Versio II - 2.5.2001 - 1

Minkä ihminen ja pappi voi, sen teki Loimaa
Kauppala oli juhlaliputettu, kun maanantaina 16. päivä syyskuuta 1935, Eestin voittoisa
pesäpallomaajoukkue saapui Loimaalle. Edellisenä päivänä Turun Urheilupuistossa pelatussa
maaottelussa, olivat suomalaiset joutuneet taipumaan kansallispelissään heimoveljiensä edessä niukasti,
mutta kiistattomasti, juoksuin 3-4. Loimaalla eestiläiset eivät enää juhlineet, vaan Palloilijat näytti
naapureille kaapin paikan selvin numeroin 4-0. Se innoittikin Pallen runosuonesta tunnetut säkeet.
Älä väli-lili-tä...!
Laaka no.9 1935
Palle
Pikku -veljet ällikällä
iski isompaansa
Suomi-Neito horjahdutti
hieman valtikkaansa
Otteluunsa Turkuun tuli
tänä vuonna Eesti
kuin ois tulta tappuroissa
- valmentautuneesti
Veljet pisti hyrskynmyrskyn
niinkuin hurtat ikään
Päihin tuli isännille, auttanut ei mikään

Meikäläistä joukkuetta
suinkaan täss' en soimaa
Minkä ihminen ja pappi
voi, sen teki Loimaa
Kannata ei kansan mielen
tuosta olla musta
sehän oli pelillemme
pelkkää mainostusta
Ensi vuonna en mä sentään
hävittävän sallis',
muuten alkaa mainosmaksu
olla liian kallis
Näin siis näki Eestin kansa
onnen ensi säteen.
Vilpittömät onnittelut
Teille! - Tuohon käteen! -

Pesäpallomaaottelut Eestiä vastaan alkoivat vuonna 1932 Tallinnassa, jossa Suomi voitti Kalevin
kentällä pelatun ottelun 14-3. Tässä ensimmäisessä maaottelussa Suomen edustus oli annettu juuri Bsarjan mestaruuden voittaneelle Helsingin Pallonlyöjille. Seuraavana vuonna jatkettiin
Hämeenlinnassa, jossa peli päättyi niinikään omiemme voittoon 8-0.
Suomea edusti nyt Etelä -Hämeen maakuntajoukkue. 1934 tavattiin taas
SUOMI
Tallinnassa, jossa murskaluvut Suomen hyväksi olivat 18-0. Sen tahditti
L
Ilmari Honkanen LP
Uudenmaan maakuntajoukkue, jonka runkona oli viisi Keravan
s
Hannes Perho LP
KooPeen pelaajaa, mukana mm Niilo Tarvajärvi. KooPeehan nousi
1v
Einari Joutsamo Paimion NsU
samana vuonna suursarjaan. Vuonna 1935 oli Lounais -Suomen vuoro
2v
Aarne Tanhuanpää LP
asettua Eestiä vastaan Turussa.
p
Yrjö Lehtinen TuNMKY
3v
Leevi Välimaa TuNMKY
Maajoukkueen runko valittin LP:n pelaajista. Olihan Varsinais -Suomen
2va
Arvo Raunio LP
pesäpallovaltikka ollut pitkään paikkakunnan hallussa. Maaottelua
3va
Eero Koskinen TuNMKY
edeltävänä sunnuntaina pelattiin ystävyysottelu Turun NMKY:ta
k
Onni Rantala LP
vastaan

EESTI
L
s
1v
2v
p
3v
2va
3va
k

A. Matiisen Kalevipojat, Tallinna
Kaun
E.Nukman
Kaasik Kalevipojat
A.Tammison Keila Spordiklubb
H.Ingland Kalevipojat
E.Altmann Kalevipojat
A.Koni Kalevipojat
Remmelkoord

varalla:
Puschkow Keila Spordiklubb
Villa Keila Spordiklubb
Sündt Pohja Malevkond
Reinbaum Tallinn NMKÛ

joukkueen
varalla:
muodostamista
L.Laine Uudenkirkon sk
varten.
Orama TuNMKY
Valitsijoista ei ole
Esko Perho LP
tietoa, mutta
L.Mattila Perniön sk
aloituskokoonpan
oon LP sai 5
pelaajaa, Turun NMKY 3 ja 1 pelaaja oli
Paimion Ns Urheilijoista. Lisäksi valittiin 4
varamiestä.
Eestissä pesäpalloilijat toimivat jaostona
käsipallo -liiton alaisuudessa.
Maajoukkue koostui pääasiassa Tallinnan
Kalevipoikien ja Keilan Spordiklubin pelaajista.
Monet heistä kuten Matiisen, A.Koni, Ingland ja
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Altmann olivat osallistuneet kaikkiin edellisiin maaotteluihin.
Laaka-lehti analysoi joukkueen pelaajia maaottelua edeltäneessä numerossaan.
Lukkari Matiisen Tallinnasta on myös pesäpallojaostonsihteeri. Häntä kuvataan liikaakin intoa
uhkuvaksi pelaajaksi, jolla on tarmoa ja voimaa, mutta taktillisesti vielä meikäläisiä jäljessä. Polttaja
Tammison on nuori ylioppilas, kotimaassaan tunnustusta saanut Keilan Spordiklubin polttaja. 2-vahti
Kaasik oli Kalevipoikien polttaja, jonka ulkopeli on sisäpeliä parempaa. 3-vara Koni kuuluu
joukkueen parhaimmistoon. Hyvä sekä sisällä että ulkona. Heittää kuin suomalainen. 2-vara Altmann
on vieläkin parempi . Erittäin nopea, hyvä heittäjä ja lyöjä, jonka edesottamukset saattavat koitua
meille kohtalokkaiksi. Voi hyvinkin lyödä laa'an taka kulmaan. Olkaapa varuillannne varavahdit.
Joukkue saapui lauantaina 14. päivä syyskuuta laivalla Helsinkiin ja yöpyi Comfort hotellissa. Varhain
sunnuntai aamuna ryhmä siirtyi Dallapén keikkabussilla Turkuun.
Turku 15. syyskuuta 1935, sunnuntai
Kello 14.30 vihelsi ottelun tuomari sotilasohjaaja luutnantti Lasse Elomaa joukkueet kiilaan noin 1000
katsojan reunustaessa kenttää. Ensin juoksivat areenalle eestiläiset punaruskeissa peliasuissaan ja heti
perään suomalaiset sinivalkoisissa puvuissaan. Alkuseremonioihin kuului Maamme -laulu, jonka

Eestin ja Suomen joukkueet kiilassa Urheilupuiston kentällä. Oikealla Suomen joukkue. no 1 Yrjö Lehtinen TuNMKY
(p), no 2 Leevi Välimaa TuNMKY (3v), no 3 Onni Rantala LP (koppari), no 4 Aarne Tanhuanpää LP (2v), no 5 Ilmari
Honkanen LP (L ja joukkueen kapteeni), no 6 Hannes Perho LP (1v) , no 7 Eero Koskinen TuNMKY (3-vara), no 8
Einari Joutsamo Paimion NsU (1v) ja no 9 Arvo Raunio LP (2-vara). Keskellä pelituomari sotilasohjaaja Lasse Elomaa.
Eestin joukkueen kapteeni on no 7 A.Matiisen.

jälkeen Suomen Pesäpalloliiton puolesta tervehtivät vieraita maisteri Arvi Kivilinna ja
vakuutustarkastaja Yrjö Rahkamo ja ojensivat tinamaljan ottelun muistoksi. Eestiläisten puolesta
pelipäällikkö Matiisen vastasi tervehdykseen ja luovutti suomalaisille pöytäkellon
omistuskirjoituksineen. Laaka-lehden toimittaja epäili, että kelloon kuuluva herätyslaite sisälsi vihjeen
siitä, että ainainen puhe eestiläisten oppipoika-asemasta alkoi olla aiheetonta.
Hutunkeiton voitti Suomen joukkueen kapteeni Ilmari Honkanen ja valitsi ulkovuoron. Turun
kaupungin valtuuston puheenjohtaja maanviljelysneuvos Arvi Kontu heitti avausheiton. Ottelua selosti
yleisölle kovaäänisten välityksellä pesäpalloliiton johtokunnan jäsen maisteri Arvi Kivilinna. Sää oli
melko otollinen, vaikka aamupäivän sade oli hieman pehmittänyt kenttää.
1. ja 2. vrp Eestillä heti ajolähtö.
Ottelu alkaa. Eestiläiset kehittävät yhdellä kuolleella ajolähdön, josta ei kuitenkaan saada purettua
juoksua. Myös Suomen joukkue omalla sisävuorollaan yrittää kolme kertaa avausjouksua ajolähdöstä,
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mutta joka kerta pallo joutuu polttaja Tammisonin käsiin, joka toimittaa sen varmasti kotiin. Toinen
vuoro. Eestiläiset saavat kaksi kolmostilannetta kahdella kuolleella, mutta juoksutili ei avaudu.
Suomalaisten sisävuorossa ei ole hurraamista. Miestä ei saada edes kakkospesälle ja vain viisi lyöjää
käy mailanvarressa.
3. ja 4. vrp Avausjuoksut.
Kolmannessa vuorossa nähdään jo juoksuja. Eestiläiset kehittävät ajon, josta Altmann kotiuttaa
kauniilla takakentän lyönnillä kolmosella olleen Remmelkoordin ja tilanne on 0-1 vieraille.
Suomalaiset vastaavat samalla mitalla. Turkulaisten oma poika Välimaa kotiuttaa kolmospuolen
puhkaisulla Joutsamon. Peli on tasan 1-1. Neljäs vuoro. Eestilä iset saavat Ingmannin kolmoselle, josta
tämä lähtee merkatulla lyönnillä rynnimään kotiin. mutta vieraiden epäonneksi lyönti on huti.
Tasoittavalla Turun Eero Koskinen pääsee myös kolmoselle, mutta kolmas palo tulee kakkosvara
Altmannin kovan heiton ansiosta. Koskinen kuolee heittäytyessään noin 40 senttiä kotipesästä.
5. vrp Eesti siirtyy johtoon.
Viides vuoro. Tammison keinottelee itsensä kolmoselle suomalaisten avustuksella ja lähtee yrittämään
kotiin Altmannin kakkospuolelle suunnatulla maanuoliaisella. Suomen polttaja Lehtinen nappaa pallon
ja lataa lujan heiton lukkari Honkaselle, mutta se suuntautuu kuitenkin liian ylös. Tuloksena yliheitto ja
Eestin johtojuoksu. Tilanne 1-2 Eestille.
5 vrp Suomi vastaa.
Suomen tasoittava. Kärki saadaan heti miten kolmoselle ja ajotilanne päälle. Ensimmäinen yritys
päättyy käryyn, mutta seuraavalla Eero Koskinen lyö Onni Rantalan kotipesään ja jatkossa Aarne
Tanhuanpää juoksee Joutsamon lyönnillä johtojuoksun. Tilanne on 3-2 Suomen hyväksi.
6. vrp Eesti tasoittaa.
Kuudes vuoro. Yhden palon jälkeen Ingland lyö Kaunin kolmoselle. Honkanen syöttää liian hätäiseen.
Kolmosvahti ei ollut ehtinyt vielä paikoilleen. Ingland käyttää tilaisuutta hyväkseen ja räväyttää läpi
kolmosrajalta. Kaun pinkaisee helposti kotiin. Tilanne on 3-3. Suomalaiset ovat tehottomia omalla
sisävuorollaan, vain 5 lyöjää käy yrittämässä.
7-9 vrp Suomalaisten painostusta.
Seuraavat vuorot eivät suomalaisten kovasta yrityksestä huolimatta tuo lisäjuoksuja. Kun yhdeksän
vuoroparia on takana, tilanne on tasan 3-3.
Pelituomari Elomaa julistaa jo pelin päättyneeksi tasapeliin, mutta pesäpalloliiton liittohallituksen
paikalla ollut jäsen, maisteri Kivilinna, määrää vielä jatkovuoron.
Kymmenes vuoro.
Eestiläiset saavat Matiisenin kolmoselle, mutta häntä ei saada hengissä kotipesään. Heti perään
vieraat saavat Tammisonin kolmoselle. Lyömään asettuu Tallinnan Kalevipoikien Koni, joka vetäisee
matalan lyönnin takakentälle kakkospuolelle Arvo Raunion eteen, joka ei saa palloa tarpeeksi nopeasti
käsiinsä ja niin hyvin lähtenyt Tammison juoksee kotiin ja
Juoksut:
tuo johtojuoksun täpärästi mutta selvästi. Tilanne on 3-4.
Eesti 001 011 000 1 =4
Kymmenen eestiläistä käy mailanvarressa tässä vuorossa
Suomi 001 020 000 0 =3
eikä viides juoksukaan ole kaukana.
Suomalaiset tulevat sisävuoroon, joka alkaa hyvin entein.
Lyöjät:
Hannes Perho saadaan siirreltyä aina kolmoselle asti ja
Eesti 7-9-8 7-9-6 5-7-5 10 =73
takana myös kakkospesä täytetään. Perho lähtee yrittämään
Suomi 6-5-10 6-7-5 8-5-6 8 =66
juoksua kovalla kolmosvahdin ja polttajan väliin
suuntautuneella lyönnillä. Kolmosvahti Ingland on kuin
aavistanut tilanteen ja siirtynyt keskemmälle. Hän nappaa lyönnin kopiksi ja polttaa kotiinjuoksijan.
Kenttä tyhjenee. Kahdella kuolleella Aarne Tanhuanpää pääsee vielä ykköselle, mutta kakkostaipale
päättyy paloon, kun polttoviivalle pysäytetty pallo toimitetaan nopeasti pesään.
Peli on päättynyt Eestin 3-4 voittoon ja loppukiilassa Ukko-Pekan lahjoittaman kunniapokaali
ojennetaan Eestin joukkueelle. Mitähän meidän pojat silloin miettivät mielessään. Vieraiden parhaana
palkitaan 2-vara Altmann, joka löi kaksi juoksua. Suomalaisten paras on Loimaan Onni Rantala. Yleisö
osoitti innokkaasti suosiotaan eestiläisille. Pelin
kestäessäkin se oli hurrauksissaan ollut varsin tasapuolinen
Lyöjä
Tuoja
vieraita kohtaan.
EESTI
Laaka-lehti arvioi pelaajia:
"Honkanen lukkarina ei erityisemmin loistanut, syötti
yleensä verrattain siivosti, koska tiesi syöttötuomarin
aikovan olla ankaran ja eestiläisten herkästi vetoavan. Saa
laskea tililleen huomaamattomuuden, joka päästi miehen
kolmoselle väärällä syötöllä. Sisäpelissä hän oli

3
5
6
10
SUOMI
3
5
5

Altmann
Altmann(hh)
Ingland
Tammison

Remmelkoord
Tammison
Kaun
Koni

Välimaa
Koskinen
Joutsamo

Joutsamo
Rantala
Tanhuanpää
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suomalaisten parhaita sisukkaasti yrittäen.
Perho ykkösellä pudotteli jonkin verran
odottamatta, mutta pelasi sisäpelinsä
kokeneen pelaajana rutiinilla. ..
Tanhuanpää kakkosella päästi myös
jonkun pallon. ... Varavahdit Raunio ja
Koskinen olivat mahdollisesti hivenen
varmempia kiinniotoissaan ja
sijoittumisessaan, mutta hieman heikompia
heittäjiä kuin vastaavat eestiläiset. ..
Koppari Rantala pelasi kovin tasaisesti
sekä sisällä että ulkona. Ottelutoimikunta,
jonka tehtävänä oli jakaa palkinnot
parhaalle eestiläiselle ja suomalaiselle,
ratkaisikin tämän pulman suomalaisten
osalta antamalla palkinnon Rantalalle.
Eestiläisistä oli Tammison ja Altman
vaalissa, mutta sai palkinnon jälkimmäinen
ratkaisevasti paremman sisäpelinsä ansiosta."

Helsingin Sanomatkin huolestui eestiläisten voitosta.

Ottelun loppupuolella vähittäiskauppiaitten juhlaan saapuva
yleisö pääsi sisään seuraamaan ottelua poliisin avattua portit
(vastoin ennalta tehtyä sopimusta), kun vasta puoli tuntia oli
ottelua pelattu. Pääsylippuja myytiin vielä täyttä häkää. No näin
saatiin paljon yleisöä. Arviolta jopa 7000 henkeä seurasi tätä
jännittävää ottelua.
Illaksi pesäpalloliitto oli kutsunut vieraat ja joukon turkulaisia
illalliselle Hampurin Pörssiin, jossa Yrjö Rahkamo puhui
pesäpalloliiton puolesta. Onko juhla jatkunut pitkään ja kuinka
iloisissa merkeissä, ei ole tiedossa. Joka tapauksessa seuraavana
päivänä eestiläisillä oli edessään vielä kova koitos Loimaalla.
Loimaa 16. syyskuuta, maanantaina

Tallinnan Päewaleht noteerasi omiensa voiton etusivun
pienellä uutisella. Pesäpallo ei Eestissä ollut mikään
suuri laji, mutta tämä ottelu herätti huomiota myös
lahden takana. "Eestille yllätysvoitto Suomesta. Eesti
voitti pesäpallomaaottelun 4-3. Eilen pelattiin Turussa 4.
pesäpallomaaottelu Eestin ja Suomen välillä. Ottelu
päättyi tulokseen 4-3 Eestin hyväksi. Näin ollen tuli
Eesti ensikertaa voittajaksi tässä urheilumuodossa.
Ottelua seurasi suuri määrä yleisöä lähes 6000 katsojaa.
Suomen lehdet korostavat, että Eestin pelaajien tekniikka
ja taktillinen taito ovat suuresti kehittyneet viimeisen
vuoden aikana."

Kauppalaan oli julistettu yleinen liputuspäivä. Se antoi juhlavat
puitteet eestiläisten vierailulle. Kauppalan johtohenkilöt veivät
eestiläisvieraat ensin tervetuliaskahville. Sen jälkeen oli vuorossa
käynti Loimaan
Savialueen
Maamieskoululla, jonka
upeita tiloja vierailla oli
mahdollisuus ihailla.
Lopuksi oli vuorossa käynti
juuri valmistuneella paloasemalla keskustassa.
Suomen ja Eestin lipuilla reunustetulle urheilukentälle saapui
noin tuhat katselijaa, kun kello lähestyi puoli kuutta. Sää oli
kaunis ja lämmin. Loimaan Suojeluskunnan torvisoittokunta
soitti marssia, kun molemmat joukkueet astelivat kentälle.
Miesten seistessä pelikiilassa soittokunta esitti "Maamme"laulun. Sävelhän on sama kummankin maan kansallislaulussa.
LP:n puheenjohtaja Into Lehtonen luovutti Eestin joukkueen
kapteenille Matiisenille muistoksi tinamaljakon.
Hutunkeitossa Eesti joutui ensiksi sisävuoroon. Avausheiton
suoritti Loimaan kauppalan valtuuston puheenjohtaja,
pankinjohtaja E.G. Väätänen. Pelituomarina toimi kuten
Turun ottelussakin sotilasohjaaja Lasse Elomaa ja Turun
malliin ottelu selostettiin kovaäänisillä yleisölle.
Loimaa asennoitui otteluun päättäväisesti. Eestiläisistä ei
ensimmäisessä vuorossa ennätä kuin kolme miestä käydä
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lyömässä, kun on jo vuoronvaihto edessä. Omalla
vuorollaan Loimaa täyttää helpohkosti pesät; Onni
Rantala on kolmosella. Eestiläisillä oli takakentällä
uusi mies Villa, joka epäonnistuu kiinniotossaan ja
Rantala tuo Loimaalle ensimmäisen juoksun.
Eestiläiset vaihtavat jatkossa Villan pois ja pelaavat
lopun ottelua edellisen päivän kokoonpanolla. Peli
muodostuikin erittäin tilannerikkaaksi. Eestiläisten
Päewaleht julkaisi urheiluosastossaan myös Loimaan ottelu
tuloksen. "Pesäpalloilijoille häviö Suomessa. Eestin
ulkopelin vahvuus tuli esille tässäkin pelissä, se kesti
pesäpallojoukkue, joka sunnuntaina voitti maaottelussa
hyvin LP:n hyökkäykset. Sisäpelissä eestiläiset eivät
Suomen, pelasi eilen Loimaan paikallista joukkuetta
onnistuneet yhtä hyvin, vaikka heillä ainakin kerran oli
vastaan. Peli päättyi tulokseen 4-0 Eestin tappioksi".
tasoitukseen erinomainen mahdollisuus. Juoksija ei vain
uskaltanut lähteä kolmoselta, vaikka lyöjä onnistui kahdesti peräkkäin lyömään mainion
takakenttälyönnin. Myöhästynytkin lähtö olisi merkinnyt melko varmaa juoksua.
Seuraavaa kotiutusta saatiinkin odottaa aina yhdeksänteen vuoropariin saakka, jolloin loimaalaiset
tekivät toisen juoksunsa Aarne Tanhuanpään tuomana. Viimeisessä eli kymmenennessä vuoroparissa
LP kaunisteli vielä loppunumerot 4-0:aan. Kolmas juoksu tuli Aarne Tanhuanpään lyömänä ja
neljännen toi Esko Perho.
Loimaalaiset ansaitsivat voittonsa erinomaisen ulkopelin
ansiosta ja niin oli edellisen päivän tappio nyt "kostettu".
Tosin viimeisessä vuorossa hämärä oli jo loimaalaisten
puolella ja ehkä edellisen päivän kova ottelu ja illan
juhlimiset kantoivat nyt veronsa heimoveljien
pelisuorituksesta. Loimaalaisten takakenttä: Arvo Raunio,
R.Laaksonen ja Onni Rantala onnistui erinomaisesti ja Esko
Perho polttajana pelasi myös hyvän pelin. Muidenkaan ei
tarvitse hävetä pelisuorituksiaan, esim Ilmari Honkanen
syöttölautasen ääressä onnistui hyvin, samoin parhaan
pelaajan palkinnon saanut Aarne Tanhuanpää.
Eestin joukkueessa erottuivat parhaina Koni, joka taitavana
lyöjänä jäi yleison mieleen ja polttaja August Tammison, joka
palkittiin Eestin joukkuen parhaana.
Loimaan Lehti kirjoitti: "Ottelusta yleensä voidaan sanoa, että
se oli parhainta, mitä Loimaalla koskaan on pelattu". Uusi
Aura: "Peli oli erittäin kireää ja tapahtumarikasta, niin että se
muodostui yleisöllekin mitä jännittävimmäksi." Turun
Uusi Aura tiistaina 17.9.1935
Sanomat: "Juoksusuhde ei vastaa pelin kulkua, sillä siksi
tasaveroisesti joukkueet pelasivat. Loimaalaiset kyllä
ansaitsivat voittonsa, sillä heidän joukkueensa pelasi erittäin yritteliäästi ja varmasti niin ulko- kuin
sisävuorollaankin."
Ottelun päätyttyä eestiläiset vietiin suomalaiseen saunaan, johon he kaikki olivat kovin ihastuneita.
Illalla pelaajat olivat Loimaan Kauppalan vieraina illallisilla. Tilaisuudessa puhui kauppalan johtaja
Reino Kuuskoski ja Loimaan Palloilijain puolesta esitti
tervehdyksen Ilmari Honkanen. A. Matiisen Eestin joukkueesta
Juoksut:
lausui kiitokset erinomaisesta vieraanvaraisuudesta, mitä he
Eesti 000 000 000 0 =0
olivat Loimaalla saaneet osakseen. Pesäpalloliiton puolesta
Loimaa 100 000 001 2 =4
puhui luutnantti Lasse Elomaa kiittäen Loimaan kauppalaa ja
isäntäseuraa. Illallisten jälkeen siirryttiin Heimolinnaan, johon LP oli järjestänyt ns.
päättäjäistanssiaiset. Täällä jaettiin kaikille eestiläisille pelaajille pieni tinamalja muistoksi.
Kummankin joukkueen paras pelaaja sai kultaseppä Vainiolan lahjoittaman palkinnon.
Vieraat matkustivat vielä iltayöstä Helsinkiin, jossa he tiistaiaamuna nousivat laivaan ja palasivat
Tallinnaan. Tuskinpa heitä vastassa oli torvisoittokuntaa tai hurravaa yleisöä. Pesäpallo ei ollut Eestissä
mikään suurta huomiota nauttiva laji, vaan suhteellisen pienen piirin harrastama urheilumuoto. Tämä
maaotteluvoitto kyllä noteerattiin kaikissa lehdissä.
Mitä sitten tapahtui Eestin pesäpallolle? Sunnuntaina 15. syyskuuta 1935 Turussa pelattu ottelu jäi
viimeiseksi Suomen ja Eestin väliseksi pesäpallomaaotteluksi.

