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Pusulan Urheilijat - 58 50 vuotta 

Historiaa 
- kirj. Olavi Skog. 
Uuden seuran syntymisen perusteita 

Jo ennen sotia toimi silloisessa Pusulan pitdjassS useitakin urheiluseuroja. Pusulan Jousi 
oli toimivista seuroista nSkyvin ja senkin toiminta jatkui aina 1950 luvulle. Mihin siis viela 
yhta seuraa tarvittiin? 
"Emme ole perustamassa uutta siksi, etta urheiluseuroja olisi Pusulassa liian vShSn, 
vaan siksi, ett£i niitd on liikaa." 
Sanat lausuttiin Valoniemessa, vieia silloin kayttekuntoisessa tydvSentalossa Pusulan 
kirkonkylassa keskusurheiluseuran perustavassa kokouksessa. 

Sitd ennen oli kuitenkin jo tapahtunut jotakin. 

Silloin kunnan urheiluohjaajana toiminut Pentti Toiviainen oli kutsunut urheiluvakea koolle 
Pusulan kunnantoimistoon. Pdivdmadrd oli 19.1. 1958. Kutsua noudatettiin; paikalle 
tulleet seurat ja niiden edustajat: Ikkalan Yritys: Reijo Nurmi, P. Joenrinne, E s a ja Esko 
Leino. KarisjSrven Kajastus: Oiva Kaijala. KoisjSrven Hiiden Voima: Yrj5 Eloketo, Mauno 
Vesikkala, Keijo Maittila, Aimo Uusitalo ja Tarmo Koskinen. Pusulan Jousi: Lauri Laine, 
Sulo Selenius, Hemmo Linnakivi, Ahti ja llmo Tyysteri, Reijo Suominen, Jorma Aaltonen, 
Viljo Lehtola, Taisto Palenius, Ari Helenius. Urho Silfver, Erkki Keto, Eero Martinaho, 
Mauno Rdikkdnen ja Leo Rautanen. 

Neuvonpidon sihteerina toiminut Pentti Toiviainen on kirjannut tilaisuuden 
puheenjohtajiksi Yrj5 Elokedon ja Lauri Laineen. Alustuksessaan han toi esille 
pitdjdseuran mukanaan tuomia etuja seuratoimintaan seka urheilutoiminnan 
etvyttdmiseksi koko kunnassa. Vilkkaassa keskustelussa tuli selvdksi, ettd Pusulan Jousi 
oli ehdoitta pitajdseuran perustamisen kannalla, muut toivoivat seurojensa jddvdn 
edelleen olemaan, mutta vuosikokouksiin toivottiin Pentti Toiviaista perustelemaan 
pitSjdseurahanketta. Mikdii vastaanotto olisi mydnteinen. valittaisiin pitajdseuran 
perustamista valmistava toimikunta. Neuvonpidon mielialaa kuvastaa, ettS tdma 
toimikunta valittiin jo tcissd ttlaisuudessa ik^gin kuin etukdteen. Seurojen edustajat 
toimikunnassa: Kajastus: Oiva Kaijala ja Aarne Rantanen. Jousi: Eero Martinaho, 
Hemmo Linnakivi. Hiiden Voima: Antti Anttila ja Yrjd Eloketo. Yritys: E s a ja Esko Leino. 
Kokoon kutsuja: Pentti Toiviainen. 

Uusi seura perustetaan 

Palaamme alussa mainittuihin, Pusulan Valoniemessd lausuttuihin sanoihin. Lausujana 
oli Lauri Laine. Han perusteli viela nakemystaan turhan monista seuroista: "Urheilujoukko 
on nain muodoin hajaantunut liian moneen kastiin. Taman seuran tarkoitus on, etta 
kaikkien seurojen jasenet lahtisivat urheilun tielle ja liittyisivat tanaan Pusulan 
Keskusurheiluseuraan, jolloin saataisiin voimakkain joukkue edustamaan Pusulaa pitajan 
ulkopuolelle." Nain Lauri Laine oli avannut pitajaseuran perustamiskokouksen 29.3. 
1958. 



Seuran syntymista valmistava toimikunta oli onnistunut, kokouksen kolmas pykSIa 
nimittain mainitsee: Kokous katsoi, etta ko. seuran perustaminen on taiia kertaa 
tarpeellinen j a paatti perustaa keskusurheiluseuran. 
Monista esiin tulleista mielipiteista huolimatta paastiin yksimiellsyyteen my6s seuran 
nimesta: 

Pusulan Urheilijat - 5 8 oli perustettu. 

Ilmiselvin yksimielisyys vallitsi puheenjohtajan valinnassa. Vaihtoehtoja oli tuolloin vain 
yksi: Lauri Laine. Seuran sihteerin valintakaan ei tuottanut vaikeuksia: Pentti Toiviainen. 
Seuratoimintaan paatettiin ottaa yieisurheilu, hiihto, pesapallo ja suunnistus. 

PU-58:n ensimmaiseen johtokuntaan valittiin alueellista kattavuuttakin silmaila pitaen: 
kirkonkyiasta Eero Martinaho ja Hemmo Linnakivi, Hyonolasta Sulo Selenius ja Pauli 
Puisto, Hyrkkoiasta Eino Ojanen, Karisjarvelta Aarne Rantanen ja Oiva Kaijala, Ikkalasta 
Lauri Manninen, Hirvijoelta Onni Dahl, Koisjarvelta Yrjo Eloketo ja Kaukelasta Leo 
Rautanen. 
YIeisurheilujaostoon valittiin puheenjohtajaksi Pentti Toiviainen, jaseniksi Lauri 
Manninen, Kustaa Kannisto kk, Veikko Partanen HyrkkSia, Paavo Hallamaa Marttila, 
Aarne Rantanen, YrjG Eloketo ja Oiva Dahl Hirvijoki. 
Pesapallojaoston puheenjohtajaksi valittiin Hemmo Linnakivi ja jaseniksi Pertti Isoniemi 
Ikkala, Aarne Rantanen seka Veikko Hyytiainen kk. 
Nlin tarkeata kuin olikin saada syrjemmdlia olevat kyiatkin mukaan toimintaan alusta 
lahtien, oli kuitenkin luonnotlista, etta keskeinen perustavista seuroista oli Pusulan Jousi. 
Aatto Juolahti, itsekin pitajamme urheilun ja muunkin eiaman tukipilareita, on eraassa 
myohemmassa lehtihaastattelussa todennut: Pusulan Jousi oli perusta. 
Johtokunta otti vastatakseen hiihto-ja suunnistusjaostojen tehtavista. 
Yhtenaisen verryttelypuvun hankinta paatettiin aloittaa mallipukujen tilauksella. 
Aikuisten jasenmaksuksi sovittiin 100,00 mk, nuorten 30,00 mk. 

Ensimm§inen toimintakertomus 
Kesken vuotta perustetun uuden seuran vuosikertomus kasitti seitseman kuukauden 
toiminnan. On todettava, etta uunituoreen seuran saavutukset olivat erinomaiset. 
Pitajasta lOytyi urheiluvakea runsaasti ja mita mainiointa, osallistuttiin joukolla. 
Yieisurheilu 
Seura jarjesti jasentenvaiisia kilpailuja neija kappaletta, osanottajia yhteensa kaksi ja 
puoli sataa, yhden jarjestetyn piirikunnallisen kilpailun osanottajamaara kohosi 
seitsemSankymmeneen. 
Pentti Toiviainen juoksi seuran 100 m:n ennatykseksi 10.9 ja Veikko Partanen hyppasi 
korkeudessa 180. Nailia tuloksilla saavutettiln myds SVUL:n Uudenmaan piirin 
mestaruus. 
Pm-kisoissa saavutettiln lisaksi yksi kolmas ja yksi neljas sija. 
Piirin yu-tilastossa oli PU-58 14:s 80:sta seurasta ja maaseutuseuroista neljas 
Janakkalan, Pornaisten ja Mantsaian jaikeen ja kuului I - luokkaan. 
Seuran mainittavimpiin ennatyksiin kuuluivat jo mainittujen lisaksi Toiviaisen pituustulos 
683 ja Taisto Paleniuksen keihas 60.37. Nama, samoin kuin Partasen korkeustulos 
paranivat viela seuraavina aikoina. Seuralla oli alusta saakka myds kohtuulliset 
viestijoukkueet seka ruotsalais- etta 4 x 100 m:n viesteissa. 
Tuohon aikaan olivat seuraottelut arvostettuja tapahtumia. Yleisurheilussa seurattiin 
Pusulan Jousen jalanjaikia, niinpa seuraottelu Nummen Kipinaa vastaan oli 



paikkakunnan "Ruotsi - Suomi." NeljSn seuran ottelu KipinSa, Sammatin Sampoa ja 
Karjalohjan Urheilijoita vastaan ja kolmen seuran mittelot LSyliaisten Lujaa ja Karkkilan 
Poikia vastaan olivat odotettuja nekin. NeljSn seuran kamppailun PU-58 
syntymavuotenaan voitti, mutta kolmen seuran ottelussa oli Karkkila parempi. 
Luokiteltuja yleisurheilijoita kirjattiin 85 kappaletta. 
Verryttelyasuksi valittiin punainen pusero j a mustat housut, urheilupuku kSsltti mustan 
paidan ja valkeat housut. 
Pesapallo 
NeIja ystSvyysottelua ja seitsemfln harjoitusottelua jarjestettiin. Jaosto oli tyytyvainen 
yliattavan suureksi kasvaneeseen harrastajajoukkoon. 
Hiihto ja suunnistus 
Talveen ei ensimmaisena 7 kuukauden tilastokautena ehditty, mutta suunnistuskilpailuja 
jarjestettiin kaikkiaan neljat. Silloin mukana olleet muistavat kirjavan karttatilanteen. 

Perustamisvuoden toinen toimintakertomus 
Johtokunta, jaostot 
Johtokunta paatti elvyttaa jasenkeraysta ja aloittaa tanssien jarjestamisen. Johtokunnan 
jasenistb taydentyi lokakuun vuosikokouksessa Evert Skogin nimelta. Hanet valittiin 
myds yu-jaostoon Martti Vainion ja Sulo Seleniuksen seuraksi. Jaostoa johti edelleen 
Pentti Toiviainen. 
Valittiin myoskin hiihtojaosto. Sen puheenjohtajaksi tuli Leo Rautanen ja jaseniksi Hannu 
Tyysteri, Lauri Laine, Martti Vainio ja Kalle Koho. 
Pesapallojaoston vetajaksi tuli Pertti Isoniemi ja jaseniksi Kalevi Vuorinen, Harto ja 
Hemmo Linnakivi seka Ari Helenius. 
Lauri Laine jatkoi puheenjohtajana, Eero Martinaho varapuheenjohtajana seka Pentti 
Toiviainen sihteerina. 
Naisjaosto valittiin ensi kerran ja sen puheenjohtajaksi nimettiin Alii Rautanen. 
Jasenmaara kipusi 205:een. 
PitSj§seura 
PU-58:n pyrkimysta todelliseksi pitajaseuraksi ilmentavat kirkkopyhan vietto ja 
talkootoiminta kotiseutumuseon tiimoilla. Seuraneuvojakurssille osallistuttiin innolla. 
Kunnan urheiluohjaajan palkkaaminen ratkesi vaanndn jaikeen mydnteisesti; 
urheiluohjaajan palkkaan lOytyi sittenkin varoja. Toivianen saattoi jatkaa erinomaisen 
laaja-alaisesti asiantuntevasti ja innostavasti koko kunnan urheiluohjaajana. Naista 
lahtCkohdista jatkui valmennustyd PU-58:n parissakin luontevasti. 

1959 
Seuran toinen toimintavuosi oli perustamisvuotta tuloksekkaampi. Yieisurheilu oli 
ykkoslaji, mutta hiihto teki vahvaa nousuaan. 
Yieisurheilu 
Seuran kirjaama osanottajamaara jarjestamissaan kilpailuissa kohosi yli yhdeksan 
sadan, luokiteltuja urheilijoita oli kaikkiaan 73, 9-15 -vuotiaita kahta vaille kaksisataa. 
Toiviainen on kirjannut seuraottelut tarkeimmaksi toimintamuodoksi ja mainitsee 
vuosikertomuksessaan Lohjan halkijuoksun, johon seura ensi kertaa osallistui. Taman 
kymmenen kertaa 300 m:n viestikisan B - sarjan PU - 58 voitti. 
Seuraottelut olivat edelleen tarkeita tapahtumia - myos yieison mielesta. Kolmet seuran 
jarjestamat seuraottelut kerasivat yhteensa yli seitseman sataa katsojaa. Kolmen seuran 
otteluun tuli Layliaisten tilalle kova sana: Vihdin Viesti. Toiviainen paransi seuran 
pituusennatysta; tulos 692, Veikko Partanen hyppasi korkeuden ennatykseksi 187. Seura 
oli Uudenmaan piirin maaseutuseuroista 4:s ja kuului edelleen ensimmaiseen luokkaan. 



YIeinen kiinnostus paikallisia urheilutapahtumia kohtaan oli tuohon aikaan nykyaikaan 
verrattuna tuntuvaa. Mydskin paikallistehdet uutisoivat kilpailujen ttimoilta kuulumisia 
mieleliadn. ErddssSI numerossa todettiin, ettd Pusula oli saanut hyv£in uuden 
urheilukentSIn, mutta toimitsijoita saisi lehden mukaan olla enemmSn. Lehti paheksui 
kahta asiaa: Toimitsijan ei sopinut polttaa kentdn puolella tehtdvddnsa hoitaessaan eika 
yieisdd saisi pdSstdd juoksuradalle ja kentdn puolelle kilpailujen ollessa kdynnissd 
lainkaan. 
Hiihto, suunnistus 
Harjoitusluontoiset neIja suunnistuskilpailua palvelivat myds hiihdon kuntopohjan 
iuomisessa. 
Ensimmdisend toimintatalvena nousi hiihto heti valtalajiksi yieisurheilun oheen. 
Erinomainen oivaltus oli ns. kyldhiihtojen keksiminen. Seura tarjosi apuaan eri kylissd 
tapahtuviin kilpailuihin ja ndin saivat kyldl^iset paitsi kilpailuja katsottavakseen myos 
raivattuja latu-uria palvelemaan rauhallisempaakin hiihtelyd. 
Seuraottelu Nummen Kipin£id vastaan oli lumiilakin talven tapaus. Seura yisi 
seuraluokittelussa toiseen luokkaan. Poikien hiihdossa yIsi toiseen luokkaan kaikkiaan 
yhdeksan hiihtajaa, joukossa mm. Aatto Juolahti. TyttOjen toiseen luokkaan yitivat Raija 
Erhid, Marja-Liisa Kaijala ja Airi Mattila. 
Pes&pallo 
Seura osallistui perussarjaan ja voitti neljdnnen lohkon. Harjoituksiin osallistuttiin 
edelleen kiitettavasti. Paatettiin tilata yhtenaiset peliasut. Ystavyysottelussa Hangon 
Hyrskyja vastaan tapahtui kerrotun mukaan hauska episodi, kun Pentti Toiviainen aloitti 
PU-58:n sisavuoron ja pamautti takarajalta lapi juosten helposti "kunnarin". Hankolaisten 
kerrotaan kysyneen silmat pyOreina: "Onko ne kaikki tommosia?" 

1960 
Yieisurheilu 
Ensimmaisissa kansallisissaan 3.7. sai jarjestava seura kaksi voittoa: Jorma Aaltonen 17 
- vuotiaiden pituudessa tuloksella 603. Miesten 4 x 100 m:n viestin voitti jarjestavan 
seuran kvartetti. Kisojen tahtivieraana voidaan pitaa Henrik Hellenia, joka kehui 
korkeushyppypaikkaa hyvaksi. 
Seuran nuorissa yieisurheilijoissa oli useita alueen ja piirinkin parhaimmistoon kuuluvia. 
Seka nuorten etta yieisten sarjojen seuraottelut olivat edelleen tarkeita tapahtumia. 
Seuran todellisiksi lupauksiksi jo aiemmin osoittautuneet Arto Usenius ja Jorma Aaltonen 
kunnostautuivat nimenomaan hypyissa. Arto hyppasi kolmiloikkaa 13.50 ja pituutta 655. 
Jorman pituustulos oli 637, mutta hanen 6 - ottelupisteensa 3060 kertoivat 
monipuolisuudesta my6s heittojen osalta. Pentti Toiviainen valitettavasti jatti PU-58:n ja 
edusti jo seuraottelussa Nummen Kipinaa. Kunnan urheiluohjaajavakanssi jai tayttamatta 
maararahojen puuttumisen vuoksi. 
Karkkilan Pojat jyrasi seuraottelussa ja kohosi valioluokkaan. PU-58:n oli tyytyminen 
toiseen luokkaan. 
Luokiteltuja urheilijoita oli 25, kaikkiaan viiden viestijoukkueen aika oli myos 
luokittelukelpoinen. Yksi tulos oli erityisen merkittava. S e juostiin Olympiastadionilla. 
Hiihto 
Kaksitoista poikaa ja kolmetoista tyttda luokiteltiin toiseen luokkaan, kolmanteen 
vastaavasti kuusi poikaa ja neIja tyttda. Leo Rautanen ja Martti Rantala olivat kovia 
nimia miesten puolella. Paikkakunnan hiihtotapahtumista on mainittava Lohjan Marian 
viesti, ns. "Rakettiviesti" seka Lansi-Uudenmaan suurhiihdot. Pusulan hiihtotapahtuma oli 



kunnan mestaruushiihtojen ohella koulupiirien vdlinen viesti. IV alueen mestaruushiihdot 
jarjestettiin Pusulassa. 

Monien vuosien saatossa ja useiden henkiI6iden tehdessa muistiinpanoja ei kaikki 
vaittamatta saily jaikipolville kirjallisessa muodossa. Nain ollen on meidan 1960 kolidalla 
ja PU-58:n aikaa luotaillessamme luotettava muistitietoihin. Naihin turvautuen 
saattaisimme historiaa viela nytkin taydentaa. Talia kohdin on tyydyttava sanomaan: 
palataan! 

1961 
Yleisurtieilu 
Kirjattiin, etta seuralla oli 5 seuraneuvojaa ja yksi valmentaja. Seuran jarjestamissa 
19:ssa kilpailussa oli 662 osanottajaa. Luokiteltuja urheilijoita oli kaikkiaan 78 nuoret ja 
pojat mukaan lukien. 
Jasenmaara kohosi 314:aan. 

Parhaita tuloksia olivat Veikko Partasen 190 korkeudessa ja Taisto Paleniuksen 64,45 
keihaassa. Veikko Partanen oli sita paitsi pm-kisojen kymmenottelussa kuudes ja sijoittui 
piiriottelussa korkeudessa toiseksi. Arto Usenius sijoittui SM-kisoissa 17 -vuotiaden 
poikien sarjan pituudessa neljanneksi ja voitti piirin mestaruuden. Saman sarjan llkka 
Kilpinen otti 300 m:n matkalla pm-pronssia. Seuraottelujen kohdalla elettiin hiipumisen 
alun aikoja. Kova sade haittasi ottelua Kipinaa vastaan eika Karjalaohja ja Sammatti 
saaneet taytta joukkuetta neljan seuran otteluun. Kolmen seuran ottelun voitti jaileen 
Karkkila, mutta PU-58 kukisti Vihdin viestin sijoittuen toiseksi. Samojen seurojen nuorten 
ottelun PU-58 sen sijaan voitti. Seura saavutti seuraluokittelussa ykkdstason. 
Maastojuoksu kuului seuran kilpailuohjelmaan. 
Hiihto 
Seura saavutti ensi kertaa ensimmaisen luokan myds hiihdossa. I -luokan hiihtajia oli 
seuralla kuusi nuorta urheilijaa, Kyllikki Orn, Raija Erhio, Merja Laine, Markku Maittila, 
Erkki Jaalama ja Juha Laine. Merja ja Juha Laine ovat Lauri Laineen perillisia. Eivat 
pudonneet omenat kauas puusta! Pitajan mestaruuskisat kerasivat toista sataa 
osanottajaa. 
Suunnistus 
Jarjestettiin kolmet kilpailut, paaasiassa kuntourheilun merkeissa, kuten Lauri Laine 
vuosikertomuksessaan toteaa. 

Sihteehasiassa vallitsi suuri vathtuvuus. Olavi Skog aloitti. mutta asevelvollisuus kutsui ja 
tilalle tuli Jorma Aaltonen, joka puolestaan meni Vierumaen opistoon kouluttautumaan. 
Lauri Laine liitti puheenjohtajan tehtaviinsa myOs sihteerin hommat, Sulo Selenius tosin 
kirjoitti kokousten pSytakirjat. 
Seuran merkkikilpailun voitti Harrl Linnakiven ehdotus. Tilattiin seka metalli- etta 
kangasmerkit. 
Pesapallosta ei vuosikatsaus kerro. 

1962 
Hiihto 
Tapaukseksi muodostui veteraani Eero Kolehmaisen osallistuminen seuran jarjestamiin 
ensimmaisiin kansaHisiin hiihtoihin. Tiukka oli yieisen 20 km:n kisa, silta Paavo Mitronen 
voitti 44 - vuotiaan Hamytsaaren isannan vain sekunnilla. Tosin Mitronen myohastyi 
lahddsta puolisen minuuttia. Sankka oli ihailijajoukko Kolehmaisen ympahlia. Han kilpaili 
naissa Uudenmaan maisemissa ensi kertaa, mutta Pusulassa han oli oilut kerran 



ajkaisemmjn. Silloinkin oli asia oIlut todellinen ja tdrked: hdn osti Pusulasta lehmdn. Eero 
kSvi heti hiihdon jaikeen tapaamassa liikekumppaneitaan ja niin Ahjolan 
palkintoseremoniat hSnta odotellessa hieman. myohastyivat. Kymmenen ja viiden 
kilometrin latuihin olivat kilpailijat poikkeuksetta erinomaisen tyytyvSisia. 
Muuten oli talvi hiihtopuolella tavanmukainen viesteineen ja seuraotteluineen. Koko 
olemassaolonsa ajan on PU-58 piti osaltaan huolta myos kansanhiihdon 
suoritusmahdollisuuksista. 
Seura oli piirin hiihtotilastossa kuudentena ja ensimmdisessd luokassa. 
Yieisurheilu 
K e s a oli sateinen ja laimensi osaltaan tapahtumia seka tasollisesti etta osallistujamaaria 
karsien. Arto Usenius tosin paransi pituustulostaan 665:een. 
Miellyttava kilpakumppani saatiin Virkkalan Kirista ja sotien jaikeen syntynyt 
urheiluystavyyssuhde Ruotsin kummikunta Tystbergaan pantiin uudestaan alulle. Puolin 
ja toisin tapahtunut vierailu tapahtuikin sitten seuraavina vuosina. 
Suunnistus 
Laji kohosi yha suositummaksi, jarjestettiin viidet jv-kilpailut ja oteltiin Kipinaa vastaan. 

Vuoden ehdoton ilonaihe oli kyiaseurojen aktivoituminen. Liittymista alajaostoina P U -
58:aan vatmisteltiin tosissaan. 

1963 
Todetaan Hiiden Voiman liittyminen alajaostona PU-58:aan seka Ikkalaan ja Karkoiaan 
perustetut PU-58:n alajaostot. Voitiin selkeasti todeta, etta PU-58:n toimintaverkko kattoi 
koko pitajan. Perustamisajatus oli toteutunut. 
Hiihto 
Vanhaa kunnon maakuntaviestia oti pyritty pitamaan ja pidettiin hengissa. ei tosin enaa 
vaetluksen omaisesti paikasta toiseen siirtymisena, vaan viestinhiihtona 
jarjestajapaikkakunnalla pysyen. PU-58 sijoittui B-sarjassa toiseksi. Joukkueiden tahtina 
mainitaan Kaarina Virtanen ja Leo Rautanen. LU:n suurhiihtojen edellisen talven 
suurmenestys jatkui. Kansalliset kisat saivat taas kutsumanimen "Matin hiihdot" seka 
arvostelumenestyksen, mutta pm-kisat tuottivat hienoisen pettymyksen. Saavutettiln 
kuitenkin piirin kolmanneksi suurin pistemaara ja se merkitsi seuran yitamista hiihdon 
valioluokkaan. Ensimmaiseen luokkaan sivakoivat Anssi Hynetl ja Raija Taponen. Raija 
hiihti sita paitsi SHL:n hiihtoteirin viestin parhaan yksityisajan. Saavutus voidaan aivan 
hyvin rinnastaa sarjansa Suomen mestaruuteen. 
Yhteistyd seurakunnan kanssa tuotti laskiaisliu'uttelun, ensimmaisen laatuaan. 
Yieisurheilu 
Ensimmaisen luokan seuroista oli PU-58 kolmas ja D-sarjan paras. Kaikissa kolmessa 
seuraottelussa karsittiin kuitenkin havid. Parhaat yksityiset tulokset olivat Veikko 
Partasen korkeustulos 196 ja Tuure Karhusen seivas 375. Heikki Heinio hyppasi 
pituudessa 641 ja sai silia pronssia, kolmiloikan han voitti. Heinio ja Karhunen kilpailivat 
viela poikien sarjassa. 
Suunnistus 
Ratamestarikisa ei ensi kerratia saanut kuin kymmenkunta osanottajaa, mutta 
varsinaisessa kilpailutoiminnassa taji kasvatti tasaisesti suosiotaan. Yhteistyokumppani 
Virkkalan Kirin kanssa tehtiin periaatesopimus kahdesta vuosittaisesta seuraottetusta. 

Huvi-ja naistoimikunta jarjesti arpajaiset. Pidettiin orjahuutokauppa. 
Vuosi osoittaa toiminnan ja taajuuden j a kilpailullisen menestyksen ruokkivan toisiaan. 



Vuosikertomus toteaa: Urheilullisesti on PU-58 ehkS viela selvemmin kuin ennen 
nuorten urheilijoiden seura. 

1964 
Naihin aikoihin ilman tarkkaa paivSystci liittyy arkistoon jasnyt koruton ilmoitus: Lauri 
Laineelle oli myOnnetty SHL:n pronssinen ansiomerkki. 
Rahanarvon muutos teki jasenmaksuista inhimillisen nakoisen: aikuiset 1 mk, alle 16 
vuotiailta 0,50 mk. 
Perinteiset seuran lajiliitot suunnistuksen, urheilun ja hiihdon osalta saivat seurakseen 
painonnostoliiton. 
Hiihto 
Kolmannet "Matin hiihdot" onnistuivat jarjestelyiltaan jaileen hyvin ja toimintakertomus 
mainitseekin kisan talven paatapahtumana. Koko maassa kerasi luokittelupisteita 743 
seuraa, niista t - luokkaan yitanyt PU-58 oli 87 pistetta saavuttaneena 105:s. NeIja 
seuraa Uudellamaalla teki pinnoja enemmdn, mutta niilia kaikilla hyppyrimaki lisasi 
pistesaalista. 
Suunnistus 
Harrastaminen kuntoilumielessa sai selvasti rinnalleen kilpailutoiminnan. Jarjestettiin 4 
piirikunnallista kisaa ja osallistuttiin alueen ja pk-kilpailuihin. Voitettiin kolmen seuran 
ottelussa NuKi ja ViKi. 
Yieisurheilu. 
Jarjestetyt kilpailut ja lukumaarat: jv 5, s-ott. 2, kans. 1, osanottajia yhteensa 252. 
Ensimmaisen luokan palkintotuomareita oti 3, toisen 11 ja kolmannen luokan 38 
kappaletta. Kolmannen luokan lahettajia kirjattiin kaksi. 
Heikki Heinio kohensi pituusennatyksensa 676:een ja Tuure Karhunen seivastuloksensa 
380:een. 
Erityisesti nuorten vetajien puute koettiin "raskaan vetamisen tuntuna". Ruotsin matkan 
suunnittelukaan ei muodostunut odotetunlaiseksi piristysruiskeeksi. 

Kuten yieisurheilun kohdatia todetaan, alkaa seuran taivaalle keraytya vasymisesta 
kertyvia pilvia. Vuosikertomuksessa todetaan viela: "Seura tarvitsisi innokkaita vetajia, 
vastuun ja toimintamuotojen suurempaa jakautumista ja erikoistumista." 
Monen ennen menestyneen aikuisian urheilijan saavutuksia saa vuoden tuloksista hakea 
turhaan. 

1965 
Vuosikertomus on moltivoittoinen: "Toimikuntien toiminta, lukuun ottamatta 
naistoimikuntaa, on oIlut luvattoman vahaista. Tasta syysta johtokunta on joutunut 
hoitamaan lahes kaikki toimikunnitle kuuluneet asiat. 
Seura kuului Suunnistus-, Urheilu ja Hiihtoliittoon. 
Karkoian ja Ikkalan alajaostot seka Koisjarven Hiiden Voima olivat keskemmalla asuvien 
jasenten ohella johtokunnassa, jota johti Lauri Laine, sihteerina Aarne Nukarinen. 
Hiihto 
Positiivista oli nuorten panos, jonka turvin seura saityi I - luokassa ja oli piirin titastossa 
kuudes. Hiiden Voima kirjasi kerrassaan 726 kansanhiihtosuoritusta. Lumitilanne oli 
heikko, kansallisia ei jarjestettyja piirikunnallisista saatiin toteutettua ainoastaan kahdet. 
Yieisurheilu 
Seura putosi toiseen luokkaan. Heikki HeiniOn pituustulos 694 ilahdutti, samoin kuin 
hanen pm-hopeansa leipaiajissaan. Kansallisia ei jarjestetty, mutta piirikunnallisia 
sentaan kahdeksat kisat. 
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Suunnistus 
Seuran HyrkkOtassa jarjestamat SVUL:n Uudenmaan piirin mestaruuskisat olivat iso 
tapahtuma, lahteneita rastin etsij6ita oli 215. Kisat onnistuivat jarjestelyiltaan hyvin. 
Roystin tila, puimaliiteri ja pysakGintikentta nayttelivat tarkeata osaa kisojen lapiviennissa. 
Kisahartauden piti rovasti Tuulio. 
Laji oli mydtatuulessa. 
Piirikunnallisia jarjestettiin kahdeksat, rekisteroityja ratamestareita kirjattiin 9 kappaletta. 
Kilpailijana menestynein oli Lauri Laine. 

Hiiden Voima ja Ikkalan ata-osasto jarjestivat haasteottelun museokaynnissa, osanottajia 
kirjattiin 114. 
Vuosikertomuksen loppukaneetissa ilmenee pessimismi: 
"Seuramme lahiaikojen tehtavana olisikin Ifiytaa keinot, milia saataisiin harrastus jaileen 
nousemaan ja nuoret innostumaan joukolla mukaan. Vain tata tieta on mahdollisuus 
mydhemmin saada tuloksetkin kohoamaan." 

1966 
Sihteeri Aarne Nukarisen vuosikertomus on edelleen mollivoittoinen. Oikeastaan vain 
alajaostot ja suunnistus saavat jalkikateenkin arvioiden toiminnastaan puhtaat paperit. 
Hiitito 
Pakkanen vahensi osanottajamaaria, mutta kova kylmyys ei selita vahaisia 
osanottajamaaria, esimerkiksi vuosien saatossa tarkeaksi miellettyyn seuraotteluun 
Kipinaa vastaan ei saatu taytta joukkuetta. 
Naisten pm-hopea sentaan voitettiin, ikinuori Else Laineella oli viestissa kumppaneinaan 
Raija Taponen ja Kaarina Virtanen. Kaarina voitti henkilokohtaisella matkalla pronssia. 
Kansanhiihtosuorituksiin oltiin sentaan tyytyvaisia. LU:n Suurhiihdoissa voitettiin kuitenkin 
35 - vuotiaitten miesten ja naisten joukkuekisa. Seura saiiyi I - luokassa nuorten 
hiihtajiemme ansiosta. 
Yieisurheilu 
Kaksi kertaa viikossa vedettiin edelleen harjoituksia ja seuravalmentajat kiersivat myds 
kouluilla. Osanottajaluvut olivat kovasti vaatimattomia kauden perinteisesti aloittanutta 
maastojuoksua ehka lukuun ottamatta. 
Paatapahtumaksi j a valmisteitu ja innostuksen herattajaksi toivottu seuraottelu 
kummikunta Tystbergaa vastaan toteutettiin. Matka oli kaikin puolin onnistunut. Itse 
ottelussa ei oikein kilpailua syntynyt, jalkapalloon erikoistunut vastustajaseura Nynas IK 
tarjosi nais- ja miesjoukkueille lahinna nimellisen vastuksen. Tapahtuman tuoma innostus 
jai kuitenkin vaatimattomaksi. 
Pm- kisojen menestyja oli sentaan Heikki HeiniG, joka otti hopeaa korkeudessa ja 
pronssia pituudessa ja kolmiloikassa. Leena Makinen heitti keihaan pronssia. Seura 
jarjesti seitsemat jv. j a kuudet pk-kilpailuL Seura saiiyi toisessa luokassa. 
Suunnistus 
Seura jarjesti yhdet kansainvaiiset kisat. Kansainvaiisyyteen ei liene seuralla kuitenkaan 
ollut liiemmaiti osuutta. Taisi olla niin, etta ruotsalainen Ulla Lindqvist vain oli 
paikkakunnalla kisojen aikaan ja osallistui kilpaan. Naisten sarjan tulosluettelo alkoi: 1. 
Ulla Lindqvist OK Tjarnen, Ruotsi. Mitaan turhaa suunnistajatarta ei PU-58 kilpailuunsa 
kelpuuttanutkaan. Samainen Ulla voitti mydhemmin maailmanmestaruuden. 
Ko. kisassa oli 15 sarjaa ja 165 osanottajaa. Kilpailut vietiin lapi sujuvasti. Muita 

kilpailuja oli kuudet piirikunnalliset. niissa yhteensa n. 150 suunnistajaa. Piiricupissa ei 
sen sijaan onnistuttu. 



Nukarinen ei vuosikertomuksessaan Idydd urheilulliseen taantumaan yhta selvaa syytS. 
HSn toteaa, etta jokaiselta sektorilta puuttuu innostuksen kipina. 
"Seurallamme on liian vShSn voimavaroja tulokselliseen ty6h6n seka aktiivien etta 
vetajien keskuudessa. Tasta on seurauksena, etta toiminta hajoaa eika kukaan pysty 
keskittymaan tehtavaansa." 

1967 
Vuosikertomus tuo esiin lajiliittoja, joihin seura ei aiemmin ollut kuulunut. Hiihto-, Urheilu-
ja Suunntstusliitto olivat vanhoja tuttuja, mutta Nyrkkeilyliitto ja Ampumahiihtoliitto olivat 
uusia. Seura reagoi paikkakunnan reserviiaisten sinansa vaatimattomaan 
ampumahiihtoharrastukseen liittymaiia Ampumahiihtoliittoon ikaan kuin varalta. Samoin 
perustein oli pari vuotta sitten reagoitu ja seura oli Painonnostoliiton jasenena, toki vain 
vuoden. Lentopallo nosti paataan ja toi mukaan oman liittonsa. 
Jaostoja ei ollut, kunkin lajin vetaja hoiti lajiaan vierelleen kokoamansa tydryhman 
kanssa. 
Alajaostot jaksoivat toimia ihan tyydyttavasti. 
Hiihto 
Kolmet piirikunnalliset kerasivat 172 osanottajaa. Seuran menestys oli jaileen naistrion 
varassa. Edellisen vuoden viestijoukkue Laine, Taponen Virtanen sai jaileen hopeaa ja 
Kaarina Virtanen pronssia edellisen vuoden tapaan, nyt tosin 10 km:lia. 
Marian viestiin saatiin toiseksi sijoittunut naisjoukkue seka ikamiesporukka. Kipinaite 
havittiin. 74 pistetta tuotti seuraluokittelun toisen luokan. 
V7e/su/f?e/7(7 
Edellisena vuonna aloitettu seuraottelukosketus KU-58:aa naisten osalta jatkui. Tuli 
havid. Kipinaa vastaan oteltiin vain nuorissa, siinakin tuli tappio. Irmeli Bergstrom sai pm-
kisojen 20-vuotiaiden sarjassa kaksi pronssia ja yhden hopean. Heikki Heinio oli neljas. 
Vuosikertomuksen kirjoittamisen ajankohtaan ei uusi luokittelujarjestelma ehtinyt seuraa 
maahtelia. 
Nyrkkeiiy 
Opettaja Pon/ali puhaisi nyrkkeilyharjoitukset seka innostuksen alkuun. Asiantuntijana oli 
alkuiskuja antamassa Heikkinen - niminen asiantuntija, joka Hyondian koulun veistosaliin 
pystytetyssa kehassa jakeli suorien j a koukkujen oikeita lahtOratoja. Loppuvuodesta 
innostus kuitenkin lopahti. 
Ampumahiihto 
ei viela sekaan paassyt alkuinnostusta pidemmaile. 

Lentopallo. 
Ensi kertaa seuran ohjelmaan merkitty laji lahti niin ikadn innokkaasti liikkeelle. 
Harjoitukset vetivat harrastajia, mutta B-sarjassa ei viela tullut tuloksia. Kotisali puuttui, 
koska Ahjolaa ei viralliseksi pelitllaksi hyvaksytty. 
Suunnistus 
Kansallisissa koettiin takaisku rastivirheen takia. Jarjestettiin lisaksi neljat piirikunnalliset. 
Seuran suunnistajat kiersivat varsin aktiivisesti ymparistdn kisoissa. Jattipaukku jai 
kuitenkin puuttumaan. 
Ratamestahkilpailu oli edelleen ohjelmassa. 

Vuosikertomus toteaa alistuneesti, etta lentopallo oli ainoa laji, joka toimi itsekseen 
kutakuinkin siten kuin toimintakauden alussa sovittiin. 
"Muut urheilumuodot toimivat, jos yieensa toimivat, enemman tai vahemman 
epamaaraisesti." - "Heraa kysymys, milia tasta 'haila vaiia' - tyyiisesta toiminnasta 
paastaisiin eroon." 



10 

"Vanhat vSsyvat. uusia tuntuu olevan vaikeata IGytas", paattaa Nukarinen 
vuosikertomuksensa. 

1968 
Vuoden katsaus voitaisiin hyvin alkaa siitS, miten edellinen pSSttyi. Sihteeri Olavi Skog 

ehdottaa pelkdsta^n johtokuntakeskeisesta toimintavastuusta paasemiseksi 
toimitsijakalenteria, jolloin jarjestoaktiivi saattaisi ohjelmoida itsensa selvemmin kuin 
tdhdn asti, jolloin viime tipan halytyssoitot monesti tuntuvat suorastaan vastenmielisiltd. 
Kun toimitsijakalenteriin liitettSisiin my6s ao. tehtcivan varamies, voisi jSrjestajavastuun 
kantaminen tuntua enemman itse suunnitellulta ja mielekksammalta hoitaa. 
Lentopallo pyori edelleen "itsekseen" kiitettavasti, mutta laji kaipasi entistd selvemmin 
valmentajaa ja tietenkin mitat tdyttdvdd pelipaikkaa. 
Hiihto oli Idhes tarkasti edellisen vuoden toisintoa, toisessa luokassa pysyttiin. 
Yleisurheilussa oltiin kolmannessa luokassa, alueen kilpailussa nuoret menestyivdt. 
Maastojuoksun osanottajamsiarad voitiin sentaan pitaa tyydyttavana. 

Kaksi positiivista asiaa voitiin todeta: Lauri Laineen mieliin painuneet syntymdpdivdt ja 
Jere Laineen hopeasija nuorten valtakunnaflisessa ratamestarikilpailussa. 

Tassci yhteydessa voidaan todeta, etta Lauri Laineelle on my6nnetty ainakin S S L : n 
tunnustusmerkki, SVUL:n hopeinen ansiomerkki seka SHL:n pronssinen ansiomerkki. 

1969 
Vuosikatsaus toteaa, etta jdlleen kerran on toiminta jdeinyt johtokunnan - tai oikeastaan 
vain muutaman harteille. 
Liitot olivat edelliseen vuoteen nahden entiset: S S L , SUL, SHL, S A H L j a S L P L 
Hiihto kerasi harrastajia oikeastaan yliattavSn runsaasti ja osanottajamdardt toivat 
mukanaan heti myos menestysta ja luokittelupisteita. Seura kohosi I - luokkaan. 
Menestyminen seka LU:n Suurhiihdoissa etta Marian vietissa voidaan mainita. 
Yieisurheilun seuraottelut pysyivat naivettyneina, ainoastaan nuorten ottelu Kipinaa seka 
naisten kisa KU-58:aa vastaan kaytiin - tuloksena toinen sija molemmissa. Yllettiin 
seuraluokittelussa luokkaan kolme. 
Ainoa laji. jossa jarjestettiin kansalliset, oli suunnistus. Piirikunnallisia jarjestettiin 
entiseen matliin muutamia. 
Ampumahiihto jai edelleen kilpailullisesti kuntolajin luonteiseksi 
Toiminta vasymys painaa. Jaatiin toivomaan laajemmalle ulottuvien 
yhteistydmahdollisuuksien avautumista ja tata kautta toimintavastuun jakautumista 
useammille harteille - taloudelliset vastuut mukaan lukien. 

1970-79 
Taita ajanjaksolta ovat merkinnat maltillisen niukat, joten seuraavassa vain muutama 
osviitaksi jaanyt huomio. 
Toiminta tuntui olevan piristymaan pain. Johtokunta oli aktiivisempi ja toimitsijakalenteri 
tuntui toimivan. ikakausikilpailut tuntuivat nekin oikeaan osuneilta herattajilta. Nuoria oli 
kentaila aiempaa enemman. Bingo tuotti rahaa lahes koko vuosikymmenen. 
Lentopallo toteutti seuran kuningasajatusta kiitettavasti - nelossarjassa pelaava 
ykk6sjoukkue koottiin koko pitajan alueelta ja kyiasarjaa pyoritettiin. Tausta kunnostautui 
tuoden oman panoksensa seuran toimintoihin monin tavoin. 1971 jaettiin S V U L -
juhlamerkit kaikkiaan 16:tle lahinna seuran toimintaa tukeneille. 
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1973 teki seura yltiSpSisen satsauksen - hiihdon molemmat seuraottelut KipinSa vastaan 
hiihtanyt joukkue kustannettiin Lohjan uimahalliin! Hiihtojaoston vetaja Leo Rautanen 
paattaa vuosikatsauksensa: Tavoitteet korkealla! 
Erityinen, ehkapS ainutlaatuinenkin projekti sijoittuu ajallisesti 60 - 70- lukujen vaiheille. 
Seura oli mukana kehittamassa ja my6s taloudellisesti tukemassa koululaisille tarkoitetun 
kunnonseuraamiskalenterin toteutuksessa. Seurantaan liittyi kouluille jaetut 
luokkakohtaiset taulukot, joihin suorituskertojen jaikeen merkittiin valitunneilla tehdyt 
suoritteet. Niilla kouluilla ja luokilla, joissa opettajat tSman liikuntataitojen kehittSmisen 
omaksuivat, olivat tuloksetkin erinomaiset. Oppilaat toimivat toistensa suoritteiden 
lahjomattomina valvojina ja ajanottajina. Tasta toiminnasta ei vain valitettavasti liene 
jadnyt lainkaan kirjaltisia todisteita. 
Lauri Laine toteaa suunnistusjaoston raportissaan, etta laji on jaanyt aivan liian vahaile 
huomiolle. Han nakee, etta suunnistuksella olisi olosuhteiden puolesta ehka suurimmat 
mahdollisuudet kasvattaa vaikkapa maaottelutason urheilija, jolloin harrastajamaaran 
kasvu olisi vaistamatonta ja tama taas loisi uusia menestymisen mahdollisuuksia. 
YIeisurheiluun han kaipasi jarjestelmailisyytta "joka paikan h5ylien" sijaan. 
Eraanlaisena aluevaltauksena voidaan pitaa "Pusulan urheilu" - julkaisun tekoa 1979 
Lehti kertoo ansiokkaasti varsinkin hiihtosaavutuksista - historiaa unohtamatta. 
1975 alettiin karttahanke tosimielelia. 
77 tehtiin merkittava aluevaltaus. Aarne Nukarisesta oli kovaa vauhtia tulossa 
Hopeasomman Uudenmaan aluepaailikko ja niinpa PU-58 sai ikaan kuin alkuverryttelyna 
jarjestettavakseen ensimmaiset Hopeasomman aluekilpailut. Kilpailukeskuksena oli 
Pusulan ala-aste, mutta kirkonkyiaan suunniteitu ja raivattu latupohja ei saanut 
tarvittavaa lumipeitetta. Kisat hiihdettiin Kerakankareella. Majasta osattiin silloin vasta 
uneksia. 
Ikkalaan kaivattiin urheilutaloa - pidettiin tunnusteleva neuvottelu. Urheiluvaen toive kavi 
toteen - seuraavana vuosikymmenena. Ikkalan koulu paloi. Niinpa kunnan oli 
rakennettava uusi koulurakennus ja siihen kunnon sali. 
Seura oli jo pitkaan ollut tyytymatfin Pusulan urheilukentan kuntoon. 1979 toteaa 
yieisurheilujaoston vetaja Viljo Kangas: "Ainoa kunnan tekema kenttaan kohdistunut 
kunnostustyo oli heinan niitto. Kenttaa ei voi ilman tapaturmavaaraa yieisurheiluareenana 
kayttaa." 
Seura lahetti voimakkaan vetoomuksen kunnan paattaville elimille vedoten tulevaan 
kuntaliitokseenkin. 

1980-1989 
1980 - luku on seuran historiassa sen perustamisen jaikeen ylivoimaisesti 
merkityksellisin. Ajanjakson saavutusten luomat mahdollisuudet antavat suuntaa seka 
vanhan Nummen etta Pusulan urheilu- ja vapaa-aikapyrinndille - Nummi-Pusulan 
kunnassa. Kerakankareen hiihtokeskuksen valmistuminen tuli vaikuttamaan laajaiti 
lahiseutujakin rikastuttavana vapaa-ajan liikuntapaikkana. 

Maakauppojen ja hiihtokeskuksen rakennusten valmistuessa sovittiin Nummi-Pusulan 
Riistanhoitoyhdistyksen kanssa pelisaanndt naapurissa toimivan ampumaradan kanssa. 

Ehkapa kuntaliitoksen virittamina tekivat Nummen Kipina ja Pusulan Urheilijat - 58 
yhteistyo- ja avunantosopimuksen. Tydryhma Aarne Nukarinen, Lauri Laine, Pentti 
Finerus, Aatto Juolahti, Hannele Maittila ja Kauko Kuparinen valittiin valmistelemaan 
yhteistyota Nummen Kipinan kanssa. Tasta lahtien ulospain edustamisen yleisurheilussa 
hoitaisi Kipina, hiihdossa j a suunnistuksessa puolestaan PU-58. Palloilupuolelle nousi 
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edustajaksi puolestaan Nummen Hukat suunnilleen samothin aikoihin. Seurojen toiminta 
jatkuisi muuten itsenaisesti. 

Vuosikertomus toteaa. etta vuosi 1984 oli seuran historian tyOteliain. Onkin taysin 
ymmarrettavaa, etteivat numeroin mitattavat urheilutulokset olleet merkittavia 
rakennusponnistelujen lahituntumassa olleina vuosina. Jarmo Levanen ehti kuitenkin 
voittaa 30 km:n hiihdon pm:n. Avoimella adressilla kerattiin matkarahaa. Else Laineella 
oli asiaa Brightoniin. Veteraanit aikoivat kisata sielia EM-titteleista. 
1986 kertomuksessa todetaan Laineen voittaneen Malmdn EM-kisoissa yhden 
mestaruuden ja kolme hopeaa ja SM-kisoissa kaikkiaan kuusi mestaruutta. Tampereen 
21 km:n juoksussa tuli voitto, mutta Amyrin juoksukisassa vain toinen sija. Samassa 
sarjassa kirmaili tanssilavan tuntumassa myds kymmenen vuotta nuorempia tyttosia. 
Hopeasompa nousi merkittavaksi hiihtotoiminnan osa-alueeksi. Tama taas oli pitkaile 
Aarne Nukarisen ansiota. Han toimi usean vuoden Hopeasomman aluepaailikkona. 1987 
jarjestettiin Kerakankareella alueen kilpailut. Kisat onnistuivat seka urheilullisesti etta 
taloudellisesti. Hiihtajia oli kaikkiaan 395. Tuon ajan hiihtotahtia olivat mm. Ari Nukahnen 
ja Erkki Silvander. Tilastoissa korkeimmalle nousi Anja Karhunen. Mikaii olisi kisattu 
kaksiottelu hiihto - suunnistus, olisi Ari Nukarinen ollut korkealla. 
1986 - 87 vuosikertomus iloitsee seuran muunkin toiminnan osittaisesta piristymisesta. 
Tama koski paitsi luonnollisesti hiihtoa myfts yieisurheilua. Pusulan 
yieisurheilukenttarahjus oli kuin olikin viela toiminnassa. 
Aikakaudelle kehitetty LUK - lasten urheilukoulu sai Pusulassa itse asiassa hyvan 
vastaanoton, kiitos innokkaiden vetajien. - 8 7 kirjattiin 53 osanottajaa ja 250 
osallistumiskertaa. 
Suunnistus eli omaa eiamaansa koko vuosikymmenen. Seura oli kuitenkin jo 
kahdettatoista kertaa Jukolan viestissa ja sai Iso-Tonic - viestiin kolme miesjoukkuetta 
1987. Suunnistusaapisia tilattiin jaettavaksi 100 kpl. Lahikuntien kanssa jarjestettiin 
yhteisia mestaruuskisoja. 
Vuoden 87 - 88 toimintasuunnitelmassa haikaillaan kuitenkin edelleen uusien ohjaajien 
peraan. Valmennustoiminnan piristyessa kasvaisi seuralle urheilijoita, joilla olisi 
menestymisen mahdollisuudet, tama vuorostaan houkuttelisi yha uusia nuoria mukaan. 
Suunnitelmassa pohditaan kaiken kaikkiaan seuran itselleen asettamien paamaarien 
arvojarjestysta. Hiihtomajan tuomat taloudelliset velvoitteet ovat edelleen hallinnassa, 
mutta vaativat jatkuvia ponnisteluja. Miten jakaa vastuunkantajien voimia? 

Hiihtomaja 
13.7. 1979 oli paikallislehdessa ilmoitus seuran ylimaaraisesta kokouksesta. Seura 
tarvitsi valtuuksia maaraalan ostamiseksi Valli - nimisesta tilasta Pusulan Hattulan 
kyiasta. Samalla pyydettiin valtuuksia tarvittavien lainojen ottamiseksi. 
Asia eteni. Silloinen kunnan rakennusmestari allekirjoitti 27.10 1980 asemapiirroksen 
hiihtomajaa varten. 
Valutalkoot pidettiin marraskuun alussa 1983. Pentti Fineruksen kipparoima 
rakennustoimikunta Veikko Linnakoski ja Aarne Nukarinen pani tuulemaan. !984 
odotettiin lumien lahtdon saakka, mutta sitten alkoi Torsti Levasen johtama 
rakennusporukka hoitaa vaativammat timpurityOt, kun seuran johtokunnan jasenet sen 
sijaan kokosivat rakennusporukan viikonloppuisin talkoisiin. Taman joukon tyGnjohdosta 
huolehti Veikko Linnakoski. Maja saatiin vesikattoon kesakuun alkuviikolla. harjakaisia 
vietettiin 1 1 . heinakuuta. Tilikauden loppuun mennessa saavutettiln rakennustarkastajan 
vaatima 75 %:n valmiusaste. 
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Seura sai vastaanottaa sekd yksityisten etta yhteisdjen lahjoituksia. 1983 laadittu 
puhelinluettelo kartutti myds rakentavan seuran kassaa; ei kuitenkaan oikeassa 
suhteessa paaosin sihteeri Kauko Kuparisen toimitustyossd nakemaan vaivaan; 
tulopuolelle kirjattiin 6668 mk. Paikkakunnan metsamiehet Matti Mikkola, Seven Uusitalo 
ja Taisto Karhunen kerasivat tukkeja 24 575 mk:n edesta. 
Huomattava lahjoitus oli myos hirsisauna, jonka Oiva Dahl ja Niilo Hallamaa lahjoittivat 
arpajaisvoitoksi. Aiemminkin seuraa tukenut LC-Pusula lahjoitti moottohkelkan. 
Maja otettiin kayttdSn helmikuun lopulla 1985. Juhlalliset avajaiset vietettiin 10. 
maaliskuuta mainittuna vuonna. Juhlapuheen piti Hiihtoliiton liittovaltuuston 
varapuheenjohtaja Leo Backman. Rakennustoimikunnan vetaja Veikko Linnakoski esitti 
katsauksen rakennustySsta ja Aarne Nukarinen piti tervehdyspuheen. 
Saatettiin todeta, etta majan hinnaksi ilman tonttia tuli 291.318,84 mk. Talkootyotunteja 
tehtiin 1600 seka konetunteja niin ikaan talkootyona noin 100. 
1986 saattoi seura kirjata mittavan rahan keruu-urakan: tehtiin aurausviittoja 17 000 mk:n 
edesta. 
Kun seura viimeksi oli ilmaissut huolensa sisaurheilutilojen puutteesta, oli seurauksena 
tulipalo. Ikkalan synkka ennusmerkki ei kuitenkaan seuran paattajia pelottanut, kun he 
osallistuivat neuvotteluun, jossa tutkailtiin erilaisia mahdollisuuksia taiia kertaa Pusulan 
kirkonkylan liikuntaolojen parantamiseen. Eras keskustelussa esiin tullut ajatus oli 
Ahjolan jatkaminen eteiaan. Tunnusteluluonteisia neuvotteluja pitemmaile ei asia 
kuitenkaan edistynyt. Ehkapa taiiakin kertaa osattiin ennakoida koulun suuntaan -
Pusulan uusi koulu saleineen oli tulossa. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Toiminta keskittyi majan valmistuttua selvasti Kerakankareelle. Maakuntaviesti edusti 
Hopeasomman aluekisan ohella isoa kilpatapahtumaa, hiihdon haastekilpailu ja 
puulaakiviestit tarkeita kunnallisia kuntoviihteita. Pusulanjarven ymparijuoksukin siirtyi -
85 Kerakankareelle - syntyi Kerakankare-h6lkka. 
Kerakankareen loistavien maastojen mahdollisuudet pyrittiin kartoittamaan ja saamaan 
yha houkuttelevammin liikunnan kayttodn. Latu-uria kehitettiin, neuvotteluin haettiin 
selkanojaa toiminnalle. Ulkopuolisten seurojen maastovaraukset merkitsivat kehitysta 
suunnistuskarttojen suunnassa. 
Yleisurheilussa keskityttiin erityisesti 8 7 - 8 9 nuoriin, osallistuttiin useille leireille ja 
jarjestettiin saanndilisia harjoituksia. Maastojuoksuissa siirryttiin lopullisesti Lankin tien 
Nummenpaan tienhaaran tietamilta tietenkin Kerakankareelle. 
PU-58 on koko olemassaolonsa ajan jarjestanyt kunnan mestaruusmittelGiden ohella 

koululaisten urheilutapahtumia. Hiihdon kohdalla kisapaikka parani majan valmistuttua 
oieellisesti ja tiekin oli osapuilleen linja-autolla ajettavissa ja nain ollen koulujen 
joukkueiden ulottuvilla. 

Vuoden 1990 toimintasuunnitelmaa leimaa selva pyrkimys Kerakankareen kehittamiseen. 

1990-1999 
1990 perustettiin Kerakankareen markkinointiryhma: Aatto Juolahti, Veikko Linnakoski, 
Arto Lahtinen ja Aila Koivuniemi seka Kunnan edustajana Juhani Rautio. 
Aiemmin hankittu latukone Terri huollettiin perusteellisesti ja ostettiin latuhoyla. Pankkien 
ideoimat Hippo - ja Millikisat jaivat seurojen toteutettaviksi. Pu-58:n vakiojarjestettavat 
kunnan yu-mestaruuskilpailut seka Kerakankare - hdlkka hoidettiin. Maastojuoksut ja 
sisahypyt kuuluivat myos yu - jaoston ohjelmaan. 
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Suurtapahtuma oli kuitenkin hiihdon pm-kisat 13. - 14.!. - 9 0 . Perhehiihdot olivat 
suosittuja, mutta lumitilanteet aiheuttivat hiihtovaetle harmaita hiuksia. 
Ampumahiihtotoiminnan tymriasi lumen puute kokonaan. 
Ravintola tuotti parhaiten, noin kuusi ja puoli tuhatta, vuokratulot kartuttivat noin 72 000 
mk:n velkamaarSn hoitamista neljaiia ja puolella tuhannella. 
1991 tehtiin vuokrasopimus. Seura vuokrasi maata kunnalte. Vuokrasopimuksen teksti 
takasi kunnalle mahdollisuuden pohjustaa ja sdhk6ist3d uutta latu-uraa. Vuokra on 
vastikkeeton, mutta vuokraaja vastaa kaikista vuokra-alueen hoito- ja 
kunnossapitokuluista. Vuokra-ajaksi sovittiin ndin aluksi 30 vuotta. 
PU-58 hankki moottorikelkan. Hankalat lumiolosuhteet hankaloittivat laturetken 
toteuttamista. Hopeasompa kerasi 155 henkil6kohtaisen kilpailun osanottajaa, 
viestijoukkueita oli 24. 
Suunnistustapahtumia oli kaksi; MM-katsastukset ja Finlux. Kerakankareen isSnta 
luovutti puitteet kaytt6Gn, mutta vieraiden paikalla ollessa yritettiin tietenkin 
Kerakankareen kayttoa edelleen markkinoida. 
Y u - harjoituksia vedettiin entiseen tapaan, innostajina paikan paaiia eri lajien huippuja. 
Kuntojaosto toimi taysin tyydyttavana tavalla. 
1992 jarjesti kuntojaosto taas patikkaretken, eri puolille suuntautunut patikoinnin ohessa 
tarkkailtiin luontoa ja muisteltiin kuljettavan reitin esille tuomia kotiseutuasioita. 
Iltarastit saivat seksikkaamankin nimen Pusu-rastit. Suosittuja ne olivatkin. YIeisurheiluun 
tilattiin puvut ja nuorille tarkoitettu liikuntakerho sai paikallislehden reportterilta kehuja: 
"Harvoin tapaa mukaansatempaavampaa kerhoa!" Saukkolan kuntosalin valvonta-
vuoroon saattoi tietenkin sotkea omaakin liikuntaa. 
Seuran kassaa kartutettiin ensimmaisia kertoja kunnan tarjoamien ostopalveluiden 
suorittamisena. 
Kerakankaretta laskettiin kayttaneen noin viisi tuhatta henkilda, kilpailuja oli 28, leireja 7, 
muita liikuntatapahtumia 8. Pelkastaan Fin-Lux rasteilla kavi tuhat suunnistajaa. Tehtiin 
rakennus- ja remonttitdita - maja sai mm. sisa - WC:t, pihaan nousivat piharakennus ja 
grillikatos. 
1994 todettiin edellisen toimintavuoden kuluneen pitkaiti entiseen malliin. Toimitettiin 
"PU;n Porinat - Karkkilan Tienoon lisaiehtena jaettu lehtinen tuli koteihin Pusulan ja 
Karkkilan alueille. Toiminta oli pitkaile edellisen vuoden toisintoa. Tehtiin oma 
poytastandaari. Standaari numero yhden sai Aatto Juolahti. Kehitettiin uusi, heti suosion 
saavuttanut liikuntamuoto: Kaamoskavely. 
1995 oli hiihtomaja avoinna sunnuntaisin tosin keliolosuhteista riippuen. Naisten kuntoilu 
sai uuttakin ilmetta - puhuttiin aerobicista. Vilkaisu naiden vuosien toimintakalenteriin 
nayttaa, etta PU-58 on edelleen seura, joka tuo kuntalaisille paljon erilaisia kunto- ja 
liikuntavirikkeita. 
Seurakunnan kanssa toteutettiin yhdessa lasten liikuntatapahtuma "Nooan arkki." 
1996 - 1997 elettiin pitkaiti vakiintuneita toimintatapoja noudattaen. "Oloviisaan" 
kuntosali lahti mukavasti liikkeelle. Kunta loi puitteet ja yksi aktiivisista toimijoista oli PU-
58. Seuran 40 - vuotisjuhlaa vietettiin Maamiesseuratalo Ahjolassa 25.4. 1998. 
Hiihtovakea ilahdutti TD:n kehuva raportti pm-kisojen jarjestelyista. On selvaa, etta 
onnistuneiden kisojen my6ta Kerakankareen houkuttelevuus hiihtoa harrastamaan 
lisaantyi entisestaan. Kaikkiaan 906 kilpahiihtajaa kavi Kerakankareella - 9 8 . Kaytetty 
rinnekone "Lumikko" hankittiin Paavo Mattilan tydkaveriksi latukoneita vetamaan. 
Pusurasteilla vuorostaan kierteli Kerakankareen kunnaita 250 rastinetsijaa. 
Hyvaa palautetta sai myos kesan liikuntaieiri. Veikko Linnakosken kammi-idea oli 
viimeistetya vaille valmis. Osayleiskaava vain aiheutti huolta. Yha kasvanut kayttc 
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edellyttaisi ehdottomasti majalle pddsyn ratkaisevaa helpottumista uuden tieratkaisun 
mydta. 
Pusulan kentcliia ei endd voinut yieisurheilukisoja pitaa. Uusi koulu sen sijaan avasi 
ovensa ja lentopallojoukkue sai kunnian avajaispetiin. Joukkue parjasi nelossarjassa 
hienosti. Naisten pienemman kuntosalin puute ei ratkennut ja toiminta hiipui - ainakin 
toistaiseksi. Uutena nuorten aluevaltauksena putkahti paini julkisuuteen ja heti 
menestykselia. Nuorista karkinimista voidaan ensiksi mainita Eetu Paasovaara. 
Urheiluvaen on helppo pitaa virheena, ettei urheilukenttaa uusittu edes suorituspaikkojen 
osalta. Koulutilojen uusiminen jai siis kesken. 

TSm^n muistiinmerkitsij^: Ei paljoa iohduta, ettci yieisurheilun harjoittelulle annettu /s/cu 
oli sopusoinnussa suunnalle, jota on mahdotonta l<^sitt^S. Voitontavoittelujen ja optioiden 
yhteiskunta ei satsaa nuohsoon ja valmistelee tukevasti edessS olevia nuorten 
aikuistumiseen liittyvi^ vaikeita aikoja laiminlyomalla tulevien vastuunkantajien kasvuun 
liittyvat asiat kouluoloista IShtien. 

2000 -2008. 
2000. 
Syksyn - 9 9 nelossarjaan nousun jaikeen lentopallojoukkue jatkoi hyvia esityksiaan, paasi 
yiempaan jatkosarjaan, mutta ei viela kolmoseen. Pitajaan muuttanut Tommi Ruohonen 
oli joukkueelle iso vahvistus - seka valmentajana etta pelaajana. Kesaturnauksiin 
osallistuttiin. 
Tietokone oli jo jonkin aikaa palvellut seuraa osaavien vastuunkantajien kautta. Seuran 
kotisivuista tuli tietenkin oiva tietoiahde. kun Kerakankareelle aikova halusi tietaa lisaa tai 
kilpaillut toivoi varmistusta tuloksiin. Hiihtokouluja pidettiin ja voidetietoa jaettiin. Pusulan 
koulu sai oman "hiihtomaan". Hiihtojaosto lausui tyytyvaisyytensa seka toimitsijakaartin 
etta erityisesti kuntohiihtajien lisayksesta. Kilpailuissa kirjattiin 790 suoritusta. 
Pekka Taponen veti painijaostoa. Harjoitukset pidettiin ns. kivikoululla. Harjoitusiltoja 
kertyi 39 ja kavijdita niissa kaikkiaan 447. Ensimmaiset oman seuran kilpailut, "Symppis-
painit" pidettiin 30.9. 2000. Nuoria painijoita oli 76, joista kuusi PU-58:sta. 
Majatoimikunta ei vuosikertomuksessaan 2000 ollut tyytyvainen kunnan panokseen 
Kerakankareen kehittamistydssa. Kaava-asia tuotti edelleen murhetta. Kunnanvaltuusto 
hyvaksyi 13.12. 99 osayleiskaavan, jonka jaikeen seura teki valituksen Uudenmaan 
ymparistdkeskukseen tavoitteenaan mm. tieyhteyden parantaminen. Kaavan tultua 
hyvaksytyksi osoittivat muutamat yksityiset maanomistajat mieltaan ja kielsivat 
alueidensa kaytdn. Kilpalatuna kaytetty 5km:n lenkki sulkeutui ja Finlux- rastit menivat 
sivu suun. "Kerakankareen Talkkarin", Veikko Linnakosken kirjoittama majatoimikunnan 
vuosikatsaus on osin katkeraa luettavaa. 
Latumestareina ovat toimineet Veikko Linnakoski ja Paavo Mattila jo usean vuoden ajan. 
Veikko Linnakoski toteaa vuosikertomuksessaan: Paavo Mattila on pitanyt ladut erittain 
hyvassa kunnossa tehden talkootydta melkein 300 tuntia. Paavon hankkimilla ja 
hakkaamilla puilla on saunat ja kota lammitetty. 
Kuntojaosto toteaa toimineensa aktiivisesti ja kirjaa 12.11. 2000 116 kaamoskavelijaa. 

Seuran vuoden 2001 toiminnasta voidaan todeta, etta tutut kuviot toistuivat. Lentopallo 
oli viralhsesti seuran toiminnassa kolmatta kautta. Helsingin piirin aluemestaruuspainit 
jarjestettiin kivikoululla. Muuten muuttui harjoitustilatilanne painin kohdalla huonoksi. 
Lentopalloilijat tavoittelivat kolmossarjaa kotisalinaan tietenkin Pusulan koulun 
liikuntasali. 
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Kuntojaosto toimi entisin kuvioin, esimerkiksi miesten kertaviikkoinen jumppa on 
vakiinnuttanut suosionsa. 
Suuri positiivinen tieto oli, ettd latupohjat olivat taas kdytdssa. 
Ensimmaiset kansalliset "Kerakankare - hiihdot", joiden ISpivienti edellytti 
lumetustalkoita. Kaikkiaan kerasi Kerakankare 507 kilpailijaa. 
Toritoiminta jatkui, perhe Juoiahden ideoima ja suurelta osin vetama "Ruskamarkkinat" 
osoittautui suurmenetykseksi. 
Jasenmaara ei vastaa seuran aktiivisuutta; vain 109 jasenta on kirjattu. 

Vuonna 2002 kirjaa yleisurheilujaosto "Hippo-kisoissa" 231 osanottajaa. Haikaillaan 
kunnollisten suorituspaikkojen peraan. 
Suunnistajat ovat tyytyvaisia karttatilanteen parantumiseen. Karkki-Rastin valmistamat 
kartat tulivat kunnan kayttddn. Maasto kirkonkyiasta pohjoiseen avautui jaileen 
suunnistukselle. 
Ylipaataan voidaan todeta, etta toiminta jatkui entiseen tapaan. 
Vuotta 2003 leimaa mm. painijaoston pirtea toiminta. Saliongelma ratkesi, kun Olo-
viisaaseen saatiin ihan oma sali. Sen avajaisia vietettiin 5.9. Nuoret painijat toivat useita 
mitaleja mm. TUL:n kisoista Kuopiosta. Sihteeri on kirjannut vuosikertomuksen 
loppukaneetiksi: "Yksi tavoitteista olisi lajin tunnetuksi tekeminen, jotta nimittely koulussa 
loppuisi." 
Hiihdossa koettiin Hopeasomman aluekilpailut tavanmukaisten Pusuhiihtojen, 
piirikunnallisten ja Kerakankare - hiihtojen lisaksi. 
Ensimmaista kertaa seuran historiassa kertovat salibandyn 17 pelaajan voimin omasta 
divarisarjastaan. Pojat tekivat nousua yiemmaile sarjatasolle. 
Yleisurheilijat totesivat tyydytyksella Nummen uusitun urheilukentan ja Olo-viisaan 
sisatilojen juoksusuoran. Kipinaa edustavat nuoret toivat kotiin 9 pm-mitalia. 

Toimintavuosi 01.11.2004 - 31.10. 2005 paattyi murheellisesti. Lokakuussa kuultiin Aatto 
Juoiahden akillisesta, yliattavasta poismenosta. Aaton laajasti asiat hallitseva, mutta 
tavattoman sympaattinen karisma teki hanesta poikkeuksellisen vahvan vaikuttajan, 
vaikka han mielellaan vetaytyikin ikaan kuin taustalle tukemaan, kannustamaan ja 
olemaan lasna. Han johti ja juonsi lukemattomia tilaisuuksia ja loi olemuksellaan lahes 
taianomaisesti viihtyvyyden joka tilanteeseen. Koko pitajan urheiluvaki koki Aatto 
Juoiahden kuoleman korvaamattomaksi menetykseksi. Kunnan paattavissa elimissa olisi 
hanen sovittelevaa asiantuntemustaan edelleen kipeasti kaivattu. 

J o totuttuun hiihto-ohjelmaan liittyi pm- sprinttiviestit. 
Lentopallon ykkdsjoukkue pelasi kolmossarjassa, kakkonen viitosessa. Naisillakin oli 
oma joukkueensa. 
Salibandyjoukkue pelasi kolmatta kautta harjoittelupaikkanaan Nummen koulun sali. 
Sarjapelit pelattiin paakaupunkiseudulla. Joukkue pelasi V-divisioonassa parjaten hyvin. 
Majatoimil<unnalla oli elokuussa murheita. Varkaat kavivat. Omaisuutta havisi ja rosvot 
ovat vapaina. 

Mydskin toimintavuosi 2005 - 2006 toi seuralle suruviestin Monivuotinen, aktiivinen 
toimija Olavi Tamminen oli poistunut keskuudestamme. Urheiluvaki jai kaipaamaan 
Olavin iloista olemusta. Hanen panoksensa PU-58:n tydssa ehti muodostut 
merkittavaksi. 
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Vuosikokous 2 8 . 1 1 . 2005 psatti perustaa sulkapallo- ja tennisjaoston. Tennis keskittyy 
Pusulan kenttaSn ja sulkapallo Nummen ja Pusulan koulun saleihin. Kunnan mestaruudet 
ratkottiin ja tenniksen vatmennuskurssit jarjestettiin. 
Kammin katto korjattiin. IkaSn kuin menetettyjen toimijoiden muistoksi viettiin 
kymmenensien Ruskamarkkinoiden paatds ilotulittein. On sovittu, etta Aatto Juoiahden 
kehittamaa Ruskamarkkinat - nimitysta ei enaa kayteta, vaikka vastaavia tilaisuuksia 
pystyttaisiinkin tulevaisuudessa jarjestamaan. Maakuntaviesti hiihdettiin ja entiseen 
tapaan Kerakankare-hiihdot. 
Yleisurheilijat kirmasivat kortteli-maastojuoksussa. 
Vahaiumisuus haittasi merkittavasti hiihtotoimintaa. Tama luonnollisesti atensi tuloja. 
Jaosto oli huolissaan nuorten hiihtajien puutteesta. 
Lentopallossa pelasivat kaksi joukkuetta. Naiset pelasivat yhdistetyssa kolmos-
nelossarjassa, josta jatkettiin kevaaiia alemmassa loppusarjassa , jonka tyttaret voittivat. 
Miesten kolmossarja joukkue sijoittui sarjan puoleenvaiiin, mutta jatkoivat syksylia vain 
harrastuspohjatta. Naiset aikoivat syksyn erinomaisesti. 
Salibandy jatkoi kuutosdivisioonassa. 
Ilahduttavaa oli nuorten vetajien panos sulka- ja tennisjaoston toiminnassa. 

Kerakankareen hiihtomajan historiassa on viimeiset vuodet ollut toistuva maininta: Ladut 
ovat olleet huippukunnossa. Tiedamme ja olemme kaikki kokeneet, etta Paavo Mattila on 
tehnyt kerrassaan loistavasti omaksumaansa ratamestarin tydta. Tasta eivat ole 
hyGtyneet pelkastaan PU-58:n hankkeet, vaan my5s mm. metsastysampumaurheilun 
harrastajat. Kerakankareen Eran jarjestamat hirvenhiihdot ovat koonneet taman lajin 
kilpailijoita kautta Eteia-Suomen kerta toisensa jaikeen Kerakankareelle latuja 
ihastelemaan. PU-58:n vaki ei toki muutenkaan ole yhteistydta torjunut, kun pieni 
metsastysampumaseura on ollut jarjestelytGissa kokemuksen tai muun avun tarpeessa. 
Ketaan vapaa-aikaansa PU-58:n riennoissa mukana puuhaillutta unohtamatta nousee 
taaksepain katsottaessa vaistamatta esiin muutamia nimia, jotka ovat painaneet tavallista 
selvemmat jaijet seuran historiaan. 
Lauri Laine oli seuran perustamisen sielu ja Pusulan urheilueiaman auktoriteetti tuohon 
aikaan ja pitkaile eteenkin pain. Paivia laskematta Laine uhrasi aikaansa urheilulte ja johti 
Pusulan Urheilijoita leppoisaan tapaansa, mutta tarpeen tullen tiukkaankin kantaa ottaen. 
On aiheellista kysya, olisiko Pusulan Urheilijat 58 :aa syntynyt ilman Lauri Lainetta. Ei 
ainakaan niin kivuttomasti kuin tapahtui. Hanen tilannetajunsa seuran johtamisessa ja -
nain voidaan sanoa - koko pitajan urheilun perasimessa oli erehtymaton. 
Oli onni, etta Pentti Toiviainen oli tuolloin pitajassa ja urheiluohjaajana. Hanen 
innostavuutensa valmentajana ja uuden seuran urheilun vetajana oli korvaamaton. Itse 
yieislahjakkaana urheilun taitajana han kykeni tuomaan oppinsa ymmarrettavasti 
kaytantoon. 
Pusulan ja yha my6s Nummi-Pusulan urheilueiamasta ei voida puhua mainitsematta Leo 
Rautasen nimea. VasymatGn, seuran perustamisesta alkanut seuratoiminta ja itse 
urheilusuoritukset kulkevat hanen mukanaan kasi kadessa ja jatkuvat yha. 
Veteraaniurheilijoiden edesottamukset tuppaavat jaamaan taka-alalle numerollisesti 
nayttavampien saavutusten tunkeutuessa tajuntaamme. Nain varsinkin, kun 
veteraanimme usein ovat saavutuksistaan vaitonaisia, perati vaatimattomia. Harvoinpa 
mekin tulemme ajatelleeksi tai olemme edes tietoisia, etta Else Laineella on 1978 
alkaneelta kymmenkunta vuotta kestaneelta uraltaan pitkaiti toista sataa Suomen 
mestaruutta, ja tietenkin iso maara himmeampia mitaleja, PM-kisoista 14 mestaruutta, 
kaksitoista hopeasijaa ja yksi pronssi. EM-kisoista on tullut kolme mestaruutta, 
kaksitoista hopeaa ja yksi pronssi. Maailmanmestaruuksiakin on tullut viisi, niissa 
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kisoissa kolme hopeaa ja kuusi pronssia. Lajit mainittujen mitalien tiimoilta ovat 
yieisurheilu, hiihto ja luistelu. Kun tahSn lisataan lukemattomat 
kestavyysjuoksumenestykset maratonista lahtien, ovat saavutukset lahes uskomattomat. 
Eika hankaan oikein halua, etta niista niin kauheasti puhuttaisiin. 
Aatto Juoiahden koko perhe oli ja on viela isan menetyksen jaikeenkin toimimassa ja 
ideoimassa seuran pyrinnciissa. Toinen perhe, joka kokonaisuudessaan on myOskin 
omaksunut seurassa toimimisen on Matti Skog ja hanen tytt6joukkonsa. Samaa voidaan 
sanoa Antti Linnakosken perheesta. 
Veikko Linnakosken panos erityisesti hiihtomajan ja Kerakankareen 
kokonaiskehittamisessa on ollut ja on edelleen suuri. T a s s a ei sovi unohtaa Pirkko 
Linnakosken uupumatonta puuhailua ravintolan palveluja tarvittaessa. Niin kuin aiemmin 
todettiin, hiihtojen menestymisesta ei voida puhua Paavo Mattilan nimea mainitsematta. 
Lauri Laine toimi seuran johtokunnassa kaksikymmenta vuotta, josta 14 vuotta 
puheenjohtajana, kolme vuotta varapuheenjohtajana ja sihteerina kaksi vuotta. 
Puheenjohtajina ovat lisaksi toimineet Aarne Nukarinen 80 - 85, Aatto Juolahti 89 - 96, 
Veikko Linnakoski ensin viisi vuotta ja sitten 86-88, Matti Skog 97 - 99 seka Jorma Kaira 
00 -edelleen. 
PU-58:n toiminnassa mukana olleista on Aarne Nukarinen tehnyt toita korkeimmilla 
hallintopaikoitla. Han oli Uudenmaan Hopeasomman aluepaailikkona vuodet 78 - 87. 
Samoihin aikoihin sijoittuu my6s hanen Suomen Hiihtoliiton 8-vuotinen 
liittovaltuustokautensa. Uudenmaan piirihallituksen jasenyys kuiki kasi kadessa 
Hopeasomman paailikkyyden kanssa. Tahan aikaan kuului myos SVUL:n Uudenmaan 
piirin hiihtojaoston varapuheenjohtajuus. Nukarinen on saanut ansioistaan lukuisia 
huomionosoituksia. Suomen Urheilun hopeinen ansiomerkki myonnettiin hanelle - 6 3 . 
Han on saanut mm. Hiihtoliiton kultaisen plaketin. 

Perustamisajatuksesta lahtien ja siita voimansa ponnistaen on Pusulan Urheilijat-58 koko 
olemassaolonsa ajan tuntenut vastuunsa liikuntamahdollisuuksien Iuomisessa 
kanssaihmisille. Toiminta on ollut urheiluseurana epaitsekasta siten, etteivat massojen 
liikuttelut ainakaan jokaisessa tilastossa ole olleet nostamassa seuraa nakyville tai 
vaikkapa johonkin luokkaan. Toki on niin, etta liikuntaan innostuneista on usein 
sukeutunut urheilijoita jopa seuran edustustasolle asti. Tama taas on tuonut yha uusia 
liikunnan harrastajia ja nain onnellinen vuorovaikutus on toiminut. Laajojen massojen 
liikuttelu ja toisaalta myds kilpailutoiminnasta huolehtiminen ovat usein l<oituneet liian 
raskaaksi pienelle seuralle, jossa toiminnasta vastuuta kantavien joukko on vaistamatta 
vahainen. Taman vasymisen kokivat suorastaan poikkeuksellisen innostuksen ja 
menestyksen jaikeen PU-58:n johtohenkilOt ehkapa erityisesti 60-luvun puotivaiin kahden 
puolen. Tosin 70 - luvullakin tuntui toimiminen toistuvasti jaaneen liian harvoille harteille. 
On suurella ilolla todettava, etta aina on kuitenkin jaanyt toimimaan sitkeasti 
tulevaisuuteen uskovia, jotka ovat kirvoittaneet mukaansa uusia toimijoita. On taas 
syntynyt ideoita ja seuran omaama asenne kanssaihmisten liikunnallisten tarpeiden 
tyydyttamisesta on saanut eiaa ja jatkua. Kerakankareen hiihtomaja ymparistdineen on 
tasta nakyva ja tunnistettava esimerkki. 

Talkooavun tarjoamisen mahdollisuus tarjoutunee lahitulevaisuudessa meille kaikille. 
On eriuain mieluisaa tietaa, etta uuden tieuran tekemiselle Kerakankareen 
hiihtokeskukselle ei nimittain enaa ole esteita. Tarvitaan toki tyota ja rivakkaa 
neuvokkuutta - edelleen. On taysi syy uskoa, etta tata kaikkea Pusulan Urheilijat 58:n 
piirissa ja seuran ystavissa Idytyy. Jaileen kerran. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


