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Rauni Peisasen muistotilaisuudessa 24.5.2013 

Kahdeksan vuotta sitten julkaistiin 
Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n 60-
vuotishistoria. Siinä kerrotaan paitsi 
seuran yhä laajentuneesta toiminnasta 
myös henkilöistä, jotka tätä toimintaa 
ovat luotsanneet vuosikymmenien ajan. 
Raunista kerrotaan laajassa koko sivun 
henkilöesittelyssä. Lisäksi hänen 
nimensä mainitaan kymmenillä sivuilla 
erilaisten tehtävien ja tapahtumien 
yhteydessä. 
Rauni oli monien asioiden osaaja. 

Helposti mieleen tulee ainakin neljä seuratyön aluetta, joilla hän 
taitojaan osoitti. 
-Rauni oli kymmenen vuotta seuran johtokunnassa ja toiset 
kymmenen vuotta tilintarkastajana, varsinaisena tai varajäsenenä. 
-Hän oli niin ikään kymmenen vuotta naisten voimistelun ohjaajana. 
Hänen tunneillaan todella opittiin ja kehityttiin. Tätä varten hän kävi 
kymmenillä kursseilla, ohjaaja- ja ohjelmistokursseilla ja 
valtakunnallisten kisojen ohjelmien opetuskursseilla. Kisakenttä-lehti 
maan eturivin opettajien laatimine tuntisuunnitelmineen sai 
Raunista monivuotisen kannattajan. 
 
-Muistamme Raunin taitavana voimistelijana. Alkuopinnot hän oli 
saanut jo Keravan Yhteiskoulussa. Tikkurilan aikana hän eteni 
rivivoimistelijasta valiovoimistelijaksi. Esiintymisiä oli Suomen 
Kansallisteatterissa ja useissa Suurkisojen kenttä- ja 
teatterinäytöksissä. Rauni oli Gymnaestradojen kävijä: neljän vuoden 
välein näytöksiä oli mm. Stutgartissa, Wienissä, Baselissa, Zurichissä 
ja Amsterdamissa. Kielin kansainvälisillä voimistelujuhlilla hän oli 
kahdesti Helsingin piirin joukkueessa. 
-Rauni oli myös kiltalainen, iloinen, vieraanvarainen, aina mukana 
myyjäisiä ja kirpputoreja järjestettäessä ja – tietenkin – juhlaohjelmia 
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suunniteltaessa. 
-Kyllä Raunin ansiot huomattiin. Hän sai tunnustuspalkintoja sekä 
valtakunnallisilta järjestöiltä että omalta seuralta, SNLL:ltä, SVUL:lta, 
Tikkurilan Naisvoimistelijoilta. Näitä olivat esimerkiksi SVUL:n 
tunnustusplaketti(1970), 80-vuotisansiomerkki (1980), SNLL:n 
pronssinen (1968), hopeinen (1970) ja kultainen (1980) ansiomerkki 
sekä 1988 Kultainen ohjaajamerkki TNV:n 11 kisan lusikan hän sai 
1982, seuran viirin 1985. 
-Rauni oli TNV:n Killan perustajajäsen. Hänet kutsuttiin seuran  
kunniajäseneksi  1995. 
Olemme murheissamme siitä, että Raunin piti sairastua ja jäädä pois 
joukostamme.  Kaipaamme häntä, mutta kuitenkin olemme kiitollisia 
siitä, että yhdessä saimme tehdä tätä antoisaa liikuntakasvatustyötä. 
 
Martta Keravuori: 
Hiekka valuu noin hiljalleen, 
rae rakeelta putoo. 
Elämänkangastani mä teen, 
käteni hitaasti kutoo. 
 
Hiekka valuu jo vinhemmin 
lasini tyhjäksi saapi, 
työni kesken vieläkin, 
Kuka sen valmistaapi? 
 
Tiimalasinsa kullakin, 
jokainen kangastaan kutoo, 
kesken se mulla ja sullakin 
rae kun viimeinen putoo. 
 
Nukuin ja näin minä uneksin, 
ei lie se haavekuva: 
Kädessä suurimman Mestarin 
työni on valmistuva. 
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Maire Hongiston (9.4.1924–27.8.2013) muistotilaisuudessa 7.9.2013 

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n 
historiassa kerrotaan Maire 
Hongiston toimista seuran 
alkuvuosikymmenistä lähtien. Hän 
oli pienten tyttöjen ohjaaja 1954 – 
1958 ja 1964 – 1967. Hänen työnsä 
jatkui johtokunnassa kymmenkunta 
vuotta, rahastonhoitajana yli 
kymmenen vuotta. 
Näiden toiminnan vuosien aikana 
Hongiston perheeseen syntyi neljä 
poikaa, joiden hoitaminen ja 

kasvattaminen jäi lähinnä äidin huoleksi. Isä Erkin vastuullinen työ 
Helsingissä tahtoi venyä iltamyöhään. Kun poikia ei voinut jättää 
illalla yksikseen, seuran johtokunnan kokoukset pidettiin Hongistolla 
-ja ne kokoukset kyllä muistetaan. 
Mairen toiminnasta seuratyössä ei voi saada oikeaa kuvaa vain 
luettelemalla hänen tehtäviään ja tehtävävuosiaan. Lähellä olevat 
työtoverit muistavat riemulliset myyjäiset, arpajaiset, kirpputorit ja 
monenlaisten lippujen myynnit. Jos jotakin jäi myymättä, ne ostettiin 
itse. Ja seura pysyi pystyssä. 
Mairen kuuluminen seuraan ei päättynyt, vaikka vastuu siirtyi 
nuoremmille. Vuonna 1980 hänet kutsuttiin seuraan perustetun 
Uskollisuuden Killan jäseneksi. Kiltatyö on osa valtakunnallisen 
liikuntakasvatusliiton (SNLL-voimisteluliitto) toimintaa. Tikkurilan 
Naisvoimistelijat ry:n Kilta perustettiin 1967. Killan tarkoituksena on 
koota yhteen entisiä aktiivisia voimistelijoita, jotka ikänsä tai 
sairauksiensa vuoksi eivät enää yllä nuoruusvuosiensa mittelöihin. 
Johtoajatuksena on ”Ystävää ei jätetä”, ja sen velvoittamana pyritään 
käymään tervehtimässä näitä ystäviä. 
Maire oli Tikkurilan Uskollisuuden Killan jäsen kuolemaansa saakka. 
Muistamme hänen iloisuutensa ja valoisuutensa, vaikka tiesimme 
niiden takana joskus olleen kyyneleitäkin. 
Mairen lempivirrestä 4. säkeistö: 
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Kiitos sulle kukkasista, jotka tielläin kukoisti! 
Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti! 
Kiitos, että tahdot mulle elon antaa iäisen! 
Kaikesta, oi Herra, sulle 
annan ikikiitoksen.  
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Puhe Irma Liljendahlin muistotilaisuudessa 9.7.2014 

Selaillessani laulu- ja virsikirjojen lehtiä olen 
pannut merkille, miten paljon niissä -lähes 
kaikissa- on matkalauluja. Joukossa on 
lapsuudesta tuttuja, kuten Maan korvessa 
kulkevi lapsosen tie, Oi Herra, jos mä 
matkamies maan, Niinkuin muuttolintusen 
tie, Tule Jeesus, siunaa lastas, on tuulinnen 
maailman tie...Ja tietenkin on paljon niitä, 
joita en ole tuntenut. 
Kaikkihan me olemme matkalla. 
Irma oli ehtinyt olla pitkällä matkalla 

Karjalasta Helsingin maalaiskuntaan ennen kuin me tutustuimme 
Tikkurilan Naisvoimistelijoissa. Seura itsekin, vasta perustettuna, oli 
matkalla etsimässä paikkaansa sekä Tikkurilassa että koko maassa. 
Seuralla oli monenlaista toimintaa, oli tanhuja ja pallopelejäkin. Helvi 
Leino, Irman vanhoja ystäviä, kertoi, että Hiekkaharjun kentällä kuului 
mailan läiskettä ja pallon pauketta ja juoksu oli huimaa pesältä 
toiselle, kun oltiin pesäpallosilla -Ja hauskaa oli! 
Voimisteltiin uuden koulutalon ihan oikeassa voimistelusalissa. Oltiin 
snelliläisiä, harjoiteltiin valtakunnallisiin Suurkisoihin ja osattiin 
SNLL:n nimikkolaulu, Päivänlasten marssi ”Rivit marssii soinnuin 
tahdikkain...” 
Irma ja Marjatta Eräkare halusivat kuitenkin enemmän kuin jo 
osaamaansa perusvoimistelua. 
Lähdettiin pääkaupungin jumppasaleille! Hiekkaharjun asemalta 
vaan junaan ja maineikkaaseen Säkenien voimisteluseuraan. 
Maineikas oli siellä ohjaajakin, voimistelunopettaja Aino Numminen, 
joka valmensi Liitonkin (SNLL) edustusjoukkuetta. 
Mutta sitten oli ajateltava muutakin tärkeää. Oli valmistauduttava 
ammattiin ja hankittava työpaikka, ja tuli myös aika perustaa perhe – 
miehineen ja lapsineen. Voimistelun oli pakko jäädä vähemmälle. 
Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto perusti 1950-luvulla uuden 
työmuodon Uskollisuuden Killan, johon kutsutaan sellaisia entisiä (ja 
nykyisiä) voimistelijoita, jotka eivät enää voi päästä nuoruusaikojensa 
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taitojen tasolle, mutta edelleen ovat sydämeltään ja sielultaan 
naisvoimistelijoita. Tikkurilan Naisvoimistelijoihin perustettiin Kilta 
1970-luvulla. Irma kutsuttiin mukaan. 
Nyt on aikaa muistella. Kaarina Karin, kiltojen perustajan, hyvä ystävä 
Klaus U. Suomela kirjoitti kiltalaisille: ”Muistatko, oi muistatko, kun 
jalka oli kevyempi siiven sulkaa, ja sielus oli kirkkaus auringon!” 
 Tämä auringon kirkkaus heijastui Irman kasvoille. Muistan hänet aina 
hymyilevänä. -Silloinkin, kun kävimme häntä viimeisen kerran 
katsomassa Foibessa. Silloin oli jo lähellä se matkan viimeinen taival, 
josta Kari Rydman laulussa sanoo: ”Aurinko laskee, jo pitenee varjot. 
Aika on eron ja jäähyväisten. Poissa on ystävä kallein”. 
 
Irja Kleemola 
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Silja Tiihonen, puhe muistotilaisuudessa 

Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kesäkisoja 
vietettiin 1951 Kuopiossa. Tikkurilastakin lähti 
kisoihin voimistelijoita sekä tyttöjen, että naisten 
ohjelmiin. Kymmenvuotias Silja tuli harjoituksiin 
naapurikylästä, tietenkin jalkaisin, eihän 
bussiliikennettä vielä tuolloin ollut, jalkaisin hän 
kulki päivittäin myös kouluun noin viiden 
kilometrin matkan. 

 
Tytöt harjoitelivat Inkeri Nissisen laatimaa hernepussiohjelmaa 
"Kukko kiekuu punaheltta”-laulun säestyksellä. Itse matka 
kisakaupunkiin oli ennen kokematon, kisa-asuun kuuluneet valkoiset 
nilkkasukat ja tossut tuntuivat sotienjälkeisissä oloissa 
ruhtinaallisilta, elämähän muuten oli vielä puutteellista. Kisavilinä ja 
ennen kaikkea mukana olo kentäntäytteisessä tuhansien tyttöjen 
joukossa jäi syvästi mieleen. 
 
Liitto viritti perustajansa Elin Kallion syntymän 100- vuotis 
muistokisoja Porissa 1959. Silja oli silloin jo mukana Kirsti Sirkkolan 
laatimassa naisten kenttänäytöksessä. Nämä kisat avasivat mukana 
olleiden silmät näkemään, millaisiin taitoihin voidaankaan päästä 
taitavien ohjaajien ja johdonmukaisten, säännöllisten harjoitusten 
myötä. Liiton edustajajoukkueen sekä keskieurooppalaisten 
Kiedaisch- koulun, Eilen Cleve- koulun ja Edith Jahn- koulun esitykset 
tuntuivat nuorista katsojista uskomattomilta. Silja tiesi, mihin hänkin 
haiusi päästä. 
 
Helsingin piirissä haluttiin saada oma edustusjoukkue liiton 
joukkueen rinnalle. Johtajiksi saatiin mm. Aino Numminen ja Maija 
Varmaala. Menestyttiin, ja liittoa pääsi Siljakin edustamaan Lahdessa 
Uuden Voimistelun Kansanvälisessä liiton kongressissa 1963 ja parin 
otteeseen Kielin kansainvälisillä voimistelujuhlilla. 
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Kotimaisissa neljän vuoden välein järjestetyissä Suurkisoissa Silja oli 
mukana ensin nk. massaohjelmissa, mutta hänet kelpuutettiin pian 
valiovoimistelijoiden esityksiin. Gymnaestrada juhliin hän osallistui 
lähes säännöllisesti, ensin voimistelijana, sitten seurailijana. Viimeksi 
järjestettyyn Dornbirnin Gymnaestradaankin 2007 hän lähti jo 
armottoman taudin merkitsemänä. 
 
Silja Tiihonen kutsuttiin Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n 
kunniajäseneksi 1995. Tunnustusta hän on saanut paitsi omalta 
seuraltaan myös Helsingin piiriltä, SNLLdtä ja Svolilta (voimistelijan 
kultainen merkki, kultainen ansiomerkki timantilla) Erikoisin lienee 
omalta seuralta saatu "yhdentoista kisan hopealusikka” 1982. Näihin 
tunnustuspalkintoihin on tarvittu voimistelu-uran lisäksi myös 
järjestötyötä. Silja toimi Tikkurin Naisvoimistelijat ry:n sihteerinä 25 
vuotta (1962-1988) ja sitä ennen SVUL:n Helsingin piirin SNLL-jaoston 
sihteerinä neljä vuotta (1966-1969) 
 
Tuli aika jäädä eläkkeelle vakuutusvirkailijan työstäjä liittyä seuran 
kiltaan, voimistelemaan viikoittain kiltalaisten ryhmässä, 
osallistumaan kiltaretkiin ja kuntokävelyihin. Lapsuudessa kävellen 
tehdyt pitkät koulu- ja harjoitusmatkat jatkuivat aikuisena 
kotimetsien poluilla ja teillä. Vielä kaksi viikkoa (18.2.2011) ennen 
tapahtunutta kuolemaansa hänet saattoi tavata iltapäiväkävelyllä. 
 
Yhä "jalka oli kevyempi siiven sulkaa” 
 
Irja Kleemola, 
Tikkurilan NV:n kunniapuheenjohtaja, kiltamuori 
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Mirjam Viippola 16.12.1917-7.4.2011 

Mirjam Viippolan voimistelijanne alkoi 
Kouvolan Naisvoimistelijoista. 
 
Seuran edustajana hän osallistui 1936 
Berliinin olympialaisiin Hilma Jalkasen 
joukkueessa. Ohjaajan ura alkoi seurassa 
samoihin aikoihin. Kun rytmiikka aloitti 
voittokulkuaan, se valloitti Mirjam 
Viippolankin. Hän perusti rytmiikastaan 
kuuluisan Viippola-koulun ensin Kouvolaan 
1936, sitten Lahteen 1945 ja Tampereelle 

1963. Koulun näytöksiä odotettiin ja ne herättivät ihastusta ja 
keskustelua. 
 
Toiminta valtakunnallisessa liitossa SNLL:ssä (myöhemmin Svoli) 
alkoi 1964 ensin Kouvolan Nv:n, sitten Lahden Nv:n edustajana. Työ 
kesti kahden vuosikymmenen ajan. Asiantuntijajäsenenä hän oli mm. 
ohjaajavaliokunnassa ja rytmisen kilpavoimistelun valiokunnassa. 
 
Mirjam Viippolan ohjelmia nähtiin liiton jokavuotisissa 
Naisvoimistelupäivä-juhlissa Kansallisteatterissa sekä hänen 
kenttänäytösohjelmiaan neljän vuoden välein järjestetyissä 
suurkisoissa (1966, -71, -74, -75, -80). Hänen ohjelmiaan valittiin 
edustamaan Suomea kansainvälisissä Gymnaestrada-juhlissa 
Stuttgardissa, Wienissä, Baselissa ja Berliinissä. IAPESGW:n 
kongressissa Teheranissa 1973 hänellä niin ikään oli esityksiä. 
 
Mirjam Viippola opetti rytmiikkaa lähes kaikissa liikuntaopistoissa, 
kuten Varalassa, Vierumäellä, Pajulahdessa, Tanhuvaarassa ja 
Kisakalliossa. Myös ulkomailla hänen työnsä tuli tunnetuksi USA:ta ja 
Kanadaa myöten. 
 
Mirjam Viippola muistetaan Jerismajan / Jerishotellin 
ruskakursseista, jolloin sisäliikunnan lisäksi vaellettiin Pallaksen - 
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Ounaksen tunturimaisemissa. Aluksi nämä kurssit kuuluivat liiton 
järjestämiin, myöhemmin uskollisten tunturikävijöiden vaatimiin. 
Vaatijoihin kuului myös hänen ikääntyneiden voimistelijoitten 
ryhmänsä, jota hän ohjasi viimeiseen elinvuoteensa saakka. 
 
Mirjam Viippolalle myönnettiin liikuntaneuvoksen arvonimi 1980. 
 
SNLL:n kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 1986. 
 
Irja Kleemola,  
Tikkurilan NV:n kunniapuheenjohtaja, kiltamuori 
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Kiltaystävää katsomassa Havukoskella 

 
Ystävä on lähtenyt toisille kiltatantereille, saattamassa killan 
puheenjohtaja, sihteeri ja kiltamuori 
 

 
Kiltaystävää katsomassa 
Simonkodissa 
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Muistelen - muistan 

 
En ollut kuulunut koskaan mihinkään voimisteluseuraan. En ollut 
koskaan esiintynyt missään voi-mistelutapahtumassa enkä ollut 
missään joukkueessa. Mutta olin minä sentään tullut hyväksytyksi 
siihen kuuden voimistelijan ryhmään, jonka lukioaikainen 
opettajamme Kaija-Leena Kärkkäinen valmensi esiintymään Anni 
Collanin jäähyväisjuhlaan Helsingin yliopiston voimistelulaitokselle. 
Ja oli minusta aina ollut ihanaa voimistella. 
 
Mutta niin minä vaan seisoin Tikkurilan kansakoulun 
voimistelusalissa melkoisen voimisteiujoukon edessä tamburiini 
kädessä, vanha kouluajoilta peräisin oleva verryttelypuku (oli 
varmaan virttynyt) päällä ja kumitossun tapaiset jalkineet jalassa. Ja 
minun piti pitää voimistelutunti Tikkurilan Naisvoimistelijat ry.n 
naisten osastolle. Ei voi olla totta, ajattelin. 
 
Mutta oli se totta, syksyllä 1950. Silloin seuran puheenjohtaja 
ilmoitti, että Tikkurilan Naisvoimistelijat ry tulee osallistumaan 
Kuopion kesäkisoihin, Kallan kisoihin 8.-10.6.1951. 
 
Niin sitten kävin kahdesti viikossa Helsingin Naisvoimistelijoiden 
voimistelutunneilla Kaisaniemen koululla ja Yliopiston 
Voimistelulaitoksella opettelemassa Aino Nummisen laatimaa 
naisten vapaa-liikeohjelmaa ja Inkeri Nilssonin laatimaa tyttöjen 
hernepussiohjelmaa, muistattehan, sitä "Kukkokiekuu punaheltta..". 
 
Ne sitten opetin naisjoukkueellemme (Irma Liljendahl, Ritva Sjöberg, 
Eila Asikainen, Marjatta Erä-kare, Pirkko Laitinen, Maire Vuorinen. 
Itse olin siinä myös). Tyttöryhmässä oli 17 voimistelijan alkua. 
 
Harjoiteltiin, harjoiteltiin, harjoiteltiin ja 7.6. noustiin junaan 
Tikkurilan asemalta. Paikkalippuja ei ollut, istumapaikat oli haettava 
itse. 
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Ja tulimme minulle ja kai muillekin outoon Kuopion kaupunkiin. 
Ohjasin parijonossa tyttöjoukon kisatoimistoon. Saimme 
majoituspaikan osoitteen ja ruokaliput, harjoitusaikataulut ja -paikat. 
Pari-jono risteili kaduilla ja löysimme aivan mukavalta tuntuneen 
koulun. Siellä valtasimme noin kolmasosan luokan lattiapinta-alasta 
ja levitimme oljilla täytetyt patjapussit lattialle ja vaatteemme 
keskilattialla olleen pulpettikasan päälle. Arvoesineet neuvoin 
panemaan tyynyjen alle. Unikin tuli, kun ensin olimme suoriutuneet 
iltarukouksista ja hyvän yön toivotuksista kotijoukoille, kissoille ja 
koirille, joita jo oli ikävä. 
 
Minua tietenkin jännitti, osaisimmeko ohjelmat. Kyllä osasimme! Ja 
koimme sen huikean tunnelman ollessamme tuhansien 
kaltaistemme joukossa, jonka tunnelman sittemmin koimme 
kymmenissä juhlissa Lahdessa, Porissa, Turussa, Helsingissä jne. 
seuraavien vuosien aikana. 
 
Kuopiosta tultuani tiesin, että minun oli otettava vastuu Tikkurilan 
Naisvoimistelijoista, puheenjohtaja oli sairaalloinen ja eläkeikäkin 
lähestyi. Minun oli opeteltava opettelemisen jälkeenkin ja opittava 
johtamaan kokouksia, tekemään pöytäkirjoja, ottamaan yhteyttä 
oman kunnan ja järjestön (SNLL) virkailijoihin. Ja tietenkin ruvettava 
ohjaamaan sekä tyttöjä että kaikenikäisiä naisia. Oli opittava 
järjestämään juhlia ja anomaan rahoja. Ja ennen kaikkea oli 
ruvettava toivomaan hartaasti, että kouluun tulisi nuoria opettajia 
ohjaajiksi ja johtokunnan jäseniksi. 
 
Ja tulivathan toivomukset toteutumaan. Opettajakavereikseni tulivat 
mm. Leena Kokkonen ja Agda Haavisto, jotka vastasivat vuosikaudet 
tyttöjen ohjauksesta. Ja tulihan Yliopiston Voimistelulaitok-sesta 
Sirkka-Liisa Lindroos, sittemmin Sirkka Vainio, jonka taidot ja 
tavoitteet ylsivät korkeuksiin, Tikkurila Girlsten ja Donnien 
nousemiseen YK:n päämajan Dag Hammarskjöldin teatterin 
esiintymislavalle ja valtakunnallisten kilpailujen areenoille. - Oli toki 
monia muitakin pitkäaikaisia ohjaajia, kuten Marita Söderman ja 
Vuokko Julkunen. 
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Kun vuonna 1966 tulin valituksi Suomen Naisten 
Liikuntakasvatusliiton hallitukseen, jatkuivat opettelemiset ja 
opinnot. Koko maan voimisteluseurat ja niiden toimihenkilöt, jopa 
voimistelijat, tulivat 
 
tutuiksi, jotkut hyviksi ystäviksi. Näkymät laajenivat, ehkä tietokin. 
Olin itse kouluttajana yli kolmellakymmenellä kurssilla, 
juhlapuhujana noin kuudenkymmenen seuran vuosijuhlassa, 
Kisakenttä-lehden pääkirjoituksia on yli 70, tein laajoja ja lyhyempiä 
haastatteluja yhteensä yli 70, puhuin siunaustilaisuuksissa 
kymmenkunta kertaa, kirjoitin SNLL:n historiikkeja 4 kappaletta, 
Tanhuvaaran ja Kisakallion lyhyet historiikit, oman seuran 4 
historiikkia, Kaarina Karin ja Anni Collanin elämänkerrat, 
Kiltatoiminnan 3 historiikkia, 
 
Olen kuulunut ensimmäiseen Aino Nummisen ohjaamaan Helsingin 
piirin valiojoukkueeseen, esiintynyt Kansallisteatterin, Vanhan 
ylioppilastalon, Balder-salin ja Messuhallin lavoilla. Olen voimistellut 
ja ollut toimitsijana monissa Gymnaestradoissa ja neljän vuoden 
välein järjestetyissä valtakunnallisissa Suurkisoissa. Olen toiminut 
liitokouluttajien joukossa ympäri maata. Olen aikaisin aamuisin 
juhlapäivinä käynyt laittamassa paikkamerkkejä ulkokentillä, jotta 
voimistelijat löytäisivät paikkansa. 
 
Ja olen osallistunut IAPESGW:n kongressissa muinaisen Persian 
entisen pääkaupungin Teheranin kokouksiin ja shaahitar Farah Diban 
tarjoamaan puistoillalliseen. 
 
Ehkä olin oppinut jotakin, koska minut on kutsuttu monien 
järjestöjen kunniajäseneksi. Niitä ovat Suomen Naisten 
Liikuntakasvatusliitto, Suomen Valtakunnan Urheiluliitto, 
Voimisteluliitto, Helsingin piiri (nyk. alue), Valtakunnallinen Kilta-
järjestö, oma seuran Kilta, Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n 
kunniapuheenjohtajuus. 
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Olen muistellut ja muistan Tikkurilassa ■ / «s. Xai h- 
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Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n Uskollisuuden Kilta 

40- vuotias 

 
Juhla 11.5.2017 
 
Valokuvia katsellessa mieleen tulevat ajat, jolloin Kilta perustettiin, 
ja tietenkin henkilöt, jotka niihin aikoihin seurassa näyttävästi 
toimivat. Eivät he varmaankaan kovin paljoa itse kiltatoiminnasta 
tietäneet, vaikka olivatkin ahkeria ja tunnollisia rivivoimistelijoita, 
tavallisia tikkurilalaisia, samanlaisia kuin me nykyisetkin. 
 
Ehkä Killan perustajajäsenet, tai jotkut heistä, jonkun verran erosivat 
nykyisistä kiltalaisista. Kuvia selaillessa esiin nousi esimerkiksi Hepa. 
 
Hepa oli laulaja. Hänet tapasin ensi kerran Havukosken 
palvelutalossa. Siellä hän lepäili sängyn pojalla siniraitaisessa 
paidassa ja aamusuihkun onduleerama kampaus harmailla 
hiuksillaan. Hepa lauloi kovalla kirkkaalla äänellä melkein kuin Karita 
Mattila. Toisen kerran kuulin hänen laulavan Katriinan sairaalassa. 
Entisenlainen säihke oli silmissä ja entisenlainen tunteen palo 
äänessä. Salissa kaikui nyt:" Ich weiB nicht, was soll es bedeu-ten, daS 
ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht 
aus dem Sinn." - säkeistöjä on tässä Heinrich Heinen Reinin balladissa 
Lorelaissa vaikka kuinka paljon - ja ne kuuluivat sieltä sängyn pohjalta 
kuin konsertissa konsanaan. 
 
Ammatiltaan Hepa oli puutarhuri. Hänen puutarhansa oli talossa 
Peltolantien varrella. Siinä toisella puolella tietä on nyt Lasitusliike ja 
siinä Peltolantie jakautuu kahdeksi: Kirkonkylään johtavaksi ja 
lentokentälle johtavaksi. 
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Puutarhassa Hepa kasvatti tavallisia suomalaisen kotiruoan aineksia: 
perunoita, porkkanoita, punajuuria, tilliä ja niin edelleen. Näitä 
tuotteitaan hän kävi myymässä jopa Helsingissä Hakaniemen torilla, 
mutta myyntiajan päättyessä aikaa jäi voimisteluun ja kuorolauluun 
-ja TNV: n Uskollisuuden Killan perustamiseen. 
 
Killan kuvia selaillessa eräs toinenkin henkilö herättää muistoja, 
täysin erilaisia kuin Hepan. 1970 -1980 -luvut olivat kansanhiihtojen 
aikoja. Tietynpituisen lenkin hiihtämisestä sai suoritetuksi 
kansalaisvelvollisuuden. Täytyi tietenkin kiltalaistenkin olla mukana, 
myös Lyylin. Sunnuntaina kokoonnuttiin Hiekkaharjun kentän 
vaiheilla. Ei siihen aikaan, varsinkaan vanhoille ihmisille mainostettu 
muotiasuja. Uskon, että meilläkin saattoi olla perheen miesten 
paremmanpuoleiset housut, joiden lahkeet oli laskostettu monojen 
varsiin. Yläosana oli itse kudottu villapusero ja myssy. 
 
Matkaan lähdettiin lievää alamäkeä Harakkasaareen, sieltä 
Keravanjoen rantaa pitkin Koelaitoksen peltojen poikki metsikköön, 
jossa oli se kuuluisa luonnonlähde, joka pulppusi ja höyrysi läpi 
talvenkin. Sen vesi oli kirkasta ja hyvää. Helsinkiläiset tulivat 
hakemaan sitä kahvivedekseen. Hiihtolatu johti sitten Hakkilan 
sorakuopille. Oltiin tosi lujilla. Mäet pelottivat. Ladulla näkyi tämän 
tästä konttaamisen jälkiä. Emme me, ei Lyylikään kontannut. 
Noustiin sillä lailla sivuttain ja joskus samalla lailla alaskin päin. Tultiin 
Sotungin maisemiin. Siellä tänäkin talvena on hiihdetty aivan 
näyttävästi, sekä SM- että MM- hiihtoja. 
 
Mäet ovat nytkin huimaavia. Muistatte varmaan, miten Kaisa 
Mäkäräinen syöksyi alas yhtä suuremmista mäistä - ja voih, syöksyi 
kuperkeikkaan siinä vasempaan kurvaavassa mutkassa. Hän pääsi 
ylös nopeasti: Me ja Lyyli mylläsimme muutamia vuosikymmeniä 
aikaisemmin samassa paikassa aika paljon kauemmin. Mutta ylös 
pääsimme. Ja meidän kansalaisvelvollisuutemme oli tosi asia! 
 



21 

 

  

Lyyli suoritti kansalaisvelvollisuutensa kunnialla, mutta toisenkin 
merkkityön hän suoritti tuomalla tyttärensä Leenan Kiltaan. Killassa 
oli siis samaan aikaan sekä äiti että tytär. 
 
Eikä siinä vielä kaikki! Leenan pojanpoika Jimo Routarinne lausui 
valtakunnallisilla Nais-voimistelua 100 vuotta - juhlilla Stadionilla 
1996 tuhantiselle yleisölle Anja Kaurasen runokokoelmasta " Naisen 
liike on ikuinen", jossa on paljon siteerattu osa " Tie on auki tähtiin 
asti." 
 
Perustajajäsenten kuvaa katsellessa pysähdyn varmasti hiukan 
pidempään Tyynen kohdalla. Tyyne oli nuoruudessaan toiminut 
Helsingin Ylioppilasteatterissa taustamusiikin soittajana (Ajatella, 
että oikea pianisti soitti silloin taustalla näkymättömissä - ei oltu vielä 
siirrytty mekaaniseen musiikkiin). Kun Tikkurilaan sitten muutti 
soittotaitoinen nuori nainen; niin johtokunta tietenkin koitti saada 
hänet omiaan säestämään. Ja onnistuttiin. 
 
Tyyne soitti kevätjuhlissa ja joulujuhlissa - alkusoitot, loppusoitot ja 
välisoitot. Tietenkin hän soitti voimisteluesityksetkin: pienten 
tyttöjen ohjelmassa" Pimpula pampula paimenpoika", isojen tyttöjen 
ohjelmassa " Tuuli hiljaa henkäilee" - ja valioiden ohjelmassa SNLL:n 
juhla-ohjelmien luojien Aura Lahosen, Toini Jalosen, Inkeri Simola-
lsakssonin teoksia. 
 
Jos johtokunta onnistui saamaan juhliin laulajia, Tyyne säesti. Ainakin 
pariin kertaan täällä oli laulajana taiteilija Eine Kamu, Okko Kamun 
äiti. Myös paikkakuntalaisia esiintyjiä, kuten Paula Hölsää, Sirkka-
Liisa Ellilää , säesti Tyyne. 
 
Kerran johtokunta kuuli, että Tikkurilassa tulisi esiintymään aikansa 
nuorten suuri idoli. Jospa hänet saataisiin meidän kevätjuhlaan! 
 
Rohjettiin kysyä ja hän lupasi, jos hänelle hankittaisiin säestäjä. 
Pulmaa kylliksi; Tyynen puheille! Tyyne katseli hetken nenänvarttaan 
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pitkin ja sanoi sitten:" No, tulkoon nyt sitten meille 
harjoittelemaan!!" 
 
Viesti vietiin laulajalle, joka kysyi: "Missä se tyttö asuu?" Me 
selvitimme, että Tyyne asuu tuossa Talvikkitiellä ( nykyisin Hannan 
Hiushuonetta vastapäätä). Siellä isolla tontilla oli kaunis valkoinen 
ansarikattoinen talo (- nykyisin kerrostalo ja suuri parkkipaikka). 
 
Niin sitten "harjoiteltiin". Jännittyneinä kysyimme, miten kävi - 
saammeko kevätjuhlaan toivottua ohjelmaa! 
 
Tyyne mietti hetken ja sanoi: "Kyllä hän oli viehättävä nuori mies, 
oikein miellyttävä nuori mies! Me kävimme lävitse monia lauluja, 
mutta päätimme esittää naisvoimisteluun sopivia kansanlauluja. 
Ensimmäiseksi esitämme " Tulin onneni yrttitarhaan" ja toiseksi" 
Tuonne taakse metsämaan". Niin tapahtuikin. Ja Keskuspuiston sali 
oli täpösen täynnä. Kaikki olivat tyytyväisiä, myöskin rahastonhoitaja. 
 
Tyyne oli myös poliitikko. Hänet valittiin Helsingin maalaiskunnan 
kunnanvaltuustoon. Kun hänen tyttärensä opiskeli, niin tämän alle 
kouluikäinen tytär oli päivisin Tyynellä hoidettavana. Hän oli yhtä 
terävä huomioissaan kuin äitinsä ja isoäitinsä. Eräänä päivänä hän 
sanoi: "Meidän mummolla on kahdet kasvot. On valtuustokasvot ja 
kotikasvot. Valtuustokas-voihin pannaan puuteria". 
 
Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n Uskollisuuden Killan 
perustamiskuvassa on näiden kolmen, Helvi Suvelan, Lyyli Suihkosen 
ja Tyyne Teräsvuoren lisäksi vielä Greta Sulin, Rauni Peisanen, Leena 
Kokkonen, /Vili Sievänen, Kyllikki Jääskeläinen, Leena Routarinne ja 
Irja Kleemola. 
 
40 - vuotisjuhlan aikaan jäljellä ovat vielä Leena Kokkonen, Leena 
Routarinne, Kyllikki Jääskeläinen ja Irja Kleemola 
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Meidän killan tapahtumia 

 
Me kaikki alusta saakka mukana olleet tiedämme, että eväämme 
kiltatoimintaan silloin 30 vuotta sitten olivat olemattomat, emme 
oikeastaan tienneet killasta ja kilta-aatteestakaan yhtään mitään - 
vaan sen, että olimme naisvoimisteluseura TNV:n (Tikkurilan 
Naisvoimistelijat iy:n) pitkäaikaisia jäseniä, sekä johtokunnassa 
toimineita että vuosikausia yhdessä voimistelleita, liikuntaan 
hurahtaneita. 
 
Toimintamme killassa rajoittui muutamaan tapaamiseen 
lukukausittain - olimme paria henkilöä lukuun ottamatta vielä tiiviisti 
kiinni työelämässä. Meillä oli nimipäivä- ja syntymäpäiväkokouksia ja 
niitä, joita tarvittiin, kun seura halusi tietoja vuosikertomuksiinsa. 
 
Ajan oloon päästiin asian ytimeen ja vasta silloin alkoi kiltatoiminta 
aivan oikeasti, ja kaikilla kolmella rintamalla, valtakunnallisella, 
piiritasoisella ja kotoisella. Huomasimme, että oli tutustuttava 
muiden seurojen kiltalaisiin. Rupesimme harrastamaan vierailuja ja 
meistä tuli jopa näyttelijöitä, kun monissa kutsuissa toivottiin 
tuotavan ohjelmaa. 
 
Ensin olimme Pakilan killan vieraina ja esitimme kuvaelman 
"Kartanon kummitus”. Siinä Kyllikki oli pönäkkä paroni. Hänen nuori 
kaunis paronittarensa oli Rauni (ja vuoroin Silja) ja 
hurmuritilanhoitaja, pehtoori oli Agda. Leena oli kuu, joka naureskeli 
ovelasti taivaalla. 
 
Me puolestamme kutsuimme piirin muut killat Vantaan 
Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämään kulttuuritaloon Päkakseen, jossa 
senhetkinen bravuuriesityksemme oli muotinäytös. Siinä näytteillä 
oli mm. liivihame, kellohame ja puolihame. Esitys oli meistä 
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itsestämme niin hauska, että esitimme sen vielä Vantaan 
Sähkölaitoksen tiloissa, jonne olimme kutsuneet Vantaan kiltalaiset. 
 
Tapiolan kiltalaiset kutsuivat meidät Kalevala-korun toimitiloihin. 
(Siellä emme esittäneet mitään, kun talon puolesta oli niin 
kiinnostavaa katseltavaa ja kuunneltavaa!) 
 
Pakilalaiset kutsuivat meidät vieraakseen jälleen, nyt 
kartanokierrokselle Helsingin ympäristöön. Muutenkin 
kanssakäyminen pakilalaisten kanssa on ollut vilkasta, kun olemme 
olleet juhlimassa heidän 20-, 25- ja 30-vuotista toimintaansa. 
 
Vantaan kiltalaiset kutsuivat meidät Myyrmannitaloon, jossa Oili 
Ahlstedt opetti jajinnosti meitä seura-ja piiritansseihin. 
 
Oman kiltamme 20-vuotisjuhlassa kaupungin kirjaston 
musiikkisalissa esitimme ”Pikku räätälin häät”. Siinä räätälinä oli 
Helvi ja hänen morsiamenaan Ella. Morsiamen äiti oli Ritva ja isä 
kiltamuorimme Aili. Me muut olimme hääväkeä. 
 
Kiltamme 25-vuotisjuhlassa Tikkurilan kirkon seurakuntasalissa 
ohjelmanamme oli hiukan vaatimattomampi ”Nainen vallitsee ja 
mies/hallitsee” - ja oli siellä Täti Moonikakin. 
 
Suuren lisän killan toimintaan ovat tuoneet Helsingin piirin (Etelä-
Suomen alueen) järjestämät yhden päivän retket. Olemme käyneet 
laajentamassa kulttuuri-tietouttamme mm. Porvoossa ja Haikossa 
sekä useissa kylpylöissä ja liikuntaopistoissa, kuten Östersundomin ja 
Lohjan Kisakallioissa, Varalassa, Tanhuvaa-rassa ja Vierumäellä. 
 
Olemme polskutelleet Noki3/ Edenissä ja Naantalin kylpylässä sekä 
Siuntion kylpylässä. Polskuttelun lisäksi on tietenkin ulkoiltu ja 
voimisteltu - eikä kulloistenkin paikkakuntien muunlaista 
kulttuuriakaan ole sivuutettu. 
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Tärkeitä tuttavuuksia ja ystävyyksiä on kertynyt liiton kiltatyöstä 
vastaamassa olleiden pitkillä, 3-4-päiväisillä retkillä. Emme varmaan 
yksityishenkilöinä olisi lähteneet moneenkaan niistä kaukana olleista 
kohteista, joista on riittänyt muisteluita vuosiksi. 
 
Muistattehan Ilomantsin! Pysähdyimme Taivallammen ja 
Oinaansalmen taistelupaikoilla ja Petkeljärven kansallispuiston 
juoksuhautojen vaiheilla. - me koimme sykähdyttävän hetken, kun 
ortodoksisessa kirkossa vietetyn hetken jälkeen menimme viereiselle 
vanhalle hautausmaalle ja löysimme sieltä Simana Sissosen haudan. 
Tunsimme olleemme Kalevalan laulumailla ja kenties Elias Lönnrotin 
jalanjäljillä. 
 
Entäpä Kalajoen retki! Moni varmaankaan ei olisi lähtenyt sinne, ellei 
luvassa olisi ollut Kallankari. Edellytyksenä oli rauhallinen 
merenkäynti, isossa aallokossa laiva ei olisi lähtenyt. Viimeisenä 
retkipäivänä meri tyyntyi ja pääsimme lähtemään. Muistamme aina 
sen pikkiriikkisen tymimarjapensaita kasvavan kivisen saaren ja sen 
samoin pikkiriikkisen merenkävijäin kirkon. 
 
Kalajoen kiltalaiset järjestivät hotellin tiloissa hauskaa ohjelmaa ja 
sen jälkeen oli ”tunti tanssia”! Eihän siellä ollut kuin kourallinen 
miehiä. Me tanssimme tietenkin kiltasisarpareina. Innokkaimpia 
tanssijoita olivat Ritva ja Helvi - ja he hakivat niitä vieraita miehiäkin! 
Mutta emme me muutkaan seinäkoristeina olleet. Minäkin hain 
Varalan entistä rehtoria Kirsti SÄkkolaa, joka kappaleen jälkeen 
sanoi, ettei hänellä vuosiin ollut niin hauskaa. Ja kyllä me meidän 
seura-kuntaneuvoksemmekin kanssa väänsimme erinäisiä tangoja ja 
valsseja siellä rantahotellin parketilla. 
 
Oman kiltamme 20-vuotisjuhlassa kaupungin kirjaston 
musiikkisalissa esitimme "Pikku räätälin häät”. Siinä räätälinä oli 
Helvi ja hänen morsiamenaan Ella. Morsiamen äiti oli Ritva ja isä 
kiltamuorimme Aili. Me muut olimme hääväkeä. 
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Kiltamme 25-vuotisjuhlassa Tikkurilan kirkon seurakuntasalissa 
ohjelmanamme oli hiukan vaatimattomampi "Nainen vallitsee ja 
mies/hallitsee” - ja oli siellä Täti Moonikakin. 
 
Suuren lisän killan toimintaan ovat tuoneet Helsingin piirin (Etelä-
Suomen alueen) järjestämät yhden päivän retket. Olemme käyneet 
laajentamassa kulttuuri-tietouttamme mm. Porvoossa ja Haikossa 
sekä useissa kylpylöissä ja liikuntaopistoissa, kuten Östersundomin ja 
Lohjan Kisakallioissa, Varalassa, Tanhuvaa-rassa ja Vierumäellä. 
 
Olemme polskutelleet Noki^ Edenissä ja Naantalin kylpylässä sekä 
Siuntion kylpylässä. Polskuttelun lisäksi on tietenkin ulkoiltu ja 
voimisteltu - eikä kulloistenkin paikkakuntien muunlaista 
kulttuuriakaan ole sivuutettu. 
 
Tärkeitä tuttavuuksia ja ystävyyksiä on kertynyt liiton kiltatyöstä 
vastaamassa olleiden pitkillä, 3-4-päiväisillä retkillä. Emme varmaan 
yksityishenkilöinä olisi lähteneet moneenkaan niistä kaukana olleista 
kohteista, joista on riittänyt muisteluita vuosiksi. 
 
Muistattehan Ilomantsin! Pysähdyimme Taivallammen ja 
Oinaansalmen taistelupaikoilla ja Petkeljärven kansallispuiston 
juoksuhautojen vaiheilla. - me koimme sykähdyttävän hetken, kun 
ortodoksisessa kirkossa vietetyn hetken jälkeen menimme viereiselle 
vanhalle hautausmaalle ja löysimme sieltä Simana Sissosen haudan. 
Tunsimme olleemme Kalevalan laulumailla ja kenties Elias Lönnrotin 
jalanjäljillä. 
 
Entäpä Kalajoen retki! Moni varmaankaan ei olisi lähtenyt sinne, ellei 
luvassa olisi ollut Kallankari. Edellytyksenä oli rauhallinen 
merenkäynti, isossa aallokossa laiva ei olisi lähtenyt. Viimeisenä 
retkipäivänä meri tyyntyi ja pääsimme lähtemään. Muistamme aina 
sen pikkiriikkisen tymimarjapensaita kasvavan kivisen saaren ja sen 
samoin pikkiriikkisen merenkävijäin kirkon. 
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Kalajoen kiltalaiset järjestivät hotellin tiloissa hauskaa ohjelmaa ja 
sen jälkeen oli "tunti tanssia”! Eihän siellä ollut kuin kourallinen 
miehiä. Me tanssimme tietenkin kiltasisarpareina. Innokkaimpia 
tanssijoita olivat Ritva ja Helvi - ja he hakivat niitä vieraita miehiäkin! 
Mutta emme me muutkaan seinäkoristeina olleet. Minäkin hain 
Varalan entistä rehtoria Kirsti SSkkolaa, joka kappaleen jälkeen sanoi, 
ettei hänellä vuosiin ollut niin hauskaa. Ja kyllä me meidän seura-
kuntaneuvoksemmekin kanssa väänsimme erinäisiä tangoja ja 
valsseja siellä rantahotellin parketilla. 
 
Kuhmon ja Peurungan jälkeen huikeita elämyksiä koettiin 
Kuusamossa, jossa poseerasimme Kiutakönkään partaalla ja ylitimme 
Kitkajoen huojuvaa riippusiltaa pitkin. Kahvit saimme Myllykosken 
partaalla ja keittäjänä oli itse Susi-Kalle, mestarihiihtäjä Kalevi 
Oikarinen. 
 
Kauhajoelle mentäessä ajatteli ehkä monikin, että mitähän siellä olisi 
esiteltävää. Mutta siellähän vasta olikin. Kävimme koulussa, jossa 
sodan aikana toimi maan hallitus. Aterioimme Kauhajärven 
kyläkirkossa, jossa kirkkosali oli käden käänteessä muutettu 
ruokasaliksi. Siinä kirkossa sitten myöhemmin vihittiin avioliittoon 
urheilijatähti Heli Koivula ja hänen kiekonheittosankarinsa Franz 
Kruger. -Laajavuoren retkellä näimme melkein vieressä joutsenparin 
ja oli Pirunpellossa kulkeminenkin mieleen jäävää. 
 
Kolin maisemat olivat varmaan, ainakin joillekin, ennestään tuttuja, 
mutta koettiin siellä muutakin kuin Ukko-Kolille nousu. Harva tunsi 
Pielisen rannalla sijaitsevaa, museoksi muutettua Kelvän saarta. 
Kohokohtana oli Ruunaan koskien lasku. Meidän veneemme karahti 
kiville! Emme me kastuneet ja hetken säikähdyksen jälkeen 
jatkoimme hurjaa menoa. 
 
Ikaalisten kylpylästä käsin käväisimme Hämeenkyrössä Töllimäellä 
Frans Eemelin pikkuisessa kotimökissä ja matkan varrella 
katsastimme, vain ulkoapäin, Panu Rajalan ja Katri Helenan hieman 
avarammat asuinsijat. 
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Ahvenanmaan retkellä meitä tikkurilalaisia oli mukana vain kaksi, 
Leena ja minä. Kohokohtia olivat Ahvenanmaan pannukakku ja 
etanoiden syönti etanafar-milla. Ja olihan siellä Bomarsundin 
linnoituksen rauniotkin. Siellä me linnoituksen korkeilla valleilla 
katselimme mahtavia merimaisemia, joissa puolitoistasa-taa vuotta 
aikaisemmin Oolannin sota oli ollut kauhea. 
 
Heinäveden retkellä kävimme Vanamon luostarissa ja Lintulan 
nunnaluostarissa. Erikoisuuksiakin oli, kävimme soitinmuseossa, jota 
isännöi sota-ajoilta Suomeen kotiutunut saksalaismies. Siellä Ella 
soitti haitarisoolon. 
 
Pyhätunturin rinteiden ja kurujen kapuamiset olivat voimia 
koettelevat, mutta vaivat unohtuivat kun kävimme 
ametistikaivoksella - vaikka emme jalokiviä löytäneetkään. 
Ruokailukodassa seurasimme Angelin tyttöjen äidin kerrontaa. 
 
Tässä retkistä kertoillessa on melkein unohtunut että me kiltalaiset 
olemme edelleen voimistelijoita! On meillä ollut omia 
esiintymisiäkin. - Ensimmäinen virallinen kiltaesiintymisemme oli 
seuran 40-vuotisjuhlassa 1985. - Olimme pitämässä kokousta Rauni 
Peisasen luona ja keskustelimme tietenkin tulevasta juhlasta. Silloin 
Tyyne, joka oli seuran perustamisesta lähtien kaikissa juhlissa 
soittanut alku- ja loppusoitot, säestänyt laulajat ja kaikki 
voimisteluohjelmat pienten tyttöjen Pimpula, pampula 
paimenpojista valioiden vaativiin esityksiin, sanoi, että emmekö me 
tytöt vielä esitettäisi ohjelmaa siellä juhlassa? ” Sinä ohjaat ja minä 
soitan^! Oli pitkä aika siitä, kun Tyyne oli soittanut, syynä se, että 
nauhoitettu musiikki oli vallannut salit ja juhlat. - Ei kiltalaisia 
tarvinnut houkutella, vanhat taitajat olivat heti valmiit, ja siinä 
samassa päätettiin, että esitetään joku nuoruudesta tuttu ohjelma. - 
Niin sitten haettiin varastosta Aino Nummisen vanneohjelman nuotit 
ja selostukset, vanteet olivat tallella. Ja niin sitä harjoiteltiin, Tyynen 
nuotit kiinnitettiin kartongille, ettei tarvinnut sivuja käännellä. -Voi 
vain kuvitella, miltä tästä kahdeksankymppisestä soittajasta tuntui, 
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kun hän asteli salintäyteisen yleisön edessä tutulle paikalleen pianon 
ääreen, heilautti taiteilijan huivinsa” toiselle olkapäälleen ja 
istuuduttuaan nyökkäsi merkiksi olevansa valmis. - Ja mehän 
esitimme sen vanneohjelman kompastelematta alusta loppuun, eikä 
kukaan huomannut, että Ritva oli heittämättä parin tahdin ajan 
parinsa Raijan heitellessä yksikseen. Ritva palasi pian mukaan ja 
jatkoi siitä, missä muutkin menivät! Meidän ohjelmamme sai 
raikuvat aplodit ja Vantaan Sanomat kirjoitti: ”Ikivihreät veivät 
ohjelman läpi kuin nuoret konsanaan ja taputuksista ei meinannut 
tulla loppua ollenkaan!” 
 
Seuran 50-vuotisjuhlassa esitimme koko killan voimin Purpurin, jota 
oli harjoiteltu hartaasti yli vuoden ajan. Seuran 60-vuotisjuhlassa oli 
Maritan ohjaama kiltalaisten sauvavoimisteluohjelma. 
 
Vuokko puolestaan ohjasi kiltalaiset ”kulkurileidit” Naisliikuntaa 100 
vuotta-juhlaan Stadionilla v. 1986 ja killan 20-vuotisjuhlaan kauniin 
vapaaliikeohjelman ohjasi niin ikään Vuokko. 
 
On siis voimisteltu, retkeilty ja saatu ystäviä läheltä ja kaukaa. On 
myös viime aikoina saatu seurata, miten joukostamme on ystäviä 
siirtynyt toisille kisakentille -ja miten kotoiset retkemme ovat 
suuntautuneet yhä useammin palvelutaloihin, hoivakoteihin ja 
sairaaloiden vuodeosastoille. - Näilläkin retkillämme muistelemme, 
niin kuin ennen: 
 
"Muistatko, oi muistatko, kun jalka oli kevyempi siiven sulkaa ja 
sielusjoli fetjikkaus auringon!” 
 
Irja Kleemola 
 
Tekstissä mainitut henkilöt: 
 
Kyllikki Jääskeläinen, Rauni Peisanen, Silja Tiihonen, Agda Haavisto, 
Leena Kokkonen, Helvi Leino, Ritva Sjöberg, Aili Sievänen, Tyyne 
Teräsvuori, Marita Söderman, Vuokko Julkunen 



30 

 

 

 
 
  



31 

 

  

 

Hei ! 

 
Aioin tämän jutun esittää jo killan vuosikokouksessa Vantaan 
Sähkölaitoksessa 24.1.2006, mutta sille ei sitten löytynytkään aikaa, 
kun jutustelua riitti riittämistään. 
 
Tarkoituksena oli selvitellä lähinnä viime aikoina kiltaan tulleille 
(mutta myös pidempään olleille muistin virkistämiseksi) killan lähes 
30-vuotista taivalta. 
 
Kiltaäitinä toimi 20 vuoden ajan Kyllikki Jääskeläinen ja muistiin 
merkitsijänä Irja Kleemola. Nämä vuodet toimittiin killan kannalta 
onnellisten tähtien alla lähinnä seuraavista syistä: 
 
* Lähes kaikki kiltalaiset olivat vielä nuoria, työelämässä 
mukana, ei ollut aihetta viettää edes täysiä vuosikymmeniä, 
 
* eikä pitkään aikaan tarvittu sairaiden eikä ikääntyneiden 
tervehdyskäyntejä. 
 
* Toimintamme tukena oli vilkkaasti toiminut SNLL:n Helsingin 
piirin SNLL-jaoston Kilta työryhmä (puheenjohtajana Hilkka 
Murtoniemi ) 
 
* Liiton kiltakokoukset pidettiin harvoja tilaisuuksia 
lukuunottamatta Helsingissä, joten niihin voitiin osallistua suurin 
joukoin. 
 
* Liiton Kiltavaliokunta järjesti kiltalaisille sopivia lyhyehköjä , 
tavallisesti noin 5 päivän retkiä. 
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* SNLL-jaoston ansiosta TNV:n kiltalaiset tutustuivat piirin 
muiden seurojen kiltoihin, tehtiin vierailuja puolin ja toisin mm. 
Vantaan NV:n, Tapiolan NV:n, Käpylän NV:n ja Pakilan NV:n kiltoihin. 
Meillä vieraita oli mm. Påkaksessa, pariinkin otteeseen Vantaan 
Sähkölaitoksessa, juhlissamme Musiikkiopiston 
kamarimusiikkisalissa ja Tikkurilan kirkon kahviossa. 
 
Ikääntyneiden ja sairaiden luona tervehdyskäynnit alkoivat sitten 
väistämättä. Ensimmäisenä vuorossa oli kiltamuorimme Lyyli 
Suihkonen , jota IK kävi katsomassa Helsingin Unioninkadulla silloin 
olleessa yliopistollisessa sairaalassa ja sittemmin Simonkodissa. 
 
Sitten vuorossa olivat Tyyne Teräsvuori ja Aino Jansson. Kävin heitä 
katsomassa Hoivakoti Hopessa ja kun hoitopaikaksi tuli Simonkoti ja 
ja myöhemmin Ainon kohdalla Havukosken sairaala, vierailijoina 
olivat mm. Kyllikki Jääskeläinen, Ritva Sjöberg ja kerran myös Maire 
Hongisto.Havukoskella Marjatta-kodissa pitkään ollutta Hepaa, Helvi 
Suvelaa, kävimme usein suurella joukolla tervehtimässä. Mukana 
olivat mm. Agda Haavisto, Silja Tiihonen, Liisa Uosukainen, Leena 
Kokkonen, Ritva Sjöberg ja IK. Käynnit jatkuivat vielä Katriinan 
sairaalaankin . Vuoroon tuli Betty Karhunen, jonka, luona kävimme 
sekä Hoivakoti Hopeassa, Marjatta-kodissa että Havukosken 
sairaalassa. Näillä käynneillä mukana olivat useimmiten Ritva. 
Sjöberg, Silja Tiihonen, Agda Haavisto, Leena Kokkonen, Liisa 
Uosukainen ja IK. Tällä hetkellä Karjaan Meltolassa olevaa Alli 
Sievästä olemme käyneet tervehtimässä monessa paikassa, kuten 
Hoivakoti Hopeassa, Simonkodissa, Ikivihreässä, Hakunilan 
Iltatähdessä ia Katriinan sairaalassa. Mukana ovat olleet mm. Agda 
Haavisto, Leena Kokkonen, Liisa Uosukainen, Kyllikki Jääskeläinen ja 
IK. Meltolassa pitkän taipaleen takana ovat olleet Leena Kokkonen, 
Liisa Uosukainen ja IK. 
 
Helsingin piiri järjesti lyhyitä, yhden päivän retkiä moniin kylpylöihin, 
kuten Vierumäelle, Siuntioon, Nokian Eedeniin, Naantaliin, Haikkoon 
sekä Kisakallion/Kuntokallion uima tiloihin. Näiile retkille saatiin aina 
runsaasti osanottajia. 
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SNLL:n Kilta työryhmän järjestämiä, kohtuupituisia retkiä tehtiin mm. 
Ilomantsiin, Kauhajoelle, Tanhuvaaraan, Kuhmoon, Peurunkaan ja 
Kuusamoon. Osanottajia oli 2-6 kiltalaista. 
 
Vuodesta 1997 emännyydestä ovat vastanneet Leena Kokkonen, 
Liisa Uosukainen ja Agda Haavisto, Liisa Uosukainen kiltaäitinä 
ensimmäiset neljä vuotta ja sen jälkeen Leena Kokkonen. Leena oli 
muistiinmerkitsijänä Liisan puheenjohtajakauden ja Liisa puolestaan 
sihteerinä Leenan puheenjohtajakauden, mikä tilanne jatkuu 
edelleen. Agda Haavisto on toiminut raha-arkun vartijana kaikki 
nämä uuden emännistön toimintavuodet. 
Emännistön työ on ollut monin tavoin vaikeaa aikaisempiin vuosiin 
verrattuna: 

 Yhä useampi kiltalainen on viettänyt merkkipäiviään 60-95 
vuotiaina. 

 On tullut lisää ikääntyneiden ja sairastuneiden tervehtimisiä - 
Piirin kilta toiminta on lähes tyrehtynyt uuteen aluetoimintaan 
siirtymisen myötä 

 SVoLi on ryhtynyt järjestämään pitkäkestoisia retkiä, jotka eivät 
ole innostaneet lähtemään mukaan 

 
Olemme kuitenkin käyneet Ikaalisissa, 
Tanhu vaarassa,Kauhajoella, Kolilla 
Pärnussa, Ahvenanmaalla, Heinäve-
dellä, Pyhätunturi 11 a ja Ähtärissä. 
Mukana on ollut 2-6 kiltalaista. 
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Muistettakoon, että kiltalaisten kunniatehtäviin ovat kuuluneet toisille 
kisatantereilie lähteneiden saattaminen. Olemme olleet mukana Aino 
Janssonin, Helvi Suvelan, Kirsti Teckenbergin ja Ritva Sjöbergin 
siunaustilaisuuksissa. Viemme kukkia ja kynttilöitä heidän ja Lyyli 
Suihkosen, Tvyne Teräsvuoren ja Betty Karhusen haudoille jouluisin ja 
seuran merkkipäivinä.
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Tikkurilan Nv:n Uskollisuuden kilta on 30-vuotias 

Kilta vietti juhlaansa HM.,2007. Tilaisuuden emäntänä toimi kiltaäiti 
Leena Kokkonen. Kun kynttilät oli sytytetty, kerrottiin, että 
kiltamuorimme, 97-vuo-tias Aili Sievänen ei enää korkean ikänsä 
vuoksi pystynyt olemaan juhlijoiden joukossa. 
Heti alussa kaikki panivat merkille, että miehet olivat vallanneet 
yhden pöydän paikat. Kävi selville, että nämä herrat kuuluivat Seppo 
Suomalan johtamaan Tikkurilan Mieskuoron vahvistettuun 
kvartettiin - vahvistajia oli peräti viisitoista. Ja laulujakin oli runsaasti. 
Esityksiä kruunasi johtajan tarinointi laulujen sanoittajista ja 
säveltäjistä. Kun musiikin tunnelmiin oli päästy, innostuttiin koko 
juhlaväen voimin yhteis-lauluihin. 
Kiltalaiset esittivät Vuokko Julkusen laatiman ja johtaman 
voimisteluohjel-man, jossa oli menoa ja meininkiä, tunnelmointia ja 
vilskettä. Kiirettä piti, kun musiikki tuli nauhalta. 
Hauskuutta juhlaan toi vanhan voimistelijan Ella Suomalan haikailut 
nuoruuteen. Taikuri Liisa Uosukainen loihti paikalle hänen 
unelmoimansa nuoruuden: TNV:n nuoren Cabaree-ryhmän, 
jonka ohjaajina olivat Sanna ja Kiia-Lot-ta Kuusela. 
Kun oli istuttu pitkään ja juotu juhla-kahvit ja kun vielä oli 
odotettavissa Irja Kleemolan tarinaa killan 30-vuotiselta taipaleelta, 
oli Marita Södermanin ve-nyttelyjumppa tervetullutta. 
Vielä ennen loppuseremonioita Irja Kleemola kutsui esiin seuran 
puheenjohtajan Sirkka Vainion ja kiltasisaren Jaana Miettisen. 
Kaikille yllätyksenä kuultiin, että Jaanan äiti Kerttu Ring oli tämän 62-
vuotiaan seuran perustajajäsen. Hänen 1920-luvulla suorittamansa 
pronssisen urheilumerkin Jaana lahjoitti seuralle samoin kuin vuoden 
1929 SNLL:n suurten voimistelujuhli-en juhlamerkin. (Edellisen 
suunnittelija oli taiteilija Estrid Sandström, joka suunnitteli myös 
SNLL:n ensimmäisen lipun. Jälkimmäisen suunnittelija oli taiteilija 
Kaapo VVirtanen.) 
Juhla päättyi perinteisesti kynttilöiden sammuttamiseen, yhteisesti 
laulettuun virteen "Maa on niin kaunis", sisarpii-riin ja sanoihin 
"uskollisuus, kiitos, näkemiin”. a 
IRJA KLEEMOLA 
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Vauhdikas huhtikuu Etelä-Suomessa 

Yli 1500 lasta liikkui Svoli Etelä-Suomen joukkuevoimistelun 
aluekilpailuissa ja alueellisessa asematapahtumassa huhtikuussa. 
Hyvinkäällä 5. - 6.4. nähtiin 94 joukkueen taidokkaat suoritukset. 
Joukkueita nähtiin sekä kilpa- että har-rastesarjoissa. Tapahtumasta 
vastasi Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta aktiivisten talkoolaisten 
voimin. Näin valtavan tapahtuman järjestäminen on seuralle suuri 
ponnistus. Kiitokset hyvinkääläisille! Asematapahtumassa 12.4. 
nähtiin sekä joukkuevoimistelijoiden että telinevoimistelijoiden 
esityksiä. Jokainen asemalainen sai kaulaansa mitalin. Järjestävän 
seuran Pakilan Naisvoimistelijoiden Virpi Europaeus totesi 
tapahtuman sujuneen erittäin hyvin ja jouhevasti, vaikka osallistujien 
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määrä oli suuri. Yhteistyö sujui mallikkaasti ja tapahtuma toteutettiin 
hyvässä hengessä, toteaa Europaeus. Kiitos pakilalaiset! 
Svolin aluejaostojen viestintä vastaavat kokoontuivat 6.4. 
yhteispalaveriin. 
Kuvassa vasemmalta: Pirta Hulsi (Svoli Länsi-Suomi), Ritva Räisänen 
(Svoli Etelä-Suomi), Eeva-Liisa Aula (Svoli Pohjois-Suomi), 

Viestintävastaavat puhaltavat yhteiseen hiileen 

Svolin aluejaostojen viestintävastaavat tapasivat toisensa 6.4. 
Helsingissä. Tunnelma oli avoin ja välitön ja yhteinen suunta selkeä. 
Tapaamisen parhainta antia oli kokemusten ja näkemysten vaihto. 
Tämän tyyppisillä face-to-face -tapaamisilla luodaan erinomainen 
pohja sujuvalle yhteistyölle. Verkottuminen parantaa yhteistyötä ja 
tuo toimintaan monipuolista osaamista. Erityisen hyödyllisiä olivat 
konkreettiset käytännön esimerkit kaikista niistä pienistä tai 
suuristakin asioista, joita viestinnän osalta on eri alueilla jo 
toteutettu. Vaikka viestintävastaavat toimivat yhteisen Svolin 
puitteissa, ei yhdellä alueella hyväksi havaittu tapa toimia 
välttämättä istu suoraan toisen alueen käyttöön. Monta kertaa 
vinkkejä voi kuitenkin soveltaa omaan käyttöön - jos ei nyt, niin ehkä 
joskus myöhemmin. Toimenkuvat hioutuvat alueen ja tekijänsä 
näköiseksi. Innostuksen hulluus on kuitenkin parempaa kuin 
viisauden välinpitämättömyys. Alueiden viestintävastaavat ovat 
yhdessä luomassa uutta, entistä eheämpää, avoimempaa ja 
toimivampaa tietoverkkoa Svoliin. Siinä tietoa kuljetetaan hallitusti 
seurojen tiedottajien kautta suuntaan ja toiseen, siinä 
verkostoidutaan, tutustutaan toisiin, vaihdetaan ajatuksia yli 
seurarajojen ja tullaan tutuiksi - opitaan toisiltamme. Puhalletaan 
yhteen hiileen - sisäistetään Svoli-henki! ■ 
HEIMO NUMMELA, 
Svoli Savo-Karjalan viestintävastaava 
Heimo Nummela (Svoli Savo-Karjala), Tuulikki Salo (Svoli 
Pohjanmaa), Hanna Laakso (Svoli Sydän-Suomi) 
alueet 
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TEKSTI JA KUVA: PIRJO-LIISA VILENIUS 
Irja Kleemola: Anni Collan kisakentillään 
 

Irja Kleemola kirjansa julkistamistilaisuudessa. 

Opetusneuvos Irja Kleemolan 
kirjoittama elämäkertateos Anni 
Collan kisakentillään julkaistiin 
joulukuussa Urheilumuseossa. Kirja 
on toinen Urheilumuseosäätiön 
vuosittaisesta kahdesta julkaisusta 
ja sen julkaisemiselle on perusteet: 
Anni Collan on Suomen 
Urheilumuseosäätiöön kuuluvan 
Suomen Urheilukirjaston perustaja. 
Julkaisemistilaisuudessa oli 
Urheilumuseosäätiön kutsuvieraina 
naisvoimistelun, kansantanssin, 
partiojärjestön, tiedotusalan ja 
Opetushallituksen edustajia - kaikki 
Anni Collanin elämäntyön jatkajia. 
Anni Collanista (1876 -1962) oli 
moneksi. Naisen äänioikeuden 100-
vuotisjuhlavuonna (2006) 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti juhlanäyttelyn, jossa oli esillä viisi 
merkittävintä suomalaista naisvaikuttajaa, heidän joukossaan Anni 
Collan. Hän oli Kouluhallituksen ensimmäinen naisvoimistelun tar- 
kastaja vuosina 1919-1945, SNLLin toinen puheenjohtaja, 
Kisakenttälehden perustaja ja päätoimittaja, partioliikkeen aktiivinen 
johtaja, kansantanssien ja liikuntaleikkien kerääjä, Suomen 
Urheilukirjastoin perustaja ja lukuisien julkaisujen kirjoittaja. 
Irja Kleemola, monitaitoinen järjestönainen ja historiankirjoittaja, on 
tehnyt monessa mielessä kulttuuriteon kirjoittaessaan Anni Collanin 
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elämäkerran. Tosin kirjan käsikirjoitus ehti virua arkiston hyllyllä 10 
vuotta odottamassa painokonetta. 
Edellä mainitun Naisen äänioikeuden 100-vuotisjuhlanäyt-telyn 
yhteydessä Irja Kleemola kertoi yleisölle naisvoimis-teluliikkeen 
historian merkkinaisista, Elin Kalliosta, Anni Collanista ja Kaarina 
Karista. Hän kertoi niistä niin elävästi ja kiinnostavasti, että yleisön 
keskuudesta kyseltiinkin jo, ovatko nuo tiedot jostakin luettavissa. 
Anni Collanista, toisin kuin edellisistä, ei ollut elämäkertaa. Yleisön 
kiinnostus viritti jo unohtuneen kirjahankeen. 
Irja Kleemolan kirjan nimi herättää vanhemmalle voimistelu-väelle 
vahvoja mielikuvia. Anni Collan oli luova, taitava ja äärettömän 
työteliäs nainen. Hänen elämäntyönsä on jättänyt pysyvät jäljet 
naisliikunnan historiaan. 
Irja Kleemolan kirjasta löytyy ohjelmaa kiltojen kokoontumisiin sekä 
motivoivaa tietoa ja näkemyksiä koulujen opettajille. Se on kiintoisa 
lahjakirja kenelle tahansa historiasta kiinnostuneelle. Kirjaa on 
tilattavissa Svoli-palvelusta, hinta 20 euroa. ■ 
Irja Kleemolalle ja Anja Järviselle Pro Urheilu -mitali 
Suomalaisen naisliikunnan historian tallentaja, opetusneuvos Irja 
Kleemola sekä Olympia-Akatemian puheenjohtaja Anja Järvinen 
palkittiin joulukuussa Pro Urheilu -mitalilla. Kaiken kaikkiaan 
kulttuuri-ja urheiluministeri Stefan VJallin jakoi mitalit yhdessä Pro 
Urheilu -tunnustuspalkintojen kanssa. 
Kleemola on toiminut muun muassa Suomen Naisten Liikun-
takasvatusliiton (SNLL) varapuheenjohtajana ja Kisakenttä -lehden 
päätoimittajana. Järvinen puolestaan istuu parasta aikaa Svolin 
hallituksessa ja on toiminut muun muassa suomalaisten koulujen 
olympiakasvatustoiminnan keskeisenä suunnittelijana ja 
käynnistäjänä. 
Kleemolan ja Järvisen lisäksi mitali myönnettiin meloja Ture 
Axelssonllle, professori Paavo Komille, ralliautoilija Simo Lampiselle, 
puheenjohtaja Pirjo Rusaselle, toimittaja Urho Salolle sekä 
toiminnanjohtaja Kltl Sllanterälle. Seitsemännen kerran jaetut, 
kuvanveistäjä Nora Tapperin suunnittelemat mitalit jaettiin 
urheilijalle tai urheilussa muuten vaikuttaneelle henkilölle. ■ 
Svolilainen 9 
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”Onks tänään Naisvoimistelijat?” Näin kysyi usein, lähes päivittäin, 
tyttöjen ohjaajan 4-5-vuotias poika. Äidin oli otettava mukaansa 
poika tyttöjen voin telutunnille, kun aina ei saatu hänelle tuntien 
ajaksi kaitsijaa. 
Tyttöjen tunnilla oli hauskaa, siksi sitä odotettiin. Niin pitää olla, 
mutta hauskuuden ohella on opittavakin. Se tuli selväksi muun 
muassa SunLahdes tyttöjen ohjelmaa seuratessa. Maallikko ajatteli, 
että aikaa oppimiseen oli oli liian vähän. Vuoden harjoittelun jälkeen 
Gymnaestradassa sama näytös oli upea, osattiin ja iloittiin ja 
valloitettiin katsojien sydämet. 
Iloista ja taitavaa menoa näin myös Suomen vanhimman 
suomenkielisen naisvoimisteluseuran, Helsingin Naisvoimistelijat 
ry:n 110-vuotisnäytöksess Pienimpien esittämässä 
keinutteluohjelmassa oli huimaa vauhtia ja iloista lai ”Mennään 
nukkumaan!” 
Mietinkin, miksi suomalaisten ohjelmien musiikiksi pitää ottaa 
vieraskieli ”hittejä”. Meillähän on vaikka kuinka paljon kauniita 
lastenlauluja ja aikuisil kin sopivia sävellyksiä, jotka varmasti sopisivat 
vaativiinkin esityksiin. 
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Suomen itsenäisyyden 100-
vuotistaipaleen voimisteluväelle 
toivon taitavu ja iloa ja suomalaista 
hyvää musiikkia sekä tietenkin hyviä 
harjoittelumahdo suuksia. 
IRJA KLEEMOLA 
Kisakenttä-lehden päätoimittaja 
1982-1989 

Voimistelu-lehti 

Voimistelu toi iloa ja ystäviä 
- ja kasvatti naiset yhteiskuntaan 
Irja Kleemola avaa kotiovensa 

Tikkurilassa. Kleemolan kasvot ovat täynnä valoa ja iloa, vaikka kulku 
on verkkaista; jalassa on nyt jotain kremppaa. ”Mitä nyt 90-vuoti-
aalla tuppaa olemaan. Näitähän tulee”, toteaa Kleemola ja istahtaa 
lempituoliinsa. Pakkanen paukkuu ulkona, mutta tässä on lämmin 
hetki pysähtyä paljon nähneen ja kuulleen voimisteluvaikuttajan 
kanssa. 
TEKSTI: Sanna Mönkkönen 
KUVAT: Sanna Mönkkönen, Voimisteluliiton arkistoja Milla Vahtila 
Voimistelun ylitarkastajan vierailusta se lähti 
Kaikki alkoi Helsingin Mariankadun tyttökoulusta. Kleemolan aikaan 
voimistelu oli vielä oma oppiaineensa. Opettajana hänellä oli silloin 
Bertta Reiho. 
- Oli tapahtumassa jotain merkittävää. Kohistiin, että kouluun 
oli tulossa Kouluhallituksesta tyttöjen ja naisten voimistelun 
ylitarkastaja Anni Collan - kuka hän mahtoi olla! 
- Koko koulu kiilsi siivouksen jäljiltä. Me tytöt suoritimme 
osamme ja voimistelimme niin hyvin kuin osasimme, Kleemola 
muistelee. 
Seuraava kontakti Collaniin syntyi, kun Helsingin Tyttölukion 
voimiste- 
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irja Kleemola on nähnyt 90-vuotisen elämänsä aikana 
naisvoimistelun alkuajat, sen kohoamisen koko Suomen lajiksi sekä 
kansainvälistymisenkin. 
20 VOIMISTELU 1/2017 
 
Minulla on ollut onni olla mukana suurten ohjaajien ja 
puheenjohtajien aikakaudella. Anni Collan, Liisa Orko, Kaarina Kari ja 
monet muut. He olivat suuria persoonia. Todella vahvoja, Kleemola 
aloittaa ja silmät alkavat loistaa. 
Kleemolalla on kontaktipintaa läpi Suomen, seuratasosta liiton 
johtoon. Hän toimi aikanaan voimistelijana, ohjaajana, seura-
aktiivina sekä liiton (Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto, SNLL) 
kouluttajana ja hallituksenjäsenenä sekä varapuheenjohtajana. Moni 
muistaa Kleemolan ansiokkaista historian kirjoituksistaan. Hänen 
käsistään ovat syntyneet lukuisat elämäkerrat, kuten "Anni Collan 
Kisa-kentillään” ja Kaarina Karin elämäkerta "Liikuntaa koko elämä”, 
kuin myös lukuisia liiton ja seurojen historiateoksia, mm. 
Naisliikuntaa 100 vuotta. 
Tikkurilan Naisvoimistelijain Uskollisuuden killan jäsenet: 
Rauni Peisanen 
Leena Kokkonen 
Ir j a Kleemola 
29.1. 1 980 
Kirsti Teckenberg  
Ritva Sj Öberg 
Maire Vuorinen 
Elli Säkki 
Maire Hongisto 
Ella Suomala 
1.12. 1 983 
Irma Liij endahl 
Silja Tiihonen 
J aana Miettinen 
Betty Karhunen 
5.11. 1 986 
Agda Haavisto 
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15.12 . 1 987 
Raija J an tunen 
Ensimmäinen kiltamuori oli Lyyli Suihkonen,toi- 
\ön/ 
nenvTyyne Teräsvuori. Kiltaäiti on Kyllikki 
11.11.1977 Lyyli Suihkonen Tyyne Teräsvuori Helvi Suvela Aili 
Sievänen 
30.11.1988 Eeva Anttila Ritva Lindstedt 
28.1.1992 Helvi Leino 
Greta Sulin Kyllikki Jääskeläinen Leena Routarinne 
2.12.1992 Anni Lepistö 

♦ -1 I 

Lauluja kiltailtoihin 

Arvon mekin ansaitsemme Arvon mekin ansaitsemme Suomen 
maassa suuressa, 
vaikk'ei riennä riemuksemme 
V 
leipä miesten maatessa. Laiho kasvaa kyntäjälle, arvo työnsä 
täyttäjälle. La-la.... 
Suomen poika pellollansa työtä tehdä jaksaapi. 
Korvet kylmät voimallans * - 
iiÄ*. 
perkailee hän pelloksi. 
Hän on rakas, rauhallinen, mies sodassa miehuullinen. 
La-la.... 
Suomen tytön poskipäihin veri vaatii kukkaset, hali'ei pysty harmaa 
näihin, näit ei pane pakkaset. 
Luonnossa on lempeyttä, sydämessä siveyttä. 
La-la--- 
Opin teillä oppineita Suomessa on suuria. 
Väinämöisen kanteleita täällä tehdään uusia. Valistus on viritetty, 
järki hyvä herätetty. La-la... 
Tikkurilan Nv:n Uskollisuuden 
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kilta on 30-vuotias 
Kilta vietti juhlaansa HM.,2007. Tilaisuuden emäntänä toimi kiltaäiti 
Leena Kokkonen. Kun kynttilät oli sytytetty, kerrottiin, että 
kiltamuorimme, 97-vuo-tias Aili Sievänen ei enää korkean ikänsä 
vuoksi pystynyt olemaan juhlijoiden joukossa. 
Heti alussa kaikki panivat merkille, että miehet olivat vallanneet 
yhden pöydän paikat. Kävi selville, että nämä herrat kuuluivat Seppo 
Suomalan johtamaan Tikkurilan Mieskuoron vahvistettuun 
kvartettiin - vahvistajia oli peräti viisitoista. Ja laulujakin oli runsaasti. 
Esityksiä kruunasi johtajan tarinointi laulujen sanoittajista ja 
säveltäjistä. Kun musiikin tunnelmiin oli päästy, innostuttiin koko 
juhlaväen voimin yhteis-lauluihin. 
Kiltalaiset esittivät Vuokko Julkusen laatiman ja johtaman 
voimisteluohjel-man, jossa oli menoa ja meininkiä, tunnelmointia ja 
vilskettä. Kiirettä piti, kun musiikki tuli nauhalta. 
Hauskuutta juhlaan toi vanhan voimistelijan Ella Suomalan haikailut 
nuoruuteen. Taikuri Liisa Uosukainen loihti paikalle hänen 
unelmoimansa nuoruuden: TNV:n nuoren Cabaree-ryhmän, 
jonka ohjaajina olivat Sanna ja Kiia-Lotta Kuusela. 
Kun oli istuttu pitkään ja juotu juhla-kahvit ja kun vielä oli 
odotettavissa Irja Kleemolan tarinaa killan 30-vuotiselta taipaleelta, 
oli Marita Södermanin ve-nyttelyjumppa tervetullutta. 
Vielä ennen loppuseremonioita Irja Kleemola kutsui esiin seuran 
puheenjohtajan Sirkka Vainion ja kiltasisaren Jaana Miettisen. 
Kaikille yllätyksenä kuultiin, että Jaanan äiti Kerttu Ring oli tämän 62-
vuotiaan seuran perustajajäsen. Hänen 1920-luvulla suorittamansa 
pronssisen urheilumerkin Jaana lahjoitti seuralle samoin kuin vuoden 
1929 SNLL:n suurten voimistelujuhli-en juhlamerkin. (Edellisen 
suunnittelija oli taiteilija Estrid Sandström, joka suunnitteli myös 
SNLL:n ensimmäisen lipun. Jälkimmäisen suunnittelija oli taiteilija 
Kaapo VVirtanen.) 
Juhla päättyi perinteisesti kynttilöiden sammuttamiseen, yhteisesti 
laulettuun virteen "Maa on niin kaunis", sisarpii-riin ja sanoihin 
"uskollisuus, kiitos, näkemiin”. a 
IRJA KLEEMOLA 
! 
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Voimistelu on yhteinen kieli 

 
Perinteisessä naisvoimistelussa tätä kunnioitettiin ja. maailmallakin 
suomalainen voimistelu huomattiin. Kaarina Karin ja Liisa Orkon 
aikaan liittoon perustettiin edustusjoukkueet, jotka kiersivät uiko 
mailla. Sanottiin, että ovet avattiin koko maailmaan. 
- Silloin vietiin Eurooppaan ja koko maailmaan suomalaista 
naisvoimistelua, mutta Kirsti Partanen toi maailman voimistelijat 
tänne, Gymnaestradaan Helsinkiin. Tuliaisina täältä vietiin 
monenlaisia muistoja, mutta aivan varmasti "Valkoinen lintu” jäi 
mieliin taidokkaana esityksenä. 
Kansainväliset kontaktit ja tuttavuus-ja ystävyyssiteet ulkomaisten 
voimistelijoiden ja seurojen välillä ovat yksi niistä rikkauksista, joita 
voimistelu voi tuoda. 
- Kukapa olisi niistä 60 henkilöstä, 
jotka perustivat Tikkurilan Naisvoimistelijat 70 vuotta sitten, 
uskonut, että oman seuran yhdeksän tyttöä nousevat New Yorkissa 
Yhdistyneiden kansakuntien päämajan Dag Hammarskjöldin 
teatterin näyttämölle! Ja esittävät siellä pitkäaikaisen ohjaajan, 
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voimistelunopettaja Sirkka Vainion johdolla ohjelmansa Intermezzon 
Sibeliuksen Karelia-sarjan siivittämänä, huokaisee Kleemola. 
Oman ikimuistoisen voimisteluhet-kensä Kleemola koki 
SNTL: n 100-vuo-tisjuhlissa Helsingin Olympiastadionilla 
vuonna 1996. Hän oli rivivoimistelijana Anja Helmisen 
laatimassa ja ohjaamassa  

Kulkurileidit-ohjelmassa. 

Ensimmäisten yhteisharjoitusten päättyessä luokseni porhalsi 
voimistelu-ystävä jostain Karjalan mailta ja avosylin hehkutti: Ai 
siekin lähit vielä mukaan! Kleemola hymyilee onnellisena ja toteaa: - 
Näillä vuosilla voi olla vain iloinen eletystä elämästä. Ystävät pitävät 
pinnalla. 
"SILLOIN VIETIIN KOKO MAAILMAAN SUOMALAISTA 
NAISVOIMISTELUA. MUTTA KIRSTI PARTANEN TOI MAAILMAN 
VOIMISTELIJAT TÄNNE." 
22 VOIMISTELU 1/2017 
JJ. 
Kilta-ajatuksen herättäjä on SNLLrn monivuotinen puheenjohtaja 
Kaarina Kari yhdessä HNV:n ja SNLL:n pitkäaikaisen järjes tönäisen 
Pyry Arvelan kanssa. 
Kiltaan kuuluminen merkitsee uskollisuutta yhdistykselle ja 
voimistelutovereille sekä niille ihanteille, joita naisvoimistelijoiden 
odotetaan toteuttavan: rehellisyydelle, vaatimattomuudelle ja 
oikeamielisyydelle. 
SNLLrn vuosikokous 1949 hyväksyi kiltatoimin-nan uudeksi 
toimintamuodokseen . 
Ensimmäinen kilta perustettiin Helsingin Naisvoimistelijoihin 
15.4.1950. 
Kiltajaosto perustettiin SNLLrn hallitukseen v. 1955. Sen 
ensimmäinen puheenjohtaja oli Kaarina Kari. Hänen jälkeensä 
jaosto/valiokunta on toiminut Une Melkon, Impi Jokisen ja vuodesta 
1958 lähtien Irma Strunckin johdolla. 
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Keskiaikaisesta kiltatoiminnasta peräisin ovat kiltojen jäsenten 
nimitykset: 
Uusi jäsen on kiltatytär. Neljä vuotta tyttä-renä ollut jäsen voidaan 
ottaa varsinaiseksi jäseneksi eli kiltasisareksi. Neljän vuoden kuluttua 
tämä taas voi tulla kiltaemännäksi. Killan puheenjohtaja on kiltaäiti. 
Killan vanhin (tai yksi vanhimmista) on kiltamuori. 
SNLLrn ansiomerkin saanut jäsen nimitetään suoraan 
kiltaemännäksi. 
Killan jäsenillä on asemansa perusteella tunnusmerkit, kynttilät, joita 
käytetään erikoisesti uusia jäseniä otettaessa ja juhlatilaisuuksissa: 
pieni valkoinen symboloi puhtautta (tyttäret), sininen uskollisuutta 
(sisaret), vihreä ymmärtämystä (emännät), punainen rakkautta 
(kiltaäiti), keltainen viisautta (kiltamuori ) , 
suuri valkoinen kynttilä symboloi ikuisuuden liekkiä. 
Nämä ovat niitä ominaisuuksia, joita kiltalaiset ja voimistelijat 
pyrkivät itsessään kehittämään. 
PERUSTANA PUHTAUS HYVEENÄ USKOLLISUUS PYRKIMYKSENÄ 
YMMÄRTÄMYS LÄMPÖNÄ RAKKAUS TEOISSA VIISAUS 
RAKKAUS JOHTAA VIISAUTEEN. 
***** 
Tikkurilan Naisvoimistelijain Uskollisuuden killan kunniajäsen on 
Aino Jansson, joka on HNV:n Killan varsinainen jäsen. 
TIKKURILAN NAISVOIMISTELIJAT RY:n 
USKOLLISUUDEN KILTA nro 46 
Killan perustamiskokous pidettiin 11.11.1977 
Perustajana oli SNLLrn kiltavaliokunnan puheenjohtaja IRMA 
STRUNCK  
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