10

Hyväksyttiin Stadion-Säätiön hallituksen suunnitelma kilpailun
julistamisesta Stadionin piirustuksien hankkimisekSi .
11 ' .

Hyväksyttiin Pyöräily jaoston esityksestä liittoneuvoston käsiteltäväksi seuraavat sääntömuutokset: pyöräilysääntöjen 7 §:stä
poistetaan sanat "Alkukilpailuissa lähetetään aina 2 erää yht'aikaisesti eri puolilta rataa" . 12 ~ : n

ensimmäisen kappaleen jälkeen

lisätään "Jarrulaitteiden , vapaarumpujen ja siipimuttereiden käyttö
polkupyörissä on kielletty ratakilpailuissa, . jotka suoritetaan yht'aikaisella lähdöllä" .
12 §.

Liiton valtionapu, asiassa päätettiin kääntyä sos . dem . eduskuntaryhmän puoleen ja hyväksyttiin ryhmälle lähetettäVän kirjeen luonnos . Puoluetoimiston kanssa päätettiin asettua henkilökohtaiseen
ko sk etuks e en •
13

Sisäasiainministeriöltä päätettiin pyytää yleinen rahankerä~s
lupa numeroiduin listoin koko maassa N . c~ '>-'l..
14

VaI tionavustusasia ja siihen liittyvien seikkoj en sel vi ttäminen pantiin komiteaan, johon valittiin molemmat puhemiehet ja Leskinen .
15

Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnalle päätettiin pyynnöstä lähettää SUI:n yleiset kilpailusäännöt .
16 §.

Liittojuhlan yleisohjelmaluonnosta laatimaan päätettiin asettaa komitea, johon valittiin Rinne, Laherma, Koivula, Salonen ja
Koskinen. Kokoonkutsujaksi Koivula .
Vakuudeksi:

Työväen Urheiluliijon liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimimossa 2 p:nä
toukokuuta 1932 pidetyn kokouks~ pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U. Rinne , M.
Leskinen, T.Salonen, Elina Jääskeläinen,
K.A.Vuori, varajäsenet ~.Laherma, V.Vainio,
K.Altti ja Y.Lehto, liiton toimihenkilöt
Helmi Paasonen, J.Klami ja V.J.Kostiainen.
1

.

Luettiin ja hyväksyttiin 25/4 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2

Helsingin Vesa oikeutettiin ottamaan jäsenekseen R.Kallaksen
45 päivän kilpake}vottomuudella.
3

Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat:
29/5 kansalliset yleisurheilukilpailut Vaasan Toverit,
5/6"
"
Helsingin Kullervo,
12/6 seura8ttelu
"
Loviisan Riento,
24/7 kansalliset
"
Jämsän Tarmo,
10-11/9
"
"
Helsingin Kulle~vo,
2-3/7
"
painikilpailut
~appilan Nousu,
30-31/7 kafisainväliset uintikilpailut ja samalla liiton vesipallomesta ruus kilpa ilu t .rw.'T,"" f'lö"';'~ Ll..i~a-r- f4

'.

5

';j .

Kuultiin ja hyväksytti in liiton uintimestaruuskilpailujen
tilitys v.1931. Tappio 540:90.
Helsingin Työväen Opiston pesäpalloilijain kirjelmä pantiin
piirikuntaan lausunnon antamista varten.
6 ~.

huultiin ilmoitus toimenpiteistä valtionapuasiassa: kirjelmän
lähettäminen eduskuntaryhmälle ja neuvottelu puoluesihteerin kanssa .
7 •
Julistuksen antaminen valtionapuasiassa päätettiin jättää
liittoneuvoston kokouksen ;ehtäväksi.
8

Säästäväisyyskomitean ehdotuksesta päätettiin:
1/ peruuttaa rouva Paasosen edustusmatka Prahaan kansainvälisen
naisvaliokunnan kokoukseen ,
2/ lakkauttaa jaostosihteeri-järjestäjän toimi aO/6 ja irtisanoa
toimeriijoitaja O.Helenius,
3/ kutsua koolle liittoneuvosto ensimmäiseksi helluntaipäiväksi
kello 9,
4/ esittää liittoneuvostolle liittovero korotettavaksi kolmesta viiteen markkaan jäseneltä vuodessa,
5/ tyytyä HTy:n myöntämään 500 mk:n suuruiseen vuokran alennukseen
toistai seksi ,
6/ antaa Naistoimikunnan harkittavaksi ky~myk Pajulahden kurssien
toimeenpanossa aikaansaatavista säästöistä,
7/ pyytää liittoneuvostolta valtuutta tarvittaessa käyttää olympiarahastoa ja liittotalorar-astoa liiton tarpeisiin.
9 §.

Kuultiin selostus Suomen Yleisradio Oy:n kokouksesta.
10 ".
huultiin turkulaisen V.Säilän kirjelmä. Päätettiin olla valtuuttamatta edustajaa huutokauppatilaisuuteen.
11
Henkilökunnan kesälomat päätettiin tiloUdenhoitajan ehdotuksesta
seuraavasti: KOnvula 25/5-24/6, Nu~~~5 6-30/6, Helenius 1/6-30/6,
Vuorinen 1-30/6, Paasonen 25/ f!!24/7, <!:T7-20/, ja 1/9-10/9,Kostiainen
29/7-2S/8,Heinonen 8/8-2S/8, Surakka: taloudenhoitaja järjestököön
sen kahden viikon mukaan.
1! §.

Tutustuttiin sanomalehdissä julkaistuihin vastalauseselostuksiin.
Kirjallisia ilmoituksia vastalausekokouksista olivat lähettäneet takasivulla mainitut seurat.
Vak'lY4e~f?1:

(/,I'~'

~2.

KirJallisia mielenilmaisuja saapunut liittoon;
Helsingin Työväen Palloilijat,
Karppilan Kaiku,
Rekolan Raikas,
Jokioisten Koetus,
Koskensaaren PoJat,
Pietarsaaren Stjärnan,
Pitkärannan Tenho,
Savonlinnan järjestyneiden työläisten yleinen kokous,
Kymintehtaan Kisa,
Riihimäen Kiistaveikot ja Pyrkivä,
Koiviston Isku,
Sortavalan -Ponnistus,
Imatran, Vuoksenniskan ja Tainionkpsken työläisurheiluväki,
Pankakosken Tarmonpojat,
Nummelan järjestynyt työväestö,
Äänekosken Huima,
Pyrintö.
Pihlavan Työv.Urheilijat.
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VakuUdeksi:

Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 9
p~nä toukokuuta 1932 pidetystä kokouksesta.
Läsnä olivat T.H.Vilppula, 'M.Leskinen, T.Salonen, Elina Jääskeläinen Ja K.A.Vuori, varajäsenet V.Laherma, V.Vainio, K.Altti ja Y.
Lehto sekä liiton toimihenkilöt J.Klami ja V.
J.Kostiainen.

lla

en
kiroinkln

1

.

Luettiin ja hyväksyttiin 2/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2

Rauman Työväen Urheilijat oikeutettiin ottamaan jäsenekseen
Markus Salovaaran ehdoitta.
3

Oulun Jyrylle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset nyrkkeilykilpai lut ensi kesäkuun 4-5 p :nä.
4 §.
Tampereen piirikunnan pesäpalloiluneuvontapyyntö varojen puutteessa hyljättiin.
5

-'

lJ .

Hyljättiin toistaiseksi Voirnistelujaoston esitys, että opetusministeriöltä pyydettäisiin 40,000 mk erikoisavustus voirnistelunjohtajakurssien toimeenpanemista varten.
6 '.

Hyväksyttiin lii tteenä seuraa VäJ. säästäväisyyskomi tean mietintö
sillä muutoksella, että edustajan lähettäminen SUI:n Liegessä Belgiassa 23-25/7 pidettäVään kongressiin otetaan käsiteltäväksi kongressiasioiden yhteydessä ja että Työväen Sivistysliitolta pyydetään vapatusta jäsenmaksun suorituksesta toistaiseksi.
7 ".

Hyväksyttiin Naistoimikunnan laatima Säästäväisyyssuunnitelma
Pajulahden kuluvan vuoden kurssien toimeenpanossa.
8 '.

Jäsenen asettaminen kansainväliseen naisvaliokuntaan siitä kieltäytyneen rotuva Paasosen tilalle pantiin pöydälle.
9

•

Paitsi valtioapuasiaa päätettiin 15/5 pådettävässä liittoneuvoston kokouksessa ottaa käsiteltäväksi aikaisemmin päätettyjen lisäksi
seuraavat kysymykset:
.
1/ liittoneuvoston edellisen kokouksen päätösten peruuttaminen
valtionav~a~ia~an tehtyjen suunnitelmien kohdalt~,.
2/, yhnen vuosi veron määrääminen alle 17-vuot1a1lle,
3Z pyöräilysääntöjen muutokset,
yhteistyön tehostaminen eri työväenjärjestöjen kesken.
Asialistaa ei julkaista TUL-lehdessä, vaan lähetetään kirjalli·sesti kUllekin piiri toimikunnalle.

41

10 ' .
Taivalkosken Kuohun pyynnöstä ja taloudenhoitajan esityksestä
päätettiin ottaa liiton haltuun mainitun nyttemmmn lakkautetun seuran
talo edellyttäen ettei talossa ole muita velkoja kuin kunnan säästöpankilIe 4,000 mk, mikä vaadittaessa suoritetaan.
11

seuraavien seurojen vastalausekirjelmät valtionapuasian
johdosta: Puuppolan Kisa , Varkauden työväen yleinen kokous, Euran
Raiku, HirsiIän Pyrkivä, Kouvola n Poja t, Uäntän Valo, Haapamäen Visa,
Helsingin Kullervo , Haapakosken Pyrintö, Simpeleen Vesa.
l~uultiin

12 ; .
TUL:n Varsinaissuomen piiritoimikunta valtuutettiin määräämään
liiton edustaja Turun 1.etel.Sos.dem.piirin 25-v.juhlaan 15/5.
Säynätsalon Riennon 10-v.juhlaan 15/5 päätettiin lähettää kirjallinen onnittelu.
Tur~ Urheilunystäv~in kutsu. urheilukentän uuden katsomon vihkiäisiin 15/5 ei antanut alhetta tOlmenpl~e1s11n.
Vakuudeks:b. :
"

tl.l ·~·

13

~.

Oy . Huvitoimiston kirjelmä ei antanut aihetta toimenpiteisiin.
14 u.
1lelsingin Työvaenopiston Fesäpalloilijain kirjelmaän päätettiin
vastata, että liitolla ei ole mitään yhteistoimintaa vastaan, mutta
että asia kuuluu Helsingin piirikunnalle .

Työväen Urheiluliiton liittoneuvoston Helsingissä työväentalon F - salissa
1932 toukokuun 15 ~ : nä ~iQetyn ylimääräisen kokot~sen ~öytäkirja . EQustettuina ol ivat liiton kaikki ~iirikunn'at seuraavasti: Eteläsaimaan J . Peltonen, Eteläsa vo n J . Kivimäki, Helsingin M,A.Kohtanen, Hämeen L.Nieminen,
Kesk i suomen E. Salmelin, Kyminlaakson T. SU'Tikas, La:lden J.Flinkman, Länsiuusmaan L.Nurmi, Oulun A. Vinell, Karjalan V.Syvä.::'a.ht i, Kuo~ion V.Hukkanen~
J?orvoon E. Koi v isto, Satakunnan M.E1..cblom, Tampereen E.R.antanen , Vaasan L.
Kon t t ur i , Varsinaissuomen V.Säilä, Vi:i.purin V. Penttinen .
1 §,

Kokouksen avasi liiton puhemies T.H o Vilp~ula, joka myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjaa ~iti liiton sihteeri V.J Ko stiainen.
2

§.

.

Liittotoimikunnan toimittaman valtakirjojen tarkastuksen perusteella hyväksyttiin kaikki eQustajat täysivaltaisiksi sekä kokous ~äätösvalj;ai 
seksi.
3 §.

Ääntenlaskijoiksi määrättiin puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjantarkastajiksi M. A. Kohtanen ja L.Nurmi.
4 §.

Läsnäolo-oikeus kokouksessa myönnettiin ainoastaan edustajille, liittotoimikunnan jäsenille ja liiton toimitsijoille.
5 §.
Kokouksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan otettiin ensinnä käsiteltäväksi valtionapukysymys o Liiton sihteerin es:.tettyä kysymyksen vaiheet ja liit totoimikunnan toim e n~iteet asiassa ~äätettiin yksimielisesti, että opetusministeriön asettamia valtionavun ehtoja ei hyväksytä, vaan ne on koetettava saada ~oistetuksi eduskuntateitse. Liittotoimikunta valtuu tettiin antamaan asiasta julistus liittoneuvoston nimessä.
6 .
Päätettiin ~eruuttaa kaiuci AÅ ~~1~~tuvo st on kokouksessa 3/4-32 valt i onavun saannin varaan te hdyt j åXixx ~aitsi Pajulahden kurss ien toimeen~ane
mista ja ~oikaurheilupäiviä koskevat jotka jäavät edelleen voimaan .
7 .
Päätettiin yksimielisesti korottaa liittovero viiteen (5) markkaan ja 8
äänellä 6 vastaan määrätä yhQen (li markan suur~inen vero alle 17-vuotiaille.

iin
ta

8

§.

Pää tettiin antaa liittotoimikunna lle oikeus väl~tämättömän tarpeen vaatiessa käyttää liiton tarkoituksiin olympiarahaston varoja, mutta ei liittotalorahastoa .
9

"

Kuul tiin esi tys yhteistyösuunni telmista t Olisten työväenjärjestöjen kanssa
ja valtuutettiin liittotoimikunta toteuttamaa n niitä asianhaarojen mukaan.
10 §.
Pyöräilysääntöjen 17 ~:stä päätettiin poistaa sanat "alkukilpailuissa lähetetään aina 2 erää yhtaikaisesti eri puolilta rataa" sekä lisätä 12 §:n
ensimmäisen kappaleen jälkeen sanat "jarrulaitteiden, va~aarumpujen ja
sii~imuttereiQen käyttö polku~yörissä on kielletty ratakilpailuissa, jotka suoritetaan yhtaikaisella lähdöllä.
11 §.

Edustajain päivärahan suuruudeksi määrättiin 50 markkaa.
Kokouksen

~uolesta:

____ _

~rtL~

Puheenjohtaja .

_1!LL__.
llhteeri .

Ylläolevan pöytäkirjan olemme tänään tarkastaneet ja huomanneet sen yhtäpitäväksi k ok ouks en menon ' ja pä ätösten kanRs8.
.
He 1 s i ng i s s ä 17 / 5 19 3 2 IH . /1. ){; ,
Lohjalla 19/5 1932
~,~

~

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 17 p;nä
toukokuuta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M.
Leskinen, E.A.Pulli, K.A. Vuori, Elina Jääskeläinen, varajäsenet V.Laherma, V.Vainio,
~.Altti, Y.Lehto, liiton toimihenkilJt J.
Klami ja V.J.lostiainen.
1

.

Luettiin ja hyväksyttiin 9/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2
Viralan Vauhti Hämeen piirikunnasta 21 jäsentä hyVäksyttiin
liittoon.
0).

3 §.

Kuultiin Oulun piirikunnan luot tamusmiehistön kirjelmä ja päätettiin ilmoittaa Oulun hiskolle , että Haapasen juttua ei enää oteta
tarkistettavaksi ja että seuran on viipymättä toime~pantava erottamispäätös.
4 ~.

Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Kustaa
~eskisen ja Helsingin Ponnistus ~.A.Uotisen.
5

ti.

Hyönnettiin seuraavat kilpailuluvat;
16/5 jallrapalloys tävyysottelu Porvoon Veikot- Töölön Vesa,
5/6 seuraottelu yleisurheilussa Forssan Alku-1fuarian Pyrkivä,
5/6 kansallis et yleisurheilukilpa ilu t h. uusankosken Puhti,
re t,
12/6 seuraottelu yleisurheilussa hymin Veikkojen ja H;gin Kullervon nu~
12/6 kansalliset yleisurheilukilpailut Helsingin Visa,
11-12/6 kansalliset painikilpailut Vaajakosken Kuohu , ehdolla että jao~
to puoltaa,
9-J,0/7 kansallis et pesäpallokilpailut Kuusankosken Puhti,
17/7 kansmliset yleiaurheilukilpailut Enson h Oitto,
31/7"
"
Porin Pyrintö, ehdolla että
jaosto puoltaa,
6-7/8 kansalliset pesä allo- ja pyöräilykilpailut Enson hOitto,
20-21/8"
'Tainionkasken Tähti,
Tampereen Kisatoverien-Turun Toverien suunnittelema seuraottelu
yleisurheilussa pantiin takaisin jaostoon.
6 "' .

Arpajaisasia pantiin pöydälle.
7 ;).

Tri Ailion kuvan hankkimista varten Työväen Akatemiaan åyönnettiin Akatemialle 500 mk.
8

Päätettiin hankkia luonnoksia uintimerkkiä vartenJ.
9 .
Valtionapuasiasåa päätettiin lähettää Sos .dem.puoluetoimikunnalle kirjelmä ja lähettää 4-miehinen lähetystä: VilpPula,Rinne,
h. lami, Kostia inen selostamaan asiaa.
10 ' .
purahat Pajulahden ensimmäiselle kurssille myönnettiin ~ais
toimikunnan ehdotuksen mukaan seuraavasti: Idänpään Toive Irja Selin,
Inhan TaLmi Sylvia Hagman, Karjaan Ura Aune Lehto, Sortavalan Ponnis tus Saimi PÖnkänen, Euran Raiku Hilda r~ chrdman, Mäntän Valo, Isonkyrö "n VoittoLinnea Karhu , Littoisten Urheilijat Alva Virtanen, F~py
Iän h.unto Elsa Forssel, Lahden l~aleva Lahja l..äyhty . Kukin apuraha on
400 mk:n suuruinen.
11 ~ .
}.ansainvälisen Naisvaliokunnan jäsenyysg.uttu pantiin vielä pöyt
dälle.
12 ~ .
.J.l..uul tiin seuraavien seurojen vastalauseet vaI tio:1apuasiassa:
PadaSjoen Isku, häkisalmen Tuisku , Jääsken Toive , Nurmeksen Tarmo,
} uusankosken Puhti, Turengin Sarastus, Lar~{un Isku, Vaulammin lausa,
Jfustialan Toverit .
13 :Y .
Luultiin H;gin ha lervon ilnoitus muutamien jäSBniensä erottamisesta jäsen aksujen laiminlyöLnin johdosta .
1.4

~.

fal ittiin komitea:Pulli "a ~stiainen laati~aan liittoneuvoston
nimessä annettavaa julistusta ja vähän myöhemmin hyväksyttiin komitean
jUlistusluonno s.
15 ~ .
?~ät ettiin painattaa pain imainosjulistemta.

16 ' .
Helsingin Sos . dem . l. unnallisjärje s tön kutsusta pä ätett i in
ottaa osaa yhteiseen neuvottelukokoukseen työväentalon E-salis s a
kuluvan toukokuun 27 ' p:nä kello 19 • .
.

' .

17~ .

'Kuultiin ilmoitus, että Naistoimikunta on antanut Ir'.uistutuksen Terttu Lehtosen osanton johdosta porvarien olymp ialaiskassan hyväksi toimeenpantuun jalkapallGa tteluun .
18 ~ .
Työväen Luistinrataosakeyhtiön toimihenkilöille päätettiin
huomauttaa siitä , että radan pukeutumissuoja on jätetty vajoomaan tal viselle paikalleen .
Vakuud eksi :

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan
Helsingissä liiton toimistossa 23 p;nä toukokuuta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilpllula, lI.Leskinen, E.A.Pu11i,
T.Salonen, Elina Jääskeläinen, K.A.Vuori, varajäsenet V.Vainio, L.Altti, Y.Lehtm, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen.

.[

1

Luettiin ja hyväksyttiin 17/5 llidetyn kokouksen pöytäkirja .
2 ~.

Oulun Liskolle myönnettiin lupa toimeenpanna jäseksiotto seuraaVlln henkilöihin nähden; Eino Hiltunen, Kalle Maiila, Kaarlo Sirviö,
Vilho J.Hoilanen ja Lennart Tuovinen.J.Huotarin hakemus evättiin.
3

•

Hyönnettiin seuraavat kilpa iluluvat;
22/5 ystävyysottelu jalkapalloilussa Kotkan Työv. alloilijat-Talik.Tov,
29/5 seuraottelu yleisurheilussB Käpylän L.unto-Oulunkylän Tähti,
4-5/6 kutsuntapesä ,lloilukilpailut Talikkalan Toverit ehdolla ettei
jaostolla mle mitään lupaa vastaan,
5-6/6 seuraottelu yleisurheilussa Ta~ereen Kisatoverit-Turun Toverit,
11-12/6 kansalliset painikilpailut Vaajakosken Kuohu,
12/6 seuraottelu yleisurheilussa Viialan Pyry-Toijalan Valpas ehdolla,
et/tä ottelusaännöt ~~h~tetään jaos t~n tarkastettavaksi 1/6 mennessa,
19 6 Kyminlaakson pllrikunnan A-sarJan mestaruuskilpailut, (koSka piirikunnassa ei järjestetätx työväen urheilupäivää),
17/7 seuraottelu yleisurheilussa Porin Pyrintö-Tampereen KilPaVelj'et,
ehdolla että ottelusäännöt lähetetään jaoston tarkastettavaksi 15 6
mennessä,
31/7 Eteläsaimaan,Kyminlaakson ja Viipurin piirikuntien välinen yleisurheiluottelu, toimeenpanijanam Kyminlaakson piirikunta,
7/8 kansalliset yleisurheilukilpailut Viialan Pyry,
5-6/11 kansalliset paiUikilpailut Tainionkosken Tähti,
1~-13/11 ~nsalli~ep ~ain~kil~~i~ut X&kisalmen T~isku$
3/ 11. ~ ~.s ~af f'r~ ';#~§.~'~ ~

Kuultiin turkulaisen poikaurheilupäivätoimikunnan kirjelmä, ettei
pesäpallokilpailujaw voida sovittaa poikaurhei~upäivien ohjelmaan.Turkulaisten kanta hyväksyttiin.
5

Kuultiin Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnan vastaus liiton
tekemään tiedusteluun valtionapuasian yhteydess~
6 ~.

Päätettiin 4 äänellä 1 vastaan pyytää opetusministeriöltä 40,000
markan suuruEsta määrärahaa voimistelunjohtajakurssien toimeenpanemista varten Työväen Ak? temia ssa.
~
.

7

~.

Myönne ttiin liiton l i i Ii 1" Pesäpallogaostolle oikeus kokoonpanna
TUL:n pesäpalloilijoista joukkueita, jotka omin kustannuksin matkustavat Viron toveriliiton liittojuhlaan ja esittävät siellä pesäpallopelinäytöksen, jos toimeenm~at sellaiseen järjestelyyn suostuvat.
8 §.

Samoin myönnettiin Turun Tovereille lupa tehdä viestinjuoksujoukkueellaan matka Osloon ja myöhemmin syksyllä vastaan ottaa oslolainen
Rollon joukkue vastavierailulIe Suomeen,
'
9 '.
Kuultiin keSkusjärjestöjen edustajista kokoonpannun toimikunnan
suunnittelema valistuskurssisuunnitelma keskusjärjestöjen toimihenkilöilIe Työväen Akatemiassa 24/8-27/8 . Kursseista päätettiin ilmoittaa
piiritoimikunnille mahdollista osanottajain lähettämistä varten.
10 . •
.
Päätettiin 4 äänellä 3 vastaan toimeenpanna julkiset arllajaiset
2 vuoden aikana liiton toiminnan ja kurssit yön tukemiseksi. Arpajaisissa
myydään 50,000 kpl 50 markan hintaista arpaa. Päätös tarkistettiin heti
ja arpajaisten asiamieheksi valittiin liiton puheenjohtaja T.H.Vi lppula .
Arpajaisten toimeenpanoa vastaan äänestivät Leskinen, Vainio jå Vilppula.
Arpajaisten toimeenpmosta aiheutuvista käytännöllisestä seikosiat huolehtimaan valittiin komitea: Klsai, Vilppula, Rinne ja LeSinen.
11 ~ .
Kansainvälisen n~Bvaliokunnan jäseneksi hyväksyttiin ~aistoimikun
nan ehdotuksesta Elsa-Kirsti l.ostiainen.
12 ; .
Liiton viralliseksi pesäpalloksi hyväks~ttiin Pesäpallojaos;on ja
taloudenhoitajan ehdotuksesta "Hölker"pallo, jota liitto myy 22 markalla
ja muut 25 markalla kappalle ja jtlta tehdas myöntää liitolle palkki ota
yhden markan kappaleelta.
13 ;.
Kuultiin l!unsaaren Saarenpoikien vastalause val tionevun ehtojen
j ohdo s tMll.
-

-

-~~~

14
Käsiteltiin Pohjoismaisten nuorisopäivien urheiluohjelmakysymystä ja todettiin, ettei juhannuksen aikana
ole mahdollista saada kokoon niin paljoa Joukkoja, että
voitaisiin antaa kelvollinen yhteisyoimistelunäytös,
mi~kä johdosta siitä ajatuksesta ~uovutaan ja koetetaan
järjestää pienempien jouk~eiden mies- ja naisvoimistelunäytöksiä nuorisopäivien sisätilaisuuksiin ja mahdollisesti jalkapallo-ottelu tanskalaisten kanssa Mustikkamaam
urheilukentällä.
Miesjoukkueen kokoons~annista huolehtimaan valittiin
T.Salonen ja naisjoukkueen Elina Jääskeläinen.
Asian yhteydessä päätettiin Helsingin piirikunnan
piir itoimikunnalle läh.e ttää pa imenpirje sen johdosta, .
että piiri toimikunta ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin mainitun urheiluohjelman aikaansamtiseksi,
vaikka sen puoleen on asiassa jo ajoissa käännytty.
15 ' .
Merktitt~mn, että kaikkien liittotoimikunna1 jäsen-

ten velvollisuus on olla läsnä Sos.dem. Kunnallisjärjestön toimeenpanemassa neuvottelukokouksessa ensi perjantaina 27/5 kello 19 työväentalon E-salissa.
Vakuudeksi;
I

~Jöväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 30 p;nä
toukokuuta 1932 pidetyn kokoukaen Pöytäkirja . Läsnä olivat T. H. Vilppula , U.Leskinen,
E.A. Pulli, K. A.Vuori, Elina Jääskeläinen ,
varajäsenet V. Vainio , K.Altti, Y.Lehto, toimittaja V. hoivula , taloudenhoitaja J . Klam i
ja sihteeri V. J . .. os tia inen .

l

'.

Luettiin ja hyväksyttiin 2375 pidetyn kokouksen Pöytäkirja .
2

-;Se

Helsingin Vesa oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Axel Nyströmin
45 päivän ja F~rl Hedbergin 2 kuukauden kilpakelvottomuudella .
3 :.

Myönnettiin seuraavat kilpa iluluva t;
29/5 jalkapalloystävyysottelu Kymin Veikot-KOiton Visa ,
5/6
PJ
ja pesäpallo "
Tampereen Kilpaveljet-Hämeenlinnan .1' l.sa,
12/6 jalkapallo-ottelu Tampereen Palloveikot-Talikkalan ~overit ,
12/6
"
Turun Toverit-Helsingin Kulle~vo . Turun Toverien
ja Tampereen Lilpa veljien tOimeenpanema t ottelut ehd.olla , että jaosto
puoltaa .
4

~.

I

'.

Karppilan Kaiun kyselyyn päätettiin l~hettää vastaukseksi Suomw
Työläisliitosta saatu selitys .
Laurm tsalan Teräksen tiedusteluun päätettiin vastata Siten , että
Parkkarilaan kehoitetaan perustamaan itsenäinen seura, mikäli se pa ~
kallisiin oloihin katsotaan mahdolliseksi .
6

,j .

Tutustuttiin Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön tileihin . Liiton
edustajaksi yhtiön vuosikokoukseen valittiin J . hlami .
7

'.

Kuultiin hoivulan selostus kansainvälisen teknillisen päävaliokunnan kokouksesta rahassa 21-22/5 . Selostuksesta kävi ilmi , että seuraavia olympialaisia kisoja tarjotaan Suomen järjestettäväksi, etts
teknillisten valiokuntain ~tisenpaikkoja tarjotaan meidän liitollemme
tulevaisuudessa ainoastaan Yleisurheilu- ja Voimailuvaliokunnssa, että
kaikissa maissa p3itsi Suomessa pelataan jääkiekkoa ja Suomen toivotaan
muuttavan jääpalloilu jääkiekkoiluksi . Kasittelyyn uroopan mestaruuskilpai luista ei Koivula ottanut osaa, koska ei ollut saanut kyseessäo levia apereita eikä kysymystä oltu merkitty kokOUKsen eSityslistalle .
Valiokunta otti esitykseen nähden hylkäävän kannan. Juttu päätetuän
lopullisesti kongressissa .
Euroopan jalkapallomestaruuskilpail'ljerl suhteen päätettiin tEhdä
tiedus tellj. ja)lkapa 11ovalioku'1r:alle kui~'..»~ _tuIki ts ee i:iävallokunnan
pä~töstä, samalla tiedustellaan , millwGO~ainitun ~estaruuskilpailun
rahoittamissuunnitelmat.
(
lympialaiskysymys päätettiin panna pöydäl le kongressiasioiden
yh tep:dess ä ,,<tlsi tel täväks i.
Selostus muuten hYVäksyttiin .
8 ~.

Kuultiin hovioikeuden päätös Eteläsairaan piirikunnm lalckauttamista koskevassa jutussa . H.o. on pOistanut Larpeenrannan raastuvanoikeuden phätöksen ja palaut .anu.t piirikunna lIe toimintaoikeudoo.
9

Kuultiin ilmoiYus, että
jaa Pa'julahden kursse ille.

7

~.

0r jan toveriliitto lähettää 2 osanotta-

10 ~.
TYÖVäenjärjestöjen yhteistyåkomiteaan valittiin liito,n edustajiksi E. A.Pulli ja Y.Lehto.Naisedustajain valinta jätettiin aistoimikunnalle .
11 ~ .
Kuultiin Rannankylän Viestin vastalausex liiton valtionapuehtoja
va staan.
Vakuudeksi:

rp7 ~·

•

'l'yöväen Urheilulii ton lii t totoimikullnan
.elsingissä liiton toimistossa 6

:nä kesäkuu-

ta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja . Läsnä
olivat U.Rinne, !:".Leskinen, E •• Pulli,
Vuori,

~.Salonen,

~lina

Jääskeläineh, vaDa-

jäsenet V. Laherma, V. Va inio,
taloudenhoitaja

t

..

.. Al t ti, Y. Leh to,

.ilami ja sihteeri V•• Kos-

tiainen. luhetta johti varapuhemies U.Hiune.

l'

1 b pidetyn kokowcsen
uettiin ja hyväksyttiin 30
2

Helsingin

oJtäkirja.

J.

onnistus oikeutettiin ottamaan

j~senekseen · ~.Linnan.

3 ".
t[yönnettiin seuraavat kilpailuluva t:
5/6 jalkapalloys tävyys ottelu Talikka la n Toveri t-Kotkan Työv. Palloili jåt,
3/7 ka upunkiotte1u uinnissa Viipuri- otka, Cotkan Lisailijat,
17/7 kaupunkio ~ telu vesipal1oilu8sa lelsinki-Turku, H:gin Työv.Uimarit,
23-24/7 uin;inestaruu r ilpailujex B-sarja, Vaasan Toverit,
13-14/8 uintimestaruuskilpa ilu· en -sar ja }~otkan isaili ja t,
12/6 pesäpallo-ottelu mämeenlinnan ~isa-Lahden Työväen Pallotoverit,
12/6 pesäpallo-ottelu 1apialan yrkivä-Helsingin ullervo .
J

4 ~.
Turun Toveri t oikeute ttiin kutsumaan kansa invälisiin uintikilpailuihinsa 30/7 41: ~~ ~ A . (}.."'t14.--T';'" .
5

~.

ruul tiin Saksan toverilii ton kutsu yleisurheilu.mestaruuskilpai luihin Dresdenissä 13-14/8- 32.Varojen puutteen vuokst ei osanottajia
lähetetä.
6 ~.
Tullervo-Vesa ottelussa 3/6 tapahtuneen tappelun johdosta päätettiin molemmat joukkueet kieltää kilpailemasta niin kauksi kunnes
juttu on piirikunnassa ja jaostossa kiireellisessä järjestylcsessä loppuun kasitelty ja esitetty liittotoimikunnalle lopullista päätöksen
tekoa varten.
7 ,,'

luultiin liiton painimestaruuskilpailujen tilitys. Tappio 2195 . 85.
8

.i.

Teikkareitten pyynnöstä påätettiin toimiville erotuomareille luvultaan 22 antaa va; aakorti;.
9 §.
Kuultiin ilmoitus että opetusministeriö on hyljännyt liiton pyynnön saada 40,000 markan avustus voimistelunjohtajakurssien toimeenpanoa varten.

10
Varojen puutteessa hyljättiin Suomen Voirnistel~8 pettajaliiton
pyyntö saada 3000 markan avustus ulkomaista npintomatkaa varten koottavaan rahastoon.
11

'.

Päätettiin ryhtyä toi~enpiteisiin vastauksen laatimiseksi Valtion
Urheilu- ja Voimistelulautakunnalle Valtionapuasiaa koskevassa asiassa
ja sitä varten hankkia aineistoa liiton edustusurheilun aloilta, ulkomaisista kilpailumatkoista j.ms.
12 §.
ICoska liiton edus tus kansa invälis issä valiokunnissa supistuu ny:t
kahteen, päätettiin jutun käsittely lykätä kongressiasioiden ohella
esille otettavaks~ ja nyt pyytää laus~toas~~~~tajaehdokkaista Yleisurheilujaostosta Ja Yalbl- ~E NyrRKel~~Jao
•

-

-

-------------

13

.;1 .

Kuultiin kansainvhlisen voimisteluvaliokunnru kutsu kansainv,-li sille voimistelutaidollisille päivilIe Sveitsissä ensi syyskuussa . Va rojen puutteen vuoksi ei osanottajia lähetetä .
14 ' .
Herki tibiin lii tolle saa unut kutsu Savonlinnan urheilukentän
vihkiäisiin 5/6 . Jo ohi menneenä ei asia antanut aihetta toimenpitei siin .

15 § .
Euran Raiku'n lO- v . juhlaan 12/6 päätet~iin lähettää kirjallin~
onnittelu .
16 ; .
Päätettiin 3 äänellä 3 vastaan puhemiehen äänen ratkaistessa , et tä Suomen alloliiton kutsu 25-v. juhlaan ja juhlapäiväll i&ll e 10- 12/6
ei anna aihetta tOimenpiteisiin . Leskinen ilmoitti äänestäneensä osan oton puolesta .
17
Rinne selosti Ruotsinmatkal l a saamiaan vaikutteita työvaen urheilutoimi nnan aikaansaamispyrkimyksistä . På.ätettiin kåäntyä ohjoismaisåa
nuorisopäiviä järjestävän komitean puoleen ja pyytää sitä jos mahdo l lista sovittamaan nuorisopäivi9n ohjelmaan esitelmän työl~isurheilun
peria a tteellisesta puolesta ja itsenäisen työläisurheilun oikeutuksesta .
Esitelmän pitäUäksi pyyd~. ään tov e K.A . Fagerholmia.
18

'.

orvar eitten järjestämien olympial aismylly-kilpai lujen aiheuttama
tilanne pä ätettiin ottaa käsiteltä väksi seäraavassa kokouksessa .
Vakuudeksi. .

rryöv en 'rheiluliiton liittotoimikunnan Ielsin iSwä lii on toimistossa 13 :nä
kes~k~uta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja .
Läsnä olivat U. Hinne , V. Leskinen, ~ . A . u Ii,
'sl"na JEtkl.skeli..i.inen, 'J. . ualonen, varajäsenet
V. ainio, Y..... ehto, taloudenhoitaja J . 'lami
ja sihteeri V . J . ~ostiainen .
1 ".

Lt...ettiin ~E', hyvt:.ksyttiin 6/6 1-idetyn kokouksen pöyt 'kirja .
2 ., .
Lauri tS91cHl Teras oikeu'tettiin ottamaan ~äsenekseen YrjC Rannan
2

vu~d6n

toimitsijakelvottomuude~la .

3 ,-'.

Luultiin :,a ''''J.:~vclksyttiin selostus c}/6 puoluetoimikunnan käJlssa
käydyistä neuvotteluista. Liiton puolesta valittiin edelleen J . ~lami
ja jompi kumpi puhemiehistä neuvottelijoil si puoluetoimikunnan edus tajain k nssa .
r

4

'J .

Lull ervo- Vesa jalJrapallo- ott elus sa 3/6 tapahtuneen tappelun johdosta määrättiin T. \.8uniolle 4 kk , rauno ja Teuvo Speedille ja . Pulkkiselle 3 kuul'auden lcilpakel v ottomuus, S. 3'11inille, Y• •ylundille,
Virtaselle ja ~ . Seitolalle varoitus sekä VesalIe kirjallinen huomautus - 3 äänellä 3 vastaan- huutosakkien sopimattomasta eSiintymisestä
kilpai lutilai.suuksissa .
Samalla hyväksyttiin periaatteessa ehdotus , että vastaisuudessa
on tällaisissa tapauksissa liittotoimikunnall e tehtäVä asiasta i l moi tus kuin myöskin mahdollisesti langetet~ista rankaisumtiliräyksistä.
ltD.nkaisumäUräys julkaistaan TUL-lehdessä ja päivälehdissä.
Huu"co sakki en esi intymi ses ta huonau tuks en an tami ses ta VesalIe
il ~ oittivat Leskinen, Vainio ja Salonen vastalauseensa . Seuraa lii ttee " b tb.tä pö ytäkirjaa .
5 ;.

esitys, että Helsingin piiritunnan pesäpallo jaoston :äsen~ille annettaisiin liiton vapaakortit, lähetettiin pii ritoinikunnalle .
'es~pallojaoston

6

iS .

Helsingin piirikunnalle tai määrä~mille seuroil l e annetti i n
oikeus järjestää kilpailuja ~ohjoismaisten nuoriso ~ivien aikana
Ilelsingiin m3hdollisesti s aapuvien tanskalaisten ja virolaisten työläisurheilijån kanssa .
7 ., •

•uultiin ilnoitus , että Lahden i!aastuvanoikeus on kummnnut Lah den Työväen ~alloilijoita vastaan nostetun la~{auttamiskanteen .
8

.i .

Tainmonkosken Tähdelle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset
yleisurheilukilpailut 23-24 heinäkuuta .
9

01 .

Porvarien puulaakiottelujuttu olympialaisrahastonsa hyväksi
siirrettiin seuraavaan kokoukseen .
1

., .

Lii ton edustajiksi Tampe:b een piiriJ:unnan piirLijuhlaan 19/6 lPäärattiin !_lami jR Vilpl.ula . .tiirikunta maksaa natkakulut .
11 " .
Hyväksyttiin 'alloilu j a cbmdlIlp.Xu toimenpide _ullervon ,ia rrarmon
jalkal)allopuvun rekis terö~mis as iass a .
12 ., .
l:uul tiin ilnoi tus, että Valtion urheilu- ja voimistelulautakunta
on päättänyt Jcokouks essaan 5/6 puoltaa liiton arpa ja islupapyyntöä ,
ja että lautakunta on päättänyt vaatia vaS~ 8 usta liito l ta valtionapua
koskevaan asiaan 5/7 mennessä .
15

.s .

Todistuksen antaminen Heleniukselle jätettiin taloudenhoita ij an
teh täväks 1.
Vakuudeksi :
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Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan
Helsingissä liiton toimistossa 20 p:nä kesäkuuta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat U.Rinne, E.A.Pulli, Elina Jääskeläinen, M.Leskinen, varajäsenet V.Vainio, K.
Altti ja Y.Lehtm, taloudenhoitaja J.Klami
ja sihteeri V.J.Kostiainen.
1 §.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 13/6 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
•

2 •
Lap peenrantalainen Arvo Siekkeli oikeutettiin liittymään Johonkin
liittoon kuuluvaan seuraan 1 vuoden toimltsijakelvottomuudella.
3 ~.

Suolahden Urhol Ie myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilpailut 9-10/ 7 ja Lappeenrannan Työväen Urheilijoille seuraottelut
pesäpallOilussa 25-26/6 ja 23-24/7.
4 §.

Turun Työväen Uimarien vesipalloilumestaruuskilpailujen tilitystä
koskeva tiedustelu lähetettiin Uintijaostoon lausunnon antamista
varten.
5 §.

Hyväksyttiin Nyrkkeily jaoston esitys kirj@ellisten tuomarikurssien
toimeenpanosta. Kurssimaksuksi kirjoineen vahvistettiin 60 mk.
6

r. •

Helsingin Vesan T.Raunion rankaisemista koskevan kirjelmän johdosta
asetettiin 4-miehinen komitea: PUlli, Leskinen, Salonen,Vainio tutkimaan juttua ja aatamaan siitä lausuntonsa lii~totoimikunnalle.
7

•

Hyljättiin Luopioisten Pyrinnön pyyntö saada vapautusta liittoverojen suorituksesta.
8 ~.

Liiton edustajaksi Poöjoismaisille nuorisopäivilIe juhannuksena valittiin U.Rinne.
9 ~.

Vastausluonnos Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnalle päätettiin
ottaa seuraavassa kokouksessa tarkastettavaksi.
10 §.
Hyljätiin Uintijaoston esitys toimenpiteisiin ryhtymisestä palkintojärjestelmän poistamiseksi, koska katsottiin siihen tarvait t avan liittokokouksen päätös.
Vakuudeksi:

7I'1·~ ·

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 27 p:nä
kesäkuuta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat U.Rinne, E.A.Pulli, T.Salonen, K.A.Vuori, varajäsenet V.Vainio, K.
Altti ja Y.Leht~, taloudenhoitaja J.Klami
ja sihteeri V.J.Kostiainen.
1 '.

Luettiin ja pienin korjauksim hyväksyttiin 20/6 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2 ;.

Myönnetti in seuraavat kilpailuluvat:
2-3/7 pesäpallomainostotteluja Helsingin Kullervo,
7/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Rmihimäen Pyrkivä, ehdolla
ettei kilpailulajien joukossa ole liiton mestaruuskilpailujen Asarjan lajeja eikä 10 km pitempiä juoksumatkoja,
24/7 kansallis et yleisurheilukilpailut Voikaan Viesti, samalla päätettiin Yleisurheilujaoston esityksestä ehdottaa, että seura ottaisi kilpailujensa yhteydessä järjestääkseen myöskin li iton mestaruuskilpailujen C-sarjan lajit,
30-31/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Kauhavan Alku.
3 •
Norjan toveriliiton kirjelmä koskeva nyrkkeilymaaottelun järjestämistä 28/10 Oslossa ja lisäottelua Tronthjemissä
30/10. Norjalaiset tarjoavat vapaat matkat, asunnon, ruoan ja D Norjan kruunun päivärahan. Jätettiin taloudenhoitajan tehtäväksi laatia laskelmat siitä,mitä liitolle aiheutuisi kustannuksia Norjaan
lähetettävästä joukkueesta sekä seuraavana vuonna Suomessa pidettävästä vastavuoroisuusottelusta.
Käsitel~lln

4 §.
Itävaltalaisen A.Bayerin ilmoitetaan saapuvan osanottajaksi
Turun Toverien kansainvälisiin uintikilpailuihin 30/7.
D §.

Kuulti in TUL:n Helsingin piirikunnan haastekirjelmä, missä
piilditoimikunta haluaa kilpa ilo järj estämistä li1 ttotoimikunnan
kanssa 4 x 100 m viestinjUOkS~S!ä~~;ftk~Yt~taruuskilPailUjen
yhteydessä D/7. Haaste päätetln,o a ~aa
a liittotoimikunnan joukkueeseen valittiin jo Salonen, Pulli ja Edelman, neljäs mies
valitaan huomenna tiistaina 28/7 kello i18 Eläintarhan urheilukentällä pidettävisSä karsinnoissa. Liittoimikunnan joukkue tulee kilpailemaan liiton puvussa.
. 6 §.

Tarkastettiin sihteerin laatima luonnos vastaukseksi Valtion
Urheilu- ja Voimistelulautakunnalle. Luonnosta muokkaamaan valittiin komitea: Rinne, PUlli, Ko stiainen. Komitean työn tulos tarkistetaan ensi kokouksessa.
7 ~.

Kuulti in liiton edustajan selostus Pohjoismaisilta nuorisopäivil tä.
Vakuud eks i:

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 4 p:nä
heinäkuuta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne,
E.A.Pulli, T.Salonen, varajäsenet V.Vainio, K.Altti, J.Edelman, Y.Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen.
1 §.
Luettiin ja hyväksyttiin 27/6 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2 §.

Auran Voima oikeutettiin ottamaan jäsenikseen A.Kosken, U.Kallion, P.Ahdin, L••urmen, •• Ahon, A.Lainion, A.Forsmanin, Hilja Papusen, Helvi Karpin, Lempi Salmisen, Aili Kinnusen ja Helmi Jalon,
kaikki ehdoitta ja Tampereen Kilpaveljet M.Skytän 6 kk kilpakelvottomuudella.
3 §.

.

Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat:
171.7 seuraottelu yleisurheilussa Forssan Alku-H:gin Kisatoverit,
21Z7 kansalliset yleisurheilukilpailut Riihimäen Pyrkivä /siirto 7/7/,
3117 kansalliset pyöräilykilpailut Tampereen Kilpaveljet,
27-28/8 kansalliset yleisurheilukilpailut ja liiton pyörailymestaruuskilpailut Seinäjoen Kisa,
10-11/9 kansalliset painikilpailut Pitkärannan Tenho.
LokakuulIe haettujen kilpailujen käsittely siirrettiin 16/8
saakka.

4 §.
Liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen C-sarjan järjestäminen annettiin Voikaan ViestilIe kansallisten kilpailujen yhteydessä.
5

Liiton edustajaksi Eestin toveriliiton liittOjuhlaan, joka on
samalla liiton 5-v.juhla, valitt"n T.Salonen, joka samalla toimii
juhlaan lähetettävien urheilijain johtajana. Juhla pidetään Tallinnassa 21-22/8.
6 •
Annettiin asianomaisten jaostojen tehtäväksi seurojen myötävaikutuksella valita Eestin liittojuhlaan lähetettäväksi seuraavat
urheilijat: 1 pikajuoksija-hyppääjä, 1 heåttäjä, 1 keskimatkuri 15005000 m, 1 painija 67* kg, 1 painija 75 kg, 1 nyrkkeilijä 6&1 kg, 1
nyrkkeilijä 72* kg, 1 nyrkkeilijä raskaaseen sarja~ ja l3-miehinBn
jalkapallojoukkue. Miesten valinta on siten järjestettävä, ettei
matkasta aiheudu liitolle kuluja.
Eestin toveriliitto suo2ittaa matkarahaa 5 kr ja päiVärahaa 4 kr
yhteensä 9 kruunua miestä kohti sekä antaa vapaan yhteisasunnon.
Koska tilaukseen sisältyy ehto, että eestiläisen jalkapallojoukkue on kustannettava samoin ehdoin Helsinkiin heinäkuun lopulla,
annettiin jaoston tehtäväksi sopia asian järjestämisestä jonkin helsinkiläisen palloiluseuran kanssa.
7 §.

Käsiteltiin liitto-ottelu nyrkkeilyssä Norjan kanssa. Norjan
toveriliitolle päätettiin ilmoittaa, että liitto lähettää joukkueen
esitetyin ehdoin, mutta että vastaveierailua ensi vuonna Suomeen ei
voida varmaan luvata epävakaisten valtiollisten olojen ja rahanarvon
mahdollisen huono••misen jakia. Jos norjalaiset tähän suostuvat, lähetetään joukkue ja liitto maksaa nyrkkeilijäin matkat kotimaa.asa
sekA matkalla ta~ittavan päivärahan lis~ksen.
8 §.

Kansaimvälisten uintikilpailujen yhte~dessä Turussa järjestettävästä liiton vesipallomestaruuskilpailusta ei vaadita voitto-osinkoja.
9 §.

Tampereen piirikunnan ilmoituksen johdosta, että Mäntän Valo on
järjestänyt kansalliset kilpailut luvatta, päätettiin seuralta vaatia
seli tystä.
10 •
Kuultiin Varsinaissuomen piirikunnan ilmoitus suhtautumisesta
porvareitten olympialaispropagandakilpailuihin osaaottaneisiin.

11 §.

Ilmoitettiin, että arpajaislupaa ei ole vielä saatu, vaikka
siitä oli jo uutinen lehdissä.
12

Ilmoitettiin, että miesten ja nuorten yhteisvoimiståluohjelmat liittojuhlaa varten ovat valmistuneet. Annettiin taloudenhoitajan tehtäväksi sopia jonkun säveltäjän kanssa ohjelmien muusiikin säveltämisestä.
13 §.
HYVäksyttiin Nuortenjaoston esitys Unto Aallon lähettämisestä
poikaurheilupäivien yhteydessä Turussa pidettäville ohjaajien
neuvottålupäiville kysymysten alustajaksi.
14 §.

Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnalle päätettiin ilmoittaa, että liiton vastaus lähetetään ensi viikolla ja valittiin komitea: Rinne, Pulli,Lehto muokkaamaan vastausluonnosta tyydyttävään kuntoon ensi maanantain kokouksessa tarkastettavaksi.
15

§.

MestaruUSkilpailujen osanottajille haettua rautatielippujen
hinnanalennusta päätettiin kiirehtiä.
Vakuudeksi:

1/!~.

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä 11 p:nä heinäkuuta 1932
pidetyn kokouksen pöytäkirja.T~~~~~n2liYat
T.H.Vil~pula, U.Rinne, K.A.Vuor1, ~a~H~ä
senet V~Vainio, K.Altti, J.Edelman ja Y.Lehto,taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.
J.Kostiainen.
1

.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 4/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2 §.

Malmin Urheilijat r.y. Länsiuudenmaan piirikunnasta 60 jäs.
hyväksyttiin jäseneksi liittoon.
3 '.

Lamminpään Korp i oikeutettiin ottaaaan jäsenekseen E.Vuoren ja
Keravan Säde T.Salinin.

4 •
Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat:
6/7 jalkapalloystävyysottelu Lappeenrannan Työv.Urheilijat-TäLik.Tov.
17/7 pesäpalloystävyysottelu Lahden Kaleva-Helsingin Tarmo,
191.7 kansalliset yleisurheilukilpailut Tainionkosken Tähti,
20/7"
"
Helsingin Kisatoverit.
5 §.
U.Mutikaiselle ja Taimi Lahtiselle myönnettiin lupa kilpailumatkan tekoon Liepajaan Latviassa, latvialaisten kustantamana. 10/7.
6 §.

Mäntsälän Sisulle myönnettiin käyttövaroiksi 1000 mk lakkautetun Mäntsälän Humun liittoon tallettamista varoista.
7 §.

Merkittiin Helsingin Kalervon ilmoitus eräiden jäsentensä erottamisesta.
8

•

Merkitti in taloudenhoitajan ilmoitus, että arpajaislupa on saatu ja rjnytty asian vaatimiin toimenpiteisiin, Arpajaisten toimeenpanon käytännöllisestä suorituksesta aiheutuvien kysymysten ~ito
päätettiin antaa aikaisemmin valitun toimikunnan tehtäväksi.
9 §.

Jalkapalloilijain tappelujutussa kuultiin asiaa tutkimaan asetetun komitean lausunto ja sen perusteella päätettiin rankaisumääIäykset pysyttää sellaisinaan.
10
Kuultiin ja hyväksyttiin komitean laatima kirjelmäluonnos vastaukseksi Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnalle valtionapuaslassa sekä lausuntoon liitettäväksi laadittu kilpailutilasto.
11 §.
Liiton seuroille myönnettiin oikeus asettua kilpailulliseen
yhteyteen Ruotsin työväen urheilu-unionin kanssa n.k.Killbomin ryhmä.

12 § .
Jätettiin arpajaiatoimikunnan harkittavaksi toimiston töiden
järjestely arpajaisten aikana.
Va ku.ud. eka i :

- ~

Ty6väen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 18 p:nä
heinäkuuta 1932 pidetyn kokouksen p6ytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, M.Leskinen,
E.A.Pulli, T.Salonen, K.A. Vuori , varajäse
net V.Vainio, Y.Lehto, taloudenhoitaja J.
Xlami ja sihteeri V.J.Kostiainen.
1 §.
Luettiin ja hyväksyttiin 11/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

2

Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat:
15Zl.7 pesäpalloystävyysottelu H:gin Visa,Tapanilan Tarmo,Puist.UrhJ.
24 7 pesä- ja jalkapallo-ottelu H:linnan Kisa, Tampereen Kilpaveljet,
29/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Forssan Alku,
5/8"
" j a pyöräilykilpailut yhtymä Kaarian Pyrki vä jaAu:ban Voima,
tf ' - ' "
14/8 kansalliset pyöräilykilpailut TyÖVäen Pyörä~, ehdolla että
piirikunta puoltaa,
4-5/9 kansainväliset yleisurheilukilpailut Turun Toverit.
3

•

KUultiin Mäntän Valon luvattomista kilpa'l~ista antama selitys.
Asia ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.
4 .
Kuultiin ja hyväksyttiin Yleisurheilujaoston asettamat ehdot
Eestin toveriliiton liittojuhlaan aikoville urheilijoille.

§.

5

Viipurin Jyrylle päätettiin pyynnöstä antaa oikeusavustusta.
6

§.

Nuortenjaoston esitys poikain urheilumerkkivaatimusten muuttamisesta pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
7 •
Yleisurheilujaoston esityksestä hyväksyttiin V.Koivula kansainvälisen Yleisurheiluvaliokunnan puheenjohtajaksi.
8

•

KOska Nyrkkei l y jaosto oli ehdottanut kansainvälisen Voimalluvaliokunnan jäseneksi J.Klamia ja Painijaosto S.Koskista, pantiin
asi molempien jaostojen yhdessä käsiteltäväksi eVästyksellä, että
jaostot tekevät yhteisen ehdokkaan.
9

•

Sihteeri oikeutettiin kansainvälisen toimiston jäsenenä tekemään internatsionaalin puhemiehistölIe ehdotuksen Norjan kutsumisesta vieraaksi ensi elokuussa Liegessä pidettävään kansainväliseen
kongressiin.Samaa tarkoittava esitys Ruotsin suhteen hyljättiin.
10

•

Kongressiasiat pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Vakuudeks i:

•

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan
Helsingissä liiton toimistossa 25 p;nä heinäkuuta 1932 pidet.yn kokouksaL pöytäkirJa. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen,
E.A.Pulli, K.A.Vuori, varajäsenet K.Altti,Y.
Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja si~teeri
V.J.Kostiainen.
1 §.

Luettiin ja hyväksyttiin 18/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2

•

Kuopion Kislveikoille myönnettiin låpa toimeenpanna kansalliset
yleisurheilukilpailut 28/8.
,
3 §.

Kuultiin helsinkiläisten jalkapalloilijain nimetön kirje.
4 §.

Kuultiin Kullervon esitys A.Pulkkisen rangaistusajan lyhentämisestä. Asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin.
5 §.
Pyöräily jaoston esityksestä päätettiin poistaa pyöräilysääntöjen
2 §:n nuorten ikärajaa 18 v. koskeva määräys.

6

§.

Poikain urheilumerkkisääntöjen muutosesitys lähetettiin takaisin jaostoon eVästyksellä, että luonnosta laadittaessa otettaisiin
huomioon liittotoimikunnan aikaisempi päätös eri liittojen poikain
urheilumerkkijärjestelmien ja vaatimusten yhtenäistyttämisestä.
7

•

Kansainvälisen voimailuvaliokunnan jäseneksi määrättiin 4 äänellä
3 vastaan S.Koskinen.
Kasvatusvaliokunan jäsenyyttä koskeva asia lähetettiin Opintojaostoon ehdotuksen tekemistä varten liittotoimikunnalle.
8 •
Otettiin käsiteltäväksi SUI:n kansainväliseseL kongressissa Liegessä 9-11/9 esille tulevat asiat.
1/ kansainvälisen toimiston kokoonpanon suhteen päätettiin teh4ä
ehdotus, että Suomen edustaja valittaisiin Skandinaaviseksi alasihteeriksi ja tointa aikaisemmin hoitanut Latvian edustaja Jäisi Baltiab
maiden alasihteeriksi.
2/ Suomen edustajaksi toimistoon päätettiin edelleen ehdottaa
sihteeri Kostia inen.
3/ Hyväksyttiin Ameriikan toveriliiton esitys, että kolmannet
työläisolympialaiset pidettäisiin v.1938 Helsingissä edellyttäen, että kisojen toimeenpanoa ja mahdollisia tappioita varten kootaan samanlainen takuurahasto kuin Vienin kisoja varten.
4/ Kansainvälisen jäsenmaksun korotusta päätettiin vastustaa Ja
ehdottaa se pysytettäväksi ennallaan.
5/ HyVäksyttiin toimiston tekemä esitys teknillisten valiokuntiin
kokouskulujen suoBittamisesta internatsionaalin rahastosta.
6 /Hyväksyttiin toimiston esitys shakin ottamisesta internatsionaalin ,ohjelmaan sekä kansainvälisen shakkitaidollisen valiokunnan
perustamisesta, mutta vastustetaan shakkivaliokunnan puheen~ohtajan
valitsemista teknillisen päävaliokunnan jäseneksi.
7/ Kansainvälisen uintikurssin toimeenpanoa Leipzigissä kanaatetaan, jOOS internatsionaalin varat sallivat sellaisen toimeenpanon.
8 Maailman urheilupäivän viettämistä 1933 kannatettan, mutta ehdotettu päivä 24/6 pidettiin ainakin pohjoismaille sopimattomana. Päivä on sijoitettava enemmän kesäkuun alkuun, tai ellei se käy päinsä,
myönnettä vä pohjoismaille poikkeus määrätä itse sopivaksi katsomansa '
päivä.
9/ Kehoituksen anta mista muodostaa Ameriikassa yhtenäinen työväen
urheiluliitt o kannatetaa n .
1 / Kootun urhetlujoukkueen lähettämistä Ameriikkaan kilpailum.tk al le internatsionaälin kustann~ella ei kannatet8.
11/ SUI:n tiedonantolehden julkaisemista kuUkäusittain ei kannateta.
12/ Euroopan mestaruuskilpailujen tOimeenpanoa eri urheilualoilla
ka nna te taan, mikäli te saadaan i ts eka nna t ta vikå.
1 / Seuraavan kongressin paikaksi kannatetaan Riigaa, mikäli latvialaiSjt suorittavat kutsun, muussa tapauksessa Amsterdamla
14 Muut. kongressiasia~ otetaan käsiteltäväksi s~tten kun esitykset niis tä saapuva t.
; .

I

Työväen Urheiluli i ton li i t t o toimikunnan
Helsingissä li i ton toimistossa 1 i: nä elokuuta 1932 pide t yn kokouksen pöytäkirja.
Läsnä olivat T.H.Vilppula , M. Leskinen, E.A.
Pulli , T. Salonen, K. A.Vuori, Elina Jääs kel äinen, varajäsenet V.Vainio, K. Altti, Y.Lehto,
sihteeri V.J.Kostiainen.
1 §.

Luettiin ja hyväksyttiin 25/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2

•

Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat:
27/7 pesäpalloystävyysottelu Helsingin Tarmo-Tapanilan Tarmo,
4/8

"

Porvoon Veikot-Elannon Isku,

7/8 uintiystävyysottelu Turun Työväen Uimarit-Tampereen Työv.Uimarit,
7/8 jalkapalloystävyys&ttelu Turun Toverit-Helsingin Kullervo ,

olem-

mat viimeksimainitut ehdolla, että paikallinen

suos-

työnjuhl~omitea

tuu.
27-28/8 kansalliset pesäpallokilpa i l ut Helsingin Vesa, ehdolla että
jaos to puoltaa.
3 §.

Kuultiin Helsingin Työväen Palloilijain ja Tampereen Kilpaveljien
ilmoitus eräiden jäsentensä erottamisesta.
4 §.

Hyväksyttiin Paini- ja Nyrkkeilyjaost04en tekemä ehdotus Eestin
toveriliitbn tarjoamien matka-apurahojen jakamisesta nyrkkeilijäin
ja painijain matkaa varten ETL :n 5 :nteen liittojuhlaam Tallinnass
21-22/8.
5 §.

Koska liiton eräiden seurojen toimintaa on viranomaistten taholta
aiheettomasti häiritty, päätettiin tämäntapaisista tapauksista hankkia
tietoja mahdollisen valituksen tekemistä varten

sisäasiainministeriöllS~

6

SUI :n toimintakertomus päätettiin kurssorisesti kääntää tutustumista varten sen sisältöön.
Vakuudeksi:

?!.7~ ·
--

---

~-

---- -

-

-

-~---

----

I

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 8 p:nä
elokuuta 1932 pidetyn kokouksen pöytäki~ja.
Läsnä olivat T.H.Vilppula, T.Salonen, Elina
Jääskeläinen, varajäsenet V.Laherma, V.~ainio,
K. ltti, Y.Lehto, taloudenhoitaja J.Klami
ja sihteeri V.J.Kostiainen.
1

~.

2

•

Luettiin ja hyväksyttiin 1/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Hyväksyttiin liitt&on seuraavat uudet seurat:
Joutsan Tarmo Eteläsavon piirikunna.ta 10 jäs.,
Vähikkälän Kipinä Hämeen piirikunnasta 24 jäs.,
Rovaniemen Lappi ohjolan piirikunnasta 8 jäs.
3

•

yönnettiin seuraavat ki pailuluvat:
6-7/8 kansalliset pesäpallokilpallut Nap~lan yrkivä,
14/8 jalkapallo-ottelu Hämeenlinnan Kisa-Tampereen Palloveikot,
28Z8 seuraottelu yleisurheilussa Kymin Veikot-Helsingin Kullervo,
2818"
"
Viialan Pyry-Toijalan Va~pas,
3-4/9 kansalliset pesäpallokilpailut Helsingin Visa,
7-819 kansainväliset yleisurheilukilpailut Tampereen Kisatoverit,
10-11/9"
" P o r i n Pyrintö,
17-18/9 kansalliset painikilpailut Suojärven Toverit.
4 §.

Koska kilpailulupia haetaan usein niin myöhään, ettei niitä
ennätetä käsitellä hyvissä ajoin ennen kilpailuja, päätettiin asiasta
panna huomautus liiton palstaan.
5

•

Uimari S.Vainiolle ~otkan ~isailijoista myönnettiin oikeus kilpailumatkan tekoon Riigaan Latvian toveriliiton kutsUsta ja kustannuksella.
6 •
Yleisurheilijat V.Salmi ja A.Franzen oike~tettiin tekemään kilpailumatka Osloon Norjan toveriliiton kutsusta ja kustannuksella.
7

'.

- ska Taivalkosken Kuohun lakkautetuksi tultua seuran talo ja
muu omaisuus joutuu liiton haltuun, päätettiin valtuuttaa tov. Väinö
Juntikka omaisuuden hoitajaksi toistaiseksi.
8 §.

Vuosikirjan julkaisemisjuttu pantiin pöydälle kunnes saadaan
kustannusarvio julkaisun kannattavaisuudesta tänä vuonna.
9 ~.

Internatsionaalin toimintakertomus pantiin pöydälle seuraavaan
kokoukseen.
10 ".
Liittojuhlan vOimisteluohjelmien sävellyskysymys pantiin pöydälle kunnes saadaan tiedustelluksi sävellyksestä vaadittavia hintoja.
Vakuudeksi... :

11' 7 ~'

•

Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 15 p:nä
elokuuta 1932 pidetyn kokouksen
Läsnä olivat T.H.Vilppula,

pöytäki~ja.

• Leskinen, E.

A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen,
varajäsenet V.Laherma, K.Altti, Y.Lehto,
sihteeri V.J.Kostiainen.
1 ~.

Luettiin ja hyväksyttiin

8/a

pidetyn kokouksen pöytäkirja.

2

Myönnettiin seuraava t kilpa iluluva t ;
21/9 jalkapalloystävyysottelu Porvoon Veikot-Helsingin KG1lervo,
21/8
s:n
Kotkan Työv.Pal.-T:reen Palloveikot,
28/8 yleisurheiluseuraottelu Helsingin Isku-Tapanilan Tarmo,
4/9
s:n
Tampereen Kullervo-H:linnan Kisa,
4/9 kansalliset moottoripyöräkilpailut H:gin Työv.Moottoripyör.,
24-25/9 kansalliset painikilpailut Hamarin Elo,
1-2/'10
s:n
s:n
Kokkolan Jymy,
8-9/10 kansal.mahd.kansainväl.painikilpailut Tiutisen Pyrintö,
9-10/10 kansalliset nyrkkeilykilpailut Tampereen alloveikot,
16/10
s:n
s:n
Kotkan Kisailijat ,
22-23/10
s:n
s:n
Vuoksenniskan Vesa,
5-6/11
s:n painikilpailut
Popinniemen Ponnistus,
19-20/11
s:n
s:n
Kotkan Kisailijat,
3 ~.

Ilmoitettiin, että Vironmatka on saatu järjestetyksi Eestitoimiston kautta 50

%alennuksella

ollen lipun hinta 125 mk edes-

takaisin. Palloilujoukkueen on luvannut lähettää Talikkalan Toverit.
Helsingin Visan nyrkkeilijäin esitys matka-avustuksen saamisesta liitolta evättiin.
4 '.

Liiton vesipallomestaruusjuttua tutkimaan asetettiin komitea:
Leskinen, Lehto ,Salonen.
5

§.

Sunniemenrannan Mahdin eräs rangaistuksen kärsinyt jäsen päätettiin selittää edustuskelpoiseksi.
6 '.

Käsiteltiin SUI:n toimintakertomus vv. 1930-1931.
7

•

Päätettiin esittää internatsionaalin toimistolle, että liitollemme myönnettäisiin 50 dollarin avustus tri Deåtschin kirjasen "Urheilu
ja politiikka" suomeksi painattamista varten.
Vakuudeksi:

r.1~·

/

.Ty~väen Urheiluliito~ liittotoimikunnan
Hels1ng1S~ä liiton toimistossa 22 p:nä elokuuT

ta.1932 p1detyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä

011v~t T.F.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen,
.A.
Pul11, ~.A.Vuori, T.Salonen Elina Jääskeläi-

nen, varajäsenet V.Laherma, 'V. Vainio, K.Altti
Y.Lehto,. t~loudenhoitaja J.Klami ja sihteeri'
V. J. Y.os t1a1nen.
1

11.

Luettiin ja hyväksyttiin 15/8 J!nidetyn kokouksen pöytäkirja.
2 ~.
Ikaalisten
Alku
Tampereen
piirikunnasta hyVäksyttiin liittoon
12 jäsenellä.
•

u
<)0/0

"

~~onnettiin
seuraavat
4~"
___ , .. _ _ ..L.'

3 §.
kil ail

__

uvat:

Xomitean lau8UDto vesipallomestaruusjutussa.
Komitea toteaa , että 11 Jaosto on pyytänyt turkulaisilta erotuomariehdokk ita,
2/ turkulaiset ovat ehdottaneet I . Huttusen , varalta E. Soinin,
3/ Jao to on
hyväksynyt Huttusen ja hylännyt Soinin , muttEi ei ole ilmoittanut turkuI isille
kuin Huttusen hyväksymisen eikä nimenomaan So1nin hylkäämistä kirjeellisesti ,
mutta kyllä :puhelim1 t e , 4/ Turust ei ole tullltt ilmoitusta Huttusen esteestä, 5/ Huttunen e1 ollut kilpailuiss läsnä matkan taki , joten oltiin ilman
tuomaria , Soinik1n
kieltäytyi, 6/ Jaosto ko oontui TurQss (1 snä 4 miestä
m.m. olemmat puhemiehet) ~a teki tuomarineu.vostolle lluolueettomi ehdokkaita
m•• Bayer1n Vien, Pekka en Kotka ja Lehtisen Vii puri , turkulaiset eivät hyväksyneet ketään näistä , x 7/ turkulaiset tahtoivat ero tuomariksi omaa miestään
V. Vainiota , 8/ Jao. to ja helsinkiläinen j Oukkue .i hyväksy V iniota, koska hän
on kilpailevasta seurasta , joten sovintoon ei päästy , 9/ turkul iset määräStvä'
Vainion ero tuomariksi v stoin jao ton tahtoa ja Vainio vihelsi pelin alk vaksl,
10/ turkulainen joukkue astui paikalle , mutta helsinkiläinen ei , 11/ turkul inen tuomarin~vosto ~ul1sti Turun joukkueen vOittaj si (mestariksi) ja Jakoi
mestaruusmitalit , 1 2/ helsinkiläinen Joukkue ei pannut vastalau etta ei paikall
eikä Jälkeenpäinkään jaostoUe, 13/ helsinkiläinen joukkue on Jälkeenpäin 11moittanut jaostolle olevansa valmis m tkustamaan uudelleen Turkuun mestaruusottelua varten, 14/ Jaosto teki turJw.laisille sensuuntaisen ehdotuksen, 3.5/ turkulliset eivät suostu, koska mestaruus muka on ratkaistu, 16/ turkul inen tuorineuvosto alist aasian liittotoim1kunnan ratkaistavaksi.
PäätOsehdotus: l/turkulalset eivät totelleet Jaoston määrSystä (~s
pid
tYssä kokouksess teh~ista taomariehdokkaist.) , 2/ hels1nk11äi~et eivat ole~
:pelanneet eivätkä panneet vastala etta, 3/ tuPkulaiset e1vät voi olla mestareita, koska pe11ä e1 v1h tänyt alkaneeksi J oston määräämä erotuoma~ , 4/ mesta~usottelua ei siis ole t pahtunut , 5/ koska .x kuite.Qkaan ei ole odotettavissa sovintoa ja pelimahdoll1suutt , Jätetään mestaruus tältä vuodelta pelaam tta.

LU

OJ.

Kuultiin ja hYVäksyttiin T 1
5:nnestä liittojlilllasta Tallinn~s:8 o~~~2~/e~os~us eS~in ~o~eriliiton
liiton jäsentä.
' Jossa k1lp81l1 m.m. 24
11
Merkittiin, että autotapatur~~ssa kUOlleen
Axel I:arlssonin hautajaisi in on liiton
liiton pyöräilijän
kirjelmä.
puolesta lähetetty osanottof'

L' 't
12 ~.
11 on palloilumestaruuskilpailujen talousmääräyksia" p~ätett1'1'n
selsotaa liiton palstassa.
~
Vakuudeksi;

(!7'~ '

i
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xomitean lausunto vesi allomest ruusjutussa.
Komitea toteaa, että 1 J 0 to on pyytänyt turkulaisilta erotuomariehdokk it ,
2/ tur lai et ovat ehdottaneet I . Huttusen, varalt E. Soinin,
3/ J osto on
hyväksynyt Huttusen ja hylännyt Soinin , mutta ei ole ilmoittanut turkul isille
kuin Huttusen hyVäksymisen eikä nimenomaan So1nin hylkäämistä kirJeellisesti ,
mutta kyllä puhelimitse , 4/ Turu.st ei ole tulll1t ilmoitusta Huttusen esteesta, 5/ Huttunen ei ollut kilpailuiss 1äsnä matkan taki , ~oten oltiin ilman
tuomaria, Soinik1n
kieltäytyi, 6/ Jaosto kokoontui ~ss (1 snä 4 miestä
m.m. olemmat puhemiehet} ~a teki tuomarin vostolle ~uolueettomi ehdokkaita
m•• Bayerin Vien, Pekkasen Kotka ja Lehtisen Vii puri , turkulaiset eiv t hyväksyneet ketään näistä , X 7/ turkulaiset tahtoivat ero tuomariksi om a miestään
V. Va1n1ota , a/ JaO*to ja helsinkiläinen , aUkkue .i hyväksy V iniota, kosk hän
on kilpailevasta seurasta, joten sovintoon ei päästy , 9/ turkul i et
äräetTä~
Vainion ero tuomariksi vastoin jao ton tahtoa j Vainio vihelsi pelin alk vaksi,
10/ turkulainen joukkue astui aikalle , mutta helsinkiläinen ei , 11/ turkula1nen tuomarin~vosto ~ulisti Turun joukkueen vOittaj si (mestariksi) ja jakoi
mestaruusmitalit , 12/ helsinkiläinen Joukkue ei pannut v stalausetta ei paikall
eikä jälkeenpäinkään jaostoUe, 13/ h elsinkiläinen joukkue on jälkeen~äin i lmoittanut jaostOlle olev nsa v~is m tkustamaan uudelleen Turkuun mestaruusottelua varten, 1 4/ Jaosto teki turlu1aisille sensuuntaisen ehdotuksen, 16/ turkulliset eivät suostu, koska mestaruus muka on ratkaistu, 16/ turkul inen tuorin~vo sto alist aasian liittotoimikunnan ratkaistavaksi
~äätOsehdotus; l/turkulaiset ei vät totelleet Jaoston määrSystä (~s pid
tYssä kokouksess tehdyistä tuomariehdokkais~) , 2/ h elsinkiläiQet eivät ole~
pe1anneet eivätkä panneet vastala etta, 3/ tuPkulaiset eivät VOi oll a mestarei,koska eliä e1 v1h tänyt alkaneeksi J oston määräämä erotuomaDi , 4/ mesta~u ottelua ei siis ole t pahtunut , 5/ koska .x kuit aan ei ole odotettavissa sovintoa ja pelimahdollisuutt , jätetään mestaruus tältä vuode ta pelaam tt •
r

Työväen Urheilulii toIJ. Ii i ttotoimilcunnan
Helsingissä liiton toimistossa 22 p:nä elokuu- /
ta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä
olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M. Leskinen , E.A.
Pulli, ~.A.Vuori, T.Salonen, Elina Jääskeläinen, varajäsenet V.Laherma, V.Vainio, K.Altti,
Y.Lehto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri
V. J .Los tiainen.
1 ~.

Luettiin ja hYVä~syttiin 15/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2 ~.

Ikaalisten Alku Tampereen piirikunnasta hyväksyttiin liittoon
12 jäsenellä.
3 §.
Myönnettiin seuraavat ' kil ail uvat:
28/8 jalkapalloystävyysottelu Porvoon Veikot-H:gin Visa,
28/8 s eurao ttelu yl eisurheilussa !.~aarian yrki vä-FoES san
4

lku.

.:s.

Käsiteltiin kysymystä voimistelunjohtajakerhon muodostamisesta
ja kustantamisesta fyöväen katemiassa syksyllä alkavana lukuvuonna
ja apurahojen jakamisesta kerhoon liittyville. Liiton taloudellinen
asema huomioon ottaen päätettiin, ettei tällä kertaa julisteta apurahoja haettavaksi, mutta että asiaan voidaan palata myöhemmin.
5 §.

Lehtivaliokunnan ehdotuksesta päätettiin liiton vuosikirja julkaista kuluvanakin vuonna 144-siv sena ja kalenterilla ~ustettun~.
6 :.

l:uultiin komitean lausunto vesipallomestaruusjutussa ja päätettiin
3 äänellä 3 vastaan puheenjohtajan ratkaistessa hyväksyä komitean päätösehdotus, minkä mukaan vesipallomestaruusottelu katsotaan pelaamattomaksi, mutta koska ei nähdä edellytyksiä enää olevan sen tänä syksynä suorittamiseen, jätetään ottelu tältä vuodelta pel ama tta ja mestaruus jakamatta.
'
7

<i.

Taivalkosken Kuohun talojutussa päätettiin, että koska huutokauppa jo on ilmoitettu ja talon omistusvaiheet epäselvät, ei liitto voi
enää asiaan puuttua.
8 ~.

Auultiin

Tormion Iskun pesänselvitysasiasta ja päätettiin
ottaa~~~
liton haltuun. Taloudenhoitaja Klami valtuutettiin
matkustamaan paikalle ja järjestämään asia kuntoon.
.~tus

9 ~.

SUI:n kongressiin Liegessä, Belgiassa 9-11/9 päätettiin liiton
taloudellinen asema huomioon ottaen olla lähettämätta erikoisedustajaa ja valtuutta toimiston jäsen sihteeri Kostiainen edustamaan liittoa mainitussa kongressissa.
10 ~.
Kuultiin ja hyväksyttiin T.Salosen selostus estin toverilliton
5:nnestä liittojuhlasta Tallinnassa 20-21/8, jossa kilpaili m.m. 24
liiton jäsentä.
11 ".

Merkittiin, että autotapaturmassa kuolleen liiton pyöräilijän
Axel l:arlssonin hauta jaisiin on Ii i t on puoles ta ll.ähe tetty osanottokirjelmä.
12 ~.
Liiton palloilumestaruuskilpailujen talousmääräyksiä päätettiin
selsotaa liiton palstassa.
Vakuudeksi:

(!.7·~ ·

Työväen Urhei l uliiton liittotoimikunnan Helsingissä l~ i ton toimistossa 29 p ;nä
elokuuta 1932 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
"snä olivat T. l. Vilppula, U.Rinne, ...• Leskinen, E. A.Pulli , K. A.Vuori, T.Salonen, Elina
Jääskeläinen , varajäsenet V.Vainio , K.Altti ,
Y.Lehto , taloudenhoitaja J,Klami ja sihteeri
V. J. 1:0 s t i a i n en •
•

~.

1

Luettiin ja hyväksyttiin 22/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2

Eräjärven Vauhti Ta~ereen piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi
liittoon 20 jäsenellä.
3 ;.

r.!yönnettiin seuraavat kilpa iluluva t :
~81.8 seuraottelu yleisurheilussa Mänt~n Valo- J ämsän Tarmo ,
28/8
n
pesäpalloilussa
s:n
s;n
4/9
"
yleisurheilussa Lohjan Louhi--: pylän ..unto ,
15-16/10 kansalliset painikilRailut Enson oitto,
29-30/1
"
Imatran Voima,
20 - 21/11
"
nyrkkeilykilpailut Tampereen Kilpaveljet.
~.

4

Annettiin toimiston harkittavaksi ja tehtäväksi esitys kilpailulupien myöntämisjärjestyksen yksinkertaistuttamisesta.
5 ~.

~uul tiin Voikaan Viestin tilitys 5- ja 10-ottelumestaruuskil-

pailuista ja päätettiin Yleisurheilujaoston esityksestä suorittaa
seuralle takaisin kilpailumaksu 50 mk.
6 ~.

Norjaan 28/10 lähetettävän nyrkkeily jOukkueen johtajaksi päätettiin 4 äänellä 3 vastaan valita .Tervo Tampereelta, varalle U, Ronkainen. Taloudenhoitaja J,Klamin tehtäväksi annettiin esittää jaostolIe
suullisesti liittotoimikunnan valinnan perustelut.
7 ~.

T~rkastettiin kansainVälisen teknillisen päävaliokunnan lähet-

-

tämä Liegin kongressin käsiteltäväksi niottu kansainvälisten yleisten kilpailusääntÖj en korjattu laitos °a evästettiin edustajaa muutamien kohtien suhteen es ittämään eriävä kanta.

r,.

8 "

0) •

Käsiteltiin kysymystä erikoisedustajan lähettämisestä Liegen
kongreSSiin, utta päätettiin 3 äänellä 2 vastaan olla erikoisedustajaa lähettämättä. Pulli oikeutettiin panemaan päätöstä vastaan myöhemmin perusteltu vastalause.
9

(f.

Ilmoitettiin, että Valtion 'Urheilu- ja Voimistelulautakunta on
puoltanut liitolle myönnettäväksi 8.500 mk Pajulahden kentän kunnostamiseen.
10 ' .
Liittoneuvoston jäseniltä päätettiin kirjallisesti tiedustella,
yhtyVätkö he liittotoimikunnan tulkintaan ylimääräisen liittoneuvoston kokouksen 15/5-32 tekemästä päätÖksestä, millä oistettiin liiton
menoarviosta palloilumestaruuskilpailujen tappioihin varatt ' erä ja
päätettiin samalla ehdottaa liittone~voston jäsenten hyväksyttäväksi
~liaikaisesti muutos palloilumestaruuskilpailujen ottelu- ja talGusmääräyksiin, että vastuu Jaettaisiin tasan ~sianomaisen piirikUnnnan
ja mestaruus t~~ osaa ottavien seurojen kesken.
11 ~.

äätettiin, että liittotoimikunnan päätös 13/6 koskeva palloilijain rankaisemista 3/6 tapahtuneesta ta pelusta on tulkittava Siten,
että rankaisuaika lasketaan alkavaksi siitä kun pii*ttoimikunta julisti rankaisupäätöksensä eli 6/6 lähtiEQ.
12 ~.
Tanskan, 'o rjan ja huotsin toveriliitoille päätettiin tehdä esitys suomalaisen jalkapallojoukkueen lähettämisestä mainittaihin maihin
kilpailumatkalle ' asunto ynnä 8 kruunun päivärahakorvausta vas;aan.
13 oi.
S :n haaste jalkapallo-otteluun hyväksyttiin edellyttä n 35 v.
keSki-ikää vastustajankin Joukkueessa.
Vakuudeksi : l/. j.~

14 ~.

äätettiin asettua yhteyteen Sos.dem.eduskuntaryhmän
kanssa liiton valtionapuasiassa ja koettaa saada asia esiin
valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Vakuudeks i;
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lJatkasuunni telma Peräpohjolaan y . m.
~==========~=======================

V

Paremman käsityksen saamiseksi on läht"päiväS jo ennakolta
määrätty.vaikka se saattaakin my··}jemmin muuttua , muuttaen täten ~ muiltakin osiltaan aikataulua.
Läht·· Hel§ingistä sunnunt . klo 20,50

"
"
"
"

,

Seinäjoelta maanant .

lf

10,20

Vaasasta

H

H

17,-4:5

Seinäjoel ta

"

"
"
"
"
"

22,10

Torniosta

ke kiv .

Tornioon

tiist .

" 10 , 21

keskiv .

If

10 , 06

lf

13 , 10

"
"

7,53

Tai valkoskelle torst

11,03

Kemiin

10,18

"

Ouluun

6,-4:8

"

Kontiomäelle lauant

" 11,44

II

Kajaaniin

"

18 , 26

Iisalmean

suftnuntz "

5 ,10

Kuopioon

.,

"
"

sunnunt

6,26

"

Mikkeliin

tiist

15 , 35

"

Kouvolaan

"

" 19,14

Helsinkiin

keskiv

" 18,-4:7

pefjant • .,

"

Oulusta

lauant .

"

Kontiomäeltä

Kouvolasta

20,09

"
"

Kemistä

n

lf

5,20

"

Mikkelistä

H

12 , 17

Rovaniemelle

Tai valkoskel ta

fI

Seinäjoelle

H

"

If

Kuopiosta

H

10,20

Rovaniemeltä torst .

IisaLmesta

Vaasaan

Kemiin

"

"
"

"
"
"

einäjoelle maanant klo 7,00

11

Kemistä

Kajaanista

saavut.

9 , 20

.,

If

-

tf

II

"
"
tiiat

"
keskiv

If

II

"

15,33

-

"

H

"

12 , 21

perjant" 12 , -4:8

"
"

"
"
"
"
"

11,19
12,22
20,30
7,-4:8
10 , 53

Ylläesitetyn ohjelman mukaan kestää matka 10 pä ivää. Pitemmät pysähdykeet on varattu Tornioon , Kemiin , Rovaniemelle , Ouluun , Kuopioon ja Kouvolaan. Seuraavassa selvitys kunkin pysähdyspaikan toimista.
Seinäjoella JXsTwOCHRX ja Vaasassa yksinomaan arpajaisasioita . Vaasassa
erikoisesti keskustelut POhjanmaan Kansan taloudenhoitajan kanssa lehden suhtautumisesta arpajaisiimme , jossa suhteessa on esiintynyt pieniä ristiriitoja .
Tornfossa lakkautetun Tornion Iskun lopullinen pesänselvitys ja omaisuuden
luovutus liitolle . Samalla perustettava paikkakunnalle uusi seura. K~issä
uuden seuran perustamispuuhat,taikka sinne jo entuudestaan perustetun seuran
toimintaan saattaminen. Samoin Rovaniemellä . Taivalkoskella keskusteluja
paljon puheena olleesta taloasiasta . Oulussa yksinomaan arpajaisasioita.
Iisalmessa arpajaisasioita . Kajaanissa seuratoiminnan käyntiin saattaminen.
Kuopiossa , Mikkelissä ja Kouvolassa yksinomaan arpajaisasioita. Yleensä
kaikilla paikkakunnilla , missä pysähdytään koetetaan saada yhteys arpajaisasioissa. niillä paikkakunnilla , joissa seuratoimintaan kajotaan , koetetaan
samalla saada yhteys paikallisten poliisiviranomaisten kanssa ja myös sitä
tietä KKTta asiat luistamaan . Mikäli erikoisesti Torniossa,Kemissä ja
Rovaniemellä asiat vaativat,saattaa Biellä tulla kysymykseen hieman pitempikin viipyminen,riippuen neuvotteluista poliiviviranomaisten kanssa ja siitä johtuvan uuden seuran perustavan kokouksen koollekutsumisen ajasta.
Nämä kokoukset koetetaan saada kutsutuksi , mikäli mahdollista samaksi illaksi .
Että näinkin kireä matkaohjelma ilman keskeytystä sujuisi , otetaan
kaikille paikkakunnille jo ennakkoon kirjeellinen yhteys . Läht··aika määrätääu myöhemmin,riippuen Torniossa tapahtuvan pesänselvityksen ajasta,jonka
määrää Sikäläinen pesänselvitysmies. 1\ atkaan tulisi kä ytettäv äksi luottolippu ja.
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Työväen U heiluliiton liittotoimikunnan
Helsingissä liiton toimistossa 5. p :nä syyskuuta 193
pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läs nä olivat T• • Vilppu a, U~.inne , 1.Leskinen, K•
A.Vuori , T. alonen , Elina ~ääskeläinen , K. ltti.
ihteerinä toimi V.Aoivula .

•

1

Luettiin

ja

•

hyVäksyttiin lf/.

pidetyn kokouksen pöytäkirja.

2 r>.

Turun
uran Voima oikeutettiin ottamaan jäsenikseen Toivo
Urs inin, Ivar ";skolan ja Rauha Lindroosin , kaikki ehdoitta.
3

Lahden

y ' nnettiin seuraavat kilpai uluvat:
3. - 4.9. kansal iset pesäpallo-ottelut Talikkalan Toverit.
3. - 4.~. kansalI . kutsunta pesäpallo-ottelut Lahden Kaleva .
ll.9. pesäpalloseuraottelu
orvoon Veikot - elsingin TPV.
11.9. yleisurheilu- ja pesä alloseuraottelu Hämeenlinnan Yisa y~

'"

A.

1. - 2 .10 . kansalliset kutsunta pe s äpallo-ott elut Kullervo.
12. - 13.11. kansalliset painikilpailut Voikan Vie ~ ti.
4 \,

,erkittiin Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnalta saapuneeksi ilmoitus , että 0 etusministeriö on määrännyt liiton valtioapuosuuden käytettäväksi urheilukenttärakennustyön avustamiseen.
5 ;.

Jalkapallomestaruusottelussa Kullervo - Turun Toverit oli kullervolainen Siren lyönyt erästä vastapuolen joukkueen miestä. Tämän
johaosta oli Kullervo rangaissut Sireniä joukkueesta erottamisella
pelikauden loppuun ja piirikunta 3 kk kilpakelvottomuudella. alloilujaosto oli hyväksynyt toimenpiteet ja pitänyt rankaisumääriä riittävinä.
iirikunnan 3 kk kilpakelvottomuusrangaistus vahvistettiin. Rangaistus lasketaan alkav ksi 29 . 8 .

-

6 •
Tarkastettiin taloudenhoitajan la ekelma suunnitellus~a jalkapallojoukkueen matkasta Tanskaan , Norjaan ja Ruotsiin. Laskelma seuraa
liitteenä. Kun syksy on suunnitelman toteuttamiseksi tänä vuonna
kulunut jo liian pitkälle , päätettiin asia panna pöydä leo Toimisto ,
lähinnä taloudenhoitaja , velvoitettiin tekemään uusi laskelma , jossa
Ruotsin osuutta olisi vähän (noin 10 kruunulla) piene Imettävä. l'äivärahaksi olisi merkittävä 10 kruunua , joten, kun pelaajille maksettaisiin päivärahana 80 mk , erotukseksi jäävä erä voitaisiin käyttää
vastavuoroisuuskilpailuista aiheutuvien tappioitten peittämiseen. Uusi
laskelma lähetetään vielä tämän syksyn kuluessa Tanskaan, Norjaan
ja Ruotsiin, jotta neuvottelut saadaan hyvissä ajoin käyntiin. ika,
milloin matka tulisi suoritettavaksi, määrätään vasta sitten kun
nähdään mih1n tuloksiin neuvotteluissa päästään ja mikä yhteisesti
ka~sotaan
edullisimmaksi.
Keskustelus s a saivat kannatusta vielä seuraavat seikat:
Ensi 'aluksi olisi vastavuoroisuus pelejä tyydyttävä järjestämään
yksi vuodessa. 1 ikäli otteluilla olisi kannattavaisuutta , voitaisiin
myöhemmin ajatella yhtä ottelua keväällä ja toista syksyllä.
Tappioi tten korvaamiseksi olisi perustettava yhteinen takuurahasto, joka kerättäisiin siten , että mikäli jostakin ottelusta tulisi
voittoa , os a siitä siirr ettäi s iin tähän rahastoon. Minkään ottelun
tappiota ei korvattaisi muuta kuin osaksi, etteivät liitot tekisi
ottelujen järje s telytyötä huolimattomasti.

ta

-

le

7

Kilpailulupien käSittelyjärjestyksestä tehtiin seuraava päätös :
Toimi s tolla on kiireellisissä tapauksissa asianomaisen jaoston
puheenjohtajan kanssa neuvotellen valta myöntää kilpailulupa huomioon ottaen kaikki asiaan kuuluva t seikat. Kuitenkin on sellaiset
luvat esiteltävä jaostojen ja liittotoimikunnan seuraavissa kokouksissa pöytäkirjaan merkittäviksi.
8

l'alloilumestaruuskilpailujen

•

taloudell.i.sen

vastuun

jakamista

koskevaan
~anneen.

kiertokyselyyn todettiin 8 liittoneuvoston jäsenen jo vasKuudessa vastauksessa k~nnatetaan liittotoimikunnan es itystä.
9

Taloudenhoitajalle myönnettiin hänen pyytämänsä lupa tehdä matka Peräpohjolaan y.m. ~tka tapahtuu ensi sijassa arpajaisasioissa,
mutta tulee samalla koskemaan seu~åtoiminnan käyntiin saattamista
sellaisilla paikkakunnilla , joilla sille viranomais t en taholta on
asetettu es eitä.
~tkasuunni~elma
seuraa liitteenä.

n.

10
Kongressille o l i ilmoitettu tehd~ksi vielä seuraavat uudet ehdotukse.l ;
1) Että kans . invälinen kasvatusvaliokunta v elvoitettaisiin kerran
kuussa laatimaan ja kans a invälisen lehtitoimis on kautta kaikille lähettämään julkaistavaksi urheilukasvatusta , poliittisia
ja ammatillisia kysymyksiä käsittelevän johtavan . kirjoituksen.
sitystä kannatetaan.
2) Että kansainvälinen toimisto valtuutettaisiin asettumaan yhteyteen kaikkien sosialistisella pOhja a työskentelevien kansainvälisten järjestöjen kanssa sosialistisen kasvatuksen t ho s tamiseksi. - Ehdotusta kannatetaan.
3) Että kasvatusvaliokunnan puhemies valittaisiin täysivaltaisekei
jäseneksi päävaliokuntaan viran puolesta. - E ~ itystä va ~ us tetaan, koska teknil inen päävaliokun ta on
ähinnä:b' pUh"taåsti .
teknillisistä asioista päättävä e in ja sen kaikkien jäs enten olisi oltava teknillisten aS1a1n tuntijoita.
4) ttä liitoi ta kysyttäisiin : a) kannattavatko esitystä siitä ,
että liitot velvoitettaisiin
uol ehtimaan jäsentensä poliittisesta tai ammatillisesta järjestäytymi s estä jäsenen täyttäessä
viimeistään 22 v. b ) kannattavatko kansainvälisen mer kin käytäntöön ottamista , josta merkistä näkäisi myöskin asianomai s en
liiton sekä S :n jäsenyys , ja sitoutuvatko liitot rnäär ätystä
päivästä a kaen poistamaan käytännöstä muut merkit. c) kannattavatko kahden laulun leansainväliseksi saatDamista. Laulu t ovat·
" lacht auf , erdammte dieser Erde " ja " Bruder , zur Sonne , zur
Freiheit" . - ohdat a
ja c) hyväksytään. b
kohtaa vastustetaan , koska ehdotuksen hyväksymisellä ei katsota saatavan aikaan tarkoitettua tulosta .
5) tävalta ehdottaa , että Euroo an mestaruuskilpailut jalkapalloilussa päätettäisiin heti aloittaa. - ~ itystä kannatetaan .
11

•

ilppula selosti Stadion-säätiön
piirustuskilpailun Ohjelmaa.

johtokunnan

jäsenenä

Vakuudeksi

stadionin

Työv~en Ur~ei l uliiton liittotoimikunnan
Helsingissä liiton to i ,istossa 12/ 9 . 32 pide tyn kokouksen pöytäkirja .
Läsnä olivat T•• Vilppula,E • • Pul i , ~ .
Salonen , V. Vainio , !. •• Vuori,~lina Jääsyeläinen,I=. Altti , Y. Lerto , taloudenhoitaja J.Lla i,
sihteerinä H. laasonen.

•

Lue tiin ja hyväksyttiin

t/ n

~

pidetyn kokouksen pöytäkirja.

2

in seu 83vat 'kilpailuluvat:
1.2.710 kansalliset nyrk}reilykilp8ilut, Talikkalan Toveri t
19.20/ 11
"
~ainiki peilut, Vlrkauden Tarmo
"
painikilpailut , Kuusankosken Puhti
26 . 27/11
5.6./1.33
"
painikilpailut, Vuoksenniskan Vesa
!~ö~nett

•

~ .

3

l~erki tiin, että so s. dem. Bduskuntaryhr!ä, edus ta~ia t E. nan tnla
~ilio y.r.ovat jättäneet ~duskunnalle
0.0
markan suuruisen
muksen liitolIemMe ~älleen valtioavun nyöntämi~eksi.

,J.
ano-

4 .
Ilrnoi ettiin , että Ny tylän Koe on haastettu oikeuteen 0/10 ja
e ä se pyytää liiton taholta oikeus8vustajaa.F~ätettiin seurqa avustaa ja jä e tiin jutun hoitaminen taloudenhOitaja ~' . 1: amin hu leksi.

:: J.

Luet iin Taiva kosken :uo un uusi kirje,jossa se ilmoittqa,~ttä
seuran nis sma a 0 on myyty pakkohuutokaup'" la a hqise r:lnsta ""lr-1nasta, ' kä sen arvo on.Jätettiin edelleen taloudenhoit'Jja ..T.TI a l"1il"
uolkesi 1ita a juttua.
11m i et tiin, p tä .L"al t uIan lJ.'armo n 0 i 1reuden pL:.i::.. töysellä alrkau te-" tu : a es äIJC' '" vi t:·stb. valvonut nimi~ , ies on ltihe ~1Jyt ii tolle
seuran lopun orqi~uuden et ~k 4 penniä.
i-

-

7

<l.

Lue tiin r."urur ~overien t:ir 'el ä, "otsa se k. syy lii ton sclde ta
n.k. ·00ttorikerhoihin.1ä;, tettiin vastata,e tä ~oot+orikerhot ovat
porvari iittoon kuuluvia ja henkilöiden,jotka aikovat kuulua liittoomme,on er ttava niistä ja heidät ote aan uusina jäseniä seuroi himme.

,ta

uettiin 'l'urun ':Lyövuen Uimal"ien kirje,jossa se edelleen se ostaa osuuttaan vesipallo i u.'nes taruus]ri I-ailu-ri i taan.l ät... etti in eti kir.~elml:i "'i1leuta uusia toin --;npi ei tä , vaan että 22 8 pidetyn
kokouksen ä&tös asiasta pi etään ede leen voimassa.

-

-1-

Q

~.

hän

LU8v iin P. 1. ervon kirje,~o sa XR py-.fti....ii selvit~'sti:i
siitä mitEi on
tark itettu sillä,että hänet on pyydetty Iorjaan lG.he ettlvtin nyrkkeily:ou}~~ - ueen jo tajaksi ja "- L-le des sä on tiedoitettu
e tavään
valituksi U. onkanen ~aluu~erhoitaja selosti asiaa msiriten , että on
käynyt niin ikävasti, e ä .L~yrkkeilyjaoston phä tös ennen lii tto~oirri
kunnan vahvistusta oli pantu lehteen. l~: " tettiin pi ää oimikunnan
aikaisempi päätös voimassa "a ilmoittaa sattunut erehdys ,,-ervolle ja
pyytää häntä edelleen or"an ~oukkueelle "ohtajaksi.

l-

10 " .
Helmi ~aGsonen selosti ~a 'ula den tLmän keaäi stä toimintaa ja
ilmoitti, että taloudenroitc;jan kanssa on järjestetty J."ajul hteen
asu~ " aat talven a "aksi. Talon vahtina on V~inä Lehto
erheineen lcs tolasta.Työssä hän on Fajulahden naapuri talossa Hä~,ämäessä. alkkiok.si va "din toimestaar hän saa vapaan asunnon Pa~u12_ de~1 kei tti'":puolel- rt
la ja oiyeuden käytt~ä puuvaja a ja saunaa. IIyvåksyttiin esitetyt toirnenpi teet.
a11 :.
Ilnoitettiin , et ä aju1 8 ti on saarut UI' eilukentän la jentamiEeen
valti lta avustusta 85
nk.Selostettiin kentän la jentamissuunni-

telnia,jotka periaatteessa hyvåksyttiin ja määrättiin taloudenhoitaja hlami Naistoimikunnan kanssa huolehtimaan työn
alkuun saattami Lesta ja esi~tämään vielä tarkempi kustan- ,
nuslaskelma liittot imikunnalle.

Vakuudeksi

TUL :n liittotoimikunnan elsingissä
liiton toi~ istossa 19/9 ~idetyn kokouksen
pöytakirja .
Lä sn ~ olivat : T. R. Vilppula.E. A. Pulli,
'lina äaskeläinen.K . A. Vuori,Y. Leh to,
T. alonen . M . ~es k inen.V . Vain i o . Y.Lehto ja
taloudenhoitaja
la mi ja s ihteerinä
allekir'oittanut .
1

Luett iin ja hyväksytt iin edel lisen kokouksen puytäki rj a . (12/9 ).
2

Kuul tiin a merkitt iin pöyt "kirjaan,että t o i misto oli viikolla
myöntetr;~T t seuraava t ki l pa iluluvat ;
18/ 9 jalka - 'a pe s äpal~ o - ottelut , ~a~pe enra nnan Työ vaen Urh eilijat
ja Sorvalin Veikot ~a~pee n r anna ssa
18/ 0 ~al kapal lo-ottelu 1iuti s ten Pyrintö ja Tamm isuon Suonpdl jat
18/9 yleisurheiluottelu Turun To verit ja Hämeenli nnan i sa Häme enlinna ssa .
r.

~

•

. önnettiin seuraav a t k ilpailuluvat :
15 . 16/10 kensalliset painikilpailut , Kym intehtaan Kisa
22 . 24/10 kansa inv älis et pa inik ilpailut, Turun overit
6/11 kansalliset nyrkkeil~ilpailut,lyminteht aa n Kisa
12-13/11
"
'
Tiutisten yrintö
4

'.

5

.:i .

Hyv 'ksytti in liittoon s euraavat uucl et seurat:
Tampere en Työ vaen aisvo i mi stel ijat. 8 'asen tä
ispa lan Tarmo, lOO j äsenta , kum a i setkin Tam~ereen piirikuntaan.
L it to on pyr k ivän Toukolan ove rien anomus pan tiin pöydäl l e
a p ätett iin s euraa kehoittaa otta maan toinen nimi,kun Helsingin
piir ikunn assa on jo overit- n i minen seura,s ~ llä k~ytännössa tule vaisuude ~ s a voi olla haitaksi olla p iiriss ä kaksi samanni mi st ä seuraa .
6 '.
hYViiksytt i in l i i ttoon Mi l\.ko Föntinen ~a ~p eenrannan Työväen r heilija in kautta sem'an ja piir in suos i t telemana ilman ehtoja .
7' •

Luettiin 'ampereen piirikunnan k irjelmä, jossa s e ilmoittaa , että
se on antanut muistutuksen ~ a mp ereen Visalle siitä,että s e oli
järjestänyt kansallisen jal~apallo - ottelun ilma n asianoma ista lupaa . Hyväksytti in p iirin toimenpiteet.
8

'.

9

~.

Luettiin SAK:n kirjelmä, jossa s e pyysi yht eistoimintaan ammatill i sen valistus-ja pro ~ agaLda vii k on järj stamiseksi 30 /1ID - 6/11 .
Päätettiin lahettåä seuro ille kiertokirje , ' ossa kehoitetaan he itä
av u ~ taMaan k . o . vii kon tilaisuuksia oh'elm nsuor itukses sa ,li ~s i
k ehoi tetaan TUL-lehteh sill a viikolla 'ulkaisemaan alV\r~ ttiyh uis tys liikettä käs itteleviä kirjoituksia . -'l..iertok ir' een hyvliksyy puheen : ohtaja . SAK : lle ilmoitetaan myös tehty p~ä t ös .
Luet t iin S. Työvo.en 1 ayttämöiQen liiton k_r'e , '0 sa kutsutaan
liiton edustajaa heidan edustajakokoukse en sa 1 - 2/10 Tarpereelle .
ldätettiin lähettäa kir 'allinen tervehdys o.b.n es tyksen ji::i.lkeenx
4 b.<....nellä 1 vastaan . ' a st aeh dotuksena oli er-kilÖkoJ:. tair-en edust us .
1

Lue t tiin l;;:~r 'e rv:rikan -,a ivaa 'ar t Oir itukselta . 1.oimelllJ i t ee t
k ir 'elman j ohclos ta 'ä tett iin taloudenhoi ta 'a Klanin huo l ehs i.
11 ~ ;
.
luultiin alloilu'aoston Pet tö kse t liiton 'ö lkapallomestaruuskilpai lujen lo ppuo ttelupaikan maäraiimis essä ja luettiin Helsingin
ullervon ja Tampereen piir i toimikunna n sama a asiaa khsitt elevä t
kirjeet 'a päätetti in , et ~ ä loppuottelu pelataan am~ereella 25/9 .
12 ' .
, äätettiin naistoimikunnan ehdotuksesta ostaa h . • :n ajulahden
toi wi nasta tåna kesänä o t tama elokuva l~itol le 250 0 markan h innasta.
äät ettiin myös aistoimi kunnalle huo:'1auttaa ettei ilman liitto-

toimikunnan lupaa sillä ole 0 ikeu tta ryhtyä raha a v aa ti viin to imenp it eisiin olkoon kysymyksessu minkälaatuinen toi~intamuoto
tahansa .

I

13 " •

ehoitett i in toimis t oa p itarn~ä n luetteloa liiton omistamien
elokuvien eSittämi stilaisuuiksista ja tekemään ehdotuksensa
kuvien es i tämismaksuista .
1 4 ".

lmoitettii n ,että Hyvinkään onteva ja Mäntsalän Sisu PyytävÄt oikeusavustaja'a . Jätettiin taloudenhoi taja lQan in tehtäväks i
avustaa heitä lakkauttamisv ~a timusjut~is aa oikeudessa .
15

Päätettiin tutustua sihteeri Kostiaisen kongressiselostukseen
huomisesta TUL-lehdestä .
16

Päatettiin,että sa maa n iertokirjees een,joka lähetet aän amma t
tillisen valistusviikon johdosta lisatåän myös ra ittiusvalistus vii koa käs ittelevia ehdotuksia.
17 . •

1 yv i nk. än " ontevaa ja l~elsing i Töväen Opiston .i:'esb.palloili'oita ko~ keva 'uttu 'ate ttiin seu aavaan k okoukse en.

akuudeksi

cfJ ~ --. ' ,~ A ."'

6~c..rtO..~·

i-'

TUL:n liittotoimikunnan Helsingissä liiton
toiristossa 26/9 pidetyn kokouksen Pöytäkirja .
Läsnä olivat : U. Rinne,puheenjohtajana,E.
A. ul~i.K . A . Vuori,Elina Ääskeläinen ,V.Vai
nio,y . Lehto,K. Altti,T . H. Vilppula,talouden hoitaja J . Klami ja sihteerinä H. Paasonen .
1 ?

Luettiin ja hyvaksyttlin 19/9 . 2 pidetyn koJcouJcsen pöytäkirja.
2 ".

Hyönnettiin seuraavat kilpailuluvat:
2/10 pesäpallo - ottelut , Lohjan Louhi ja Helsingin Tarmo LOhjalla
9/10 uintikilpailut, Helsingin Työväen Uimarit
3

~ .

uul t : in, ettd ~ampereen Kisatoveri t olivat järjestäneet kan sallisen jalkapallo-ottelun ilman lupaa , mutta katsottiin kir'een vaihdossa tulleen erehdyksen, jonka vuoksi asia ei aiheuttanut
muita t ) imenpiteitä .
4

Hyvhksy ttiin liittoon seuraavat uudet seurat:
Turun h,iri, 55 j äsen tä, Varsinaissuomen piirikuntaall,
Toukolan Teräs, 46 'äsentä , Helsingin piiri kun taan.
5 v~ .

,{erJci tti in pö y täkir jaan kuulluksi Helsingin ullervon kirj e,
jossa se valittaa tyytymättämyyttä liittotoimikunnan päätökseen
jalkapallomestaruuskilpailujen loppuottelun paikan määräämisessä.
6

.

es l~8telti in liiton elokuvien esittämismaksuista liiton 'äs enseurojen tilaisuuksissa ja myös toi~n työväen järjestöjen ni itä
pyytäessä . Jätettiin asia toimiston huollettavaksi , mutta toivottiin,ettii maksut toisilta työv8.enji:l.l' jestöiltä olisivat korkeammatx
kuin omilta seuroilta.
7

-' .

Hyvb.ksyttiin taloudenhoitajan esittämä ajulahden urheiluken t8.n laajentamissuunnitelman kustannusarvio , joka on 16 - 17 .000 markkaa .
8

•

Tutustuttiin Nyrkkeily jaoston kirjalliseen mielenilmaisuun Norjan jOuJckue en 'ohtajakysymyksessä ja päätettiin lähett8.ä molemmat puheenjohtajat neuvottelemaan kysymylcsestä jaeeton kanssa . Lisäksi päätettiin ~ 8.8.nestyksen jälkeen 3 8.änellä 3 vastaan puheen'ohtajan hanen ratka i stessa.ett8. JOhtajakysymys otetaan esille uudes taan :- enj iillceen, kun on neuvo tel tu Nyrkke ily j ao ston kanssa .
9 '" .

Paatettiin ,etta liiton jäsenseurojen suhteet Helsingin Työväenpiston pesäpalloilijoihin p idetään niinkuin 9/5 pidetys sä kokouksessa on p ~ätetty,lisiiten.että kussakin tapauksessa on tehtävä il moitus asianoma iselle piirikunnalle .
10
Fäb. tettiin l urun Toverien jäiipallomestaruuskilpailujen- matkakutu_
korvauspyyntökirjelmään vastata,ettei liitto voi sitä maksaa,koska
h eille säärlöjenmukainen k orvaus Varkaudes ~ a on jo suoritettu ja
koska Jca tsotaan ettei liitto ole tehnyt sellaista,ett8. se olisi
niistä taloudellisesti vastuus sa .
11

~ .

uult i in ~ehtiv a liokunnan e s itys , jo s sa se ehdottaa,että lii ton aänenkannatta -' ien .' oulunumer 8iden j Ulkaisemisessa tehtiiisi in
supistuksia taluudelli s ista s yistä 'a että TUL-lehden joulunumero
Julkaistaisiin 32-si vuisena ilman erikois i a kansilehtiä ja että
TyöliiiSna isten urheilule~ den joulunumero Julkai s taisiin s - mansuuruisena kuin ennenkin , mutta että ma rraskuun numero siihen yhdistet ~
täisiin. Hyv~ks y ttiin - ~adotukset ja velvoitetti in lehtien toi~ i 
tusneuvostot mainittuihin toim enp iteisiin .
12 •
Kes ~\.us t el tiin osanotos ta l!.'uroopan jalkapallomestaruuskilpa ilui h in,mutta jätettiin a sia pöydalle siksi kuin sa a daan Saksasta tarkemmat tiedot osanoton taloudellisista järj es tel~istä .

---

L

~

•

.hoesku te l tiin p lkint o jenjakojär j es telmäs tä ja J,\.ansainvä li'"
sen liittomme vii me kongressin pä' töksestä mainitussa asia s sa
°a valittiin komitea-Vuori ja molemmat puheenjohta °at- miettimään
keinoja miten hansainväliEen liiton tekemaä päätöstä meillä
ryhdytään to$euttamaan .
14 .
uultiin aelsingin Kullervon kokoukseen saapunut kirjelmä ,
ja päätettiin lähettää se lausunnon sa am ista varten alloilujaostoon .

akuudeksi

~~d'~,

r·L ;n liittotoinikunnan Helsingissä
liiton toi istossa ~/10.3 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Sa a:::,uvilla oli va t : • H. Vilpuula , •
Rinn e , ~lina Jät:i.:::keläinen , ·f . Vaillio , ::";. •
TUll i,l •• Vuori,Y. lltti,V. Lalprma ,
talouden oit"'ja J . . .lami ja c::ihteerinä
He mi ,eao~onen .
1

.

Luet tiin 'a hyVäksyttiin ?6/? :~2 • ide tyn kokouksen pöyt' kir ja.
2 :.
1 mOitettiin,että viikon aikana oli myönr.etty seuraa 'lzlat kiluailuluvat :
~ 2/1 ja lkapallo- 0 ttelu Hämeenlinna n ·\.i8a ja Tampereen .l'i sa toverit H~meenlinnassa
2/10 jalkapallo-ottelu
helsingin Visa- orvoon Veikot Helsingissä .
'7.
~

il o

il"y.örmettiin seuraava t kilpailuluva t :
°710 '''"äntL.n Va 0 ja Vaasan Toveri t nyrkkeilyottelu ,räntässä
5-6/11 kansalliset painikilpailut,Sortavalan onnistus
6/11 ryrkkeilyottel:\l Helsinki - Tampere Helsingissä
4 ' •

,~

Hyvtksytti in liitt on seuraavat uudet seurat :
uuhimäen Töpinä,
2Z
jäs entä,
ft
SQ rijärven Ponsi,
17
Tis an ~-uija,
22
"
Sotkuman Ponteva

~eski

ft

k

"

"

1

suomen

Karjq

k.

I1n

ytö än euhan hyväksyminen siirre tiin se~aavaan kOkoukseen ,
un [: eura iirikunta jakornl"1e mukaan kuului.. . i l.uopion pi i,riLuntaan,
utta ~e itse pyrkii J."eskisuo en iiriin , uålin piiS,te tiin tierus tella }.uopion "pii ri to irnikunna~i m~,e.ti ")ide ta s~~ , 911a i moi t+~
en.., ett
i liittotoiMikunn311a
ole va~tåan seuran ~-eskisuomeu
'"
.
,i '4

pllrlln

~

u linlSP,S a.

1"

n

'"

.1.

lue tiin helsingin ;ul ervon ~ir~elrä,jossa se pvytää j o lkapal ome8+cruuskilr~i ujen op~uottelua uudelleen elqttava si
~ :ph~ tettiin,8tt~ koska taloudelliset sei'at kil~ailujer- oLnistumis e .si 0 i va t äärä" vil""TY'ä t ottelupa ika n p' ä ttämis ess ,""i voi/
da enä;' uu ta ottelua järjestää . ':::i.. L. ilmoi te"';aan 1 ull~rvoll&.
6 ~.
Tutur~uttiin Pis alan Älun om2i~uuden o~tanisjuttuun ja päätettiil octaa lupttelon mukainen seuran VOiMistelu-ja urheiluväline omaisuus iitolle 4
~arkan hinnasta.isian lopul inen jär.'es+ely jäte'ttiin
'budel' ')i t,"j an 1...01 pksi.
L'

7 ., .

iin uir-ti;roc-ton esitys,~oc;c;~ e pyysi liittotoi iJcun""'an
~u kai[e'"".aan &[~"":':kC'ensä vesi:palloT'1Pc;t'1ruuskilrnilu~utussa ja
päLte iin,että ~oska pa~tös on ~iAloitettu MO nr~il e asianoffiaic;il e seuroi le,8° ~ii~tää t~llä k rtaa,eikä c::itä ,'ulkais a
~ 1'JJ-l eh der' s ä.
Ve . . i 9 1 eC' tar 'usr.1i tgll i t P~i::. tettiin PYJtäL pois t:1run TyöVä n
irna:eil a.Lii to lU~8ct1q ne ta' _is in.
1\."1

8 ~.

u

tiin ~E:. hyvtiks. t iin pesä!'1

U ~ 9S ! äkic::en :utu s .

('

('>

0;0

ston esi tys

turk'~

.

"
u ... " tll+ i ' }1 'i'urussa idp-I;tyjer pOik"'lP ei U'l')' ivier
Da "p~ tetti'n suori taa ~i 'stä tu ut t8? io joka ei
.. arkan s'C.'J..1"Uin p l1 J
1

se

p

.:1.

Le tiv')
io]cunr"'Yl A::itvcc:es ä kef~u<' e tiin Työläisn"'lis 9n Ur 1
ei u e " 6 r il''''es . . ;;'1''1iE'PE [. ~~-1 vuorr.a.lä:...tet iin,ettL. p tiv r l1 kunta neuvotel~ on nsin r"'ic:: i i~l1:rnan kanssa asiasta ja
senjä keen asis OtAtA3n uude een _il~ .
1
"
u" tiin talou(len~o' a:alta "'"Me""i'r 31~is n tovnreitten ~uullni
te mistf'l 1i 'tJ . ""e a oudp ise.::t.:i tukemisekki.?är'tettiin lä etttää kii oski~je :a sa~n a antaa mmutoja liiton toimmnnasta
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~yöväen Urheil~iiton

liittotoimikunnalle,

Helsinki.
Kuultuamme päätöksen, koskien Norjaan lähetettävän nyrkkeilijäin liittojoukkueen johtajaa, haluamme arv. liittotoim1kunnan
tietoon saattaa seuraavaa:
Kuten nyrkkeily jaoston pöytäkirjoista huomataan, päätti
jaostb kokouksessa~ yksimielisesti ehdottaa arv. liittotoimikunnalle tove Usko Ronkasta Norjaa lähetettävän liittojoukkueen
joht~jaksi.
Kokouksessa jossa päätös tehtiin ei eS1tetty ketään
vastaehdokasta, koska nyrkkeilYJBoston tiedossa ei ollut henkilöä
joka ansioittensa puolesta 01ia1 voinut tulla kysymJkseen nyrkkeilijäin joukkueelle johtajaa valittaessa. Aika1semmassa jaoston kokouksessa jossa JohtaJas*a alustavasti keSkusteltiin, mainitsi kyllä liittoto'im1kunnan edustaja tove Pulli, että johtaja
olisi n1mettävä maaseudulta ja hän p1täisi sopivana joko to • Tervoa tai Pitkäsiltaa. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta jaoston jäsenien taholta, koska pidettiin liiton ja sen nyrkkeiliJäin
edun mukaisempana tove Ronkansen valinta joten valintaa ei sa1si
vaikuttaa se onko henkilö maaseudulta vai kaupungista, vaan valinta
on tehtävä silmällä pitäen koko liiton etua.
Koska a.rv. liittotoimikunta on päätöksessään kuitenkin tullut päinvastaiseen tulokseen kuin mitä nyrkkeily jaoston yksimielinen päätös edellyttää, niin haluamme arv. liittotoimikunnalle johtajakysymyksen selvittämiseksi esittää seuraavaa:
Kuten arv. liittotoimikunta tietänee, on tove Ronkanen liittomme nIrkkeilyn uranuurtaj ia jaon hän enemmän kuin kukaan tällä
hetkella mukana oleva nyrkkeilymies tehnyt liittomme nyrkkeilyn
. hyväksi. Hänellä on kunniakas aktiivinyrkkeilijän nim1 niin kotikuin ulkomaillakin. Erikoisesti on hänen nimellään kantavuutta
Norjan toveriliiton jäsenistön ja johtohenkilöiden keskuudesss t
minkä liiton alaisen seuran kilpailuihin hän osallistui erittä1n
hIvällä menestyksellä nyrkkeil~me alkuaikoina. Tämä seikka sinänsa jo asettanee hänet e1ttämättä etutilalle johtajaa valittaessa
NorJaa lähtevälle joukkueelle.
yös lähtevän joukkueen jäsenistön keskuudessa nauttii tove Ronkanen ehdotonta luottamasta ja
arvonantoa koska hän on meidän nIky'hetken paras kilpailutuomarimme
ja eteväksi tunnettu treenari. Namå seikat ovat erittäin tärkeitä
Joukkueen kilpailullisen menestymisen kannalta.
Mitä tulee tove Ronkasen ruotsinkielen taitoon, n11n sa~e
arv. liittotoimikunnalle ilmoittaa, että hän on aikaisemmin tehnyt
matkan Norjaan kielellisen ~uolen IDilläänlailla haittaamatta.
yös huomautamme, että kaik111a Norjassa käyneillä liittomme jäsen11lä on perillä ollut käytettävissa kykeneviä tulkkeja sillä
suomenruotsilla ei Norjassa juuri aikaan tulla vaan on tulkkia
ehdo~tgmasti käytettäva. Näin ollen ei kielellinen puoli asettane
estemtä ~ov. Ronkasen välintaan nähden.

Edellä esittämämme toivomme arvo liittotoimikunnan
huomioon ottavan ja tarkistavallsa kantansa k.o. asiaan nähdenl,
sillä r~hkenemme otaksua ettei arvo liittotoimikunta ole päätöstä tehdessään huomioon ottanut ..kaikkea s'tä mitä olemme eaelläolevassa esille tuoneet.
Myös haluamme arvo liittotoimikunnan tietoon saattaa,
että nyrkkeily jaosto, jonka pitäiJi edustaa alansa erikoistuntemusta. on oman alansa kys~yksessä tullut aivan päinvastaiseen
tulokseen kuin arvo liittotoimikunta. Tämän katsomme olevan merkkinä siitä ettemme nyrkkeily jaoston jäseninä edusta alaamme liittotoimikuntaa tyydyttavällä tavalla joten katsomme olevan pakoitetut eroamaan jaoston jäsennyydestä ellei arvo liittotoimikunta katso voivansa tarkistaa kantaansa k.o. johtaja-kys~ykseen nähden.
Siinä tapauksessa, että arvo liittotolmikunnan päätös pakottaa meidät eroaamaan jaoston jäsenyydestä, tulemme eromme syistä antamaan
seikkaperäisen selostuksen llittoneuvoston kokoukselle joka on
meidät jaoston jäseniksi hyväksynyt.
Helsingissä syyskuun 23 p:nä 1932.
TUL:n nyrkkeily jaoston jäsenet:
T. Pel tonen.

O. Louhimo.

E. K. Kalervo.

jaosjäsenet:

O. Viander.

J. Suokas.

P. Ronkanen.

TDL:n Nyrkkeily jaosto.
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