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HISTORIIKKI PERTTULAN TÄHDEN 
40 VUOTISJUHLAAN

Historiikin alkuosa käsittelee Korven Korvenpoikien Perttulan alaosastoa.

V- ja U-seura Korven Korvenpojat

Tiedot pöytäkirjasta Perttulan Työväentalolla 29. pv marraskuuta 1933 pidetystä 
kokouksesta, jossa oli läsnä  43 osanottajaa. 

Kokouksen avasi A. Pääläinen, sihteeriksi valittiin V. Laine. Päätettiin keskustelun 
jälkeen yksimielisesti perustaa paikkakunnalle ensiksi Korvenpoikain alaosasto. 
Alustavaan toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi V. Laine, sihteeriksi K. Reima, 
rahastonhoitajaksi H. Vilén, jäseniksi E. Reini ja U. Salminen, varalle K. Salminen, 
T. Mustonen ja Helvi Lindfors. 

Pöytäkirja V ja U seura Korven Korvenpojat Perttulan alaosaston kokouksesta 
helmikuun 21. pv, 1934, saapuvilla 29 jäsentä.

Puheenjohtajaksi valittiin Kaarl Väkevä, varapuheenjohtajaksi Emil Reini ja 
sihteeriksi Rauha Ojala. Johtokunnan jäseniksi Hugo Vilén, Vilho Laine, Kaleva 
Reima ja Unto Salminen. Varajäseniksi valittiin Mirjam Helin, Fanny Backlund ja 
Vieno Julmala, tilintarkastajiksi Toivo Taipale ja Kalle Reima.

Vuoden 1934 aikana on pidetty useita yleisiä kokouksia. Elokuun 17. päivänä 
pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja K. Väkevä pyysi eroa ja hänen tilalleen tuli 
E. Reini. Johtokunnan kokouksia oli pidetty useita. 

Perttulan alaosaston toiminta

Pöytäkirjojen mukaan urheilu sekä kulttuuritoiminta oli alkanut. Oli päätetty 
hakea lupa Piirikunnallisiin hiihtokilpailuihin 24. ja 25 päivänä maaliskuuta 
1935. Painikilpailutoiminta oli myöskin mukana, sekä maastojuoksu. 
Oli myös seuraottelu Lepsämän Humun kanssa. Seuran toiminnassa oli 
tanhupiiri, yleisurheilu, hiihto, voimistelu, paini sekä nyrkkeily. Toiminta 
jatkui vireänä vuoteen 1940, mutta oli keskeytyneenä vuosina 1941-1945.
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Korven Korvenpoikien Perttulan alaosaston 
toiminnan uudelleen alkaminen

Pöytäkirjojen mukaan toiminta alkoi uudelleen 4. päivänä helmikuuta 1945. 
Seuran uudelleen alkanut toiminta oli varsin vilkasta. Perinteiset urheilumuodot 
herätettiin jälleen osaksi seuran toimintaa, uutena lajina myös lentopallo. 
Seuraottelut, kesäjuhlat sekä jokavuotiset hiihtokilpailut järjestettiin, työväentalo 
oli muuttunut ”Kansantaloksi”. Urheilutoiminta Perttulassa jatkui varsin vireästi, 
mistä osoituksena osallistuminen TUL:n Liittojuhlille 1946, mikä oli todellinen 
voimannäyttö kylän liikuntakulttuurista.

Toiminnan kasvaessa seuraan tuli uusia nuorempia jäseniä. Pöytäkirjojen 
mukaan vuosien varrella oli eriäviä käsityksiä pääseuran kanssa raha-asioista. 
Lepsämäläisiltä oli useampaan kertaan kysytty molskista, josta ei oltu saatu sovittua  
vuokrakorvausta.

Korven poikien Perttulan osaston liittojuhlan osallistujia 1946.
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Kuusikymmenluvulla toiminta oli ollut vilkasta. Kuntaan oltiin yhteydessä 
taloudellisissa asioissa, sisäliikuntatiloista sekä urheilualueen saamisesta Perttulaan. 
Seura oli ollut aktiivinen jopa maanhankintaan liittyen. Seuran vuosijuhla pidettiin 
5 vuoden välein. Hangossa järjestettyihin Piirijuhliin vuonna 1960 osallistuttiin 17 
hengen voimin ja tämän lisäksi myös useisiin suvijuhliin.

Pöytäkirjojen mukaan erityisen vilkasta oli hiihtokilpailuihin osallistuminen sekä 
joka talvisten piirikunnallisten hiihtokilpailuiden järjestäminen. Erityisesti nuorten 
aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan viimeisinä vuosina oli hyvä.

Korven Korvenpoikien Perttulan alaosaston lakkautuspäätös tehtiin yleisessä 
kokouksessa 4. päivänä maaliskuuta 1969, missä oli 17 jäsentä paikalla.

V- ja U-seura Korven Korvenpoikien Perttulan alaosaston 
puheenjohtajat ja sihteerit

Puheenjohtaja  Sihteeri

K. Väkevä 1934 R. Ojala 1934
E. Reini 1934-1935  K. Hellgren 1934
A. Lindqvist 1935 A. Salminen 1935-1939
N. Viikman 1936 S. Takanen 1940
A. Lindqvist 1936 S. Takanen 1941
K. Väkevä 1937  -------------------------------------------
V. Vilén 1938-1939 S. Oksanen 1945
V. Salminen 1940-1941 E. Taipale 1946
-----------------------------------------  V. Liinakari 1947
V. Vilén 1945 O. Liinakari 1948
K. Vilén 1946-1948 V. Liinakari 1949-1951
P. Nieminen 1949 E. Oksanen 1952
K. Vilén 1950 V. Forssell 1953
T. Ruoho 1951-1952 A. Eloranta 1954-1956
K. Vilén 1953-1955 A. Manner 1957-1960 
L. Ilola 1956 R. Nieminen 1961-1967
K. Vilén 1957-1966 E. Järvinen 1968
T. Vasenius 1967 I. Lehtinen 1968
T. Vasenius 1968 K. Lindholm 1969
H. A. Manner 1969
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V- ja U-seura Perttulan Tähti r.y.

Toiminnan alku

Perttulan Tähden perustava kokous pidettiin Kansantalolla 4.4.1969. Tässä yleisessä 
kokouksessa oli paikalla 38 henkilöä. Aluksi piirisihteeri Gunnar Laakso selosti 
TUL:n toimintaa ja seurojen merkitystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Gunnar 
Laakso ja sihteerinä Erkki Järvinen. Uuden seuran nimeksi tuli äänestyksen jälkeen 
Perttulan Tähti. Ensimmäisiksi johtokunnan  jäseniksi valittiin: puheenjohtajaksi 
Harry A. Manner, sihteeriksi Erkki Järvinen, jäseniksi Ilpo Lehtinen, Ari Manner, 
Teuvo Lehtinen, Reijo Salminen sekä varajäseniksi Erpo Villberg, Leena Lehtinen 
ja Leila Vilén. 

Uudella johtokunnalla oli edessä monia asioita, oli hoidettava Korven 
Korvenpoikien kanssa asiat kuntoon sekä seuran viralliset asiat. Edessä oli kesän 
kilpailut, kesäjuhlat sekä valmistautuminen Liittojuhlille. Kuntaan oltiin yhteydessä 
sisäliikuntatilojen saamiseksi seuran käyttöön. Ensimmäinen vuosi oli erittäin 
menestyksellinen kilpaurheilussa sekä TUL:n Liittojuhlien osalta. 

Yhteiskuva liittojuhlilta 1969 Perttulan Tähden ensimmäinen yhteinen suuri 
tilaisuus.
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Vuodet 1970 – 1978

Vuosi 1970 oli toiminnallisesti hyvin rikasta niin urheilun kuin kulttuuritoiminnan 
osalta. Yhä edelleen on puutetta sisäliikuntatiloista ja yleisurheilukentästä. 
Joulupukkipalvelu oli lähtenyt hyvin käyntiin. Seuran urheilijat olivat menestyneet 
hyvin vauhdittomissa sisähyppykisoissa sekä TUL:n Uudenmaan piirin että kunnan 
kisoissa. Lentopallo oli tullut yhä voimakkaammin toimintamuodoksi 1972 vuoden 
loppuun mennessä. Palkintokaappi ja oma lippu oli myös hankittu.

Tähden nuoret urheilijat voittivat useita TUL:n mesraruuksia seitsemänkymmen-
täluvulla. Tulostasonkin ollessa todella hyvä.

Seuran autolla urheilijat ja toimihenkilöt lähdössä kilpailuihin.
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Nurmijärven TUL:n seurayhtymässä oltiin mukana, etsittiin omaa tonttia vuoden 
1975 aikana. Urheilijoita kävi leireillä Kangaslammilla. Perttulan Tähti järjesti 
piirikunnallisia hiihto- sekä yleisurheilukilpailuita. Lentopalloilu jatkui vahvana, 
menestystä tuli niin mies- kuin naisjoukkueiden taholta, myös yleisurheilun ja 
hiihdon puolelta saatiin nauttia menestyksestä. Sisäliikuntatilojen puute helpottui 
ammattikoulun salin myötä. 

Varainhankintaa oli paperin- ja romunkeräykset, joulupukkipalvelu, luistelualueen 
hoitaminen, tanssien sekä ohjelmallisten iltamien järjestäminen. Seuran urheilijat 
kävivät leireillä ja yhteisiä jäsenretkiä järjestettiin. Seuran käyttöön oli hankittu 
hyvinkin tarpeelliseksi havaittu 9 hengen auto. 

Vuodet 1979 - 1983

Vuosi 1979 oli toiminnallisesti vilkas ja silloin pidettiin 10-vuotisjuhla. Oltiin 
menestyksellisesti mukana TUL:n Liittojuhlilla Helsingissä, kaksi henkilöä oli 
ottanut osaa kulttuurikilpailuihin. 

Tähden osuutta 
liittojuhlien 1979
yhteisesiintymisestä
harjoitellaan.
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Ensimmäisellä 10-vuotiskaudella urheilijoiden menestys oli todella hyvä, ja 
menestys jatkui vielä 80 luvulla huolimatta siitä, että harjoituspaikat olivat heikot; 
omatoimisesti Kansatalon tontille talkoilla kunnostetut.

Miesten lentopallo.

Lohjalla. 
Sari Lindros 

keskellä, 
Sari Liikanen 

oikealla.
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Vuodet 1980-1981 olivat käsittämättömän vilkkaita. Lentopallotoiminta sekä 
mies- että naisjoukkueissa toi seuraa tunnetuksi. Yleisurheilu sekä hiihto jatkui ja 
seura järjesti edelleen kilpailuita. Perttulan Tähti järjesti myös imitaattori Reijo Sal-
misen juontamia Tähti-Iltamia, mitkä saivat erittäin suuren suosion. Myös tansseja 
sekä perinteisiä joulujuhlia järjestettiin. Varainhankintaa oli edelleen niin paperin-, 
romun- ja pullonkeräys, kuin luistelualueiden hoito sekä joulupukkipalvelu. 

Lisäksi suururakkana oli majan rakentaminen; aloitettiin hiekanajotalkoilla tielle 
(400 kuutiota), puutavaran ostolla sekä keräystalkoilla. Puutavarat sahattiin pai-
kan päällä sopivaksi rakennuspuutavaraksi. Pidettiin julkinen rahankeräys ja lah-
joitettujen tavaroiden huutokauppa. Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 1981. 
Vuokratontti saatiin ostettua seuran nimiin. Tähti oli myös vahvasti ajamassa sitä, 
että kuntaan tulisi saada täysimittainen urheilukenttä. Ehdittiin myös järjestämään 
matka Leningradiin. 

Petärinteen rakentamiseen saatiin opetusministeriöltä 30.000 markan halpakor-
koinen laina sekä 25.000  markan avustus. Majalle tulevan tien paikasta oli eriäviä 
käsityksiä, mikä johti viralliseen Petärinteentien perustamiseen. 

Majan rakentaminen tehtiin kokonaan talkootyönä. Seuran jäsenten lisäksi talkoi-
hin ilmoittautui ulkopuolisiakin talkoolaisia, tämä oli todella seuran kannalta hyvä 
asia. Kirjattuja talkootyötunteja oli noin viisituhatta. Lisäksi töihin osallistuiuseita 
kaivinkone- sekä kuorma-automiehiä, näiden kaikkien osallistuminen Petärinteen 

Yleisöä Tähti-iltamissa Rientolassa.
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rakentamiseen oli kiitoksen arvoinen asia. Maja valmistui vuoden 1982 lopulla.
Lentopalloilijat harjoittelivat sekä kilpailivat. He osallistuivat Vättern-turnauk-

seen Ruotsissa. TUL:n piirijuhliin osallistuttiin usean henkilön voimin. Seuran ko-
kouksia alettiin järjestämään omalla majalla, tähän loppuivat kodeissa ja ammatti-
koululla pidetyt kokoukset. Matkat Moskovaan sekä Viipuriin tehtiin. Varainhan-
kinta jatkui entiseen tapaan. Seuran pitkäaikainen sihteeri Pirkko Villberg lopetti 
tehtävänsä 1983 lopulla.

Vuodet 1984 – 1999

15-vuotis juhlakokous pidettiin Petärinteellä.
Tähti osallistui hyvin menestyksellisesti TUL:n Tampereen 1984 tapahtumaan. 

Urheilu- ja kulttuuritapahtumat jatkuivat vilkkaana. Erkki Järvisen 12 vuotta kestä-
nyt puheenjohtajuus päättyi 1984. Hänet valittiin seuran kunnianpuheenjohtajaksi.

Petärinteelle rakennettiin varastorakennus, jälleen talkootyönä. Urheilijat osallis-
tuivat TUL:n mestaruuskilpailuihin. Toiminta seurassa sekä Petärinteellä jatkuivat 
menestyksellisesti niin lentopallossa, yleisurheilussa kuin hiihdossa, myös nyrk-
keily oli tullut uutena lajina osaksi toimintaa.

Petärinteen rakennus talkoista, räystäällä E. Järvinen ja H.A.Manner.
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Naisjaoston toiminta oli myös todella vilkasta menneinä vuosina. Naisjaoston 
jäsenet kävivät kursseilla, pitivät buffetit kilpailuissa, laittoivat ruoat 
rakennustalkooväelle, ja lisäksi järjestivät Äitien- ja Isäinpäivälounaita. Tämä jos 
mikä on todellista talkootyötä seurassa!

Seuralle hankittiin oma moottorikelkka, jolla saatiin pidettyä hiihtoladut kunnossa. 
Seura järjesti Perttulan katuviestikisan useana keväänä. Seuralle hankittiin myös 
oma viiri, jonka suunnitteli Erkki Järvinen. Mieslentopalloilijat siirtyivät Rajamäen 
Kehitykseen, mikä oli seuran kannalta valitettava tapahtuma.

Petärinne oli vilkkaassa käytössä, pelattiin pöytätennistä, pidettiin seuran 
joulujuhlat sekä järjestettiin yhteisiä iltoja laulun kera. Seura järjesti piirinmestaruus-
viestikilpailun hiihdossa sekä pitkien matkojen kunnanmestaruushiihdot. 
Naislentopalloilijat menestyivät hyvin; vuonna 1988 joukkue voitti Toijala lentis-
turnauksen. 

Tähden naislentopallo joukkue Toijala-lentisturnauksessa 1988. Ylärivi; vas. Eija 
Tiirinki, Sari Lehto, Birgitta Miettinen, Kirsi Rajala. Alarivi: Arja Manner, Han-
nele Kivelä. Valmentaja: Risto Anttila.
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Seuran 20-vuotisjuhla pidettiin Perttulan ammattikoululla ja TUL:n Liittojuhliin 
osallistuttiin. Klaukkalaan oli valmistunut kunnan täysimittainen urheilukenttä, 
jossa Perttulan Tähti yhdessä 4 muun seuran kanssa järjesti kansainväliset 
yleisurheilukilpailut vuonna 1989.

Petärinteen lähimaastoon kunta teki 1250 m pitkän kuntoradan, minkä hiihtoladun 
seura talviaikaan piti kunnossa. Hiihtokilpailuiden järjestäminen jatkui, myös 
kunnan maastojuoksukilpailuita järjestettiin. Tähteläiset osallistuivat  ”Suomi 
Ruotsi juoksee”-viestiin Nuppulinnassa. Tähti- ja Eliittikisojen järjestämisessä 
oltiin yhtenä seurana mukana. Perinteiset Tähti-Iltamat, joita järjestettiin useampana 
vuotena, olivat menestys. Muutoin seuran oma yleisurheilu- ja hiihtotoiminta oli 
alkanut hiipua.

Petärinteelle hankittiin puhelin, lipputanko lippuineen, pidettiin maalaustalkoot ja 
lisäksi hankittiin porakaivo. Märkiön leirikeskuksessa järjestettiin jäsenten yhteisiä 
viikonlopputapaamisia. Varainhankintana oli edelleen hiihtolatujen kunnossapito, 
paperinkeräys, luistelualueiden kunnossapito sekä joulupukkipalvelu.

Tähti oli yhtenä järjestävänä seurana Klaukkalassa järjestetyissä nuorten 
yleisurheilun 19 vuotiaiden SM-mestaruuskilpailuissa. Naisten menestys 
lentopallossa koko 1990-luvulla oli hyvä. Jäsenistön kesken pidettiin seuran 30-
vuotis juhlatilaisuus Petärinteellä.

Vuodet 2000 – 

Lentopalloilijat jatkoivat menestyksellistä omaa pelaamista sekä aloittivat 
syksyllä 2003 juniori-toiminnan, missä on saavutettu erinomaista menestystä niin 
kilpailutoiminnassa kuin junioreiden sekä heidän vanhempien aktiivisuudessa. 
Juniorijoukkueita Perttulan Tähden väreissä on osallistunut 2003-2009 välisenä 
aikana poikien puolella F-, E-, D- ja C-ikäisten aluemestaruuskilpailuihin 
sekä erillisiin valtakunnallisiin lentopalloturnauksiin. Vastaavasti tyttöjen 
puolella on osallistuttu F-, E- ja D-ikäisten aluemestaruuskilpailuihin sekä 
valtakunnallisiin lentopalloturnauksiin. Parhaina saavutuksina ovat lukuisat Etelän 
aluemestaruusmitalit, kirkkaimpina E-poikien kulta vuodelta 2007 ja F-poikien 
kulta vuodelta 2006. Lisäksi Perttulan Tähden junioripari on parhaimmillaan 
sijoittunut beach-volleyn junioreiden SM-kiertueen osakilpailussa 3. sijalle.

Yksi seuran historian mittavimpia hankkeita oli marraskuussa 2006 yhdessä 
Speedo Beach ry:n kanssa järjestämä Kehitysvammaisten lentopallon SM-
turnaus Nurmijärvellä Maaniitun koululla. Turnauksen järjestelyihin kuului mm. 
8 joukkueen majoitusten ja ruokailuiden järjestäminen. Lisäksi seurat vastasivat 
kaikista muistakin turnausjärjestelyistä mm. tuomaroinneista ja buffetista. Myös 
seuran  juniorit vanhempineen osallistuivat järjestelyihin aktiivisesti. Yhteistyö 
Speedo Beachin kanssa tuotti järjestelyiltään erinomaisesti onnistuneen turnauksen 
ja runsaasti uudenlaista kokemusta. 
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Nuoret lentopalloilijat kilpailumatkalla Savonlinnassa.

Lopuksi…

Perttulan Tähden jäsenistä useat ovat vaikuttaneet myös kunnan luottamustoimissa; 
urheilulautakunnassa Harry A. Manner – hänen aikanaan ajettiin asiaa täysimittaisen 
yleisurheilukentän saamisesta kuntaan. Valtuutettuna toimi myös Erkki Järvinen 70-
luvulla; hänen toimikautensa kesti 2 kautta.  Erkki Järvisen jälkeen valtuustossa on 
toiminut Markku Collin, Risto Hallamaa ja Erkki Lehtinen, joiden valtuustokaudet 
kestivät useampi kausia. 

Urheilijoiden menestys on ollut todella hyvä melko laajalla joukolla ensimmäiset 
20 vuotta. Pienehkö seura on jäänyt kunnan antamista tukivaroista hyvin vähäiseksi, 
mm. siksi seurassa on erinomainen yhteenkuuluvaisuuden tunne, myös talkootyön 
kautta hankittu varallisuus. Talkootyöstä erinomainen osoitus on Petärinne.
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V- ja U-seura Perttulan Tähden puheenjohtajat ja sihteerit:

Puheenjohtaja  Sihteeri

H.A. Manner 1969-1971 E. Järvinen 1969
E. Järvinen 1972-1984 K. Lindholm 1970
R. Hallamaa 1985-1989 E. Järvinen 1971
P. Oksanen 1990-2001 P. Villberg  1972-1983 
I.. Lehtinen 2002 M. Kyllönen 1984-1985
M. Collin 2003 P. Villberg 1986-1987
T. Hurttala 2004-2009 P. Rautavaara (ent. P. Villberg) 1988-1992
  A. Backman 1993-1995
  S. Steenari 1996-2001
  T. Hurttala 2002-2003
  T. Junno 2004-2009

Kuvassa PeTän C-pojat Perttulan C-Supersarjan turnauksessa 7.2.09. Kuvassa 
vasemmalta alkaen valmentaja Ville Lankinen, takarivissä Miikka Lehtinen ja 
Arttu Varis, keskellä Pyry Topio, Akseli Arvonen ja Joonas Junno, edessä Akseli 
Lankinen. Kuvasta puuttuu Olli Nurmes..
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