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Siroja
Voimisteluliiton hyväksymän mallin mukaisia

VOIMISTELUPUKUJA

I

valmistaa voimistelu- ja urheiluseuroille

S. O. K:n TRIKOOTEHDAS

Tilauksia vastaanottavat
ja kyselyihin vastaavat
S. O. K:n Trikootehdas
Helsinki, Flemingink. 36
ja Suomen Voimistelu-
ja Urheiluliitto.

Tilaukset pyydetään jättämään hyvissä ajoissa.
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OHJ ELMA
voimistelunäytöksissä Töölön Pallokentällä

28. VI. 1932.

I. Torvisoittoa:
Uudenmaan Rykm. torvisoittokunta.

11. Prahan joukkue:
Vapaaliikkeitä.

111. Los AngelesMn ja Prahan joukkueiden
telinevoimistelua:

1) renkaat, *

2) hevonen,
3) nojapuut.
4) hypyt,
5) rekki.

IV. Prahan joukkue:

Sauvaliikkeitä.

Näytöksiä johtaa: lehtori V. Lahtinen.

Urheilijat ja urheilun suosijat vaativat aina
Stadion-tuotteita!
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Voimistelu-,
voimailu- y.m.

URHEILUVÄLINEET

#

ostatte
edullisimmin
meiltä.

SKO H A
SUOJELUSKUNTAIN KAUPPA OSAKEYHTIÖ
Helsinki Kaivok. 6.

Puh.: 38 264 ja 28 089,
myymälä 29 064.
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Voimistelijaimme osanotto olympia-
laisiin kisoihin.

Norjan, Ruotsin ja iSuomen joukkueet Lontoon kisojen avajaisissa
v. 1908. Suomalaisjoukkueen edessä Zilliacus kantaen lipun ase-

mesta kilpeä: Finlandia.

Kun maamme voimistelijani parhaimmisto jälleen on lähdössä olympia-
laisiin taidonrnittelyihin, tällä kertaa kaukaiseen Kaliforniaan, lienee mie-
lenkiintoista palauttaa mieliin voimisteluedustuksemme saavutukset aikai-
semmissa semminkin kun tämä tarkastelu samalla antaa suppean
kuvauksen voimistelutasomme kehityksestä muiden maiden voimisteluun
verrattuna.

Lontoossa joukkueemme oli kolmas.
Lontoon olympialaisiin kisoihin v. 1908 Suomi lähetti kaksi joukkuetta,

joista n. s. maajoukkue otti osaa eri kansojen väliseen varsinaiseen voimis-
telukilpailuun, jonka ohjelma sisälsi vain sauva-, vapaa- ja seuraliikkeitä.
Tässä kilpailussa Suomi sijoittui kolmanneksi Ruotsin ja Norjan jälkeen,
joilla molemmilla oli helpompi ohjelma kuin Suomella eikä suorituskaan
ollut meikäläisten veroinen. Kilpailun kolmesta englantilaisesta pakinto-
tuomarista kaksi oli saanut kouluutuksensa Ruotsissa, mikä seikka osal-
taan selittänee Ruotsin helpohkon voiton, jota aikanaan arvosteltiin anka-
rasti meillä ja ulkomaillakin.

Eri maiden pistemäärät olivat:
1) Ruotsi 438, 2) Norja 425, 3) Suomi 405, 4) Tanska 378, 5) Ranska

319, 6) Italia 316, 7) Hollanti 297 ja 8) Englanti 196 pistettä.

Suomen joukkueeseen kuuluivat seuraavat 26 voimistelijaa pituusjär-
jestyksessä mainittuina: M. Vegelius, A. Pohjanpää, O. Granström, J.
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Vo imistelijamme

Olympialaisiin!

ovat valmistautuneet

~Hiihtävän-Karhun"
voimisteluvälineitä käyt-
täen ja saavat Los Ange-
leksissakin voimistella tu-
tuilla «Hiihtävän Karhun"
välineillä, sillä ~Hiihtävän
Karhun" yleisurheilu- ja
voimisteluvälineet ovat va-
litut Los Angelesin olympi-
laisten virallisiksi kilpailu-
välineiksi.

O. Y. Urheilutarpeita
HELSINKI

Merimiehenkatu 38—40
Puhel. sarja 20911
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Suomalaiset Tukholman stadionilla 1912.

Kemp, V. Smeds, A. Riipinen, H. Lehmusto, A. Salovaara, I. Kyykoski, E.
Forsström, V. Tiiri, A. Saarinen, S. Sandelin, K. Stenberg, A. Pohjonen,
V. Nieminen, K. Soinio, K. Paasia, W. Sahlsttein, M. Markkanen, E. Sipilä,
I. Lindroth, E. Linna, K. Mikkolainen, Y. Linko ja E. Railio. — Tämän
joukkuen johtajina toimivat Ivar Wilskman ja Gösta Vasenius sekä har-
joittajana Arvo Vartia.

Suomen toisen joukkueen muodosti Viipurin Reippfian näytösjoukkue,
jonka johtajana toimi Väinö Pynninen ja sen rivistöön kuuluivat seuraavat
14 voimistelijaa: K. Ekholm, D. Teivonen, K. P. Kolehmainen, A. Turunen:
A. Kolehmainen, A. Viikko, J. Saarivuori, J. Partanen, 0. Strömberg, U.
Kosonen, R. Korhonen, E. Kosonen, U. Salminen ja I. Bibikow.

Viipurin Reippaan näytös käsitti sauva-, tanko-i, nojapuu- ja arkku-
liikkeitä, jotka kaikilta onnistuivat hyvin, ja muodostui näytös kokonaisuu-
dessaan loistavaksi näytteeksi maamme silloisesta korkeakuntoisesta seura-
voimistelusta.

Kisojen mieskohtaiseen voimistelukilpailuun vapaavalintaisella teline-
ohjelmalla osallistuivat eräät Reippaan jäsenet, joilla kuitenkaan ei ollut
menestystä loistavassa kansainvälisessä seurassa. Niinpä paras suomalai-
nen Korhonen oli vasta 75:spistemäärällä 143.5, voittajana suoriutuneen
italialaisen Braglian pistemäärän ollessa 317.

Tukholmassa voimistelijamme kapusivat porrasta
ylemmäksi

Tukholman olympialaisissa kisoissa v. 1912 joukkueemme osallistui
lll:nteen sarjaan, jossa telineet ja ohjelma oli vapaasti määrättävissä.
Tähän kilpailuun eivät ruotsalaiset n. s. "lingiläisinä" ottaneet osaa, mutta
Norja ja Tanska tarjosivat voimistelijoillemme varsin tasaväkisen kilpai-
lun. Mainittakoon, että palkmtotuomarilautakuntaan kuului m. m. yksi
mies kustakin edelliämainitusta maasta ja kukin arvosteli oman jouk-
kueensa parhaaksi, kun sen sijaan kaksi puolueetonta tuomaria (emglanti-

— 7 —



KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

TULENVARA
Helsinki — Kaisaniemenkatu 13

Vakuuttaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta.

Halvat vakuutusmaksut!

Pokaalit y. m.
Palkintoesineet

Myy ja valmistaa edullisimmin

Uusi Kultaseppä OY.
HELSINKI

Myymälä ja konttori:
Aleksanterinkatu 15, Puhelin 26 738
Tehdas:
Lapinlahdenkatu 7, Puhelin 31787
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lainen ja saksalainen) määräsivät järjestykseksi: Norja, Suomi, Tanska.
Pistemäärät olivat:

1) Norja 22.85, 2) Suomi 21.85, 3) Tanska 21.25, 4) Saksa 16.85, 5)
Luxemburg 16.30 pistettä.

Suomen joukkueeseen kuuluivat seuraavat 24 voimistelijaa: K. Vasama,
H. Sirola, A. Salovaara, E. Forsström, V. E. Tiiri, L. Tanner, I. Keinänen,
T. Ilmoniemi, A. Pelkonen, K. Lund, Hj. Kivenheimo, K. Ekholm, M. Hyvä-
rinen, E. Hyvärinen, H. Sammallahti, I. Pernaja, U. SuoMela, K. Vähä-
mäki, A. Rydman ja E. Saastamoinen, varamiehinä: O. Väänänen, K. Tu-
runen jaE. Wichman. Joukkueen johtajana toimi A.Vartia.

Mieskohtaisissa telinevoimistelukihpailuistea ei meikäläisillä tälläkään
kertaa ollut mahdollisuuksia sijoittua kärkipaikoille. Nieminen sijoittui
parhaana suomalaisena 26:nneksi 105.75 pisteellä ja Jansson oli 30:nes
103 pisteellä. Tammisen pistemäärä oli 90.5, Ekholm ja Vuoli» kes-

keyttivät.

Antwerpenissä suomalaiset voimistelijat eivät olleet
mukana.

Vuonna 1920 Antwerpenissä pidettyihin kisoihin suomalaiset voimisteli-
jat eivät osallistuneet. Maan vapaustaistelu oli hajoittanut voimisteli-
jaimmekin rivit siinä määrin, että voimistelujoukkueen kokoaminen ja
valmentaminen kohtasi voittamattomia esteitä.

Pariisissa n. s. keskieurooppalainen järjestelmä tuotti
voimistelijoillemme vaikeuksia.

Kun Suomeen oli saapunut tieto, että v:n 1924 olympialaisissa kisoissa
kilpaillaan vain yhdessä sarjassa, meille oudon keskieurooppalaisen jär-
jestelmän mukaan, herätettiin täällä kysymys vain näytösjoukkueen lä--
hettämisestä kisoihin. Kun 20—-24 miehisen näytösjoukkueen lähettämi-
nen olisi kuitenkin tuottanut taloudellisia vaikeuksia, pidettiin lopultakin
edullisempana puolet pienemmän kilpailujoukkueen lähettämistä.

Kilpailuohjelmaan kuului pakollisia tehtäviä tangolla, nojapuilla, ren-
kailla, hyppyarkulla ja köydellä. Lisäksi oli suoritettava vapaa-
valintaiset liikkeet tangolla, nojapuilla, renkailla ja hevosella. Vaikkakin
pakolliset liikkeet ensin tuntuivat erittäin vaikeilta, kykenivät parhaat voi-
mistelijamme ne saksalaisen neuvojamme Rudolf Kobs'in opastamina oppi-
maan melkoisen hyvin. Itse kisoissa ei joukkueen menestys kuitenkaan
ollut tyydyttävä, kuten alla oleva tulosluettelo osoittaa:

1) Italia 839.056, 2) Ranska 820.526, 3) Sveitsi 81.6.461, 4) Jugoslavia
762,101, 5) U. S. A. 715.117, 6) Englanti 637.790, 7) Suomi 554.948, 8)
Luxemburg 548.129 pistettä.

Mieskohtaisessa voimistelulcilpailussa meikäläisistä parhaat Suhonen ja
Kunnas olivat järjestyksessä n. 40—50.

Pariisissa edustivat maatamme: V. Karvosien, O. Suhonen, Aarnti
Roine, M. Hämäläinen, J. Kulnnias, Akseli Rctine, E. Kastmno ja E. Kert-
tula, varamiehinä: T. Tamminen ja J. Tarvainen. Joukkueen varsinaisena
johtajana toimi voimistelunopettaja Yrjö Nykänen.

Tällä edustusmatkallaan suomalainen voimistelu sai runsaasti koke-
muksia ja uusia vaikutteita, joiden ansiosta voimistelutasomme nopeassa
tahdissa alkoi edistyä korkeimmalle kansainväliselle tasolle.

Käyttämällä Stadion-tuotteita edistätte tehokkaasti
stadionin aikaansaamista!
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ffi

Pakarinen, Savolainen, Norona, Teräsvirta, Uosikkinen,

MARTTI UOSIKKINEN:
Syntynyt: 20. VIII. 1909.'■

Nuorten mestari v. 19.!7. Suomen yleismesta-
ruus voimistelussa v. IS3O. Rekkimestaruus v.
1928 ja -30. Hevosmewtwuus v. 1930. Hyppy-
mestaruus v. 1928 ja -25. Osallistui Venetsian
voimistelujuhlille tullei neljänneksi juhlien
voimistelukilpailujen kansainvälisten voimisteli-
joiden luokassa. Oli viides juhlien "nel-
jän telineen kilpailussa", 'öinen erikoiskilpailuissa
rekillä ja kolmas hevosella sekä voitti yhdessä H.
Savolaisen ja I. Pakarism kanssa joukkuekilpai-
lun. Edusti maatamme v. 1928 Amsterdamin
olympialaisissa kisoissa voimistelussa.

MAURI NOROMA:
Syntynyt: 30. I. 1908.

Suomen yleismestaruus voimistelussa v. 1929.
Rekkimestaruus 1929. Nojapuumestaruus 1929.
Rengasmestaruus v. 1924 Oli mukana Suomen
voimistelujoukkueessa v. 1928 Amsterdamissa,
jossa oli viides erikoiskilpailuissa renkailla ja
seitsemäs hevosella sekä kuudes kisojen mieskoh-
taisessa yleiskilpailussa.

ffi

HEIKKI SAVOLAINEN:
Syntynyt: 25. IX. 1907.

Nuorten mestari 1926. Suomen yleismestaruus
voimistelussa v:na 1927, 28 ja 31. Sauva- ja va-
paaliikemestaruus 1929 j.a 30. Hevosmestaruus
19217, 28, 29 ja 31. Nojapuumestaruus 1928. Ren-
gasmestaruus 1927, 28, 30 ja 31. Hyppymesta-
ruus 1930—31.

Edusti maatamme olympialaisissa kisoissa
Amsterdamissa v. 1928', tullen kisojen mieskohtai-
sessa yleiskilpailussa kuudenneksi, samalla tulok-
sella M. Noroman kanssa. Oli kolmas erikois-
kilpailussa hevosella. Täten siis ensi kerran suo-
malainen voimistelija selviytyi palkintosijoille
olympialaisissa kisoissa. Osallistui Venetsiassa
Italian suurille telinejuhlille, voittaen mieskoh-
taiset voimistelukilpailut kansainvälisten voimis-
telijoiden luokassa samoinkuin joukkuemestaruu-
den yhdessä M. Uosikkisen ja I. Pakarisen kanssa.
Lisäksi hän voitti erikoiskilpailut Venetsiassa
"neljällä telineellä", erikoiskilpailun hevosella ja
nojapuilla, sekä toisen sijan rekillä.

Suurin Savolaisen saavutus on kuitenkin v:n
1931 voimistelun maailmanmestaruuden voittami-
nen Pariisissa, joissa kilpailuissa hän tuli puh-
taasti voimistelullisissa kilpailuissa kolmanneksi
ja kun urheilulajit otetaan mukaan, lopulliseksi
kilpailujen voittajaksi.

Suomen voimistelijat Los Angelesin kisoissa

ILMARI PAKARINEN:
Syntynyt: 12. IX. 1910.

Nuorten mestari voimistelussa v. 1929. Osallis-
tui Venetsiassa Italian voimistelujuhlien kansain-
välisiin voimistelukilpailuihin voittaen yhdessä H.
Savolaisen ja M. Uosikkisen kanssa joukkuekil-
pailun kansainvälisessä luokassa. Oli mieskohtai-
sessa kilpailussa kuudes. Voitti juhlien erikois-
kilpailun rekillä.

EINARI TERÄSVIRTA:

Syntynyt: 7. XII. 1914.
Kilpaillut Suomen seuramestaruuden voitta-

neen Viipurin Reippaan joukkueessa v. 1930 ja
koululaissarjan mestarijoukkueessa Viipurin Suo-
malaisen lyseon Vesan joukkuessa v. 1931. Kun
Teräsvirta ikänsä puolesta on joukkueen "kuo-
pus", ei hänen ansioluettelonsa ole vielä toistai-
seksi "lihava". Kun ikää tulee lisää, tuo se var-
maan mukanaan tuloksia, jotka, ehkä jo olympia-
laisten kisojen jälkeen, tulevat koristamaan hänen
ansioluetteloansa.



Henkivakuutusosakeyhtiö

PO HJA

Vakuutuskanta

764,000,000 mk.

Vakuutusmaksurahasto
50,800,000 mk.

Omat rahastot

3,700,000 mk.

*

Henkivakuutusosakeyhtiö

PO HJA
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Jatkoa sivulta 7.

Suomen joukkue Amsterdamin kisoissa 1928.

Amsterdamin kisoissa voimistelijamme olivat tekijöitä.
Amsterdamin olympialaisissa kisoissa v. 1928 oli kilpailuohjelma suu-

rin piirtein katsoen samanlainen kuin Pariisin kisoissa. Uutuutena kui-
tenkin oli vapaaliikeohjelma, jonka kukin maa sai vapaasti itse laatia.
Pakolliset telineliikkeet olivat edelleenkin vaikeita, mutta siitä huolimatta
edustajamme menestyivät kisoissa odottamattoman hyvin. Lopulliset
teet olivat:

1) Sveitsi 1718.62, 2) Tshekkoslovakia 1712.25, 3) Jugoslavia 1648.75,
4) Ranska 1620.75, 5) Suomi 1609.25, 6) Italia 1590.12, 7) U. S. A. 1519,12,
8) Hollanti 1364.87, 9>) Luxemburg 1361.00, 10) Unkari 1344.75, 11) Eng-
lanti 1205.00 pistettä.

Eri telineillä Suomi saavutti seuraavat pistemäärät: hevonen 275.5,
renkaat 303.00 (5), rekki 314.00 (5), nojapuut 286.50 (6), vapaaliikkeet
273.75 (2).

Maamme joukkueeseen kuuluivat: J. Kunnas, M. Uosikkinen, U. Korho-
nen, M. Nyberg, R. Ylönen, H. Savolainen, K. Kinos, ja B. Stenman.

Mieslwhtaiäessa voimistelukilpailiissa H. iSavolainen ja M» Nyberg si-
joittuivat molemmat kuudenneksi pistemäärillä 243.75. Heitä parempia
olivat: sveitsiläiset Mietz (247.5) ja Hänggi (246.625), jugoslavi Stukelj
(244.875), italialainen Neri (244.75) ja jugoslavi Primozic (244.00).

Muiden suomalaisten pistemäärät olivat: Uosikkinen, 231.875 (23),
Kunnas, 217.3 (38), Korhonen, 20:9.875 (46), Ylönen, 188.75 (61), Kinos,
185.375 (62) ja Stenman, 179.75 (66).

Sijoituksista eri telineillä mainittakoon, että paras suomalainen hevo-
sella Savolainen oli kolmas, renkailla Nyberg viides, nojapuilla Nyberg
seitsemäs, rekillä Savolainen kolmastoista ja vapaaliikheissä Savolainen
seitsemästoista. — Joukkueemme johtajana toimi lehtori Y. Nykänen.

Rakentakaa stadion ostamalla Stadion-tuotteita!
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Maailmanmestari Savolainen renkailla.



Voimisteli jäimme jatkuva kehittyminen lupaa hyvää
Los Angelesissa.

Voimme huoleti vakuuttaa, ettei kehitys sitten viimeisten olympialais-
ten kisojen ole ollut millään muulla liikuntaharjoituksen alalla niin voima-
kas kuin voimistelussa. Eräinä todistuksina siinä suhteessa riittänee viit-
taus voimistelijaimme suurenmoisiin saavutuksiin viime vuoden Italian
juhlilla ja Pariisin maailmanmestaruuskilpailuissa, joissa Savolainen
voitti kunniakkaan mestaruuden.

Kisat tulevat tälläkin kertaa käsittämään maitten välisen kilpailun
rekillä, 'nojapuilla, renkailla ja hevosella, joilla kullakin suoritetaan yksi
pakollinen ja yksi vapaavalintainen liike sekä arkulla, jolla suoritetaan
kaksi pakollista ja kaksi vapaavalintaista liikettä.

Edellämainittujen maitten välisten kilpailujen yhteydessä suoritetaan
myös mieskohtainen kilpailu, johon mainittujen telineliikkeitten lisäksi
kuuluu myös yksi vapaavalintainen vapaaliikesarja, joka on samalla itse-
näinen kilpailu. Kokonaan erillisinä mieskohtaisina kilpailuina suorite-
taan seuraavat kahdeksan kilpailua, joissa kussakin huomioidaan kaksi
vapaavalintaista liikettä, nim. 1) nojapuilla, 2) renkailla, 3) rekillä, 4)
hevosella, 5) hyppyarkulla, 6) köydellä kiipeäminen, 7) kaksi sarjaa per-
mantoliikkeitä ja S) kaksi sarjaa Ueilavoimistelua.

Voimistelijoillamme on näinollen mahdollisuus osallistua yhteensä
yhteentoista erilliseen kilpailuun, joissa kussakin jaetaan olympialaiset
kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

Kuten tunnettua, kilpailu Los Angelesissa olevasta edustustehtävästä
on ollut ankarampi kuin milloinkaan aikaisemmin. Kaikki maamme par-
haat voimistelijat ovat pitäneet velvollisuutenaan huolella valmistautua
järjestettyihin valintakilpailuihin, joissa osanottajat ovat olleet äärim-
mäisen tasaväkisiä. Näiden kilpailujen ja myös Oriveden harjoitusleirillä
tapahtuneen lopullisen tarkistuksen perusteella Voimisteluliitto on valin-i
nut Suomen edustajiksi: Heikki Savolaisen, Mauri Noroman, Martti Uosik-
kisen, Ilmari Pakarisen ja Einari Teräsvirran. Näitä miehiä koskeva lä-
hempi esittely näkyy keskiaukeamalta.

Vaikkakin on ennenaikaista puhua voimistelijaimme mahdollisuuksista
lähestyvissä olympialaisissa kisoissa, lienee kuitenkin luvallista todeta,,
että voimistelupiireissä yleensä ollaan sitä mieltä, ettei maastamme ole
milloinkaan aikaisemmin lähetetty ulkomaille näin kyvykästä, hyvin
valmentautunutta ja ulkomaisten joukkueiden veroista voimistelijajouk-
kuetta. Tänään Töölön Pallokentälle järjestetyn olympialaisnäytöksen tar-
koituksena onkin osoittaa voimistelijaimme korkea kunto, joka antanee
suurelle yleisölle vakuutuksen siitä, että voimistelijoillammekm on mah-
dollisuus viedä Suomi voittoon olympialaisella kilpakentällä.

Perustakaa uusia
voimisteluseuroja!

Mallisääntöjä ja asianmukaisia ohjeita
saatavana toimistostamme Simonk. 12

VOIMISTELULIITTO



Kirjapaino-Oy. IAI 1 O
Helsinki - Kluuvikatu 7 - Puhelin 32 286

Tarjoutuu suorittamaan

kaikkia painatustöitä

huolellisesti
ja ajanmukaisesti

Tiedustelkaa hintojamme!
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Suomalaisten ja tshekkiläisten voimistelijäin
yhteistyö.

Vaikkakin suomalaiset voimistelijat nyt ensi kerran matkustavat

Tshekko-Slovakian kuuluille Sokol-juhlille, on molempien maiden välinen
yhteistyö silti kestänyt useita vuosia. Jo vuonna 1926 oli SVUL yhden

edustajan kautta Sokol-juhlilla edustettuna ja vuonna 19127 kunnioittivat

tshekkiläiset voimistelijataiturit SVUL:n voimistelutoimintaa lähettämällä
Viipurissa pidettyyn liiton yleiseen voimistelujuhlaan kymmenmiehisen
joukkueen, jonka esitykset herättivät juhlilla varsin suurta huomiota.
Varmaa myös on, että voimistelijamme juuri k. o. näytöksestä saivat teline,

voimisteluumme vaikutteita, joiden tulokset ilmenivät jo seuraavana
vuonna Amsterdamissa pidetyissä olympialaisissa kisoissa, joissa voimis-'
teli jamme kunnostautuivat odotettua paremmin. Näiden vaikutteiden
pohjalla tämä kehitys on edelleenkin kulkenut kansainvälisyyttä kohti jopa
siinä määrin, että suomalaisia tällä hetkellä voitaneen pitää täysin keski-
eurooppalaisten maajoukkueiden veroisina.

Vuonna 19219 esiintyi naisten Sokol-joukkue SN'LL:n voim. juhlilla Hel-
singissä ja vuoden 1930 S'VUL:n voimistelujuhlille tshekkiläiset lähettivät
kaksi virallista edustajaa, jotka huomaavaisuudet olivat omiansa lähen-
tämään molempien maiden voimistelijoita toisiinsa.

Voimisteluliitolla on näinollen erikoinen ilo saada tänä vuonna vastata
edellämainittuihin vierailuihin. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta
liitto on nim. kyennyt kokoamaan yhdeksän voimistelijaa käsittävän jouk-
kueen, joka nyt matkavalmiina yhdessä olympialaisvoimistelijaimme
kanssa esiintyy pääkaupungin yleisölle. Lienee paikallaan tässä yhteydessä
esittää joukkueen jäsenet.

Jaakko Kunnas.

Suomen mestari vv. 1923 ja 1926. Rekki ja nojapuumestari v. 1927,
Suomen mestaruuden voittaneessa seurajoukkueessa 5. vuonna ja

mieskohtaisissa mestaruuskilpailuissa 10 vuonna. Suomen olympia-
laisjoukkueessa Parisin ja Amsterdamin olympialaisissa. Voitta-
nut kansainväliset voim. kilpailut Oslossa 1927 sekä useat kansain-
väliset ja kansalliset kilpailut Suomessa. SVUL:n Viipurin piirin
mestari useana vuonna.

Kartuttakaa stadionrahastoa käyttämällä Stadion-tuotteita!
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Pen kkiurheilija

niinkuin a kt i i v i m i eskin pitää

Kunnia-asianaan

ostaa

urh e iluvä lm eensä

Hannekselta
Kaisaniemenkatu 4. Puh. 36014.

Voimistelumiehet!
Hankkikaa itsellenne

Voimistelun merkkikokeiden ja
mestaruus- y. m. kilpailujen
säännöt.

Voimisteluseurat!
Edellämainittuja sääntöjä ja kilpailupöytäkirjoja myy-
dään toimistossamme.

VOIMISTELU LIITTO
Simonkatu 12, A.

— 18 -



♦

&

A leks.Saarvala.
Suomen mestari (nuorten) 1931, SVUL:n Viipurin piirin mestari
w. 1930—31, Suomen seuramestaruuden voittaneessa, joukkueessa
1932,!voitti ensimmäiset Los Angelesin olympialaiskarsinnat, teli-
neillä, etenkin hevosella Suomen parhaita.

.Lauri Vainio.
Akateeminen mestari 1932, Suomen seuramestaruuden voittaneessa
joukkueessa 1930. Helsingin Yliopiston voimistelulaitoksen näytös-

joukkueessa Tallinnassa ja Tartossa.

Erikoistelineet: renkaat.

Birger S t e nm a n.

Suomen mestari (nuorten) 1928, Suomer. olympialaisjoukkueessa
Amsterdamin olympialaisissa, maailmanmestaruuskilpailuissa Pari-
sissa 1931, Kyminlaakson piirin mestari 1931—32, Suomen seura-

mestaruuden voittaneessa joukkueessa 4 vuotta. Helsingin Yliopis-
ton voimistelulaitoksen näytösjoukkueessa Tallinnassa ja Tartossa

Erikoistelineet: rekki ja nojapuut.

Boris Schavoronkoff.
Suomen mestari (nuorten) 1930. Toinen mies Los Angelesin ensim-
maisissa olympialaiskarsinnoissa. Liikevarastonsa puolesta Suo-
men paras.

Eino Tukiainen.

Suomen seuramestaruuden voittaneessa joukkueessa 1932. Noja-
puilla ja rekillä Suomen parhaita. Erikoistelineet: nojapuut.

Pentti Hy kkyr a.

neessa joukkueessa 1930. Erikoistelineet: hevonen.
Kyminlaakson piirin mestari 1927, Suomen seuramestaruuden voitta-

Volmar Vahlsten.
Helsingin piirin mestari 1925. Suomen seuramestaruuden voito
neessa joukkueessa 19i29.

Leevi Lehtikangas.

Savonlinnan piirin mestari 192©—32. Savonlinnan Suojeluskunta-
piirin mestari 1931. Erikoistelineet: renkaat.

Vaatikaa aina tarvikkeeksenne Stadion-tuotteita!
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Voimien jännittämistä
vaaditaan jokaiselta, joka
tahtoo elämässä edistyä.

Henkivakuutus takaa ta-
loudellisten pyrkimystem-
me täyttymisen silloinkin
kuin kuolema tai työkyvyt-
tömyys katkaisee toiminta-

mahdollisuutemme.

Varsinkin nykyisenä aika-
na on henkivakuutus jokai-

selle välttämätön.

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

SUOMI

>

Maan Vakuutetuille
suurin edullisin

Helsinki 1932, Kirjapaino-Oy TAITO
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