asetuksessa sanotaan. Sama oikeus olkoon kuninkaankartanon, virkatalon ja muun siihen verrattavan tilan haltijalla, joiden tilojen puolesta älköön kuitenkaan semmoista sopimusta, kun 8 ja 9 §:ssä
mainitaan, tehtäkö ilman sen viranomaisen suostumusta, jonka valvonnan
alaisena sellainen tila on.
Maata muussa tapauksessa vuokrattaessa ei metsästysoikeus siirry
vuokraajalle, ellei sitä ole välipuheessa hänelle nimenomaan luovutettu.

