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Lauttasaaren vanhimman urheiluseuran aikamatka - 1928–2018 
 

Aikamatka-koosteessa kerrotaan seuran yhdeksästä vuosikymmenestä, tapahtumista, 
sopeutumisesta muutoksiin - ajassa ja olosuhteissa, ponnisteluista ja sitoutumisesta. 

Lauttasaaren Pyrinnön toiminnan kohderyhminä ovat aina olleet kaikki ja kaikenikäi-
set lauttasaarelaiset – liikkuminen ja liikuttamisen ilo on ohjannut seuran toimintaa. 

 
 

Tämän arkistojen kätköistä kaivetun, kerrotun ja kuullun muistitiedon koosti ai-
kamatkaksi Kari Kemppinen, Lauttasaari-Seuran historiatyöryhmän jäsen 

	  



Lyhyesti ajasta ja Lauttasaaresta ennen seuran perustamista  

	
Suomi oli osa Ruotsia yli 600 vuoden 
ajan, keskiajalta 1800-luvun alkuun 
	
• Drumsön (Lauttasaaren) tilat olivat vuoteen 

1624 saakka Ruotsin valtion omaisuutta. Ku-
ningatar Kristiina lahjoitti Drumsön 1650 Hel-
singin kaupungille ”ikuiseksi omaisuudeksi”. 
 

• Betas ja Heikas -nimiset kantatilat olivat saa-
ren omistajia 1700-luvulla. 

 
• Saaren omisti vv. 1791–1835 Weurlander-

suku. Mårten Weurlander rakensi 1793 val-
mistuneen, saaremme vanhimman puuraken-
nuksen, Röda villan. 

 
• Ruotsi ja Venäjä taistelivat tänä aikana useasti 

vaikutusvallasta Suomessa. Lopulta vuonna 
1809 koko Suomi siirtyi Venäjän valtaan, kun 
Venäjä oli voittanut Ruotsia vastaan käymän-
sä sodan. 

 
 
Suomi kuului Venäjään 1809–1917 
	
• Suomella oli itsehallinto eli suomalaiset pys-

tyivät päättämään monista asioista itsenäises-
ti. Suomen hallitsija oli kuitenkin Venäjän kei-
sari. Suomen kieli, suomalainen kulttuuri ja 
talous kehittyivät aikana, jolloin Suomi kuului 
Venäjään. 
 

• Drumsö Gårdin (Lauttasaaren kartanon) 
omisti vv. 1836–1839 Clas Wilhelm Gyldén, 
joka rakennutti 1837 valmistuneen kartanon 
päärakennuksen, saaren vanhimman kivira-
kennuksen. 

 
• Krimin sodan aikana (1855–1856) Drumsön 

rannoille rakennettiin maarakenteisia patte-
reita, joita myöhemmin paranneltiin. Vattu-
niemessä oli 1885 viisi tykkipatteria, joissa oli 
8-tuumaisia mörssäreitä. Vuonna 1892 Särki-
niemeen valmistui venäläinen kasarmiraken-
nus, joka on kunnostettuna paikoillaan edel-
leen. 

 
• Venäläinen kauppias Ivan Wavulin ja myö-

hemmin hänen poikansa Vilhelm Wavulinin 
omistivat saaren vv. 1871–1911. Venäjän val-
tio pakkolunasti Ivan Wavulinilta n. 38,9 ha 
maa-alueet: Veijarivuorenniemi, Särkiniemi ja 
Länsiulapanniemi, Vaskiniemi sekä ranta-
alueet niiden väliltä. 

 
• Wavulinien aikana venäläinen sotaväki, Via-

porin puolustuksen linnoitusta tehden, ”pila-
si” rantamaisemat. Wavulinien aikana alkoi 
saarella huvila-asutus; sekä vuokra- että omis-
tustonteilla. Vuonna 1900 Lauttasaaressa asui 
yli 400 kesäasukasta. Ympärivuotisesti asuvia 
oli vain 35 henkilöä: Wavulinin perhe ja muu-
tamia kalastajaperheitä. 

 
• Ennen (urheilu)seurojen perustamista laut-

tasaarelaiset kunnostautuivat, etenkin pur-
jehduksessa, ja perustivat oman Drumsö Re-
gatta -kilpailunsa 1901. 

 
• Vuonna 1909 perustettiin saaren ensimmäi-

nen yhdistys; Drumsö Ungdomsförening 
(Lauttasaaren nuorisoseura). 

 
• Kauppias, liikemies Julius Tallberg osti, 54-

vuotiaana, 1911 Drumsö Gård -kartanon alu-
eet Vilhelm Wavulinin perikunnalta eli koko 
saaren ja sen ympärillä olleet mittavat vesi-
alueet, paitsi Wavulinien saarelta myymät 
muutamat huvilatontit.  
 

 
Suomi itsenäistyi 1917 
	
• Lauttasaaresta tuli taajaväkinen yhdyskunta 

5.6.1917 senaatin päätöksellä. 
 

• Julius Tallberg sai itsenäisen Suomen ensim-
mäisen kauppaneuvoksen arvonimen 1918, 
hän kuoli 68-vuotiaana vuonna 1921. 

 
• Sisällissodan aikana 1918 Lauttasaari oli ver-

rattain rauhallinen paikka. Vaikka Helsinki 
oli periaatteessa punaisten hallussa, saari py-



syi huvilayhdyskunta-asukkaiden sosioeko-
nomisen taustan mukaisesti valkoisena läpi 
sota-ajan.  

 
• Suojeluskuntalaiset valvoivatkin lähinnä saa-

reen suuntautunutta liikennettä. 
 

• Vuosikymmenen lopussa saarella asui vaki-
tuisesti noin 300 asukasta.  

 
 
	  



1920-luku 

Kesäolympialaiset 1924 Pariisissa 
	
• Suomi saavutti yhteensä 37 mitalia, joista 14 

oli kultaa, 13 hopeaa ja 10 pronssia. 
 

• Kisojen mitalitilastossa Suomi sijoittui toisek-
si, Yhdysvaltojen jälkeen, (mikä on edelleen 
maamme kaikkien aikojen paras suoritus ke-
säolympialaisissa). Mitaleista suurin osa saa-
vutettiin yleisurheilussa ja painissa. Lisäksi 
suomalaiset saivat ammunnasta kolme mitalia 
ja purjehduksesta yhden mitalin. 

 
• Paavo Nurmi juoksi viisi ja Ville Ritola neljä 

kultamitalia sekä kaksi hopeamitalia. 
 

• Suomalaismenestyksestä saatiin tietoja vain 
sanomalehtien kautta ja viiveellä, sillä Suo-
men Yleisradio – Finlands Rundradio perus-
tettiin vasta 1926 ja varsinainen, koko maan 
kattava, lähetystoiminta käynnistyi vasta 
1928. 

 
 
Kesäolympialaiset 1928 Amsterdamissa 
	
• Suomi saavutti yhteensä 25 mitalia, joista 

kahdeksan oli kultaa, kahdeksan hopeaa ja 
yhdeksän pronssia. 
 

• Kisojen mitalitilastossa maamme sijoittui 
kolmanneksi, Yhdysvaltojen ja Saksan jälkeen. 
Mitaleista lähes kaikki saavutettiin yleisurhei-
lussa ja painissa. Lisäksi maamme sai sekä te-
linevoimistelusta että purjehduksesta yhden 
pronssimitalin. 

 
 
Innostus tarttui   
	
• Vaikka saaren oma asukasmäärä oli pieni, 

niin Lauttasaaresta huvilasaarena oli tullut 
talviaikaan kaupunkilaisten keskuudessa suo-
sittu hiihtokohde. Saareen hiihdettiin, lasket-
tiin kelkkamäkeä ja luisteltiin meren jäällä. 
Kesäaikana piristystä toivat sadat huviloihin-
sa saapuneet asukkaat, nauttien melonnasta ja 

veneilystä. Erityisesti lapsiperheiden suosik-
kilajeina olivat erilaiset pallopelit, hyppy- ja 
juoksulajit. 

 
 
1928 
	
• Kesällä luettiin ahkerasti saaren posteljoonin 

Emil Wathénin jakamaa Hufvudstadbladetia 
(radiota ei juurikaan kuunneltu, koska vain 
harvalla oli sähköt). Sitäkin enemmän disku-
teerattiin Drumsö-lautassa ja lauttarannan 
kioskilla, kesäksi huviloilleen saapuneiden sa-
tojen asukkaiden kesken sekä visiteerattiin ja 
iloittiin Amsterdamin olympialaisissa suoma-
laisten yleisurheilijoiden, painijoiden, voimis-
telijoiden ja purjehtijoiden menestyksistä. 
Saarella asuneet aikuisiän kynnyksellä olevat 
nuoret miehet keskustelivat, menestyksen in-
noittamina, urheiluseuran perustamisesta. 

 
 
Urheiluseura perustettiin ja sen toimin-
ta käynnistyi ripeästi 
	
• Bertil Liljebergin aloitteesta kutsuttiin, tors-

taina 22.11.1928, kokous keskustelemaan seu-
ran perustamisesta. Kokous järjestettiin 
Drumsö Undomsförening -talolla Klaarantiel-
lä (nyk. Meripuistotie). Vaikka talvea enteile-
vä sää saarella oli kolea, lämpötila +4°C, raaka 
pohjoistuuli, niin kokoukseen saapui 26 hen-
kilöä, melkein koko saaren silloinen nuoriso-
joukko ja he päättivät perustaa urheiluseuran. 
Siihen liittyi heti 12 jäsentä. (Tuolloin Lautta-
saaren henkikirjoitetun väestön määrä oli 
1.130 henkilöä.) 
 

• Tässä perustamiskokouksessa puheenjohta-
jaksi valittiin Eino Kontio.  

 
• Seuran sääntöjen laatiminen annettiin koko-

uksen puheenjohtaja-sihteerinä toimineen 
maisteri Eino Uurasen tehtäväksi. Samalla 
evästettiin jäsenistöä miettimään ”pojalle” 
nimeä.  

  



• Pitkää aikaa ei seuran sihteeri uhrannut sään-
töjen laatimiseen, sillä jo kolmen päivän ku-
luttua, sunnuntaina 25.11.1928, sateisen har-
maassa säässä kokoonnuttiin uudestaan nuo-
risoseuran talolle, jolloin hyväksyttiin seuran 
säännöt ja nimi: Voimistelu- ja urheiluseura 
Lauttasaaren Pyrintö. 

 
• Perustajien keskuudessa vallitsi yksimielisyys 

siitä, että vaikka saari oli tuolloin melkein yk-
sinomaan ruotsinkielinen, niin täysin ruotsin-
kielisen urheiluseuran perustamista ei edes 
ajateltukaan. 

 
• Joulunpyhien jälkeen, lauantaina 29.12.1928, 

puheenjohtaja Kontio lähti Drumsö-lautalla 
poutaisessa, kirpeässä -10°C pakkassäässä 
kaupunkiin ja vei seuran perustamisasiapape-
rit rekisteröitäväksi (tuohon aikaan lauantait 
olivat työpäiviä). 

 
 
 

1929 
 
• Ensimmäisessä vuosikokouksessa 28.1.1929 

valittiin puheenjohtajaksi Eino Uuranen. Hän 
suunnitteli seuralle jäsenmerkin ja sen pohjal-
ta myös rintamerkin sekä mustavalkoisen 
edustuspuvun ja oman tulosvaatimusjärjes-
telmän. 

 
• Vuoden alussa alkoivat voimistelu- ja voimai-

luharjoitukset Drumsö Ungdomsföreningin 
kylmissä tiloissa, joita jouduttiin lämmittä-
mään pari kertaa viikossa, jopa harjoitusten 
lomassa. 

 
• Kesällä tallottiin ja tasoitettiin ”omavaltaisesti 

ja omin luvin” syrjäisen Ruukinlahden rannan 
peltomaata hyppy- ja heittopaikaksi. 

 
• Syksyllä sisäurheilukauden alkaessa ei sitten 

enää mentykään nuorisoseuran taloon, vuok-
rankorotusten vuoksi, vaan siirryttiin VPK:n 
sementtilattiaiseen suureen kalustovajaan. 
”Ojasta allikkoon” – vaikka kuinka yritettiin 
lämmittää, niin kylmä oli tämänkin harjoitus-
tila, mutta talven hiihtokautta ja tulevaa kesää 
varten piti kuntoa kohentaa.

	  

	

Lauttasaaren	Pyrinnön	ensimmäinen	johtokunta	
vuonna	1928.	Kuvassa:	Eino	Kontio,	Eino	Uura-
nen,	Emil	Wikström,	Martti	Janhunen,	Ilmari	
Wathen,	Uljas	Palomäki	ja	Bertil	Liljeberg.	

	
Bertil	Liljeberg	

	
Eino	Uurainen	edustusasussa	



1930-luku

1930	–	1931	
	
• Lauttasaaren kartanon isäntä Gunnar Tall-

berg, Julius Tallbergin perikunnan edustaja-
na, luovutti kesällä 1930 seuralle Ruukinlah-
den kulmasta, korkean mäen ja tuuhean met-
sikön vieressä olleen suojaisan alueen urhei-
lukentän tontiksi. Paikka oli sama, jossa Laut-
tasaaren liikuntapuisto (Pyrkän kenttä) on 
nykyisin. 
 

• Seuran jäsenet ryhtyivät talkoovoimin kun-
nostamaan peltomaa-aluetta kesälajien harjoi-
tuskentäksi ja rakentamaan puku- ja kalus-
tosuojaa. Urheilukentän lähelle, mäkirintee-
seen rakennettiin myös saaren ensimmäinen 
hyppyrimäki. 

 

 
 
 

 
 
 
 
• Kartanon isäntä Gunnar Tallberg kutsuttiin 

seuran kunniajäseneksi. 

 
• Syksyllä 1930 valmistui saaren toinen kivinen 

rakennus, Drumsö lågstadieskolan (Pajalah-
den kansakoulu), ja seura pääsi sen lämpimiin 
sisätiloihin harjoittelemaan voimistelu- ja 
voimaharjoituksia. 

 
• Seuran jäsenmäärä oli jo 92 henkilöä, johon 

vaikutti huomattavasti päätös ja sääntömuu-
tos, naisten hyväksymisestä jäseniksi entiseen 
’herraseuraan’. 

 
• Gunnar Tallberg kuoli 1931. Julius Tallbergin 

perikunnan ja kartanon asioita ryhtyi hoita-
maan hänen nuorempi veljensä Bertil Tall-
berg. 

 
 
 

 
 
 

 
 

	

Pyrkän	kentän	alkua	

Talkooväkeä	1931	

Voimistelijanaiset	1931	

Gunnar	Tallberg	



1932 
	
• Seuran puheenjohtajaksi valittiin jälleen Eino 

Kontio, sillä Eino Uuranen kieltäytyi jatka-
masta tehtävässä opintojensa vuoksi. 

 
• Seura liittyi SVUL:n saadakseen kilpailutoi-

mintaansa ripeämmäksi. 
 

• Talvella harrastettiin voimistelua, hiihtoa ja 
mäenlaskua. Seura voitti mm. Gräsvikens IF:n 
10 km hiihtokilpailussa. 

 
• Kesällä järjestettiin vauhdittomien hyppyjen 

mestaruuskilpailut, joihin osallistui kolmisen-
kymmentä osallistujaa. Entinen suosikkipeli 
pesäpallo joutui antamaan tilaa jalkapallolle ja 
-kilpailuille. 
 

 
 

 
• SVUL:n Helsingin piiri järjesti kentällä neu-

vontaa ja tuomarikursseja, joiden tuloksena 
seura sai kolme yleisurheilun palkintotuoma-
ria. 

 
 
1933 
	
• Puheenjohtaja vaihtui jälleen. Tehtävään valit-

tiin seuran perustajajäsen Emil Wikström. 
 
• Kunnan avustuksella ja seuran talkoovoimin 

raivattiin Pajalahteen luistinrata. 
 

• Seura sai järjestettäväkseen SVUL:n Helsingin 
piirin nuorten talviurheilupäivät, joissa Svan-

te Gillberg voitti piirin alle 18 v. 10 km hiih-
tomestaruuden ja kesällä hän menestyi piirin 
maastojuoksun mestaruuskilpailussa. Samas-
sa kesäkilpailussa S. Brunnström voitti alle 16 
v. piirin mestaruuden. Seura voitti ns. pienten 
seurojen luokan mestaruuden Käpylän ympä-
rijuoksussa. 

 

 
 

 
• Seuran 5-vuotisjuhlassa puheenjohtaja Wik-

ström totesi, että seura on noussut johtavaksi 
yhdistykseksi paikkakunnalla. 

 
 

 
 
 
 
	
1934 – 1937 
	
• Yleisurheilumenestysten myötä jalkapalloilu 

unohtui lähes kokonaan. Samoin lopahti 
naisurheilu. Toiminta oli kauttaaltaan verrat-
tain hiljaista seuraavinakin vuosina. 

 

Jalkapallojoukkue	

Voimistelujoukkue	1933	

Emil	Wikström	



• Seuran perustajajäsen, monivuotinen puheen-
johtaja ja toiminnan sielu, Eino Uuranen kuoli 
yllättäen 1935. Eräät paikalliset yhdistykset 
halusivat saada urheilukentän, jopa seuran 
omaisuuden yhteiskäyttöön, mutta Tallbergin 
perikunnan edustaja, kauppaneuvos Bertil 
Tallberg (hän sai kauppaneuvoksen arvon 
1936, kuten isänsä 1918), lopetti nämä yrityk-
set alkuunsa. 

 
• Lauttasaaren silta valmistui ja se vihittiin 

käyttöön 20.12.1935. Drumsö-lautta ajoi vii-
meisen vuoronsa 3.1.1936 ja linja-autoliikenne 
aloitti seuraavana päivänä. 

 
• Lauttasaaren ensimmäinen asuinkerrostalo 

valmistui 1937 Pohjoiskaari 4:n, saaren etelä-
päähän. 

 

1938 
 

• Vuonna 1938 seuran uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin, maamme juoksijoiden kärkijouk-
koon kuulunut (HKV:tä edustanut) Sakari 
Aarniala, joka oli jo johtokunnan jäsenen tu-
tustunut seuran johtamiseen. 

 
• Puheenjohtaja Aarnialan aikana seurassa to-

teutettiin organisaatiomuutos: eri urheilu-
muotojen jaostot saivat varsin itsenäisen ase-
man.  

 
 

1939 
	
• Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ilmari 

Wathén. 
 

• Seuran jäsenet saivat uusia tehtäviä: kesällä 
1939 osa kutsuttiin linnoitustöihin ja sen jäl-
keen seurasivat ylimääräiset kertausharjoi-
tukset ja marraskuussa alkoi talvisota. 

 
• Sääntömääräinen vuosikokous tammikuussa 

jäi pitämättä. Ylimääräisessä kokouksessa 
27.9. johtokunta esitti toiminnan lopettamista, 
mutta jäsenet eivät ehdotusta hyväksyneet. 

 
• Lauttasaaressa asui vuosikymmenen lopussa 

2.242 asukasta. 
 
	  

Kuularinki	



1940-luku

1941 – 1943 
	
• Myöhästynyt vuosikokous pidettiin 15.10. ja 

tämä kokous oli, päätöksen mukaan, myös 
vuoden 1941 vuosikokous. Wathén jatkoi 
edelleen puheenjohtajana. Talvella järjestettiin 
piirin poikien talviurheilupäivät ja keväällä 
osallistuttiin maaottelumarssiin Ruotsia vas-
taan. 
 

• Seuran toiminta keskeytyi jälleen: kesäkuussa 
alkoi jatkosota ja suurin osan seuran toimi-
henkilöistä oli sotatehtävissä. Urheilutoimin-
taa jatkettiin sikäli kuin pystyttiin ja monet, 
varsinkin nuoret, harrastivat sitä Suojelus-
kunnan riveissä. 

 
 
1944 – 1945 
	
• Jatkosota päättyi syyskuussa 1944. Vuonna 

1917 perustetut maamme Suojeluskunnat lak-
kautettiin välirauhansopimuksen 21 artiklan 
nojalla. Pyrintö sai Lauttasaaren Suojeluskun-
nalta jonkin verran omaisuutta ja siltä vapau-
tuneen Isokaari 10:ssä ollen toimistotilan 
käyttöönsä sekä ohjattuun toimintaan tottu-
neita, sotien aikana varttuneita Sotilaspoikia 
ja ohjaajia toimintaansa mukaan. 

 
• Sodat verottivat Lauttasaaren Pyrinnön rivejä. 

Seuran sankarivainajista saaren hautausmaal-
le haudattiin: Gustaf Eskolin, Birger Johans-
son, ja muualle: Yrjö Bärqvist, Walter Gran-
roth ja Eero Kontio. Niklas Karlsson’in ja Jo-
hannes Lindström’in hautapaikoista ei ole 
tietoa.  

 
• Joulukuun 12. päivänä 1944 pidetyssä vuosi-

kokouksessa, joka oli myös seuraavan vuoden 
(1945) vuosikokous, valittiin puheenjohtajaksi 
Uolevi Helvo. Seuran säännöt uusittiin. 

 
• Vuoden 1945 alussa Lauttasaaren Naisvoimis-

telijat liittyivät. kokonaisuudessaan Pyrin-
töön. Samalla käynnistyi seuran naisjaoston 
toiminta, jonka vetäjäksi nimettiin Annikki 

Tukiainen. Seuran toiminnan päälajeja olivat 
hiihto, voimistelu, yleisurheilu, jalkapalloilu 
sekä käsipalloilu – missä seura selviytyi mes-
taruussarjaan. 
 

 
 

 
 
 

1946 – 1949 
	
• Lauttasaari liitettiin 1946 Huopalahden kun-

nasta Helsingin kaupunkiin. Tämän seurauk-
sena Pyrintö menetti harjoitusvuoronsa Paja-

Sankarivainajat	

Unto	Helvo	



lahden kansakoululla, eräiden seurojen vara-
tessa tunteja olemattomia harjoituksia varten. 

 
• Helsingin kaupunki myönsi urheilukentän 

kunnostamista varten kuusi miljoonaa mark-
kaa. Sotavuosien aikana vaaralliseksi rapistu-
nut hyppyrimäki purettiin talkoilla. Kesällä 
kaupunki ryhtyi kunnostamaan, siihen asti 
talkoovoimin ylläpidettyä urheilukenttää, jo-
ten harjoitukset keskeytyivät sielläkin. Dicke-
nin (Drumsö Idrottskamrater, perustettiin 
1933) kanssa järjestettiin kuitenkin seuraotte-
luja. Salien ja kentän puute haittasi toimintaa 
seuraavanakin vuonna. 

 
• Uolevi Helvo erosi puheenjohtajan tehtävästä 

ja hänen tilalleen valittiin 14.4.1947 Aarno 
Raveala. 

 
• Seuran jäsen Hannes Lehtovaara toimi yleis-

urheilun palkintotuomarina vuodesta 1947 
lähtien vuoteen 1965 saakka.  

 
• Vaativin urheilutapahtuma oli osallistuminen 

1947 SVUL:n jättitapahtumaan, Suomen 
Suurkisoihin, 28 voimistelijan voimin. Tapah-
tuman avajaismarssikin kesti tuntikausia. 
Suurkisojen eri lajeihin osallistui yli 35.000 
henkilöä. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
• Seuraavan vuonna kiellettiin palloilu Pajalah-

den kansakoululla, joten Pyrinnön käsipalloi-
lijat eivät päässeet mukaan Suomi-sarjan otte-
luihin. Piirin ulkosarjassa he sijoittuivat toi-
seksi. Jalkapalloilijat saavuttivat piirin III luo-
kan mestaruuden. 

 
• Lauttasaaressa asui vuosikymmenen lopussa 

6.552 asukasta. 
 

 
	  

Suurkisajoukkue	



1950-luku

1950 
	
• Parin heikohkon vuoden jälkeen Pyrinnön 

toiminta alkoi taas elpyä.  
 
• Jalkapalloilijat pelasivat maakuntasarjan kar-

sintaotteluja ja käsipalloilijat Suomi-sarjassa. 
 

• Olavi Lahtinen (Riisalo) menestyi piirin 10-
ottelun mestaruuskilpailussa, samoin sei-
väshypyssä ja Uolevi Kemppainen kiekon-
heitossa. 

 
 
1951 
	
• Lauttasaaren urheilukenttä valmistui lopulta 

ja sen vihkiäiskilpailut 27.7. järjestivät Lautta-
saaren Pyrintö ry ja Lauttasaaren Luja ry (Vat-
tuniemen alueen yritysten henkilöstöjen pe-
rustama seura) yhdessä. Avajaispuheen piti 
kaupunginjohtaja Erik von Frenckell. Pyrintö 
oli saanut houkutelluksi mukaan joukon 
maan kuuluja yleisurheilijoita. Lehdet kehui-
vat kilvan urheilupaikkaa ja sinne johtavia 
kulkuyhteyksiä: bussiyhteys nro 20 oli Erotta-
jalta suoraan Vulcaninmäen alapäähän, ken-
tän viereen.  

 
• Jalkapalloilijat pääsivät maakuntasarjaan ja 

piirin sarjoissa oli seuralla 4 joukkuetta. 
 

• Syksyllä valmistui Lauttasaaren yhteiskoulu 
silloiselle Särkiniementielle, nykyiselle Haah-
kakujalle. 

 
 
1952 
	
• Urheilukentän vierestä puretun vanhan hyp-

pyrimäen alastulorinteeseen kunnostettiin pu-
jottelurinne, jossa alkuvuodesta järjestetyn 
vihkiäiskilpailun voittivat lauttasaarelaisvel-
jekset Eino ja Osmo Kalpala.    

 
• Helsingin kesäolympiavuosi 1952 oli toimin-

nan kannalta erittäin onnistunut: Pyrintö jär-

jesti kentällään neljät yleisurheilun PM-
kilpailut; Seuran johtoa ja jäseniä oli mukana 
kesäolympiakisojen järjestely- ja tuomariteh-
tävissä: Olympianuorissa ja jalkapallon pallo-
poikina. Käsi- ja jalkapalloilijat ottelivat edel-
leen sarjoissaan. Yleisurheilijoilla oli seuraot-
teluja entiseen tapaan. 

 
• Olavi Lahtinen menestyi sisähyppy- ja 10-

ottelumestaruuskilpailuissa ja Aarne Hink-
kanen viimeksi mainitussa. 

 
• Pyrintö järjesti ensimmäisen kerran kansain-

väliset pujottelukilpailut, Osmo ja Eino Kalpa-
lan tuella ja avulla, nyt Kotkavuoren rinteille 
avatussa jyrkässä pujottelumäessä. 

 
• Pyrinnön kenttä oli suosittu nuorison kokoon-

tumispaikka ympäri vuoden. Kesällä kentällä 
esitettiin elokuvia tilapäisesti pystytetylle 
valkokankaalle.  Talvella sen suosiota lisäsi 
seuran järjestämät yhdistetyt rusettiluistelu- ja 
musiikkitapahtumat, sekä erilliset pukukopit 
tytöille ja pojille ja niissä olleiden lämmitys-
kaminoiden lämpö ja vahtimestarin silmien 
välttäessä, kiusoittelevat ”koppivierailut”. 
Poikien pukukopissa oli kioski, jossa myytiin 
kuumaa mehua ja makeisia. 

 

 
 

 
 
 
 

Uudet	veryttelyasut	



1953 
 
• Lauttasaaren Pyrinnön 25-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi seura osallistui Helsingin ympäri-
hiihtoon: menestys ei kuitenkaan ollut kehut-
tava. 
 

 
 

 
• Pyrintö järjesti vuonna 1953 maamme ensim-

mäiset sisäurheilukilpailut Otaniemen urhei-
luhallissa. (Kaartin maneesissa Helsingissä, 
oli 1911 tosin ehditty järjestää ensimmäiset 
hallikilpailut.)  

 
• Seuran nuoret ponnistivat piirissäkin pinnal-

le: Leena Nuorivaara sijoittui tyttöjen 3-
ottelussa toiseksi, samoin 60 m juoksussa, 
voitti 100 m ja oli pituudessa kolmas. Tytöt 
olivat toisena 4x100 m viestissä ja alle 15-v. 
pojat voittivat saman matkan. Börje Strand 
oli toisena ja kolmantena alle 20-v. 100 m ja 
200 m matkoilla. Aarne Hinkkanen oli kolmas 
pituushypyssä. 

 
• Yleisurheilijat ja jalkapalloilijat ottelivat Ruot-

sissa Järla Idrottsföreningiä vastaan Nackassa, 
joka oli Lauttasaaren kummikunta. 

 

• Käsipalloilijat pelasivat kotimaassa mesta-
ruussarjassa ja jalkapalloilijat maakuntasarjas-
sa. 

 
• Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin juhlakoko-

uksessa Eino Kontio, Emil Wikström ja Bertel 
Liljeberg. 

 

 
 
 
1954 
	
• Seuran puheenjohtajaksi valittiin, toisen ker-

ran, Uolevi Helvo. Ja seuran menestys kilpa-
kentillä jatkui edelleen: Piirimestaruuskilpai-
luissa Leena Nuorivaara voitti tyttöjen pituu-
den ja oli kolmas 60 m, Jukka Laine oli alle 
17-v. 100 m kolmas ja Juhani Karvonen oli 75 
m aitajuoksussa samoin kolmas. Börje Strand 
voitti alle 20-v. 100 m ja 200 m sekä oli kolmas 
pituudessa. 

 
• Miesten kolmiloikassa Aarne Hinkkanen oli 

kolmas ja 5 km maastojuoksussa Pyrinnön 
joukkue sijoittui kolmanneksi. 

25-vuotis	julkaisu	

25-vuotis	juhlat	



• Nuorten SM-kilpailuissa Börje Strand oli 100 
m kolmas ja 200 m toinen, sekä B-
mestaruuskilpailuissa samoilla matkoilla toi-
nen ja Aarne Hinkkanen kolmiloikassa viides. 

 
• Börje Strand oli edustajana myös nuorten 

Pohjoismaisessa kotiratamaaottelussa 100 
m:llä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1955 
	
• Seura osallistui 10-seuran (EIF) otteluun ollen 

neljäs. 
 
• PM-kilpailuissa Börje Strand voitti omat mat-

kansa 100 m ja 200 m. Aarne Hinkkanen voitti 
kolmiloikan ja oli kolmas pituudessa. 

 
• Nuorten Norja–Ruotsi–Suomi maaottelussa 

Börje Strand oli 100 m neljäs, 200 m viides ja 
mukana toiseksi sijoittuneessa 1.000 m viesti-
joukkueessa. 

 
• Naisten B-sarjassa voimistelussa Ritva Ran-

tanen oli kolmas. 
 

• Pyrinnön johtohenkilöt perustivat 20.6.1955 
Lauttasaaren Pyrinnön Tuki ry:n. Seura vuok-
rasi 1955 kaupungilta pienoisgolfkenttää var-

ten, yhteiskoulua vastapäätä Särkiniementiel-
lä (nykyinen Haahkakuja), isohkon alueen, 
johon se rakensi radat ja kioskin. Se teki jou-
lukuusien hankintasopimuksia ympäristö-
kuntien maanomistajien kanssa, jolla varmis-
tettiin, että joulunaikaan oli riittävästi joulu-
kuusia myytävänä lauttasaarelaiskoteihin. 

     
• Seura toimi vuosia merkittävänä veikkaus- ja 

raha-arpojen myynnin asiamiehenä, seuran 
vuokraamassa toimistossa Gyldénintie 10. 

 
 
1956 
	
• PM-kilpailuissa poikien 100 m Jarmo Nurmi-

nen oli kolmas, ja vauhdittomien hyppyjen 
yhteispisteissä Esko Pihlajaniemi oli myös 
kolmas. 

 
• Börje Strand ei tänä eikä seuraavana vuonna 

(1957) edustanut Pyrintöä, koska asui toisella 
paikkakunnalla. 

 
• Pyrinnön voimistelija ryhmä: Kurt Anderzen, 

Harri Halmajärvi, Timo Keinänen, Pekka 
Muukari, Jorma Pellosniemi, Jukka Pelto-
nen, Kari Roste, Pekka Soininen, Esa Simo-
nen, Harri Valli ja Simo Vihmo, osallistuivat 
SVUL:n järjestämiin Suomen Suurkisoihin. 
Joukkueen johtajana oli Uuno Keinänen. 

 
 

 
	
1957 
	
• Vuosikokouksessa päätettiin, varojen niuk-

kuudesta johtuen, että Olavi Ahlgrenin ja Ei-

Suurkisajoukkue	1956	

Lauttasaaren	Pyrintö	ry,	johtokunta	1954	
	
Eturivi	vasemmalta:	kapteeni	Matti	Vähäjärvi,	
rouva	Lempi	Blomster,	puheenjohtaja	Uuno	
Helvo,	Alkon	tarkastaja	Pentti	Ristikangas	
Takarivi	vasemmalta:	tuomari	Uuno	Keinänen,	
osastopäällikkö	Aimo	Tiirakari,	yli-insinööri	Erkki	
Heikki,	voimistelunopettaja	Ari	Kokko		
	



no Närhin vetämä palloilun kilpailutoiminta 
lopetetaan.  
 

• PM-kilpailun alle 15-v. kolmiottelun voitti 
Juhani Hytönen. Piiriottelussa Uusimaa-
Helsinki hän oli sarjassaan kolmas. Jarmo 
Nurminen oli nuorten 100 m toinen. 

 
• B-mestaruuskilpailuissa Esko Laine oli kolmi-

loikassa kolmas. 
 

• Palloilijoille vuosi oli murheellinen: käsipal-
loilijat putosivat mestaruussarjasta. 

 
• Pyrinnön joukkue pelasi jääkiekkoa maakun-

tasarjassa. 
 

• Pyrintö osallistui ensimmäisen kerran voimis-
telun Nuorten Cup -kilpailuihin. 

 
• Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 

suunnitelman Lauttasaaren urheilupuistosta. 
Vaikka suunnitelman toteutuksesta tingittiin, 
niin rakennettiin kuitenkin asfaltoitu alue jää-
kiekkokaukaloa varten, jota kesäaikana käy-
tettiin tenniskenttinä.  

 
 
1958 
	
• Pyrintö järjesti hallimestaruuskilpailut, joissa 

Börje Strand voitti 60 m, nuorten 60 m voitti 
Jouko Pellosniemi ja Jarmo Nurminen oli 
toinen. 

 
• Poikien pituuden voitti Mikko Takalo ja Olli 

Koivu oli kolmas. Mikko Takalo oli 60 m 
juoksussa kolmas. 

 
• Kesäurheilupäivillä poikien heittokolmiotte-

lussa Asko Miettinen oli kolmas. 
 

• Börje Strand oli jälleen kentällä Pyrinnön pai-
dassa voittaen 100 m ja 200 m. 

 
• Nuorten pituushypyssä Jouko Pellosniemi oli 

toinen ja kiekossa Risto Näätänen samoin 
toinen. 

 
• Poikien korkeudessa Olli Koivu oli kolmas, 

pituushypyssä Mikko Takalo toinen ja Olli 

Koivu kolmas, kolmiloikan voitti Olli Koivu ja 
keihään voitti Reijo Naulapää.  

 
• Poikien kolmiottelun piirinmestari oli Olli 

Koivu. 
 

• Kalevan kisoissa Börje Strand voitti 200 m 
juoksun. 

 
• Poikaurheilupäivillä Olli Koivu voitti kolmi-

loikan. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
• Olli Lehti voitti kuurojen Suomen mestaruu-

det 100 m, 200 m ja 400 m, Kuurojen MM-
kilpailuissa Milanossa hän oli neljäs 200 m ja 
400 m juoksuissa. 

 
• Börje Strand oli mukana kaikissa maaotteluis-

sa: Suomi–Eesti-ottelussa; 200 m toinen ja 

Voimisteluharjoitukset	1957	/	1958	Lauttasaa-
ren	yhteiskoululla,	vasemmalta	Pertti	Toivonen,	
Matti	Nisula,	Matti	Laukala	ja	Matti	Luhtala.	

Voimistelijoita	seuran	30-vuotisjuhlassa	



viestijoukkueessa. Suomi-Ranska-ottelussa; 
100 m kolmas, 200 m toinen. Suomi-Ruotsi-
ottelussa; 100 m neljäs. Englanti–Suomi-
ottelussa; 100m kolmas ja mukana kummas-
sakin viestijoukkueessa. EM-kisoissa Tuk-
holmassa hän oli Suomen joukkueessa. 

 
• Lauttasaaren Kotkavuoren kalliolle valmistui 

vesitorni, se kiinnosti kunnostaan huolehtivia 
saarelaisia, joiden lenkkipolkuun siitä tuli ter-
vetullut lihaskuntoa ja pulssia kohottava lii-
kuntakohde.  

 

 
 
 
1959 
	
• Pyrintö järjesti yhdessä Viipurin Urheilijat 

ry:n kanssa, torstai-iltana 4.6.1959 (C. G. 
Mannerheimin 92. syntymäpäivänä), Marskin 
Kisat Olympiastadionilla. 

 
• Kilpailuohjelman mukaan: kisojen avauksen 

jälkeen oli ulkolaisten kilpailijoiden (saksa-
laisten) esittely, sen jälkeen stadionille saa-
puivat sotilas- ja nuorisoviestit. Osanottajia oli 
ilmoittautunut yhteensä 122, maamme par-
haimmistoa eri urheiluseuroista. Kilpailula-
jeina: 100 m (miehet ja naiset), 110 aitajuoksu, 
400 m, 800 m (nuoret), 1 000 m (nuoret), 4x100 
m, 1.500 m, 5.000 m ja kenttälajeina: seiväs- ja 
pituushyppy (myös naiset) sekä keihään- ja 
kiekonheitto. Tulosten seuraamista ja vertaa-
mista helpotti käsiohjelmaan painetut tiedot 
osanottajista lajeittain sekä lajikohtaiset voi-
massa olevat MM- ja SM-tulokset henki-

lönimin, kansallisuuksin ja seuratiedoin – sii-
nä oli tilaa myös tulosten ja voittajien kirjaa-
miseen. 
 

• Hannes Lehtovaara toimi 1959 lähettäjänä 
kansallisissa ja piirikunnallisissa kilpailuissa.  

 
• Lauttasaaressa asui vuosikymmenen lopussa 

15.561 asukasta.   
 

 

 
 

 

	 	

30-vuotisjuhlan	kunniamerkkijako	

Marskin	kisojen	ohjelma	

Lauttasaaren	Pyrinnön	joukkue	osallistui	Voi-
mistelupäiville	1959.	Kuvassa	takana	Pekka	
Sivonen,	Asko	Miettinen,	Esa	Simonen.	Edessä	
Timo	Vierikko,	Esa	Vierikko	ja	Pekka	Liesto.	



 
1960-luku 

1960 
	
• Puheenjohtajaksi valittiin Uuno Keinänen. 

 
• Helsingin kaupunginvaltuusto valitsi Hannes 

Lehtovaaran Stadion-säätiön edustajistoon vv. 
1960–1965. Hänellä oli siten Stadionilla oma 
kunniavirkaan liittyvä istuinpaikka, heti kut-
suvierasaition alapuolella, oikeus istuinpaik-
kaan koski kaikkia Stadionilla järjestettyjä 
kilpailuja, juhlia ja tapahtumia. 

 
• Vaikka Pyrinnön voimistelupojat olivat uu-

rastaneet vuosia, harjoitelleet ja kilpailleet, he 
eivät olleet sijoittuneet kärkipaikoille. Mutta 
tänä vuonna PM-kilpailuissa, alle 12-v. sarjan 
voitti Timo Vierikko, toisena Markus Vilja-
nen ja kolmantena Pekka Liesto. Alle 14-v. 
sarjassa Esa Vierikko oli kolmas. Nuorten B-
Cup -kilpailusta Pyrintö voitti hopeaa. 

 

 
• Rooman Olympiajoukkueessa olivat mukana 

pituushyppääjä Valkama ja 4x100 m viesti-
joukkueessa Börje Strand. 

 

• Talviurheilu: luistelu-, jääpallo- ja jääkiekko-
kentät olivat saaressa hyvin hoidettu. Jotain 
kuitenkin puuttui: kaivattiin hyppyrimäkeä. 
Se toteutettiin kaupungin avustuksella tal-
koovoimin. Mäki vihittiin ja ensikilpailu jär-
jestettiin 14.2.1960. Parin kuukauden kuluttua 
mäessä järjestettiin 3.4.1960 uudet kilpailut. 
Sen voitti 19-vuotias Niilo Halonen, mäkien-
nätyksellä 30,5 m. Hän oli hypännyt helmi-
kuussa hopeaa Squaw Valleyn talviolympia-
laisissa. Ajan mittaan ilmeni, että uuden hyp-
pyrimäen vauhtitorni oli mitoitettu liian ma-
talaksi, vaikka sitä korjattiin, sen käyttö jäi 
vähäiseksi ja mäki purettiin vaarallisena 1973. 

 
 
1961 
	
• Pyrinnön voimistelupojat jatkoivat hyviä suo-

rituksiaan PM-kilpailuissa: alle 12-v. sarjan 
voitti Markus Viljanen ja Timo Vierikko oli 
toinen. Alle 16-v. sarjassa Pertti Toivonen oli 
toinen ja alle 18-v. sarjassa Esa Simonen kol-
mas.  

 
• Suomen Voimistelupäivillä poikien alle 14-v. 

joukkuekilpailussa Pyrintö oli toinen, alle 16-
v joukkue oli neljäs sekä tyttöjen alle 14-v. 
joukkue oli viides. Yleiskilpailussa tytöt olivat 
neljäntenä ja pojat viidentenä. Nuorten B-Cup 
-kilpailun voitti Pyrintö. 

 

 

Timo	Vierikko	käsilläseisonnas-
sa	Lauttasaaren	yhteiskoulun	
”Jumppakertsin”	pikkujoulujuh-
lissa	15.12.1960	

Seurajulisteella	houkuteltiin	
uusia	jäseniä.	



• Esa Simonen, Juha Kokko, Pertti Toivonen ja 
Matti Nisula osallistuivat Gymnaestradaan, 
joka neljäs vuosi pidettäville Maailman Voi-
mistelupäiville, Stuttgartissa. Joukkue osallis-
tui yhteisnäytökseen. 

 
• Ruotsi-ottelussa Risto Ankio hyppäsi seipään 

SE-tuloksen 458, se viimeinen Suomen ennä-
tys terässeipäällä. Hän voitti seiväshypyn 
Englannin mestaruuden ja hopeaa Pohjois-
maisissa mestaruuskilpailuissa. Hän menestyi 
myös telinevoimistelijana. 

 
 
1962 – 1967 
	
• Lauttasaaren yhteiskoulun tiloissa järjestettiin 

joulukuussa 1962 Voimisteluliiton nuorten 
voimistelucupin B-sarjan loppuottelukilpai-
lut: kilpailussa laskettiin joukkuetulokseen 5 
parhaan pojan tulos joka telineellä ja telineit-
täin (hyppy, nojapuut, rekki, permanto). B-
Cupin voittajaksi selvisi Pyrinnön joukkue, 
jossa voimistelivat: Esa Simonen (18 v.), Pertti 
Toivonen (18), Heikki Hietanen (18), Esa Vie-
rikko (16), Timo Vierikko (14), Markus Vilja-
nen (14) ja Pekka Liesto (14).  

 
• Pyrintöä ja koko maan urheilijaväkeä kohtasi 

ikävä tieto 11.12.1962: Jorma Valkama, esi-
merkillinen ihminen ja urheilujoukkuetta aina 
kannustanut kilpailija, oli kuollut auto-
onnettomuudessa. 

 
• Vuonna 1964 voimistelun Nuorten B-Cupin 

voittaja oli LaPy. 
 

• Lauttasaaren Pyrintö järjesti Lauttasaari-
päivänä 20.9.1964 yleisurheilukilpailut Laut-
tasaaren urheilukentällä. Tapahtumassa jae-
tun kattavan käsiohjelman etulehdellä pu-
heenjohtaja Keinänen totesi, että seuran jä-
senmäärä oli jatkuvasti noussut, ollen jo noin 
1.000 henkilöä. 

 
• Vuonna 1965 LaPy osallistui Wienin Gymnae-

stradaan suurilla sekä mies- että naisjoukku-
eilla. Suomesta lähti lentäen täysi koneellinen 
voimistelijoita Aeron Convair Metropolitanil-
la, johon mahtui miehistön lisäksi 52 matkus-
tajaa. 

 

 
 

B-Cup	-joukkue	1964	

Lauttasaaren	Pyrinnön	voittoisa	voimistelujouk-
kue	tulossa	Cup-kisoista,	Varkaudessa	vuonna	
1963.	Vasemmalta	Markus	Viljanen,	Pertti	Toi-
vonen,	Esa	Simonen,	Timo	Vierikko,	Esa	Vierikko,	
Pekka	Liesto	ja	Heikki	Hietanen.	Kuvan	on	otta-
nut	joko	Matti	Nisula	tai	Juhani	Kokko.		

Lauttasaaren	Pyrinnön	ja	Alppilan	Salaman	
yhteinen	matka	Göteborgiin	voimistelunäytök-
seen	vuonna	1963.	Kuvassa	edessä	oikealla	
Alppilan	Salamien	vetäjä	Otso	Vilhunen	ja	
Lauttasaaren	Juhani	Kokko.	LaPy:n	pojista	
mukana	(takana)	Pekka	Liesto,	Heikki	Hietanen	
ja	Esa	Vierikko	



LaPy:n	Tuki	10-vuotias		

• Miesten/nuorten puolelta mukana olivat jäl-
leen Esa Simonen ja Juha Kokko, joka oli 
myös yleisurheilussa menestynyt ja nouseva 
seiväshyppääjä. Hänellä oli oma seiväs mu-
kana ja näin hämmästytti viikon aikana, yli 4 
m harjoitushypyillään, paikallisia satunnaisia 
katsojia. Edellä mainittujen lisäksi mukana 
olivat Esa ja Timo Vierikko. Miehet osallistui-
vat yhteisiin voimisteluesityksiin vapaaliik-
keissä ja mattohypyissä Wienin Stadthallessa. 

 
• Seura luopui 1965 pienoisgolfkentästä, koska 

kaupunki ryhtyi suunnittelemaan alueelle uu-
sia liikenneväyliä ja maankäyttöä.  

 

 

 
 

 
 

1968 
	
• Voimistelijoiden harjoitusmahdollisuudet ko-

hentuivat, kun käyttöön saatiin kansakoulu-
jen lisäksi Lauttasaaren yhteiskoulun uusi sa-
li, Isokaari 19. 

 
• Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin juhlakoko-

uksessa Uuno Helvo. 
 
 
1969 
	
• Puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Kotkas. Hän 

myös urheili, voittaen Torinon EM-kisoissa 
korkeushypyn tuloksella 200 cm ja oli kie-
konheitossa kymmenes. 

 
• Yleisurheilun ja voimistelun lisäksi koripal-

lossa seuran joukkue pelasi perussarjassa. 
 

• Jalkapallo otettiin jälleen seuran ohjelmaan ja 
joukkueet pelasivat piirisarjan III ja IV luokis-
sa. 

 
• Lauttasaaressa asui vuosikymmenen lopussa 

21.482 asukasta. 
 

 
 

Heikki	Hietanen	ja	Urhonhyppy,	
Juhani	Kokko	varmistaa	ja	
Pekka	Liesto	seuraa.		

Timo	Vierikko	ja	Kalahyppy	
vuonna	1964	Varkauden	voi-
mistelupäivillä.		



 

	
																													
	
	
	
																																	
	
	
	
																																																																	  

Timo	Vierikko	kertoo,	että	”tässä	on	SOUn,	
Suomen	Oppikoulujen	Urheiluliiton	ja	LaPy:n	
kilpailuissa	saatuja	palkintoja	1960-luvulta.	
Piirinmestaruuksiakin	melkoinen	kasa,	mistä	
suurin	osa	kultaisista	on	saatu	joukkuevoimiste-
lusta.	SVULn	mitaleitakin	on	paljon.	Ne	ovat	
sekä	voimistelupäiviltä	että	B-Cupeista	saatu-
ja”.	
	
”Samanlaisia	palkintoja	on	Esa	Simosella,	Pekka	
Liestolla,	Matti	Nisulalla,	Pertti	Toivosella,	Mar-
kus	Viljasella,	veljelläni	Esalle	ja	monella muul-
la,	laatikkojensa	pohjalla”,	toteaa	Timo	Vierik-
ko.		



1970-luku 

1970 
	
• Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Lyk:n poi-

kien voimistelunopettaja Juhani Kokko. 
 

• Voimistelupäivillä Pyrinnön alle 14-v. poikien 
joukkue sijoittui toiseksi ja alle 14-v. tyttöjen 
joukkue oli kolmas. 

 
• Poikien voimistelun B-sarjan loppuottelussa 

LaPy kukisti viime vuoden mestarin Kuopion 
Voimistelu-Veikot, mutta hävisi loppuottelus-
sa Alppilan Salamat –joukkueelle  

 
• Seuran voimistelijat voittivat C-cupin hopeaa. 
 
 
1971 
	
• Toimintakertomuksen mukaan ohjelmas-

sa oli yleisurheilua, palloilua ja voimiste-
lua. 

 
 
1972 
	
• Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Uotila. 

 
• Uutena lajina toimintakertomuksessa maini-

taan: kuntourheilu. 
 

• Seuran yleisurheilu, kilpailulajina väheni 
entisestään. Eräinä syinä, ainakin tällä erää 
olivat, että seuran johtokunnassa vv. 1955–
1960 ja yleisurheilun ”sieluna” lähes parin-
kymmentä vuotta toiminut Matti Wähäjärvi 
muutti paikkakunnalta uusiin tehtäviin, Vaa-
san Rannikkopatteriston komentajaksi ja seu-
ra menetti toimistotilansa Pajalahdenkatu 
12:ssa. 

 
 
 
 
 

1973 
	
• Juha Kokko voitti piirin seiväshyppymesta-

ruuden sekä hallissa että ulkokentällä. 
 

• Pyrintö voitti yhdessä YV:n kanssa jytäjum-
pan Suomen mestaruuden. 

 
 
1974 
	
• Voimistelupäivillä poikien alle 10-v. ja 12-v. 

vapaaliikejoukkue sijoittui toiseksi. Tyttöjen 
alle 16-v. joukkue oli kuudes. Jytäjumppa-
joukkue oli kolmas. 

 
• Uutena urheilumuotona otettiin ohjelmaan 

naisten jalkapallo. Joukkue pelasi piiri- ja pe-
russarjoissa. 

 
 
1975 
	
• Puheenjohtajaksi valittiin, toistamiseen Juhani 

Kokko. 
 

• Vuoden päätapahtuma oli osallistuminen 
Suomen Suurkisoihin. Näytöksiin seurasta ot-
ti osaa 14 tyttöä ja 7 naista. Alle 10-v. poikien 
vapaajoukkue voitti ja alle 14-v. joukkue tuli 
toiseksi. Miesten joukkue sijoittui C-sarjan te-
linekilpailussa kolmanneksi. 

 
• Berliinin Gymnaestradan näytöksiin Pyrin-

nöstä osallistui kolme tyttöä. 
 

• Tyttöjen jalkapallojoukkue oli perussarjassa 
toinen ja piirisarjassa kolmas. 

 
 
1976 
	
• Voimistelupäivillä miesten telinejoukkue 

voitti C-sarjassa hopeaa ja vapaaliikejoukkue 
tuli A-sarjassa neljänneksi. Juha Kokko sijoit-
tui telinekilpailussa M-45 -sarjassa toiseksi. 



• Uutena lajina otettiin ohjelmaan jääpallo, 
kolmen joukkueen voimalla. Tytöt tulivat pii-
risarjassa toiseksi, E-pojat samoin ja C-pojat 
pelasivat SM-sarjan karsintasarjassa. 

 
• Naisten jalkapallojoukkue oli piirisarjassa 

kolmas ja perussarjassa toinen. 
 
 
1977 
	
• Seuran puheenjohtajaksi valittiin Reino Siira-

la. 
 

• Kilpailutoimintaa piirin puitteissa oli vain 
palloilussa. Naisten jalkapallojoukkue pelasi 
sekä piiri- että perussarjassa. Miesten joukkue 
tuli piirisarjassa neljänneksi. 

 
• Jääpallossa oli mukana kolme joukkuetta: B- 

ja D-juniorit sekä naisjoukkue. D-juniorit ylsi-
vät hopealle pääsarjassa ja pääsivät PM-
lopputurnaukseen. Naisjoukkue ylsi pääsar-
jassa kolmanneksi. 
 

 
 
 
 
	
1978 
	
• Kuluvan vuoden aikana pelatuissa loppuotte-

luissa Pyrinnön D-juniorit saavuttivat kuu-
dennen sijan.  Muut pääkaupunkisedun jouk-
kueet, joita oli yli 20, eivät päässeet loppuotte-
luihin saakka. 

• Seuran täyttäessä 50-vuotta, sen jäsenmäärä 
oli noin 500 henkilöä. Suurimmillaan se oli 
1960-luvulla, jolloin jäsenmäärä oli noin 1.300 
henkilöä. 

 

 
 

 
• Seuran julkaisemassa 50-vuotishistoriaa käsit-

televässä kirjasessa todettiin: ”Ainoa jaosto, 
joka ei ole koskaan kokenut lamakausia, on 
naisten voimistelujaosto, Annikki Tukiaisen 
naiset ja tytöt ovat uskollisesti käyneet harjoi-
tuksissa ja osallistuneet ratkaisevalla tavalla 
seuran järjestämien juhlien ja muidenkin tilai-
suuksien onnistumiseen sekä vierailleet sai-
raaloissa.” 

 

LaPy	järjesti	keväällä	1977	Lauttasaaren	ja	
Tapiolan	välisen	kuntokävelyottelun,	mihin	
osallistui	yli	2	000	kävelijää.	Palkinnon	”Kupari	
kukan”	voitti	Tapiola.	

Pyrkän	kentällä	

LaPy:n	50-vuotisjulkaisu	



1979 
	
• Toimintakertomus kertoi: ”Tämä vuosi muo-

dostui seuran historiassa tärkeäksi ylimeno-
kaudeksi, jonka aikana seuran toiminta moni-
puolistui. Koripallo ja naisten jääpallo tulivat 
uusina lajeina seuran ohjelmaan, ja palloilu-
harrastus muutenkin tehostui vuoden aikana. 

Tämä oli myös vaikeuttanut seuran taloudel-
lista asemaa.” 

 
• Lauttasaaressa asui vuosikymmenen lopussa 

21.064 asukasta. 
 
 
	  



1980-luku 

1980 
	
• Uusina lajeina käynnistettiin miesten lento-

pallo, naisten jazzahtava jumppa sekä syksyl-
lä kokeiltiin kuuden viikon ajan rentouttavaa 
voimistelua. 

 
• Jäsenhankinnassa ja -rekisteröinnissä siirryt-

tiin uuteen aikakauteen: jäsenrekisteri siirret-
tiin atk:lle. 

 
 
1981 
	
• Lauttasaaren Pyrintö voitti naisten jääpallon 

Suomen mestaruuden. Eikä ollut ihme, että 
maajoukkuepaidan puki päälleen seurastam-
me viisi tyttöä: Liisa Karikoski, Jaana Iko-
nen, Tuulikki Seppälä, Marianne Sulén ja 
Tarja Kujanpää. 

 
 
1982 
	
• Seuran puheenjohtajaksi valittiin Pertti Björk-

roth, joka oli tullut seuran toimintaan mukaan 
1979 Juhani Kokon pyynnöstä, joka toimi yh-
teiskoulussa liikunnanopettajana: joukko kou-
lun oppilaita halusi perustaa koripallojouk-
kueen. Oppilasryhmä liittyi LaPy:n jäseniksi 
ja Pertti Björkroth ryhtyi heidän pelaajaval-
mentajaksi.  

 
• Varsinainen toiminta oli varsin laajaa ja mo-

nipuolista: naisvoimistelua ja jazzahtavaa 
jumppaa, lasten satujumppaa, tyttövoimiste-
lua, miesten lentopalloa, koripalloa. Jääpallo-
toimintaa laajennettiin junioritasolle. Jää- ja 
kaukalopallosarjat saatiin pelattua, vaikka 

sääolosuhteet saarella olivatkin epäedulliset 
tammikuun loppupuolelle saakka. 

 
• Seuran hallitus uudisti toimintavuoden aika-

na vanhentuneet sääntönsä. 
 

• Seuran entinen puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, sihteeri ja monivuotinen johtokunnan 
jäsen, Juhani Kokko kuoli ankaran sairauden 
murtamana keväällä. 

 
  
 
1983 
	
• Suomessa järjestettiin ensimmäiset yleisurhei-

lun maailmanmestaruuskilpailut: Eläintarhan 
kentän juoksuradat, jotka toimivat MM-
kilpailujen harjoituskenttänä, saivat Tartan-
pinnoitteen, ”Eltsun” kentän vanha tiilimurs-
ka siirrettiin Lauttasaareen, sen myötä Pyrin-
nön kentän juoksuratojen pinnoite muuttui 
hiilimurskasta tiilimurskaksi. 

 
• Seura laajensi toimintaansa tyttöjen rytmisellä 

kilpavoimistelulla ja tyttöjen lentopallolla. 
 
 
1984 
 
• Lauttasaaren Pyrintö voitti naisten jääpallon 

Suomen mestaruuden, nyt jo toistamiseen. 
 
 
1985 
	
• Toimintasuunnitelman mukaan LaPy:n pää-

tarkoitukseksi kirjattiin: ”saada perhekoko-
naisuudet kuntoilemaan, tapaamaan toisiaan 

Lasten	jumppa	



sekä ihmiset ymmärtämään liikunnan anta-
mat fyysiset ja psyykkiset edellytykset”. 
 

• Seura järjesti erilaisia tempauksia, lastenjuh-
lia, kuntourheilutapahtumia ja tiedotustilai-
suuksia. 

 
 
1986 
	
• Ohjelmassa oli satujumppaa 3-4 vuotiaille 

ja 4-6 vuotiaille, aerojytää naisille, seniori-
ikäisille ikiliikkujille kuntojumppaa, ur-
heilijan ABC naisille ja miehille, tyttö-
jumppaa ja yhteislenkkejä oman kunnon 
kohottamisesta kiinnostuneille. 

 
 

 

1988 
	
• Toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että varsi-

nainen toiminta keskittyy lasten, tyttöjen ja 
naisten voimisteluun. Yleisurheilutoiminta 
pyritään käynnistämään uudestaan. Nuoriso-
jaoksen toiminta aktivoidaan siten, että asias-
ta voitaisiin järjestää tämän vuoden aikana 
tiedotustilaisuus. 

 
 
1989 
	
• Pöytäkirjan mukaan seuran hallitus käsitteli 

tennishallihanketta: ”kannattaen sitä, mikäli 
hanke ei vaaranna kulttuuri- ja liikuntatilan 
toteutumista. Mikäli tennishalli rakennettai-
siin Pyrinnön urheilukentän alueelle, halli ei 
saa huonontaa muiden urheilulajien harras-
tusmahdollisuuksia, esimerkiksi jääkiekko-
kaukalo tulee säilyttää tai sille tulee löytää 
uusi paikka.” 

 
• Varsinainen toiminta painottui lasten, naisten 

ja miesten jumpparyhmiin. 
 

• Lauttasaaressa asui vuosikymmenen lopussa 
19.108 asukasta. 

 
 
  

Esko	Larkas	suunnitteli	Lauttasaareen	
Pyrinnölle	uuden	merkin	(LaPy).	Sitä	käy-
tettiin	muutamana	vuonna,	lähinnä	toi-
mintakauden	ohjelmaesitteissä.	



1990-luku 

 1991 
	
• Toimintakertomuksen mukaan toiminta pai-

nottui lasten satujumppaan, tyttö- ja naisvoi-
misteluun – tunnit olivat erittäin suosittuja ja 
innokkaita osallistujia riitti. 

 
• Lauttasaaren Pyrinnön perustajiin kuuluneen 

August Liljebergin hautajaiset olivat 11.5. 
 

 
 

 
1993 
	
• Uutena lajina ohjelmaan otettiin miesten jal-

kapallo. 
 

• Pyrintö vietti 65-vuotisjuhlaa 2.10. Lauttasaa-
ren yhteiskoulussa: aluksi Lähiöteatteri esitti 
lapsille sadun Hannusta ja Kertusta, sen jäl-
keen esiteltiin aerobicin salaisuuksia seuran 
jumpparyhmien toimesta. Perinteistä iltajuh-
laa vietettiin ravintola Blue Peterissä, Robinin 
(Esa Simonen) toimiessa huvimestarina ja 
Suurvisiiri Ahmed Ahneen Pojat avustaessa. 

 
 
 
1994 
	
• Ohjelmassa oli satujumppaa 3–4 ja 5–6 vuoti-

aille, tyttöjumppaa 7–13 vuotiaille, nuoriso-
aerobicia kohottaen pulssia vaihtuvin askel- ja 
juoksusarjoin, aerojytää naisille ja miehille, 
aero-stretchia naisille ja miehille, bodyjump-
paa lihaskestävyyden parantamiseksi naisille 
ja miehille, sport aerobicia naisille ja miehille, 
yleiskuntoa kohottavaa ja vartalon liikku-
vuutta parantavaa aerobicia naisille ja miehil-
le. 

 
• Miesten jalkapallo, joka oli ohjelmassa vv. 

1944–1945, otettiin uudelleen ohjelmaan. 
 
 

 
 

Lihasjumppa	

LaPy:n	65-vuotisjulkaisu	

LaPy:n	urheilijoita	65-vuotisjuhlassa	



1995 
	
• Toimintasuunnitelman mukaan seura jatkoi 

toimintaansa pääpiirteissään entiseen malliin: 
varsinainen seuratoiminta keskittyi aikuisten 
ja lasten jumpparyhmiin. 

 
 
1996 
	
• Toimintavuoden varsinainen seuratoiminta 

keskittyi ja tarjosi eri-ikäisille lapsille tarkoi-
tettuja satujumpparyhmiä, ohjattua tyttövoi-
mistelua ja aikuisille tarkoitettuja erilaisia 
jumpparyhmiä 

 
• Lisäksi itsenäisenä toiminto-osana olivat jal-

kapalloilijat. 
 
 
 

1998 
	
• Lauttasaaren Pyrinnön 70-vuotisjuhlaa vietet-

tiin lauantaina 25.4. Lauttasaaren yhteiskou-
lulla. Ohjelmaa oli lapsille sekä aikuisille. 

 

 
1999 
	
• Seuran ohjelmassa oli aikuisille ohjattua 

jumppaa: aerobica, aero-stretcha, mixed-
aerobica, niska-, selkä- ja hartiapainotteista 
kunnon jumppaa, kiinteytysjumppaa ja laatu-
lyyleille ja -jätkille kuntopiiriharjoittelua. Lap-
sille ipanajumppaa (IPIS): 3–4, 4–5 ja 6 -
vuotialle. 

 
• Lauttasaaressa asui vuosikymmenen lopussa 

18.447 asukasta. 
 
 
	  Jumppaa	Lykillä	

LaPyn	ohjaajia.	



2000-luku 

2000 
	
• Toimintakertomus kertoi seuran toiminnasta: 

IPIS-jumppaa kolmelle eri ryhmälle, 3–4, 4–5 
ja 5–6 vuotiaille, tyttövoimistelua ja aikuisille 
erilaisia jumpparyhmiä: fat burninga, aero-
strtchia, body-aerobica, laatulyyleille ja -
jätkille omia ryhmiä, niska-, selkä- ja hartia-
painotteista jumppaa sekä kiinteytysjumppaa. 

 
• Urheilukentällä järjestettiin toukokuun lopul-

la lasten urheilutapahtuma, lajeina: juoksu, 
pallonheitto, kuulantyöntö ja pituushyppy, ti-
laisuus oli maksuton ja kaikki osallistujat pal-
kittiin. 

 
 
2001 
	
• Seuran puheenjohtajaksi valittiin, jo pitkään 

seuran johtokunnassa toiminut, Esko Larkas. 
 
• Kasinonrannalla käynnistyi lasten kesätoi-

minta kesäkuun kolmen ensimmäisen viikon 
ajaksi, jolloin monien lasten vanhemmat oli-
vat vielä töissä: junnukerho, urheilukoulu ja 
boltis-porukka. 

 
• Yhteistyö saarella toimivien päiväkotien 

kanssa käynnistyi: seura järjesti aamuliikunta-
ryhmiä, toimien niiden ensimmäisinä vetäji-
nä. 

 
• Salibandy-toiminta oli kokeiluna mukana 

vuosina 2001–2002. 
 
 
2003 
	
• Toimintasuunnitelman mukaan seura jatkoi 

toimintaansa pääpiirteissään entiseen malliin: 
varsinainen seuratoiminta keskittyy aikuisten 
ja lasten jumpparyhmiin. Lasten urheiluta-

pahtuma järjestettiin keväällä ja yhdistettiin 
LaPy:n 75-vuotisjuhlaan. Ravintola Piratissa 
järjestetyssä iltajuhlassa esiintyi Pertti ”Pepe” 
Willberg. 

 

 
 
2004 
 
• Suosittu Lasten urheilutapahtuma järjestettiin 

toukokuun lopulla, nyt Lasten olympialaiset -
nimellä. 
 

 

	  

LaPyn	lasten	jumppien	ohjaajat	Johanna	Simanai-
nen	(nykyinen	puheenjohtaja	Timonen)	ja	Pekko	
Söderstrand,	iloisissa	tunnelmissa	hyvin	menneen	
kesätoiminnan	jälkeen.	

Lapsia	Pyrkän	juoksuradalla	



2010-luku 

2011 
	
• Seuran puheenjohtajaksi valittiin Johanna 

Timonen. Hän aloitti seurassa 1999 lasten lii-
kuntaryhmän ohjaajana. Hänet valittiin La-
Py:n johtokuntaan 2001. 
 

 

2013 
	
• Lauttasaaressa ”Pyrkän” kenttiä hoitava Ai-

mo ”Ami” Melleri uhmasi jäädytyskieltoa 
kun Helsingin kaupungin liikuntavirasto 
päätti, ettei luonnonjääkenttiä enää jäädytetä 
maaliskuun alusta lukien. Melleri piti kentät 
huippukunnossa, koska kevät saapui myö-
hään, vasta huhtikuun lopulla. Hän sai toi-
mistaan esimiesten julkiset haukut, mutta 
lauttasaarelaiset valitsivat ”Amin” Vuoden 
Lauttasaarelaiseksi.  

 
 
2014 
	
• Juhannusviikolla avattiin uusi uljas Pyrinnön 

kenttä: hiekkapohjainen jalkapallokenttä sai 
tekonurmen ja juoksuradat tiilenvärisen ku-
miasfalttipäällysteen. 

 
 
 

 
2015 
	
• Lauttasaaren ”ikoninen identiteetti” vesitorni 

purettiin loka-marraskuun aikana tarpeetto-
mana, sillä se oli poistettu vesihuoltokäytöstä 
jo vuonna 1996. 
 

• Lasten olympialaisten järjestäminen siirrettiin 
toukokuusta syyskuun alkuun, joka osoittau-
tui onnistuneeksi: osallistujia on ollut siitä 
lähtien yli 150 tai enemmän ja lisäksi heidän 
huoltajansa.  

 
 
2016–2017 
	
• Seura järjesti muun toiminnan ohella urheilu-

kentällä aikuisille suunnattuja toiminnallisen 
harjoittelun kursseja, muun muassa aikuisten 
juoksukoulun. 

 
• Keväällä 2017 yhteiskoulun remontti supisti 

toimintaa: lapsiryhmät toimivat ulkona ja osa 
aikuisten jumpista siirtyi Pajalahden kouluun. 
Syksyllä remontin valmistuttua seura pääsi 
takaisin uusiin hienoihin tiloihin.  

 
 
2018 
	
• Ilmaston lämpenemisestä ja saaren merellisis-

tä vaihtelevista olosuhteista johtuen saaren 
luonnonjääkentillä luistelukausi oli viime 
vuosikymmen aikana jatkuvasti lyhentynyt: 
se alkoi vasta vuoden vaihteen jälkeen ja päät-
tyi jopa ennen koulujen hiihtolomaa. Luiste-
lukauden varmistumisesta asiasta tehtiin 
kaupungin valtuustolle aloite tammikuussa: 
tavoitteena saada Lauttasaaren urheilukentäl-
le talvikaudeksi kaukaloon tekojäämatto (joka 
mahdollistaa samalla paikalla kesäaikana 
tenniskenttien toiminnan). 

 
• Lauttasaaren Pyrinnön 90-vuotista taivalta 

juhlittiin syksyn aikana: järjestämällä aikuis-

Kuvassa	oikealla	puheenjohtaja	Johanna	Timo-
nen,	keskellä	Pertti	Björkroth	(puheenjohtaja	vv.	
1982–2001).	vasemmalla	Esko	Larkas	(puheen-
johtaja	vv.	2001–2011)	
	



jumppareille Lauttasaaren yhteiskoululla 
jumppamaraton, lasten olympialaiset Pyrkän 
kentällä, jossa perinteisten lajien lisäksi esiin-
tyi lastenmusiikkiyhtye Neiti Seitsenpilkkui-
nen.  

 
• Aikuisten liikuntaryhmiä toimii viisi ja lasten 

liikuntaryhmiä kuusi viikossa. Parhaimmil-
laan Lyk:n salissa jumppaa 80 jumpparia ker-
rallaan. 

 
• Seuran jäsenmäärä on yli 200 henkilöä ja se on 

jälleen kasvussa. 
 
• Seura toimii Lauttasaaren yhteiskoulun lisäksi 

Myllykallion ala-asteella.  
 

• Lauttasaaren Pyrintö kuuluu edelleen Suo-
men Voimisteluliittoon.  
 

• Pyrintö saa ja hakee vuosittain Helsingin 
kaupungin jakamaa yleisavustusta seuroille. 
Lisäksi Lauttasaaren säätiö tukee toimintaa 
mm. rahoittamalla uusien lastenohjaajien 
koulutusta ja välinehankintoja. Lasten olym-
pialaiset ovat saaneet Helsingin kaupungin 
liikuntaviraston (nykyinen Kulttuurin ja va-
paa ajan toimiala) jakamaa tapahtuma-
avustusta. 

 
• Lauttasaaressa asuu tällä hetkellä yli 24.000 

asukasta. 
 
 

  

Lasten	Olympialaiset	2018,	kaikki	osallistujat	palkitaan.	
	



  Lauttaaren	Pyrinnön	lipun	on	todennäköisesti	suunnitellut	seuran	johtokunnan	jäsen	Eino	Uuranen,	joka	laati	myös	
seuran	säännöt	vuonna	1928.	Kuvassa	oikealla	Lauttasaaren	Pyrinnön	nykyinen	(vuodesta	2011-)	puheenjohtaja	
Johanna	Timonen	ja	hänen	vieressä	seuran	edellinen	(vv.	2001	–	2011)	puheenjohtaja	Esko	Larkas.		



Puheenjohtajat: 
1928–1929 Eino Kontio   
1929–1932 Eino Uuranen  
1932–1933 Eino Kontio 
1933–1938 Emil Wikström 
1938–1939 Sakari Aarniala 
1939–1944 Ilmari Wathen 
1944–1946 Uuno Helvo 
1946–1954 Aarno Raveala 
1954–1960 Uuno Helvo 
1960–1969 Uuno Keinänen 
1969–1970 Kalevi Kotkas 
1970–1972 Juhani Kokko 
1972–1975 Osmo Uotila 
1975–1977 Juhani Kokko 
1977–1982 Reino Siirala 
1982–2001 Pertti Björkroth 
2001–2011 Esko Larkas 
2011–  Johanna Timonen 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
• Yhdeksän vuosikymmenen aikana seuran jäse-
net ovat tehneet, ei ainoastaan yleisurheilussa, 
lukuisan määrän Suomen ennätyksiä, voittaneet 
Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan mestaruuk-
sia – heidän nimien ja tulosten selvittäminen vaa-
tii oman historiansa, joka toivottavasti valmistuu 
ja ansaitsee tulla julkaistuksi, viimeistään seuran 
100-vuotishistoriikissa. 
 
Urheilullisesti Lauttasaaren Pyrinnön parasta 
aikaa ovat olleet 1950-luvun loppu- ja 1960-
luvun alkupuolisko. Vuosina 1958–1966 LaPy:n 
yleisurheilijat saavuttivat Kalevan kisoissa yh-
teensä 10 kulta-, 5 hopea- ja 3 pronssimitalia. 
Pikaviesteissä LaPy kruunattiin mestariksi viisi 
kertaa: 1960–1963 ja 1966. 
 
 1958: Kultaa: Börje Strand 200 m 21,8.  
 
1959: Kultaa: Börje Strand 100 m 10,6. Hopeaa: Pa-
uli Ny 100 m 10,8, Börje Strand 200 m 21,7, 4x100 
m joukkue: Jouko Pellosniemi, Rudolf Walden, 
Pauli Ny & Börje Strand 43,8.  
 
1960: Kultaa: Börje Strand 100 m 11,0 ja 200 m 21,6, 
4x100 m joukkue: Pauli Ny, Rudolf Walden, 
Jorma Valkama & Börje Strand 42,0. Hopeaa: Pauli 
Ny 100 m 11,1 ja 200 m 22,2, Jorma Valkama pi-

tuus 766.  
 
1961: Kultaa: Risto Ankio seiväs 450, Jorma Val-
kama pituus 761, 4x100 m joukkue: Pauli Ny, 
Rudolf Walden, Jorma Valkama & Börje Strand 
42,4.  
 
1962: Kultaa: Pauli Ny 100 m 10,6, Börje Strand 200 
m 21,8, 4x100 m joukkue: Börje Strand, Rudolf 
Walden, Tuomo Kujala & Pauli Ny 42,1. Pronssia: 
Jorma Valkama pituus 759.  
 
1963: Kultaa: Pauli Ny 100 m 10,6 ja 200 m 21,3, 
4x100 m joukkue: Jouko Pellosniemi, Pauli Ny, 
Tuomo Kujala & Börje Strand 41,8. Pronssia: Börje 
Strand 200 m 21,9.  
 
1965: Hopeaa: 4x100 m joukkue: Jouko Pellosniemi, 
Olli-Pekka Hartikainen, Tuomo Kujala & Seppo 
Auvinen 42,2.  
 
1966: Kultaa: 4x100 m joukkue: Jouko Pellosniemi, 
Pauli Ny, Tuomo Kujala & Martti Laine 42,7. 
Pronssia: Seppo Simola kuula 17,27.  
  
---------------------------------------------------------------- 
 
 
Lauttasaaren Pyrinnön Tuki ry 
 
• Useimmat maamme urheiluseurat kamppailivat 
taloudellisissa vaikeuksissa. Myös Pyrinnön johto 
joutui toistuvasti miettimään varojen hankintaa. 
 
• Mahdollistaakseen ja turvatakseen seuran toi-
minnan, muutamat sen johtoon kuuluvat henkilöt 
perustivat 6.6.1955 Lauttasaaren Pyrinnön Tuki 
ry:n. 
 
Perustamissopimuksen allekirjoittivat: Uuno Hel-
vo, Pentti Ristikangas, Toivo Kemppinen, Uuno 
Keinänen, Kaarlo Aarnio ja Uolevi Kemppainen. 
 
Lauttasaaren Pyrinnön Tuki ry:n aloitteesta: 
 
• Seura vuokrasi 1955 kaupungilta pienoisgolf-
kenttää varten, yhteiskoulua vastapäätä Särki-
niementieltä (nykyinen Haahkakuja), isohkon 
alueen, johon se rakensi radat ja kioskin. 
• Se teki joulukuusien hankintasopimuksia 
maanomistajien kanssa, jolla varmistettiin, että 



joulunaikaan oli riittävästi joulukuusia myytävä-
nä lauttasaarelaiskoteihin. Monena vappuna seu-
ralla oli saarella lähes monopoli ilmapallojen 
myyjänä. Seura järjesti erilaisia juhlia ja kilpailuja, 
joihin saarelaiset ja kauempanakin asuvat osallis-
tuivat innokkaasti.     
 
• Seura teki yhteistyötä Veikkauksen kanssa, oli-
han seuran riveissäkin monia urheilijoita, jotka 
olivat siellä töissä. Veikkauksen lomakepaino 
Kvartto toimi Perttulantiellä. LaPy oli vuosia 
merkittävä veikkaus- ja raha-arpojen myynnin 
asiamies, vuokraamassaan toimistossa Gyldénin-
tie 10:ssä. Moni muistaa slogan jingelin: ”Veikka-
us on joka viikko, palautuspäivä keskiviikko”. 
 
-------------------------------------------- 
 
 
Fakta  
 
• Voimistelu- ja urheiluseura Lauttasaaren Pyrin-
tö ry on seuran rekisteröity nimi. 
 
• Lauttasaaren Pyrintö ja/tai Pyrintö, ovat yleises-
ti käytettyjä seuran nimiä; puheissa ja painotuot-
teissa. 
 
• LaPy on lehdistön käyttämä nimilyhenne, jota 
kilpailujen osallistuja- ja tulosluetteloissa. 
 
• Pyrkkä on seuran nimen mukaan nimetty ja 
käytetty perinteinen, edelleen käytössä oleva ja 
vakiintunut nimi Lauttasaaren urheilukentästä ja -
alueesta. 
 
• Lauttasaaren liikuntapuisto on viranomaisten 
käyttämä ”karttanimi”, jonka synonyymi on 
Pyrkkä; ”Tavataan Pyrkällä”, ”Pelit/treenit on 
Pyrkällä”, ”Liikuntatunnit pidetään Pyrkällä”, 
”Voiko Pyrkällä jo luistella”.  
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