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lukijalle
Outokummun partion pesäpallohistoriikki: Käyräsormiset mestaruussarjaan 
kertoo kuinka pienen Kuusjärven kirkonkylän kasvun myötä ”käyräsormisista” pesä-
pallon pelaajista muodostui vähitellen joukkueita, jotka ylsivät maamme korkeimmal-
le sarjatasolle. Eikä tämä koskenut vain miehiä, sillä naisjoukkuekin pelasi aikanaan 
mestaruussarjassa.
 Historiikin nimessä käyräsormiset on pesäpalloilijoiden lempinimi, sillä monet pe-
laajat olivat pelin alkutaipaleella loukanneet sormensa, kun pallon kiinniotto tapahtui  
paljain käsin. Ensimmäiset räpylät olivat amerikkalaisia baseball-kintaita, joita harvat oli-
vat saaneet haltuunsa 1930-luvulla. 
 Pesäpallon harrastaminen paikkakunnalla vahvistui Suojeluskunnan urheilun myötä. 
Samat pelaajat pelasivat sekä Suojeluskunnan että Kuusjärven Partion joukkueessa riippu-
en siitä, ketkä olivat vastustajia. Ensimmäisessä seuran joukkueessa vuonna 1925 pelasivat 
ne monet nuoret miehet, jotka tunnettiin paikkakunnan vaikuttajina vielä 1970-luvulla. 
 Outokummun pesäpallohistorian ovat luoneet sadat mies- ja naispelaajat, valmenta-
jat, huoltajat ja useat vapaaehtoiset työntekijät sekä intomieliset kannattajat. Huippuhet-
kinä kotipelien katsomossa oli tuhansia kannattajia, jotka elivät täysillä voittojen mukana, 
mutta olivat äärettömän pettyneitä, mikäli tuloksena oli tappio.
 Aikuisten joukkueiden esimerkkien varjossa kasvoi tuhansia nuoria, jotka löysivät 
aktiiviselle toiminnalle kohteen Outokummun Partion eri-ikäisissä joukkueissa. Tässä 
toiminnassa heistä kasvoi pelaajia muillekin joukkueille, mutta erityisesti hyviä Suomen 
kansalaisia.
 Outokummun Partion täyttäessä 100 vuotta seuran johtokunta päätti tallentaa seu-
ran historian kirjaksi. Pitkäaikaisen toiminnan aikana on seurassamme ollut lähes 20 eri 
urheilulajia. Joidenkin lajien toiminta on kestänyt lähes koko seuran iän ajan. Seuran toi-
mintojen dokumentointi ei ole ollut ennen niin helppoa kuin nyt tietokoneiden aikakau-
della. Tiedot ovat olleet puutteellisia jopa osaksi kadonneita. Sen vuoksi johtokunta päätti, 
että turvaudutaan kirjoittajina entisiin aktiiveihin, joilla on paljon muistitietoa.
 Kiitän niitä henkilöitä, jotka ovat antaneet tukensa ja tietonsa kirjoittajien käyttöön. 
Uskon, että näin on saatu tallennetuksi valtavasti tietoa. Valitan, jos dokumentoiduissa 
tiedoissa on puutteita, mutta otamme ne nöyrinä vastaan ja lisäämme ne myöhemmin 
tulevien tutkijoiden käyttöön. Jos kaikkia historian kirjoittamisen auttajia emme ole huo-
manneet kiittää, teemme sen näin lopuksi.

Miellyttäviä lukuhetkiä ja mukavia muistoja.

Outokummussa 23.11.2011 

arto Hakola
pesäpallohistoriikin avustaja
historia teossarjan päätoimittaja
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pesäpallon peliksi kehittänyt, tuli se heti 
myös Partion ohjelmaan. Alusta alkaen 
sitä pelasivat sekä miehet, naiset että nuo-
ret. Alkuaikoina ei tunnettu räpylöitä, vaan 
pallo kopattiin pelkkiin käsiin, mistä lienee 
lähtöisin "käyräsormisten peli"-nimitys.

seuran, Kuusjärven veikot, alkuai-
koina päälajin, voimistelun, ohella har-
rastettiin myös visapallon heittoa ja pit-
käpallon peluuta, joiden voidaan katsoa 
olleen peruslaji myöhemmälle kansallis-
pelille. 1920-luvulla, kun Tahko Pihkala oli 

Pohjois-Karjalan Suojeluskuntalehti
Outokumpulaisia pesäpallon pelaajia vuonna 1927. Vasemmalta Reino Haajanen, tuntematon, maanvilje-
lysinsinööri Jussi Kuokkanen, tuntematon, Eino Kovalainen ja Reino Kovalainen. Loput ovat tuntematto-
mia. Pääpeliareenana oli Jyrinharjun kenttä, joka oli vielä pitkään pesäpallon harjoitus- ja kilpailukenttänä 
aina 1960 luvulle saakka. 

pesäpallon tulo partion toimintaan, 
vuosikymmenet 1920 -1930
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pesäpallo kuparisella 
30-luvulla ja sen 
kehittyminen sodan 
varjosta 1940-luvulla

Maanviljelys kehittyi ja kaivos-
toiminta alkoi laajentua uuden 
kaivoksen avaamisen myötä ja 
väkeä tuli kaivosyhtiön leipiin 
yhä enemmän, jolloin liikunnan 
harrastajamäärätkin kasvoivat.
 
Kuusjärven syrjäkylillä oli tieten-
kin omat kenttänsä, joilla oman kylän ur-
heilijat harrastivat yleisurheilua ja pesäpal-
loa. Outokumpu Oy:n entinen pääjohtaja, 

viuruniemeläinen Pertti Voutilainen muis-
telee, että Viuruniemen ensimmäinen ur-
heiluareena oli sodan jälkeen rakennettu 
Seppälän heinäniitty, joka oli raivattu pe-
säpallokentäksi. ”Ei se ollut häävi stadion 
eikä täyttänyt täyden pallokentän mittoja. 
Jos sillä onnistui lyömään läpilyönnin, niin 
palloa etsittiin metsästä kauan ja kunnarin 
olisi ehtinyt juoksemaan moneen kertaan”.

Tyypillistä oli, että kylien välillä oteltiin 
pesäpallossa. Mm. edellä mainittu Viu-
runiemen joukkue ja vastaavat Alavis-
ta, Myhkylästä ja Maljasalmelta ottivat 
vuosittain mittaa toistaan omilla koti- ja 
"vieras"kentillä. Kylien väliset pesäpallo-
ottelut jatkuivat aina 1960-luvulle saakka. 
Outokumpu Oy joutui ajan hengen mukai-
sesti huolehtimaan myös ns. sosiaalisista 
palveluista ja rakensi yleisen saunan, kir-
jaston, sisäliikuntatilojen lisäksi talvisodan 

Tapani Kovalaine
Pesäpallojoukkue teki vierailumatkat joko polkupyörällä tai kuorma-autolla. Kuva on vuodelta 1937, missä 
Kovalaisten joukkue Eero, Uuno, Viljo, Reino ja Eino Kovalainen, Aune, Elsa, Sirkka-Liisa ja Hilkka Kova-
lainen ovat lähdössä vieraspeliin.
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Outokummun Partio
Ruutun kyläosaston joukkue vas. Reino Leskinen, Juhani Koistinen, Erkki Pösö, Matti Vitikka, Pentti Koisti-
nen, Ville Piiroinen, Hugo Koistinen, Veikko Kinnunen, Pentti Hartikainen

Outokummun Partio

Vuonna 1940 Sotilaspoikien leiri-
joukkue otteli Kyykerin kentällä. 
Kuusjärven joukkue vas. nro 4 Esko 
Haajanen, 9 Valtteri Kalinen, 8 Ari 
Hirvonen, 7 Esko Turunen, 6 Jere 
Korhonen, 5 Kauko Palviainen, 3 
Manu Järveläinen, 2 Niilo Kiiskilä, 
1 Aarne Palviainen

Outokummun Partio

Outokummun Partion- Varkauden 
Urheilijoiden joukkueet ovat hutun-
keitossa 26.5.1947 Kyykerin kentällä. 
Partion joukkue vas. Simo Käkelä, 
Veikko Niiranen, Eero Kaasinen, Niilo 
Kuokkanen, Toivo Toivanen, Heimo 
Pääkkönen, Ake Palvinainen, Eino 
Hyttinen, Eino Piiroinen. Tuomarina 
Ahti Laukkanen
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jälkeen urheilukentän Kyykeriin. Lämpö-
aseman piippu toimi urheilukeskuksen 
maamerkkinä.

Kentän ja muiden tilojen valmistumisen 
myötä Outokummun urheiluseurojen har-
rastus- ja niihin liittyvät kilpailutoiminnat 
saivat lisävauhtia niin kesällä kuin talvel-
lakin. Kun paikkakunnan toimeliaisuus 
muutenkin keskittyi kaivoksen ympärille, 
oli luonnollista, että seuran nimessä Kuus-
järvi muuttui Outokummuksi. Joukkue-
lajeista Outokummun Partio rupesi kes-
kittymään pesäpalloon ja seuran miehet 
voittivatkin maakuntasarjan ja nousivat 
Suomisarjaan v. 1946. 

Samana vuonna naiset menestyivät Suo-
men mestaruudesta pelatussa cup-sarjassa 
häviten Warkauden Urheilijoille, joka voit-
ti lopulta hopeaa. Uuden kentän ansiosta 
sekä mies- että naisjoukkueiden menes-
tyksen myötä junioritoiminta pääsi todel-
la vauhtiin. Vuonna 1947 miehet olivat 
Suomensarjan lohkovoittajina karsimassa 
mestaruussarjaan, mutta olivat karsinassa 
vasta neljänsinä, eivätkä päässeet sarjaa 
ylemmäksi. OkuP II nousi vuodesta -48 
lähtien maakuntasarjaan. Ykkösjoukkue 
jatkoi Suomensarjassa koko 1940-luvun 
lopun ja oli parhaimmillaan 1947 ja 1948 
voittajana ja vuonna 1949 neljäs.

Outokummun Partio
Kuvassa naisten joukkue 1946. Vas. takaa Toini Turunen (Kuokkanen), Helga Leppälä, Alli Jumppanen 
(Närvänen), Aune Turunen (Sihvonen), Kerttu Turunen  (Pulli), edessä Kaija Koponen (Parviainen), Liisi 
Leppälä (Rydenfeltd), Kaisa Kiiskilä, Anna-Lissa Vartiainen. Kuvasta puuttuu Laila Leppälä.
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partion ja samalla 
pesäpallon 
valtakausi 1950 - ja 
kukoistuskausi 1960 
-luvuilla

Suomisarjamenestys jatkui edelleen. 
Partio oli vuonna 1950 toinen 
Kuopion Kelta-Mustien jälkeen. 
Kun Kelta-Mustat eivät nousseet, 
ei Partiokaan päässyt yrittämään 
nousua. Sama tilanne oli seu-
raavana vuonna, nyt lohkovoittaja 
oli Joensuun Mailapojat. Sitten 
v. 1953 Partio voitti ensimmäisen 
kerran Suomensarjan Itälohkon 
viisikymmentäluvulla ja pääsi 
karsimaan, mutta jäi ilman 
karsintaotteluvoittoa. 

Outokumpulaisen pesäpallo-osaa-
misen taito huomattiin myös kansalli-
sesti. Vuonna 1953 Partio sai järjestettä-
väkseen Itä-Länsi-ottelun. Itä voitti 7 - 5. 
Runkosarjavoitto tuli taas vuonna 1955 ja 
karsinnoissa yksi karsintaotteluvoitto, mut-
ta seuraava taso jäi vieläkin saavuttamatta. 
Olisiko ollut turhautumista, kun seuravana 
vuonna Partio oli sarjan viimeinen. Maa-
kuntasarjavuonna -57 tuli voitto ja seuraa-
vina vakiinnutettiin paikka Suomisarjassa. 
 
Seuraavat Itälohkon perussarjan voitot 
miehissä tulivat vuosina 1961 ja suora nou-
su mestaruussarjaan, 1963 (puhtaasti: 10 
voittoa) ja karsintavoittajana mestaruus-
sarjaan sekä 1965 (ylivoimaisen puhtaasti: 
12 voittoa), josta ponnistus ylemmälle sar-
jatasolle kahdeksi vuodeksi..

Kukoistuskausi alkoi, kun miehet nousivat 
pitkän Suomi-sarjakauden jälkeen mesta-
ruussarjaan. Vuoden 1961 Suomi-sarjan 
Partio voitti ylivoimaiseen tyyliin: voitti 
kaikki ottelunsa yhtä (tappio Etelä-Lep-
pävirran Kiipperälle) lukuun ottamatta. 

Outokummun Partio
Vuonna 1953 Maakunta-
sarjan peli Outokummun 
Partion 2.joukkue vas Aulis 
Sormunen, Jallu Kuronen, 
Seppo Korhonen, Martti 
Karppanen, Ville Mustonen, 
Reino Leskinen, Tatu Tiitta, 
Eero Sormunen ja hutun-
keittäjänä Toivo Puranen
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Kauden juoksusaldo oli 122 tuotua - 33 an-
nettua. Mestaruussarjaan nostaneesta mie-
histöstä muodostui runko joukkueeseen, 
vanhimmasta päästä Jouko Peltola (kol-
mosvara), Heimo Pääkkönen (polttolinja), 
Matti Vitikka (1- pesä), Kauko Palviainen 
2- pesä ja Esa Viinanen (sieppari) jäivät 
mestaruussarjajoukkueesta pois.

Älynväläykset ja harhautukset ovat olleet 
pesäpallon suola. Yhden erikoislaatuisim-
mista kikoista kehittivät Partion miesjouk-
kueessa Karppasen Masa ja Viinasen Esa 
ja käyttivät sitä usein tuhoisasti. Kuvio oli 
seuraava: lukkari-sieppari heittorallissa Esa 
yhtäkkiä "heitti ohi" Masasta, Masa heit-
täytyi, ei saanut palloa "kiinni" ja ryntäsi 

"ohiheitetyn pallon" perään. Esa tuli koti-
pesään pallo räpylässään ottamaan vastaan 
"ohiheitettyä" palloa, jota Masa etsi. Hirve-
ässä metelissä ja hässäkässä yleensä vastus-
tajan etenijä irtosi kolmospesältä ja tietysti 
kuoli. Kehittyneemmässä versiossa Esa 
vielä syötti hämmästyneelle lyöntivuorossa 
olijalle, joka menetti ainakin sen lyönnin.

Yksi Partion joukkueiden erikoisuus mo-
neen muuhun verrattuna oli, että edustus-
tasolla samassa joukkueessa pelasi useita 
veljeksiä ja sisaruksia. Kuuluisimmat vel-
jessarjat olivat Voutilaisten "takakenttä"-, 
Valtosten ja Gladin veljekset sekä naisissa 
Litjan sisarukset. Vuoden 1961 joukkue oli: 
Martti "Masa" Karppanen, lukkari, Tapani 

Outokummun Partio
Outokumpulaisen pesäpallo-osaamisen taito huomattiin myös kansallisesti. Vuonna 1953 Partio sai järjes-
tettäväkseen Itä-Länsi-ottelun. Idän lukkari Eino Kaakkolahti syöttää Lännen siepparille Ville Niemelle. Itä 
voitti ottelun 7 - 5. 
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Rissanen, sieppari, Pentti Valtonen 1- pesä, 
Aulis "Alikka" Valtonen 3- pesä, Juhani 
Turunen 3- polttaja, Hannu Kontuvirta, 2- 
polttaja, Teuvo Glad 2- pesä, Reijo "Retu" 
Voutilainen 3-koppari, Reino "Reka" Vou-
tilainen 2- koppari.. Sisäpelissä Reino oli 
aina kärjessä, Esa venkoilemassa kakkose-
na ja Masa näppyineen kolmosena. Peltolan 
Jouko toimi myös pelaaja-valmentajana.

Vuonna 1963 pesäpallon sarjajärjestelmää 
uudistettiin ja mestaruussarjaan valittiin 
kaksi joukkuetta neljän lohkovoittajan kar-
sinnoista. Karsinnat pidettiin Juankoskella 
ja niihin osallistui Outokummun Partion 
lisäksi Ulvilan Pesäveikot, Kuusankosken 
Puhti ja Oulun Lippo. Kaikilla joukkueil-
la oli sekä resursseja että palava halu pää-
sarjaan. Jännittävien karsintaotteluiden 
jälkeen Partio ja Ulvila nousivat mesta-
ruussarjaan. Partio voitti kaikki ottelunsa: 
- UP-V:n 6 - 4, Lipon 11-8 ja Puhdin 6 -2. 
UP-V pelasi Kuusankosken kanssa tasan, 
hävisi Partiolle ja kaatoi Lipon juoksuin 
3-2. Edellisestä mestaruussarjajoukkueesta 
nousseeseen ryhmään oli tullut pari omaa 

junioria Hannu Tarnanen ja Ilpo Suomi 
sekä "Saahkarlahden isäntä” (Topin mu-
kaan) Antti Kilpeläinen Partion vanhasta 
kilpaseurasta Etelä-Leppävirran Kiipperäs-
tä. Antti oli tulisieluinen - tukaltaankin pu-
nainen - vasuri: mitä tiukempi tilanne, sitä 
useammin Antin kieli kohtasi sormenpäät. 
Jouko Peltola oli siirtynyt täysin joukkueen 
valmentajaksi ja pelin johtajaksi.

Vuoden 1964 mestaruussarja oli tiukka. 
Kaikki psykologisetkin keinot otettiin 
käyttöön. Riikosen Topi lanseerasi Partion 
polttolinjan mestaruussarjan pisimmäksi 
ja pisti jokaiselle: Aulis, Ilpo, Antti ja Teu-
vo kaksi senttiä lisämittaa pelaajatietoihin 
vakuuden vuoksi. Partion joukkue oli lähes 
sama kuin karsinnat voittanut, ainoastaan 
Kari Kelkka sai ensikasteen kolmospolt-
tajana Teknillisen korkeakoulun karsinta-
kursseille lähteneen Suomen korvaajana. 

Partion osaksi tuli jännittävässä sarjassa 
olla ensimmäinen putoaja: hävisi yhden 
pisteen IPV.lle, joka vielä säilyi. Partio pela-
si sarjan voittajan, Kirin, kanssa kotiottelun 

Outokummun Partio
Partion Suomisarjajouk-
kue 1958 Edessä vas. 
Pentti Valtonen, Martti 
Karppanen, Esa Viinanen, 
keskellä Jouko Peltola, 
Hannu Kontuvirta, Juhani 
Turunen, Teuvo Glad, 
takana Reijo Voutilainen, 
Reino Voutilainen
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 Outokummun Partio
1963 Kyykerin kentällä (Pankakosken Urheilijat - Outokummun Partio) Jouko Peltola, Aulis Valtonen taka-
na, Esko Jolkkonen, Antti Kilpeläinen, Reijo Voutilainen, Reijo Voutilainen, Teuvo Glad tuo juoksun, Martti 
Karppanen selin

Outokummun Partio
Pesäpallopoikia 1958 Kyykerin kentällä harjoituksissa Tapani Rissasen opastuksella. Vas. seisomassa Eero 
Tiilikainen, Esko Jolkkonen, Hannu Tarnanen, Lauri Pulkkinen, Aulis Hirvonen, Juhani Kunnas, Hannu 
Pasanen, Ossi Räsänen, Ilpo Suomi, Kari Lankinen ja Tapani Rissanen. Edessä vas. Esko Mononen, Pentti 
Jääskeläinen, Seppo Räsänen, Pekka Mononen, Seppo Kaariaho, Kari Kelkka, Pentti Alho, Paavo Niiranen
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tasan, voitti molemmat Kouvola- (4.) ja 
PuMu- (5.) ottelut, pelasi ristiin HoNsU:n 
(6.) ja Sotkamon (2. putoaja) kanssa  sekä 
pelasi molemmat ottelut tasan UP-V:n (3. 
putoaja) kanssa, mutta hävisi juoksulla 
toiset ottelunsa Vimpelille (3.) ja  IPV:lle. 
Hamina oli sarjassa viimeinen, 4. putoaja.
Yksi suurimmista ja ylivoimaisimmista 
voitoista Partion joukkue sai, kun se kävi 
ilottelemassa Joensuussa ja palasi piirin-
mestaruudesta paikallisen ylpeyden Kar-
jalan Mailan kanssa. Karjalan Mailalla oli 
legendaarinen lukkari Matti Pippola, mut-
ta niin Piippola lukkarina ja muu joukkue 

jäi statistin asemaan    Partion pelaajien 
rinnalla. Juniorit Tarnanen ja Suomi haus-
kuuttivat Mehtimäen runsaslukuista ylei-
söä syöksykimarallaan ja Gladin Teuvo 
ihastutti vastustamattomilla lyönneillään. 
Loppu tulos oli vastustajalle armolliset (32- 
2 Partion hyväksi)

Partion paras sijoitus Suomen mestaruus-
sarjassa oli kautena 1966, jolloin oli sar-
jataulukossa sijalla neljä, joka oli pitkään 
pohjoiskarjalaisen joukkueen saavutuksis-
ta paras ennen kuin Kiteen palloilijat pis-
tivät paremmaksi 90-luvulla. Vuosina 1962 

Outokummun Partio
Outokummun Partion joukkue 1963. Kuvassa takana vas. Jouko Peltola, Reijo Voutilainen, Reino Vouti-
lainen, edessä Tapani Rissanen, Matti Vitikka, Juhani Turunen, Martti Karppanen, Esa Viinanen, Aulis 
Valtonen
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- 67 Partio oli mestaruussarjassa neljänä 
kautena. Kausien aikana pelit päättyivät: 
kotona 19 voittoa, 3 tasapeliä, 18 häviötä ja 
vieraissa 10 voittoa, 3 tasapeliä ja 28 hävi-
ötä juoksusuhde 515 omaa - 672 annettua.  
Vuosien 1966–67 joukkueessa pelasivat 
Martti Karppanen, Jouko Vänskä, Markku 
Kuikka, Reino ja Reijo Voutilainen, Aulis 
ja Pentti Valtonen, Teuvo, Tuomo ja Tarmo 
Glad, Antti Kilpeläinen, Hannu Tarnanen, 
Ilpo Suomi, Kari Kelkka, Seppo Ruuska-
nen, Esko Mononen, Arto Hakola.

Partion kakkosjoukkue pelasi maakunta-
sarjassa vv. 1965 - 1966. Sarjan voitti vas-
taavasti Kiteen Urheilijat ja Karjalan Maila 
ja Partio II oli 4. ja 3. Kakkosjoukkue oli 
sekoitus erilaisista pelaajista, siinä pelasivat 
sekä "jäähdyttelijät" kuten persoonalliset 
Vitikan Matti ja Viinasen Esa, että sivuky-
lien parhaimmistoa mm. Yrjö Smolander 
ja Toivo Korhonen ja myös "nousevia" ju-
nioreja. Vuonna 1967 Partiolla oli jo kol-
maskin joukkue - sijoitus piirisarjassa 3. 
ja seuraavana vuonna 2. 1969 Partio oli 
Suomisarjassa toisena Puurtilan jälkeen ja 
maakuntasarjassa yhdeksäntenä.

Naiset nousivat mestaruussarjaan v. 1963 
ja pelasivat siellä kaksi kautta. Outokum-
pulaiset neitoset saivat apuja mestaruus-
sarjaan nousuun Viinijärveltä, josta Par-
tioon liittyivät armoton kentän puhkaisija 
Ulla Kontkanen "Murha-Mari" ja joukku-
een ilopilleri, viehättävä liikunta-ohjaaja 
Lea Asikainen. Mestaruussarjaan noussut 
joukkue oli kokonaisuudessaan: Terttu Tii-
likainen, lukkari, Sissi Nevalainen, sieppa-
ri, 1-pesä Lea Asikainen, Paula Mustonen 
3- pesä, Ulla Kontkanen 3-polttaja, Marja-
Leena Litja 2- polttaja, Irja Litja 2- koppari, 
Ritva (Topin tytär) Riikonen 3- koppari, 

Maija Särkikoski ja Sirkka Kokko yleispe-
laajina. Naisten valmentajana toimi tuol-
loin Ilpo Suomi, joka pelasi tämän ohella 
myös Partion ykkösjoukkueessa. 
Mestaruussarjaa pelatessa pelaajat hieman 
vaihtuivat nousukokoonpanosta ja uusia 
tuli mukaan: mm. Ritva Kähkönen, Sir-
pa Niiranen, Varpu Tuovinen. Joukkueen 
johtajana toimi Jussi Koistinen ja valmen-
tajana Antti Kilpeläinen. Mestaruussarja-
vuosia naisjoukkueelle kertyi kaksi, joiden 
jälkeen joukkue uudistui aika lailla.

Junioritoimintaan panostettiin ja se sai 
kantavuutta mies- ja naisjoukkueiden me-
nestyksestä. Nuoria pesäpallo-aktiiveja 
koulutettiin valmentajiksi ja pesäpallo-oh-
jaajiksi sekä myöhemmin pesäpallokoulu-
jen vetäjiksi. Alle 13-, 15-, 17- ja 19- vuoti-
ailla pojilla ja tytöillä oli omat joukkueensa, 
jotka kilvoittelivat paremmuudesta.. Par-
haimmillaan 1960 jälkipuoliskolla junio-
rijoukkueita oli monta kymmentä ja toi-
minnassa mukana parisen sataa nuorta. 
Maakuntatasolla A-juniorit voittivat mes-
taruuksia ja B-junioritkin edustivat maa-
kuntaa mm. kesäkisoissa 66 Helsingissä. 
Partio olikin pitkälle omavarainen huippu-
pelaajien suhteen ja pystyi kasvattamaan li-
säksi Suomen johtaviin pesäpalloseuroihin 
monta tähtipelaajaa. Junioritoimintaa ja 
samalla naisjoukkueita vetivät perättäisinä 
vuosina Tapani "Tapu" Rissanen (- 62,) Ilpo 
Suomi (-63, 66), Antti Kilpeläinen (64, 65,) 
ja 1970-luvulla Pertti Litmanen.
 
Seuran pelaajista arvo-otteluihin osallis-
tuivat Teuvo Glad yhteen Itä-Länsi- ja kah-
teen Liitto-Lehdistö- otteluun. Yhteen Liit-
to-Lehdistö- otteluun osallistuivat myös 
Antti Kilpeläinen ja Reijo Voutilainen. Li-
säksi Partion mestaruussarjajoukkue sekä 
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Outokummun partio
Partion joukkue edessä vas. Pentti Valtonen, Martti Karppanen, Hannu Tarnanen, keskellä Aulis Valtonen, 
Ilpo Suomi, Antti Kilpeläinen, Teuvo Glad, Reijo Voutilainen, Jouko Peltola Reino Voutilainen

Outokummun Partio
Toinen Pesäpalloliiton arvo-ottelu pelattiin Kyykerin kentällä. A-poikien Itä-Länsi-ottelussa vuonna 1961 
länsi voitti 3-5. Tuomarina toimi Ripa Lamppu Joensuusta. Lännen joukkue on taustalla. Kuvasta on tun-
nistettu (toinen vasemmalta) Olavi Hakola.
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seuran juniorijoukkueet edustivat Pohjois-
Karjalaa useissa piiriotteluissa. Junioreista 
mm. Hannu Tarnanen ja Ilpo Suomi olivat 
Partion edustajina voittamassa ensimmäis-
tä alle 15 - vuotiaiden poikien Suomen 
mestaruutta Pohjois-Karjalan joukku-
eelle Vierumäellä kesällä 1960. Miesten 
piiriotteluissa Pohjois-Karjala, ei Partion 
edustamana eikä muutenkaan, päässyt lop-
puotteluihin sinä aikana, vv.1956- 1968, 
kun maakuntacup järjestettiin. Pohjan-
maa osoitti maakunnista paremmuutensa 
useimpana vuonna.

Yksi Partion juniorikasvatuksen kuului-
simpia tuotteita on Markku Kuikka. Hän 
oli Alavin alle 15 -vuotiaitten joukkueen 
hintelä, mutta kovaheittoinen lukkari ja 

Outokummun Partio
Partion naisten SM-joukkue Kuopiossa Keltamustia vastaan Oikealta Marja-Leena Litja, Lea Asikainen, 
Ritva Kähkönen, Terttu Tiilikainen, Sissi Nevalainen, Irja Karttunen, Ulla Kontkanen (Jolkkonen), Helmi 
Kinnunen, Paula Mustonen

Outokummun Partio
Lukkari Heikki Kilpeläinen (Puurtilan Kisa-Pojat) 
ja Teuvo Glad (Outokummun Partio), jonka häm-
mästynyt ilme paljastaa Kilpeläisen yllätyskopin.
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Outokummun Partio
Aulis Valtonen polttaa Kouvolan Jussi Kiikerin, joka 
oli 50- ja 60-luvun parhaita pesäpalloilijoita.

erottui jo siinä vaiheessa ikäisistään. Pe-
säpallon pariin tulemisestaan Markku 
Kuikka kertoo uransa jo lopettaneena 
seuraavaa:

"Outokummussa pesäpallo oli silloin kova 
sana, ja se oli aika luonnollinen tie nuorelle. 
Voi sanoa, että kautta linjan palloilulah-
jakkuudet asettautuivat pesäpallon pariin 
– ja niin kävi minullekin. Sopivasti vielä 
lankomies (Tuomo Päkkilä) pelasi Partion 
kakkosjoukkue- sekä mestaruussarjatasolla 
pesäpalloa, niin hän vielä innosti lisää. Ei 
oikeastaan ollut vaihtoehtoja lajivalinnalle".

Outokummun Partion kasvatti sai tulikas-
teensa miesten mestaruussarjaan 17-vuo-
tiaana vuonna 1967. Tapa, jolla nuorukai-
nen miesten joukkoon asteli, ei ole niitä 
tavanomaisimpia. 
 
Kuikka jatkaa:
" Oli menossa muistaakseni toinen kierros 
mestaruussarjaa, ja Outokummun pesäpal-
lokentällä oli 3000 katsojaa. Itse istuin kat-
somossa kolmospesän kohdalla seuraamas-
sa ottelua Kouvolaa vastaan. Kouvola johti 
5-0, ja silloiselle lukkarille tuli lautaskammo 

ja sen jälkeen oli kolme käynyt lukkaroin-
tia yrittämässä, kaikki vähän huonolla me-
nestyksellä. Sitten kuuluttaja kuulutti, että 
"Markku Kuikka, mikäli olet katsomossa, 
välittömästi pukukoppiin". Niin sinne puku-
koppiin menin, ja ei muuta kuin 54-nume-
roiset pelipuvut päälle. Ne oli pojalle vähän 
isot, mutta tulin peliin seuraavassa vuoro-
parissa. Hävittiin kyllä se ottelu 7-5, mutta 
en antanut yhtään juoksua vapaalla ja siitä 
alkoi minun lukkariurani". "Sinä kesänä 

Outokummun Partio
Markku Kuikka pitelee yllätyspalkintoa pesäpallo-
kauden päätösjuhlassa
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pelasin kaikki loput pelit Partion lukkarina" 
Kuikka muistelee mestaruussarjatasolle 
tuloaan. Kauden päätteeksi Partio puto-
si mestaruussarjasta, mutta Kuikan taival 
kohti menestystä oli alkanut. Vuonna 1981 
Kuikka valittiin vuoden lukkariksi, seura-
na Hyvinkään Tahko.

Seurasta on myös löytynyt mestaruus-
sarjatason päätuomareita sekä tietysti 
pesätuomareita. Outokumpulaiset ovat 
kuulleet vakuuttavia pilliin puhalluksia 
ja käsimerkkejä mm. seuraavilta tuoma-
reilta: Eero Kaasinen ja Ahti Laukkanen 
(1960 luku) sekä Pertti Litmanen ja Antti 
Kilpeläinen (1970 -), joista Antti on toi-
minut myös tuomarikouluttajana. Kak-
kospesätuomarina pitkään poltteli eteni-
jöitä tasapuolisesti Aki Hartikainen. Myös 
vapaa-ehtoisten sekä sponsoreiden tuki oli 
tärkeää: Litjan perhe piti peliasut kunnos-
sa, lipun myynnissä ja järjestysmiehinä oli 

yleensä vakioporukka. Kastikaisen klaani 
oli tukemassa pelikuljetuksia, jotka olivat 
pitkät: pisimmät Pohjanmaalle, Helsinkiin 
ja Haminaan. Helsinkiin mentiinkin usein 
liukkaasti sen aikaisia teitä pitkin. Kun 
Kastikainen hankki ensimmäisen Mustan-
gin Outokumpuun, oli se käytössä ainakin 
yhdellä Helsinki-matkalla. "Kun 140 km/h 
polkaisi kaasua, niin takapyörät rupesivat 
sutimaan", kehui Veli matkavälinettään. 
Silloin ei ollut vielä pysyviä nopeusrajoi-
tuksia teillä… Kakkosjoukkueen "hovi-
kuljettajana" oli Nurmen Jussi, harvoja 70 
m:n koivukeihäällä ylittäneitä Suomessa, 
VW-trasporterillaan.

Aivan oman kappaleensa Partion 100-vuo-
tisjulkaisussa ansaitsee pesäpallon 1960-lu-
vun menestyksen takana ehdottomana 
avainhenkilö ollut Toivo J. Riikonen. Ilman 
hänen mainitsemistaan - moneen kertaan - 
ei Outokummun pesäpallohistoriikkia voi 

Outokummun Partio
Menetyksen myötä ja myös sitä edesauttavana outokumpulainen yleisö otti pesäpallon omakseen. Parhaana 
menestysvuonna 1966 miesten mestaruussarjan kotiottelujen yleisökeskiarvo oli runsaat 2600 henkeä ja 
yhden ottelun yleisöennätys oli yli 3500, seudulla, jossa koko väestöluku oli noin 11 500. Pääosin itsestään 
selvyytenä oli, että Riikosen Topi oli pääkuuluttaja ja yleisön hauskuuttaja. Kyykerin kentän pesäpalloyleisö 
eli voimakkaasti pelin aikana. Iloittiin omien onnistumisista. Epäonnistumistutumisessa kuului pettymyks-
en ääni ”voi hyvä opettaja”.
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kirjoittaa. Hän oli urheilumies perin juu-
rin: itse Suomen mestaruustason hiihtäjä, 
tulisieluinen järjestelijä (pesäpallon lisäksi 
jääkiekko ja kuntoliikunta Partiossa), ja 
aktiivisuus ei päättynyt pesäpalloon, myö-
hemmällä iällä hän jatkoi aktiivisuuttaan 
extreme kuntourheilijana (mm. pyöräili 
peruspyörällä Outokummusta Helsinkiin 
vuorokaudessa). 

1960- luvulla Partio oli paitsi Outokum-
mun seudun niin koko maakunnan tun-
netuin ja suosituin pesäpalloseura. Menes-
tyksen takasivat paitsi hyvät pelaajat, niin 
erityisesti tiedotus ja vankat taustajoukot, 
joita johti "Kummun keisariksikin" titulee-
rattu Toivo "Topi" Riikonen. Topi oli tuli-
sieluinen urheilun ystävä ja toimija. Enti-
sen yksilö lajinsa hiihdon ohelle hänelle 
tuli Partion pesäpallo ja sen menestys elä-
mäntehtäväksi, josta hänet parhaiten muis-
tetaan, vaikka Topi oli todella monessa 

muussakin toiminnassa: mukana. moni-
puolinen järjestömies (matkailuyhdistys), 
idearikas toimittaja, poliisi, jne. Parinsa-
dan kilometrin päässä oleviin otteluihin 
hän ajoi ja kuljetti pelaajia ainoalla oikealla 
autolla - Topin mukaan - omalla Volkswa-
gen kuplalla, joita hänellä oli useita aina 
uusia malleja peräkkäin. 

Pesäpalloliiton kultainen ansiomerkki 
(28.)myönnettiin Toivo J. Riikoselle ansi-
oistaan vuonna 1972. Itsestään selvää oli, 
että tyttäret Tarja ja Ritva sekä poika Juha 
pelasivat pesäpalloa. Tarja oli lisäksi hyvä 
taitoluistelija Hammarin ohella. Topin sis-
konkin lasten, Hannu, Maija, Outi ja Tuo-
mo Särkikoski, joukkuekilpapeli oli pesä-
pallo. Jos Topi oli toiminnan organisoija, 
talouden, huollon, kuljetusten, kilpailujen 
ja muut käytännön toiminnan järjestäjä, 
niin yksin hänen harteillaan ei Partion pe-
säpallon menestys sentään ollut. Sisällön 

Outokummun Partio
Outokumpulaiset 
juniorit, Pentti Moi-
lanen, Paavo Nurmi, 
Harri Jussila, voittivat 
Pesäpalloliiton valta-
kunnallisen tekniikan 
mestaruuden. Kuvassa 
Paavo Nurmi ottaa 
vastaan mestaruuspal-
kinnon Pesäpalloliiton 
puheenjohtaja Risto 
Haapakoskelta Itä-
Länsi-pelissä Hesperian 
kentällä 1967.
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Outokummun Partio
Alkuvuosina sponsoriapua antoi Apu-lehti, jonka mainokset saatiin pelipukuihin. Kun menestystä joukku-
eelle tuli, huomasi Outokummun "oma" yhtiökin sen ja tuli kuparimerkillään edustusjoukkueen paitoihin.

Outokummun Partio
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sille toi Jouko Peltola, moninkertainen 
piirin moniottelumestari, liikunnanopetta-
ja, yhteiskoulun vararehtori ja pesäpallon 
aktiivipelaaja/ -valmentaja. Aktiivipelaajan 
hän oli nostamassa Partion ensimmäiseen 
mestaruuskauteen. Joukon takuuvarma 
peruslyönti polttolinjan yli oli ehdoton 
kotiuttaja, jos kolmoselle oli joku saatu. 
Mestaruussarjavuosina Jouko valmensi 
edustusjoukkueen suurella asiantunte-
muksella ja antaumuksella kesät sekä johti 
joukkueen pelit. Ennen viuhkan yleisty-
mistä merkkivälineenä, Jouko kehitti mo-
nipuolisen valikoiman maila- merkkejä. 
Yksi versio oli: a) maila ilmassa ja yhdessä 
kädessä: merkki päällä: 1) jos käsi kiinni 
ohuessa päässä merkki on ensimmäisellä 

2) käsi on keskellä merkki toisella 3) pak-
sussa päässä merkki kolmannella. Jos kärki 
osoitti ylös lähtö suoraan syötöstä, jos alas 
väärä otettiin. Joskus piti merkkiä muuttaa 
ja uudemmat tulivat monimutkaisemmik-
si, eikä ne tällöin aina pelitilanteessa tulleet 
ymmärretyksi.

Pesäpallon harjoittelu- ja pelimahdollisuu-
det paranivat 1960-luvulla menestyksen 
myötä. Kyykerin pesäpallokenttä oli maan 
parhaita, kiitos Outokumpu Oy:n järjestä-
män ylläpidon ja kentän hoidon. Juniori-
sarjoja pelattiin vielä Jyrinharjun nurmi-
koituneella kentällä ja koulujen pihat ja 
suuremmat aukiot käytettiin pesäpallon 
pelaamiseen.  

Outokummun Partio
Toivo Riikonen ja nahkasalkku oli tut-
tu näky Partion pesäpallo-otteluiden 
kuuluttajan paikalla. Salkussa kulki 
seuran arkisto ja tarpeelliset paperit 
otteluja varten

Outokummun Partio
Jouko Peltola toi miesten ohjelmaan myös talviharjoittelun. 
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Outokummun Partio
Keväällä edustusjoukkue harjoitteli lyöntiä ja kiinniottoa ns. Keretin suoralla, kaivokselle johtavalla asfaltti 
tiellä liikenteen seassa heti pakkasten lauhduttua ja suoran paljastuttua lumesta. Joskus kevätharjoituksia 
pidettiin "sumpilla". 

Outokummun Partio
Mestaruussarjataso vaati harjoittelua läpi talven. Aluksi harjoittelupaikkana oli Seurojentalon alakerran 
tila.
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Outokummun Partio
Myöhemmin päästiin myös juoksemaan, heittelemään ja lyömään sekä voimailemaan yhtiön vanhaan ja 
kylmään rikkivarastoon, jossa oli maalattia. Huonon valaistuksen takia ei voitu välttää lyöntiharjoituksis-
sa tapahtuneita loukkaantumisilta. Juoksuharjoituksista oikealta Seppo Ruuskanen, Martti Viinanen, Esa 
Viinanen, Martti Karppanen, Aulis Valtonen, Antti Kilpeläinen, Reino Voutilainen, Pentti Valtonen, Seppo 
Hänninen (luistelija),Reijo Voutilainen

Pesäpalloinnostus vei mukaansa kokonaisia perheitä. Lapset pelasivat pesäpalloa ja vanhemmat tekivät 
vapaaehtoista työtä. Näin oli esim. Litjan perheessä, missä äiti- Hilja pesi pelipaitoja ja isä- Juho pakkasi ne 
Partion matkalaukkuun.

Marja-Leena Litja Marja-Leena Litja



24

Partion miesten joukkue jatkoi pelejä pääosin Suomi-sarjassa ja välillä 
maakuntasarjassa hyvin vaihtelevalla menestyksellä. Naisten joukkue 
jatkoi Suomi-sarjassa joitain vuosia ja C-tytöt voittivat Suomen mesta-
ruushopean vuonna 1982.

Outokummun Partio
Tyttöjen hopeamitalijoukkue vuonna 1982 Kyykerin kentällä. Ylärivi vasemmalta; Taru Kontkanen, Sari 
Kurki, Irma Miettinen, Laila Koskisuu, Sari Jokiniemi, Riitta Kilpeläinen ja Antti Kilpeläinen.
Alarivi vasemmalta; Anu Turpeinen, Leila Kovalainen, Kirsi Räsänen, Ulla-Riitta Simonen, Kaija Torikka 
ja Riitta Räsänen.

pesäpallon taantuminen huippuajoista yhdessä 
Outokummun kaivostoiminnan kanssa 1970 - 
1980 - luvuilla.
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vuosina 1977 ja 1978 Partion joukku-
eella oli mahdollisuus olla viemässä pesä-
pallotaitoa Ruotsiin. Vuonna 1978 Götä-
Suomi- Seura kutsui Partion kohtaamaan 
Finn-cupvoittajan Göta SS:n ja Göteborgin 
Karhut, Ruotsin mestari useana vuonna. 
Partio otti pelit (kolme voittoa ja tasapeli) 
valmistautumisena kotimaan peleihin, jot-
ka jatkuivat sinä vuonna maakuntasarjassa. 
Itälohkon maakuntasarja voitettiin 1972 ja 
1978. Partion miesjoukkueen - sanamukai-
sesti viimeiset sijoitukset Suomisarjatasolla 
olivat vuosina -80 ja -81.
 
Juniorityössä pesäpallokoulut jatkoivat 
poikien ja tyttöjen parissa Pertti Litmasen 
vetämänä. Myöhemmin Pertistä tuli Partio 
ry:n puheenjohtaja. Partion ensimmäi-
nen tenavajoukkue osallistui Porin suur-
leirille kesällä 1972 huoltaja-valmentaja 
Antti Kilpeläisen johdolla. Ari Kilpeläi-
nen osallistui kaudella 1980 B -poikien 
Itä-Länsi-otteluun. 

Kuitenkin vahvan juniorityön tulokse-
na Partiosta Suomen muille pesäpalloa-
reenoille lähtivät tai esiintyivät edukseen 
edellä mainitun Markku Kuikan (RPL, 
Tahko) lisäksi kuuluisuudet kuten Kari 
Kelkka (PuMu, mestaruus v. 1972), Tuo-
mo Glad, Litmasen veljekset, Hannu (Sii-
linjärven Pesis), Ilmo ja Heikki sekä Toivo 
Korhonen.

1960-luvun mestaruussarjajoukkueen run-
koon rakentui OkuP:n ikämiesjoukkue 
(yli 35 v.), joka voitti Suomen mestaruu-
den v. 1975 kukistamalla loppuottelussa 

Vimpelin Vedon. Helsinki-Pesis teki vas-
taavan tempun vuonna 1980, voitti Oulun 
Lipon, joukkueessaan ex-OkuPlainen Ilpo 
Suomi.

Outokummun Partio
Timo Purmonen lukkaroi Kyykerin kentällä vuonna 
1985 
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Outokummun Partio
Koululiikuntaliiton mestarit 1984 Kyykerin kentällä
 

Outokummun Partio
Partion tyttöjoukkue Tampere SVUL-suurleirin pesisleirillä vuonna 1979.  Mukana olivat ylärivi vasemmal-
ta; Heikki Pääkkönen, Sari Kurki, Tarja Alava, Maarit Ruokolainen, Tuija Hartikainen, Taru Kontkanen, 
Riitta Kilpeläinen ja Hanni Heikkinen. Alarivi vasemmalta; Satu Lappalainen, Piia Voutilainen, Leila 
Kovalainen, Anu Turpeinen, Marjut Oksman, Tuija Salorinne.
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Outokummun Partio
Ikämiesten SM-joukkue: edessä vas. Yrjö Män-
nistö, Raimo Toropainen, Reino Voutilainen, 
Martti Karppanen, takana Esa Viinanen, Matti 
Pippola, Reijo Voutilainen, Antti Kilpeläinen, 
Heikki Kainulainen, Aulis Valtonen, Teuvo 
Mäkisalo

Pertti Litmanen teki pitkäaikaisen juniori-
työn pesäpallon parissa. Hän toimi seuran 
ja Pohjois-Karjalan piirin pesäpallojaoston 
puheenjohtajana sekä pesäpallotuomarina.
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pesäpallo - väistyvä laji vuosituhannen 
vaihteessa - vuosikymmenet 1990 ja 2000.

2010 ei enää Partiolla ole edustusjoukkuetta missään sarjassa. 

Outokummun Partio
Pesiskoulu 1996, joka on ollut toiminnassa lähes joka kesä aina 2011 asti.
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Outokummun Partio
Naisjoukkue innostui pelaamaan vielä vuonna 1996. Takana vas. Heli Kesonen, Hanna Uski, Teija Naumanen, 
Kati Tuononen, Meri Lasarov. Edessä vas. Niina Mäkinen, Jenni Stranden, Liisa Antikainen, Elina Lavikainen, 
Päivi Pesonen

Outokummun Partio
Miesjoukkue pelasi vielä vuonna 1996. Takaa vasemmalta: Antti Taivainen, Hannu Liimatta, Kari Smolander, 
Teemu Koistinen, Tuntematon, Mika Hiltunen, Mika Kontkanen.
Edessä vasemmalta oikealle: Jussi Oinonen, Juha Ratilainen, Pekka Pietarinen, Tuomo Försti, Antti Kokkonen
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Outokummun Partio
Toivo Riikonen oli pesäpallon monitoimimies, joka 
osallistui seuratoiminnan lisäksi piirin- ja liittota-
son toimintaan.

muu pesäpalloon 
liittyvä toiminta

Pesäpalloliiton johtokunnassa 
seuran edustajina ovat toimineet 
mm. Toivo Riikonen, Antti Kilpe-
läinen ja Arto Hakola, joka toimi 
seuran puheenjohtajana 15 vuotta 
(1996–2011). 

Outokummun Partio
Antti Kilpeläinen aloitti pelaajauransa Etelä-Lep-
pävirran Kiipperässä ja jatkoi sitä Outokummun 
Partiossa. Antti toimi pelaajauransa jälkeen pesä-
pallotuomarina, tuomarikouluttajan ja juniorival-
mentajana,

Outokummun partio
Arto Hakola aloitti pelaajauransa Kemin kunnan 
Urheilijoissa ja jatkoi sitä Outokummun Partiossa. 
Arto toimi pesäpallotuomarina, tuomarikoulutta-
jana ja juniorivalmentajana. Seuran puheenjoh-
tajana hän toimi 1997–2011 ja Pohjois-Karjalan 
Pesäpallon puheenjohtajan sekä Pesäpalloliiton 
johtokunnassa.
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Kun väestöpohja vähenee työtilaisuuksien mukaan, kuten 1960-luvun jälkeen on käy-
nyt, nuoret kouluttauduttuaan muuttavat muualle opiskelemaan ja töihin, on isoa joukku-
etta vaativan lajin kuten pesäpallon menestymismahdollisuudet kilpatasolla haasteelliset.

Pitkälti Partion pesäpallotoiminnasta ja sen laajuudesta johtuen Outokummussa ei ol-
lut sellaista jengiytymistä kuin muilla samankokoisilla teollisuuspaikkakunnilla. Samoin 
eri sosiaaliluokkien erot, jotka kaivospaikkakunnalla ja ympäristön sekä keskuksen välil-
lä muuten olivat selvät ja luokat osin sisäänlämpiävät, kaventuivat pesäpallon, "yhteisen" 
harrastuksen, myötä.

Sen verran pesäpalloa vielä Outokummussa harrastetaan ja "perinne" velvoittaa, että lajin 
harrastajia kasvaa varmasti Suomen muihin seuroihin. 

lopuksi

Pesäpallokin on elänyt ja sen harrastaminen heijastanut paikkakunnan 
kehitystä ja muutoksia. Kun Kuusjärvellä ja myöhemmin sen pääkylästä 
nimensä saaneessa Outokummun kaupungissa oli toistakymmentätuhatta 
asukasta, paljon työpaikkoja kaivoksessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa, 
niin kahden- viidentoista henkeä vaativan joukkuepelin edellytykset, jos 
lajien vetäjiä löytyy, ovat olemassa.
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Liitteet

liite 1. valokuvia menneiltä vuosilta

Outokummun Partio 
Syöttäjä Terttu Tiilikainen Partio Kyykerin kenttä 1959
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Outokummun Partio
Kyykerin kentällä vuonna 1953 pelatun Itä-Länsi-ottelun voitti Länsi 5-3. Itä-Lännen tulostaulu osoittaa 
lopputuloksen.

Kauko Palviainen
Kauko Palviainen on lyömässä Kyykerin kentällä. Jouko Peltola (selin) seuraa lyönnin onnistumista.
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Outokummun Partio 
Seisomassa vas. Aulis Hirvonen, Paavo Niiranen, Kari Kelkka, Seppo Ruuskanen, Pentti Jääskeläinen, 
Markku Hyvärinen, edessä Jorma Pöllänen, Tarmo Glad, Markku Kuikka Kyykerin kentällä 1964

Outokummun Partio 
Martti Karppanen syöttää ja lyöjänä Nieminen Puurtilan Kisa-Pojista Puurtilassa 1961



35

Outokummun Partio 
Syöksyjänä 3-pesälle Helmi Kinnunen Kyykerin kentällä 1962 Outokummun Partio 

Juhani Turunen vangitsemassa 
palloa - Kyykerin kenttä 1962

Outokummun Partio
Kyykerin kenttä 1962 - Teuvo Glad on pyrkimässä kotipesään. Juoksun lyöjänä Hannu Kontuvirta seuraa 
Teuvon ehtimistä.. Takana seisovat Reino Voutilainen ja pelinjohtaja Jouko Peltola.
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Outokummun 
Partio

Kyykerin 
kenttä pelattiin 
myös naisten 
mestaruussarjan 
ottelut vuonna 
1964.

Outokummun 
Partio

Reijo Voutilai-
nen tunnettiin 
taitavana 
lyöjänä ja 
kovaheittoisena 
varavahtina, 
Reijon tyylinäy-
tettä Kyykerin 
kentällä 1964.
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Outokummun Partio 
Hannu Tarnanen syöksyy kakkospesälle Kyykerin 
kentällä 1966

Outokummun Partio 
Kari Kelkka palaa kolmospesälle 
Kyykerin kentällä 1966

Outokummun Partio
Kyykerin kenttä - Toivo Riikonen jakamassa palkintoja vierasjoukkueelle
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Outokummun Partio
Outokummun Partion menestysvuonna 1966 joukkue vieraili myös Vimpelissä. Vetoa vastassa käydyssä 
ottelussa pelasivat (kiilassa vasemmalta) Reino Voutilainen, Martti Karppanen, Antti Kilpeläinen, Aulis 
Valtonen, Teuvo Glad, Kari Kelkka, Reijo Voutilainen, Tapani Rissanen ja Pentti Valtonen.

Outokummun Partio
Partio-HoNsU peli. Hannu Tarnanen, Arto Hakola, Aulis Valtonen, Teuvo Glad, Jouko Vänskä, Reino Vouti-
lainen, Reijo Voutilainen, Pentti Valtonen. Kyykeri 1967
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liite 2. Outokummun partion 
pesäpallosarjasijoitukset 1946-1980
Vuosi 1946
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Vuosi 1947



41

Antero Viherkenttä
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Aulis Valtonen
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Vuosi 1948



44



45

Hannu Kontuvirta

Hannu Tarnanen
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Vuosi 1949

Antti Kilpeläinen
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Vuosi 1950
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Vuosi 1951
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Vuosi 1952
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51

Ilpo Suomi
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Vuosi 1953



53



54



55



56

Jouko Peltolta
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58



59
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Vuosi 1954

Jouko Vänskä
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Vuosi 1955



62

Kari Kelkka
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64

Pentti Valtonen

Seppo Ruuskanen
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Vuosi 1956

Matti Vitikka
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Vuosi 1957
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Tapani Rissanen Tauno Luomi PPL
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Vuosi 1958

Arto Hakola
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Vuosi 1959



71
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Vuosi 1960

Reino Voutilainen
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Vuosi 1961
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Vuosi 1962

Teuvo Glad
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Vuosi 1963
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Eero Sormunen

Esa Viinanen
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Vuosi 1964
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Vuosi 1965
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Vuosi 1966

Vuosi 1967
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Vuosi 1968

Vuosi 1969

Vuosi 1970



82

Vuosi 1971
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Vuosi 1972

Vuosi 1973 Vuosi 1974
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Vuosi 1975

Vuosi 1976

Vuosi 1977

Vuosi 1978



85

Vuosi 1979 Vuosi 1980
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Outokummun Partion Pohjois-Karjalan
piirin piirinmestarit 1946–1966

1946 OkuP miehet maakuntasarja
1946 OkuP naiset
1947 OkuP miehet suomisarja
1947 OkuP miehet välisarja
1947 OkuP naiset
1947 OkuP pojat 
1948 OkuP miehet suomisarja
1949 OkuP naiset
1950 OkuP miehet suomisarja
1950 OkuP naiset
1951 OkuP miehet suomisarja
1951 OkuP pojat
1952 OkuP nuoret
1952 OkuP pojat alle 16 v
1952 OkuP pojat alle 14 v
1953 OkuP miehet suomisarja
1953 OkuP pojat
1953 OkuP nuoret
1954 OkuP pojat
1954 OkuP nuoret
1955 OkuP miehet suomisarja
1955 OkuP pojat
1955 OkuP nuoret
1956 OkuP miehet piirinmestari
1956 OkuP nuoret
1957 OkuP miehet maakuntasarja
1957 OkuP nuoret
1959 OkuP miehet piirinmestari
1960 OkuP miehet suomisarja
1961 OkuP miehet suomisarja
1961 OkuP pojat
1961 OkuP nuoret
1961 OkuP miehet piirinmestari
1962 OkuP miehet suomisarja
1962 OkuP miehet piirinmestari
1963 OkuP miehet suomisarja
1963 OkuP miehet piirinmestari
1963 OkuP naiset
1964 OkuP miehet mestaruussarja
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1964 OkuP miehet piirinmestari
1964 OkuP naiset mestaruussarja
1964 OkuP naiset
1965 OkuP miehet piirinmestari
1965 OkuP naiset mestaruussarja
1965 OkuP naiset
1965 OkuP miehet suomisarja
1965 OkuP pojat
1965 OkuP nuoret
1966 OkuP miehet piirinmestari
1966 OkuP miehet mestaruussarja
1966 OkuP pojat
1966 OkuP nuoret
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Lähteet:
Outokummun Partio ry:n arkisto Joensuun maakunta-arkistossa
Outokummun Partio ry:n arkisto Urheilutalolla
Ilpo Suomen arkisto
Arto Hakolan arkisto
Martti Karppasen arkisto
Tapani Kovalaineen arkisto
Marja-Leena Litjan arkisto
Hyvinkään Tahkon nettisivut
Karjalan Mailan nettisivut
Mari Miettisen harjoitustyö Outokummun Partio 1911–1991
Toivo J Riikosen lehtileike ja valokuva-arkisto
Ilmo Litmasen tutkielma outokumpulaisesta pesäpallosta 1982
Ahti Laukkanen Outokummun Partion historiikki 1910–1960
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