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Vanha tori

Apteekkari G.W.Norrman, kauppias Winberg, maanviljelijä Talonen ja maanviljelijä ja kauppias Israel Mikkola 
olivat ne neljä miestä, jotka lähtivät byrokratiaa pelkäämättä ajamaan torin perustamista asemanseudulle. He 
onnistuivat hankkeessaan ja vuonna 1892 tori perustettiin. Loimaan kunta ei kuitenkaan halunnut osallistua 
kustannuksiin. Torin maa-alue yhdistettiin kahden kylän alueista. Peltoisten puolelta Mikkolan kantatilasta ja 
Vesikosken puolelta Hannun kantatilasta. Peltoisten osuus oli noin kaksi kolmasosaa. 1800-luvun loppupuoli 
oli Loimaalla suurta kehityksen aikaa. Loimaa sai rautatien vuonna 1876. Samoin perustettiin höyrysaha, tii-
litehdas, Winbergin kauppa, vaivaisten talo Kartanonmäkeen, palokunta, Vesikosken kansakoulu, nuorisoseu-
ra ja monia muita. Torin perustamisen aikoihin asemanseudulla oli asukkaita 1350 henkeä. Taaja asutus oli 
yksi edellytys torin perustamiselle.
Siihen aikaan toripäivä oli perjantaisin. Torin käytöstä oli tarkat määräykset. Ne määräsivät, mitä sai myydä 
ja miten myytäviä tuotteita piti säilyttää. Myyntipöydältä vaadittiin tietty määräkorkeus ja sen päällä piti 
olla katos. Tori toi mukanaan kuuluisat savipäivämarkkinat, jotka jatkuivat myöhemmin uudella torilla. Niistä   
käytettiin myös nimitystä köyripäivät, kekripäivät, kissanviikko, pestuupäivät, riiviikko ja römppäviikko. Jo 
1900 luvun alusta toria käytettiin urheilutarkoituksiin, etupäässä yleisurheiluun. Nuorisoseuran yhteydessä 
toimi urheiluseura Aias, joka oli perustettu 1906. Nimi viittaa kreikkalaiseen mytologiaan ja Aiaksen ja Odys-
seyksen kamppailuun Troijassa. Seuran johtohahmoja oli Axel W. Norrman. Torin kuuluisin kilpailu oli useita 
osia käsittävä moniottelukilpailu Loimaan sarvesta. Torille rakennettiin jossain vaiheessa 200 metrin juoksu-
rata. Rata oli verrattain kapea, siinä vain kaksi kamppailijaa mahtui juoksemaan rinnakkkain. 
Vanhaa toria voidaan hyvällä syyllä nimittää Loimaan pesäpallon kehdoksi. Sieltä kaikki alkoi jo ennen vuotta 
1922 eli pesäpallon syntyä. Silloin pelattiin pitkääpalloa ja neljää maalia, kuulemma niin tiiviisti, että uuden 
pallopelin, pesäpallon, oli aluksi vaikea voittaa vanhojen pelien suosiota. Vaikka tässä jutussa aiheena onkin 
pesäpallo, on uskottava vanhojen veteraanien (Olavi Lähteenmäki, Olavi Häyry ja Kalle Raunio) todistusta, 
että vanhalla torilla pallonlyöntiäkin tärkeämmällä sijalla oli yleisurheilu. 
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Vanhan torin pesäpallokenttä (mallia 1922) sijoitettuna vanhaan ilmakuvaan, joka on julkaistu kirjassa 
Suomen Maatilat, osa III, Turun ja Porin lääni, Ahvenanmaa (1932). 



Yleisurheilukilpailut 
vanhalla torilla. 
Paljon on yleisöä. 
Korkeushyppy-
kilpailu menossa 
vasemmalla.

Vanha tori oli mitoiltaan ahdas pesäpallokentäksi. Ilmari Honkanen muistelee vanhaa toria: ”Täyttä 100 metrin 
juoksurataa ei torille mahtunut ja yleensä juostiinkin 60 metrin kilpailuja.” “Kenttä oli 20-luvulla epätasainen, 
osittain hiekka- ja savipäällysteinen ja takakentän osalta heikkoa nurmea osin heinääkin kasvava. Kova  lyöjä 
pystyi toimittamaan pallon takarajana (takalaitontahan ei ollut) olevan Hankkijan varaston seinään jopa sen 
ylikin. 3-pesä oli pakko sijoittaa kenttää sieltä sivulta rajoittavan Lylyn sahan purupaanan ja kentän välissä 
olevan ojan päälle. Lienee ollut maan ainoa laudoista ja pattingeista kyhätty 3-pesä. Ei niinkään harvinaiset 
yliheitot kotipesään lukkarille, kulkeutuivat läheisen valtatien yli sahan lautatarhaan, joskus jopa jokeen saak-
ka. Oli onni, jos lukkari sattui yliheiton hetkellä olemaan kotipesästä muutaman metrin päässä sijaitsevan 
osuuskaupan varastonrakennuksen seinustalla. Toripäivien edellä ja niiden jälkeen pallonlyöjät saivat raivata 
myyntipöytiä ja kaikenlaista törkyä päästäkseen mieliurheiluaan harjoittamaan.” 
LP:n 15-vuotishistoriikissa kertoo Valfrid Häyry: ”Vanha tori pesäpallokenttänä oli liian pieni. Silloinhan ei 
ollut takarajaa säännöissä ollenkaan. Varsinkin silloin kun joko Tanhuanpään Yrjö tai Raunion Eino olivat 
lyömässä, kävi usein niin, että koppari sai hakea pallon Hankkijan makasiinin takaa. Sinä aikana, kun palloa 
etsittiin, kenttä luonnollisesti tyhjeni juoksijoista.”

Vuoden 1922 pesäpallokentän leveys oli 40 m. Vanha tori oli niin kapea, että kolmospesä oli rakennettava 
lankuista ja parruista ojan päälle. Tuomarina Kosti Tanner ja kolmospesävahtina Kustaa Häyry. Taustalla 
näkyy SOK:n varasto, jonka edessä sijaitsi kotipesä.



Vanha tori toimi myös suojeluskuntaparaatien näyttämönä. Tässä 
on menossa suojelukuntalipun vihkiäisjuhla elokuussa 1918. Kalle 
Raunion mukaan se toimi myös Venäjän armeijan jumalanpalve-
luspaikkana, kun sotamiehiä lähetettiin rintamalle ensimmäisen 
maailmansodan aikana. 

Rovasti Veikko Lehtinen muistelee vanhan torin aikoja. “Silloin elettiin vaatimattomasti. Esimerkiksi rik-
koutuneet pesäpallot päällystettiin uudelleen suutari Leinosen verstaassa. Kustaa Häyry sorvasi mailoja 
Vesikosken koulussa. Minä olin monta kertaa polkemassa sorvia.” “Vanha tori oli kaiken keskipiste. Siellä vilisi 
porukkaa, ei vähiten pikkupoikia. SIllä on tarunhohtoinen sija minun nuoruudenmuistoissani.”

Vanhan torin vierellähän asui kolme veljessarjaa Häyryt, Rauniot ja Perhot, joiden joukosta joukkueen runko 
pitkään muodostui. Uuno Tuomi muisteli 15-vuotishistoriikissa vanhan torin pelaajia: “Jos jotakin yksityis-
kohtaista minun pitäisi muistaa, niin ensimmäisenä tulee mieleeni Hannes Perhon innoittava hahmo. Hän 
osasi paljon pesäpallosta puheen ollen. Muistan aina peliin valmiin tarkan ykkösvahdin Antti Häyryn. Loisto-
sieppari oli Eino Raunio. Polttajana niitti laakereita ensin Uuno Järvinen ja hänen jätettyään pelaamisen Kus-
taa Häyry, jonka viimeksi mainitun ansiot Loimaan pesäpalloilulle ovat suuret. Olivat mukana Aarne Ikola ja 
Yrjö Tanhuanpää, jonka mailasta lähteneille palloille ei mielellään paljasta kämmentä tarjonnut. Oli mukana 
Voitto Kunnas, joka ei mitenkää tahtonut päästä irti pesäpalloilun lumoista, vaan taisi aktiivisena pelaajana 
olla mukana lähes parikymmentä vuotta. Voitto osasi heittää ja siksi häntä yleensä käytettiin peräkentällä, 
niin, ihan siellä torin päässä olevan tavaramakasiinin seinän vierellä hänen paikkansa oli. En unohda tässä 
yhteydessä mainita myöskään Raunion Topin, voimapesän, tehokasta lyöntitaitoa. Ja olinhan siellä minäkin. 
Hoitelin kakkospesävahdin paikkaa, myöhemmin sain siirron varavahdiksi. Ja muita. Niin tavallisesti Tanner 
oli tuomarina ja rehtori Virtanen kirjurina. Ja vastapelurina milloin Salo, Sauvo, Uusikaupunki, Forssa tai Jok-
ioinen, Naantali jne. Kaikkia en enää muista luetella. Mutta vaarallisin ja vaikein vastustaja oli Salo.”
Kalle Raunio kertoo Kosti Tannerista: “Innostuneimpia Loimaan pesäpallon ystäviä noina aikoina oli ehdotto-
masti kauppias Kosti Tanner. Useimmiten hän oli mukana pelimatkoilla eri puolilla maakuntaa. Ja joskus kävi 
niin, ettei hän mukaan päässyt, oli hänelle kuitenkin heti joukkueen palattua lopputuloksesta ilmoitettava, 
vaikkapa sen olisi pitänyt tapahtua kello 3 yöllä.

Vanhan torin erikoisuuksista kertoo Kalle Raunio: ” Vanhalla torilla hankaluuksia tuotti myös se, että kes-
kelle toria pystytettiin tolppa sähkölamppuineen maalaistarvikkeiden myyjiä varten. Varsinkin toispaikkaiset 
pesäpalloilijat olivat ihmeissään, kun Loimaan palloilijat yrittivät ja osasivatkin pallolla tolppaan: Pallo lensi 
milloin itään, milloin länteen - ja juoksuja tuli!”



Lyöntiharjoittelua vanhal-
la torilla. Yrjö Tanhuan-
pää lyö ja Erkki Mäkinen 
syöttää.

Loimaan Lehti 26.7.1923Loimaan Lehden sivuilla ensimmäinen maininta pesäpallosta on 
vuodelta 1923. Loimaan suojeluskuntalaiset ottelivat Auran suo-
jeluskuntaa vastaan 22.7. sunnuntaina. Tappio oli ankara: 0-12.  
Seuraavina vuosina alkoi jo menestystäkin tulla. 

Keskustaan valmistui uusi kauppatori, joka otettiin käyttöön 4. 
päivä syyskuuta 1925. Kauppatorin viereen alettiin rakentaa uutta 
urheilukenttää 20-luvun lopulla. Kentän vihkiäiskilpailut pidettiin 
1.6.1930 pitkällisen rakennusvaiheen jälkeen, kun kauppalakin tuli 
mukaan rahoitukseen.  Tämäkin kenttä oli ahdas. 220 metrin pi-
tuinen juoksurata oli sijoitettu vinottain suorakaiteen muotoiselle 
kentälle. Samoin pesäpallokenttä piti piirtää kentälle vinottain.

Rovasti Veikko Lehtinen muistelee Kosti Tanneria: “Kyllä hän äkkiä tukki pelurien suut, jos jotain mutinaa 
yritettiin pitää.”
Veikko Lehtinen kertoo myös Väinö V. Virtasesta, yhteuskoulun rehtorista: “Väinö Virtanen ehti aina kirjuriksi 
pesäpallo-otteluihin. Hän oli myös etunenässä, kun talvella tehtiin yhteiskoulun hiihtolatua. Hän veti partiota 
ja loi suojeluskunnalle erinomaisen soittokunnan. Hän oli toimen mies ja innostaja.

Vanha tori on saanut muistolaatan, joka kiinnitetty 
vanhan torin laidalle kiveen. 
Kuva otettu kotipesään päin ja taustalla näkyy en-
tinen Lylyn sahan päärakennus, nykyinen Taidetalo.



1924
Vuosi tuli olemaan Loimaan pesäpallon ensimmäinen, jolloin joukkue 
todella pääsi voittojen makuun. Siihen ehkä vaikutti edelliseen vuoteen 
verrattuna mm. se, että Toivo Raunio, Antti Häyry ja Hannes Perho koti-
utuivat armeijasta. Valitettavasti vain harvoista otteluista on mahdollis-
ta saada tietoa. Loimaan Lehti uutisoi 27.7. pelatusta Loimaan ja Auran 
sk-joukkueiden välisestä ottelusta seuraavan torstain numerossa (lehti il-
mestyi kerran viikossa). Loimaalaiset onnistuivat kaatamaan auralaiset 14-
10. Osat olivat nyt vaihtuneet ja edellisvuoden selkäsaunalle saatu hyvitys. 

Seuraavan kerran Loimaan Lehti uutisoi pesäpallosta, kun Kosken sk:n 
joukkue vieraili vanhalla torilla 3.8. Kotijoukkue onnistui tässäkin ot-
telussa ja voitti selvästi 13-7, vaikka Loimaan Lehden mukaan koskel-
aisten tiedettiin harjoitelleen jo useamman vuoden ajan ja selviytyneen 
monesta joukkueesta voittajana.  Selostuksessa todetaan myös, että 
ottelun päätyttyä “Tavanmukaisten hei-huutojen jälkeen menivät 
molempien joukkueiden pelaajat ja osa yleisöstäkin läheiseen ran-
taan uimaan.” Loimijoen ranta oli tosiaan  lähellä, Lylyn sahan päärak-
ennuksen takana. Sinne kerrottiin joskus pallonkin joutuneen, kun 
lukkari ei onnistunut lujaa heittoa vangitsemaan. Siis Vimpelin malliin.

Suojeluskuntapiirien väliset mestaruuskilpailut
Turun sk-piiri oli osallistunut mestaruuskilpailuihin alusta alkaen siis jo pit-
käpallokaudella. Joukkue koostui tällä kertaa Salon, Loimaan, Kosken ja 
Naantalin pelaajista. Valitettavasti joukkueen kokoonpanoa ei ole tämän 
tarkemmin tiedossa. Pohjois-Häme valikoitui ensimmäisen kierroksen vas-
tustajaksi. Ottelu pelattiin Tampereella 23.8. ja tappio tuli murskaluvuin 28-
10. Siinä ei sinänsä ole suuresti hävettävää, koska Pohjois-Häme voitti vuo-
den sk-piirien mestaruuden. Voittajajoukkueen lukkarina pelasi aiemmin 
Helsingin Pallonlyöjissä Suomen mestaruuksia voittanut Urho Veneskoski.

Turun suojeluskuntapiirin mestaruuskilpailut
Turun Sanomat kirjoittaa syyskuun 1. päivän numerossaan pienessä uuti-
sessa, että sk-piirin mestaruuskilpailun välieriä pelataan Naantalissa 3.9. 
Mukana ovat Loimaan, Naantalin ja Paattisten joukkueet. Tämän turnauk-
sen tuloksia en ole löytänyt mistään. Koska Loimaa pelasi loppuottelussa, 
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Turun Sanomat 1.9.



on selvää, että se voitti tämän välieräturnauk-
sen. Toisen turnauksen joukkueista ei ole tietoa. 
Loppuotte-luun selviytyi Salo-Uskela Loimaan 
vastuustajaksi. Sunnuntaina 28.9. loppuotteli-
jat kohtasivat Turun Kupittaalla. Salo oli kaht-
ena edellisenä vuonna vienyt “sarvipokaalin” 
kaappiinsa. Kolmas kerta olisi tiennyt pokaalin 
siirtyvän pysyvästi salolaisten haltuun. Loimaa 
oli kuitenkin toista mieltä ja voitti finaalin juok-
suin 13-7. 

Sk-piirin mestarit vuonna 1924. Takana seisomassa vasemmalta: Aarne Ikola, Eino Raunio, Uuno Järvinen. 
Edessä vasemmalta: Voitto Kunnas, Antti Häyry, Kustaa Häyry, Toivo Raunio, Uuno Tuomi ja Hannes Perho.

Varsinais-Suomen Vartio no 15-16  15.10.



1923 kenttä tuomari juoksulistat

miehet Sk-ottelu

su 22.7. Loimaan sk - Auran sk 0 - 12 Loimaa

1924
miehet Sk-piirin mestaruus

su 28.9 Loimaan sk - Salo-Uskelan sk 11 - 7 Turku, Kupittaa

välieräotteluja pelattiin 3.9. ke Naantalissa. Mukana olivat Loimaan, Naantalin ja Paattisten sk

muita sk-otteluita

su 27.7. Lsk - Auran sk 14 - 10 Loimaa

su 3.8. Lsk - Kosken sk 13 - 7 Loimaa

Sk-piirien väliset mestaruusottelut

la 23.8. P-Hämeen sk-piiri Turun sk-piiri 28 - 10 Tampere

Salon, Loimaan, Kosken ja Naantalin pelaajista koottu joukkue

Kokoonpanot

28.9. Sk-piirin mest

Aarne Ikola

Eino Raunio

Uuno Järvinen

Voitto Kunnas

Antti Häyry

Kustaa Häyry

Toivo Raunio

Uuno Tuomi

Hannes Perho



Loimaan pesäpallohistoriaa 1925
Olisiko allaolevan kuvan ottelu kauden avausottelu. Salo-Uskelan sk on saa-
punut vierailulle. Tällä kertaa Loimaa oli parempi juoksuin 8-6.  Kyseessä 
oli ystävyysottelu. Sk-piirin mestaruudesta pelattiin vasta heinä-elokuun 
vaihteessa. Seuraava pelimatka suuntautui Toijalaan sunnuntaina 7.6. Siellä 
vieraili samana päivänä Riihimäen Pallonlyöjien joukkue, joka voitti Toijalan 
Vauhdin 9-5. Loimaalaiset sen sijaan kärsivät isännille tappion 14-8. Toijalan 
Sanomien puffissa ottelua edeltävänä päivänä arvuuteltiin, mitä entinen 
Toijalan ykkösjoukkueen mies Uuno Järvinen on Loimaalla parin vuoden ku-
luessa saanut aikaan. 

Salo-Uskelan 
sk vierailulla 
Loimaan 
vanhalla 
torilla 31.5. 
Raunion Eino 
lyömässä. Yrjö 
Tanhuanpää 
nojailee mai-
laansa kopin 
seinustalla. 

Toijalan Sanomat 6.6.

Toijalan Sanomat 13.6.

Loimaan joukkue vierailulla Toijalassa 7.6. Kuvaan jostain syystä kirjoitettu 
päivämäärä 10/5, joka ei pidä paikkaansa.  

Loimaan Lehti 4.6.



Loimaan sk:n joukkue. Vasemmalta Vilho Häyry, Toivo Raunio, Eino Raunio, Yrjö Tanhuanpää, Voitto Kunnas, 
Hannes Perho, Kalle Raunio, Antti Häyry ja Uuno Järvinen. Kustaa Häyry oli suorittamassa asepalvelustaan.

Turun sk-piirin mestaruuskilpailut
Vanhalla torilla järjestettiin 26.7. suojeluskuntain väliset urheilukilpailut. Kisojen jälkeen pelattiin sk-piirinme-
staruussarjaan kuuluva pesäpallo-ottelu, jossa Auran sk:n joukkue kohtasi kotijoukkueen. Ottelu lopetettiin jo 
3 vuoroparin jälkeen, kun Loimaa johti jo 10-0. 
Välierien ensimmäinen ottelu Uudenkaupungin ja Raision kesken pelattin 2.8. ensin mainitun kotikentällä. 
Voitajaksi selvityi Raisio juoksuin 5-14. Jostain tuntemattomasta syystä oli Loimaa ja Salo-Uskela sijoitettu 
vastakkain  jo välierissä.  Ottelu pelattiin Turussa Kupittaan kentällä perjantaina  7.8. Loimaa voitti selvästi 8-2. 
Finaali Loimaa-Raisio pelattiin suojeluskuntapiirin mestaruuskilpailujen yhteydessä Naantalissa. Loimaa voitti 
selkein luvuin 6-1 ja sai toisen kiinnityksen “sarvipokaaliin. 

Sk-piirien mestaruuskilpailu
Mestaruuden vei edellisvuoden malliin Pohjois-Hämeen sk-piirin joukkue. Turun sk-piiri ei osallistunut kilpai-
luun.
Loimaan Lehti 30.7.  

Uusi Aura 3.8.  

Uusi Aura 9.8.  Loimaan Lehti 13.8.  

Uusi Aura 11.8.  



Pesäpallolijoita Loimaan Vanhalla torilla 1925. Vasemmalta: Olavi Häyry, Raimo Soini, Veijo Vuorimies (ent. 
Bergman), Kalle Raunio, Aulis Marjalaakso (ent. Sune Ylander), Esko Perho, Vilho Häyry, Tauno Soini, Hannes 
Perho, Eino Raunio, Leo Ritamaa, (ent. Grigorjeff), Erkki Mäkinen, Toivo Raunio ja Uuno Järvinen. Etualan 
kolme nuorta: Arvo Raunio, Vilho Tanhuanpää ja Väinö Vallinkoski. (Kuvaa otettaessa Hannes Perho lausah-
ti: “Pannaan Arvollekin kengät jalkaan” ja sijoitti Arvo Raunion paljaiden jalkojen eteen omat kenkänsä.)

Piirin mestarit Naantalissa. Seisomassa vasemmalta: Kalle Raunio, Antti Häyry, Vilho Häyry, Uuno Tuomi, 
Yrjö Tanhuanpää, Eino Raunio ja Toivo Raunio. Edessä Hannes Perho ja Uuno Järvinen.



Yleisurheilua
Syyskuun 6. päivä sunnuntaina Loimaan Voima järjesti vanhalla torilla piirikunnalliset yleisurheilukilpailut. 
Kilpailu herätti huomiota paikkakunnalla, koska Hannes Kolehmainen oli 5000 metrin juoksun osanottajien 
joukossa. Hän ei enää ollut nuoruusvuosiensa kunnossa, mutta kierteli vielä eri kilpailuissa juoksemassa, ehkä 
sai myös jonkinlaisia rahapalkintoja. Vanhan torin juoksuradan kierros oli 200 metriä. Kilpailun 19. kierroksel-
la eli noin 4000 metrin kohdalla Kosken Kauhun Y. Väinölä siirtyi johtoon. Hannes taisi jäädä jonkin verran 
Väinölästä, mutta otti viimeisen kilometrin aikana ja varsinkin viimeisellä kieroksella Väinölän etumatkan kiin-
ni ja painui ohi. Eroa Väinölään syntyi loppujen lopuksi pari sekuntia. Hanneksen voittoaika oli 16.12. Tukhol-
man 1912 kisojen kaksintaistelussa Ranskan Jean Bouinin kanssa Hanneksen voittoaika oli 14:36.6. Kilpailuis-
sa juostiin myös etukäteisilmoituksesta poiketen Suomen oloissa harvinainen 100 jaardin juoksu, jonka voitti 
Loimaan Eino Raunio ajalla 10,6. Tulos alitti Leo Leinon nimissä olleen aiemman piirin ennätyksen kahdella 
kymmenyksellä. Turun Sanomat kirjoittaa: ”Raunion tulosta ei woida kuitenkaan hyväksyä uudeksi piirinennä-
tykseksi, koska tulos otettiin waan kahdella kellolla”. Vuoden 1932 Urheilukalenterissa on Varsinais-Suomen 
piirin ennätysluettelossa kuitenkin Eino Raunion nimi 100 jaardin ennätyksen haltijana, tosin tuloksella 10,7.

Hannes Kolehmainen johtaa 5000 metrin juoksua Loimaan vanhalla torilla. Hanneksen jäljessä juoksevalla 
on Turun Riennon paita yllään, Ilmari Jokinen? Juoksu on kuitenkin ilmeisesti alkuvaiheessa, kun porukka on 
vielä kasassa. Katsojia näyttää olleen runsaasti.

Turun Sanomat 8.9.

5 000 m
1. Hannes Kolehmainen -TuUL 16.12
2. Yrjö Wäinölä -Kosken Kauhu  16.14,2
3. Ilmari Jokinen -Turun Riento 16.32
4. Aleksei Kurjatkin -Turun Riento  16.55
    Vilho Tähtinen Loimaan Voima  DNS



Tämän valokuvan vuosiluku voisi olla 1925. Kuvassa esiintyvät Eino ja Toivo Raunio lähtivät Joensuuhun 
vuonna 1926, jossa varsinkin Toivo asui pitkään. Vuoden 1925 valokuvissa Loimaan pesäpalloilijat esiintyvät 
yleensä mustissa urheiluasuissa. Tämä kuvassa oleva suojeluskunnan urheiluasu esiintyy myös alemmassa 
vuoden 1925 kuvassa Väinö Koiviston yllä. Takana vasemmalta: Yrjö Tanhuanpää, Kustaa Häyry, Aarne Ikola, 
Antti Häyry, Vilho Häyry, Voitto Kunnas. Edessä vasemmalta Eino Raunio, Hannes Perho ja Toivo Raunio.

Urheilumiehiä vanhalla torilla vuonna 1925. Vasemmalta: Raimo Soini, Leo Ritamaa, Toivo Raunio, Väinö 
Koivisto, Olavi Kunnas, Eino Raunio, Yrjö Koivisto, Voitto Kunnas, Vilho Häyry ja Kosti Tanner.



1925 kenttä tuomari juoksulistat

miehet Sk-piirin mestaruus

su 26.7. Loimaan sk - Auran sk 10 - 0 Loimaa 3 vrp

Välierät

su 2.8. Uudenkaupungin sk - Raision sk 5 - 14 Uusik

pe 7.8. Loimaan sk - Salo-Uskelan sk 8 - 2 Naantali

Finaali

su 9.8. Loimaan sk - Raision sk 6 - 1 Naantali

muita sk-otteluita

su 31.5. Loimaan sk - Salo-Uskelan sk 8 - 6 Loimaa

su 7.6. Toijalan Vauhti - Loimaan sk 14 - 8 Toijala

Sk-piirien väliset mestaruusottelut

Turun sk-piiri ei osallistunut

Kokoonpanot

9.8. Sk-piirin mest

Kalle Raunio

Antti Häyry

Vilho Häyry

Uuno Tuomi

Yrjö Tanhuanpää

Eino Raunio

Toivo Raunio

Hannes Perho

Uuno Järvinen

Voitto Kunnas



Loimaan pesäpallohistoriaa 1926
Toukokuun 9. päivä Loimaan Suojeluskunnan pesäpallojoukue vieraili Turussa. Kupittaa kentällä pelattiin ot-
telu Turun   Suomalaisen Reaalilyseon  joukkuetta vastaan. Loimaalaiset selviytyivät helposti voittajiksi tästä 
kauden ensimmäisestä koitoksesta juoksuin 15-3.
Seuraavasta ottelusta ilmoitettiin samassa Loimaan Lehdessä Yhteiskoulun joukkuetta vastaan 13.5. helator-
staina. Lehti ei kuitenkaan kerro mitään tuloksesta, joten on epävarmaan pelattiinko tätä ottelua vai ei. 
Heinäkuun 1. päivä Naantalin maakuntajuhlien yhteyteen oli järjestetty pesäpallo-ottelu Loimaan sk - Uuden-
kaupungin sk. Tasaisen ottelun voitti Loimaa luvuin 3-1. Loimaan Lehden selostuksen mukaan joukkueesta 
puuttui Eino Raunio. Eino oli veljensä Toivo Raunion kanssa muuttanut Joensuuhun ja pelasivat siellä pai-
kallisen suojeluskunnan joukkueessa sekä myös sk-piirin joukkueessa.
Heinäkuun lopussa suojeluskunta sai vieraakseen Porin Rykmentin joukkueen.  Loimaan vei niukan voiton 2-1. 

Loimaan Lehti 12.5. Loimaan Lehti 1.7. Loimaan Lehti 5.8.Loimaan Lehti 29.7.

Turun suojeluskuntapiiri jaettiin kahteen osaan 10.5.1926. Turku ja rannikon ja saariston ruotsinkieliset suo-
jeluskunnat muodostivat Turunmaan sk-piirin (Åbolands skyddskårsdistrikt). Lopuista eli pohjoisosan piireistä 
muodostettiin Varsinais-Suomen suojeluskuntapiiri.

Varsinais-Suomen 
sk-piiri 

Turunmaan 
sk-piiri



Suomen mestaruuskilpailut
Loimaalaiset osallistuivat vuonna 1926 ensimmäisen kerran pesäpallon 
Suomen mestaruuskilpailuihin, joihin osallistui 11 joukkuetta. Kilpailu jär-
jestettiin cup-systeemillä. Loimaalaiset osallistuivat kilpailuun Loimaan Vo-
iman nimellä. Voima oli perustettu 29.7.1924 ja ilmeisesti kaikki pesäpal-
loilijat kuuluivat suojeluskunnan lisäksi myös Voimaan, jossa harrastivat 
yleisurheilua. Otteluiden ensimmäinen kierros pelattiin sunnuntaina 29.8. 
Loimaa sai vieraakseen Toijalan Vauhdin. Seura oli edellisenä vuonna pääs-
syt mestaruuskisojen välieriin ja 1922 loppuotteluun saakka. Sillä ei nytkään 
ollut vaikeuksia loimaalaisten kanssa. Numerot 4-21 osoittavat tasoeron. 

Loimaan joukkueessa pelasivat: 1. Vilho Häyry, 2. Yrjö Tanhuanpää, 3. Uuno 
Järvinen, 4. Esko Perho, 5. Uuno Tuomi, 6. Antti Häyry, 7. Voitto Kunnas, 
8. T.Lampen, 9. Kustaa Häyry.

Suomen mestaruuden voitti Helsingin Pallonlyöjät. Toijalan Vauhti joutui 
toisella kierroksella tulevaa mestaria HPL:ää vastaan Helsingissä ja hävisi  
25-13.

Loimaan Lehti 26.8.

Toijalan Sanomat  4.9.

Alla oleva kuva on otettu vuonna 1925. Siinä esiintyy Loimaan Voiman urheili-
joita ja heistä monet olivat mukana pelaamassa Toijalan Vauhtia vastaan 
(merkitty pp). Vasemmalla istumassa kauppias Kosti Tanner. Hän toimi tuom-
arina pesäpallo-otteluissa ja lähettäjänä yleisurheilukilpailuissa. Urheilijat 
vasemmalta. Yrjö Tanhuanpää (pp), Uuno Tuomi (pp), Kalle Raunio, Väinö 
Koivisto (hyvä kiekonheittäjä), hänen takanaan Uuno Järvinen (pp), Voitto 
Kunnas (pp), Eino Raunio (1926 Joensuussa), tuntematon, Toivo Raunio (1926 
Joensuussa), Antti Häyry (pp) ja Yrjö Koivisto (Reijon isä).



Varsinais-Suomen sk-piirin mestaruuskilpailut
Ottelut uuden Varsinais-Suomen sk-piirin mestaruudesta alkoivat kuitenkin toisen piirin alueella eli Turun 
Kupittaalla. Salo-Uskelan, Uusikaupungin ja Loimaan joukkueet aloittivat karsinnat lauantaina 25. elokuuta. 
Arvan mukaan ensimmäisessä ottelussa Salo voitti Uudenkaupungin suurin numeroin 16-4. Paljon tiukempi 
oli toinen ottelu Loimaan ja Salon välillä. Seitsemän vuoroparin jälkeen ottelu oli tasan 5-5. Ylimääräisessä 
vuorossa Loimaa onnistui juoksujen teossa kahdesti, kun Salon juoksutili jäi nollille. Loimaa oli selvinnyt lop-
pu-otteluun. Sunnuntain ottelussa ratakaistiin toinen finalisti Sauvon ja Raision kesken. Sauvo osoittautui 
paremmaksi juoksuin 10-1. 
Loppuottelu pelattiin Uudessakaupungissa 5.9. Varsinas-Suomen suojeluskuntien mestaruuskilpailujen 
yhteydessä. Loimaa oli aivan ylivoimainen ja murskasi Sauvon 20-0. Oikea loppuottelu oli pelattu jo edel-
lisellä viikolla Turussa Salon ja Loimaan koitoksessa. Arpa vain heitti nämä joukkueet vastakkain jo välierissä. 
Loimaalaiset voittivat nyt piirin pesäpallomestaruuden kolmannen kerran peräkkäin ja saivat “sarvipokaa-
lin” omakseen. Katso kuva seuraavalla sivulla. Pokaali oli pitkään nähtävissä Ravintola Ankkuripaikan lasivi-
triinissä. Nyt taitaa koko rakennus jo olla purettu. “Sarvipokaalin” ja muiden vitriinissä olleiden palkintojen 
nykyistä säilytyspaikkaa en tiedä.

Varsinais-Suomen Vartio no 15-16  31.8. Uusi Aura 7.9.



Vuoden 1926 Varsinais-Suomen suojeluskuntapiirin mestari, Loimaan Suojeluskunta. Edessä omaksi kolmella 
voitolla saatu “sarvipokaali”. Vasemmalta: Hannes Perho, Yrjö Tanhuanpää, Vilho Häyry, Uuno Tuomi, Kus-
taa Häyry, Voitto Kunnas, Antti Häyry, Uuno Järvinen ja Aatto Knuttila.

Sk-piirien mestaruuskilpailut.
Yksi kuudesta sk-piirien mestaruuskilpailujen alkueristä pelattiin Salon 
eläintorilla maanantaina 13.9. Siihen osallistuivat Varsinais-Suomen, 
Turunmaan, Satakunnan ja Helsingin piirit. Valitettavasti kokoonpanot 
eivät ole tiedossa. Joka tapauksessa Helsingin piiri oli selvä voittaja ja 
selviytyi Lahdessa pelattavaan lopputurnaukseen. Ottelut aloitettiin 
aikaisin aamulla eli kello puoli yhdeksän, jolloin Helsinki voitti Turun-
maan selvästi 13-0. Toisessa ottelussa Satakunta löi Varsinais-Suomen 
6-3 ja pääsi karsimaan Helsingin kanssa jatkoon pääsystä. Helsinki ei 
armoa antanut, vaan hakkasi Satakunnan maan rakoon luvuin 28-1. 
Lahden lopputurnauksen finaalissa Helsinki voitti edellisvuoden me-
starin Pohjoi-Hämeen 16-8.

Salon Seudun Kunnallislehti 14.9.

Turunmaan ja Varsinais-Suomen sk-piirin merkki. 
Aiemmin Turun sk-piirin.



Turun Sanomain kiertopalkinto:
Turun Sanomat lahjoitti “Turun Pallonlyöjille Lounais-Suomen 
pesäpallojoukkueiden wälillä wuosittain kilpailtawaksi kiertopalk-
innon, jonka tarkoituksena on herättää huomiota ja harrastusta 
tähän mielenkiintoiseenj a erototen maaseudulla mainiosti me-
nestywään urheilumuotoon. Kiertopalkinto on hopeaa. Maljan 
korkeus on 20 sm ja koko kiertopalkinnon korkeus jalustoineen 25 
sm. Maljan kylkeen on kaiverrettu: Turun SanomainPesäpallo-kier-
topalkinto lahjoitettu Turun Pallonlyöjät-seuralle seurojen väliseksi 
kiertopalkinnoksi 10.10.1926.” 
Ensimmäinen turnaus tästä palkinnosta järjestettiin Turussa aika 
myöhäiseen ajankohtaan 16-24.10. Kilpailuun osallistuivat pokaal-
iseuran Turun Pallonlyöjien lisäksi Loimaan sk, Porin Rykmentti, 
Kenttätykistörykmentti 1, Sauvon sk, Salon yhteiskoulun  urhei-
luseura Kiri, Turun suomalainen yhteiskoulu, Turun ruotsalainen 
yhteuskoulu ja Turun suomalainen lyseo. Naanatalin sk:kin oli 
ilmottautunut, mutta jäi pois.
Ottelut aloitettiin 14.10. lauantaina. Loimaan piti kohdata Naana-
talin sk Turun kasarmin kentällä, mutta sai luovutusvoiton ja pääsi 
suoraan välieriin. Muut välieräjoukkueet olivat Salon Yhteiskou-
lu, Turun Pallonlyöjät, Kenttätykistörykmentti 1 ja lepovuoroon 
päässyt Turun suom. lyseo. Loimaa kohtasi sunnuntaina kenttä-
tykistöläiset ja voitti ilman vaikeuksia 17-2. Viikkoa myöhemmin 
24.10. sunnuntaina finaalissa vastaan asettui Salon yhteiskoulu. Sa-
lon joukkueen lukkarina pelasi 17-v Olavi Engblom (myöh. Eroma), 
joka 30-luvun puolivälissä pelasi Salon suursarjajoukkueen lukkari-
na. Loimaa takoi juoksuja taas roppakauppalla, toisessa vuorossa 
8 ja kolmannessa 7 ja voitti selkein numeroin 17-5 kiertopalkinnon 
vuodeksi omakseen. Selostuksissa mainitaan harvoin pelaajien 
nimiä. Loimaalaisista sai kunnian päästä lehtien palstoille loppuot-
telun yhteydessä lukkari Hannes Perho ja koppari Voitto Kunnas.

Turun Sanomat 19.10.

Turun Sanomat 25.10.



1926 kenttä tuomari juoksulistat

miehet Ystävyysotteluita

su 9.5. Turun Suom Realilyseo - Loimaan sk 3 - 1 Turku Kupittaa

to 13.5. Loimaan sk - Loimaan Yhteiskoulu ? - ? Loimaa

su 1.7. Loimaan sk - Uudenkaupungin sk 3 - 1 Naantalin maakuntajuhlat

su 29.7. Loimaan sk - Porin Rykmentti 2 - 1 Loimaa

SM-kilpailu cup-menetelmällä (1.kierros)

su 29.8. Loimaan Voima - Toijalan Vauhti 4 - 21 Loimaa Kosti Tanner L: 020 001 1 T: 256 080 0

Varsinais-Suomen sk-piirin mestaruus

la 25.8. Salo-Uskelan sk - Uudenkaupungin sk 16 - 4 Turku Kupittaa

la 25.8. Loimaan sk - Salo-Uskelan sk 7 - 5 Turku Kupittaa L: 022 010 02   S: 001 220 00

su 26.8. Sauvon sk Raision sk 10 - 1 Turku Kupittaa

Loppuottelu

su 5.9. Loimaan sk - Sauvon sk 20 - 0 Uusikaupunki

Sk-piirien väliset mestaruusottelut (1. kierros)

ma 13.9. Helsingin sk-piiri - Turunmaan sk-piiri 13 - 0 Salo, eläintori

ma 13.9. Varsinais-Suomen sk-p - Satakunnan sk-piiri 3 - 6 Salo, eläintori

ma 13.9. Helsingin sk-piiri - Satakunnan sk-piiri 28 - 1 Salo, eläintori

Turun Sanomien kiertopalkinto

la 16.10. Naantalin sk - Loimaan sk luov - Turun kasarmi

la 16.10. Turun Pallonlyöjät - Porin Rykmennti 7 - 5 Turku

su 17.10. Salon Yhteiskoulu - Sauvon sk 10 - 7 Turku Kupittaa

su 17.10. Kenttätykistö Rykm 1 - Turun ruotsal Yhteisk 33 - 6 Turun kasarmi

su 17.10. Turun suomal Lyseo - Turun suomal Yhteisk 5 - 4 Turku Kupittaa

su 17.10. Salon Yhteiskoulu - Turun Pallonlyöjät 6 - 1 Turku

su 17.10. Loimaan sk - Kenttätykistö Rykm 1 17 - 2 Turku L: 303 190 1  K: 001 000 1

su 24.10. Turun suomal Lyseo - Salon Yhteiskoulu 8 - 13 Turku Kupittaa

su 24.10. Loimaan sk - Salon Yhteiskoulu 17 - 5 Turku Kupittaa Y.Lumio L: 087 001 1  S: 100 200 2

Kokoonpanot

29.8. SM-kilp ToijVauhti 5.9. sk-piirin mestaruus 24.10. TS-kiertop

1 Vilho Häyry Hannes Perho Hannes Perho (L)

2 Yrjö Tanhuanpää Yrjö Tanhuanpää Voitto Kunnas (k)

3 Uuno Järvinen Volho Häyry

4 Esko Perho Uuno Tuomi

5 Uuno Tuomi Kustaa Häyry

6 Antti Häyry Voitto Kunnas

7 Voitto Kunnas Antti Häyry

8 T. Lampen Uuno Järvinen

9 Kustaa Häyry Aatto Knuttila


