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Hyvinkään keilailuliiton synty: 

-1962 sairaalan ylilääkäri Gustaf Elfving perusti ystävänsä Suomen 

Keilailuliiton puheenjohtajan Kauko Ahlströmin pikku painostuksesta myös 

Hyvinkäälle oman keilailuliiton, 

-mukana oli liki kaikki Hyvinkään ns. isokenkäiset tahot, mutta vuosia meni 

ennen kuin päästiin hallinrakennuspuuhiin 

 

Pyrstön perustaminen: 

-keilahalli valmistui 1968, jolloin myös Keilaseura Pyrstö perustettiin ja senkin 

teki lääkäri Meri Kiikka, 

-perustavassa kokouksessa seuran nimeä pohdittaessa Hyvinkään KH:n vpj. 

Oiva Helminen oli todennut: ”Tuskin me jo hiukan ikääntyneemmät tulemme 

keilailussa oleman ihan kärkipäässä, joten esitän seuran nimeksi Pyrstö”, 

-näin sitten keilaseura Pyrstö syntyi ja sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 

valittiin kaupunginjohtaja Osmo Anttila 

 

Toiminnan alku: 

-kun toiminta Hyvinkäällä alkoi, innostus lajiin kova ja seuroja syntyi kuin 

sieniä sateella, kuten mm. jo toimintansa lopettaneet: HyPS, Villa, JuJu, RKM, 

KeiTo, Säkä, Hookers, 

-arki-iltaisin halli oli täynnä seurojen harjoitusvuoroja ja viikkokilpailut 

pelattiin lauantaina ja sunnuntaina, 

-viikkokilpailu oli 8-sarjaa ja sunnuntaisin oli usein seitsemänkin 

kilpailuvuoroa, joista viimeinen alkoi klo 22, joten saatettiin päästä viikossa liki 

200 kilpailijaan, 

-eli ellet heti varannut seuraavaan viikonloppuun kilpailuvuoroa, niin et siihen 

sitten päässytkään, koska myös valtakunnan huiput kävivät keilaamassa 

Hyvinkäällä, 

-näissä toiminnoissa Pyrstö oli hyvinkin mukana runsaan 20 jäsenensä voimin, 

mutta valitettavasti 1900-luvun puolelta on tallessa vain yksi mappi, ja siinäkin 

oleva aineisto suurimmilta osin on vailla päiväyksiä, 

-jotain kuitenkin on, mm. 1974 Pyrstö voitti keilailuliiton mestaruuskilpailussa 

B-mestaruuden 4-miehisjoukkueella: Isoaho, Kyröjärvi, Penttilä ja Borman, 

-alkuvuosina Pyrstön kärkikaartia olivat: Martti Löf, Eero Vilevaara, Taru 

Vainio, 



Osmo Koskien ja Eero Toivonen 

 

Kulaus Pyrstöön ja seurojen rekisteröinti: 

-22.8.1974 pidetyssä yhteiskokouksessa Keilaseura Kulaus päätti yhtyä 

Keilaseura Pyrstöön, 

-1970-luvulla jo pelattiin valtakunnallisiakin sarjoja, mutta myös Hyvinkäällä 

omaa sarjamyllyä kahdeksan seuran kesken ilman Pyrstön suurempaa 

menestystä, 

-Pyrstö teki myös erilasia pelimatkoja ja seuraotteluja vuosittain aina 

ulkomaita myöten,  

-1980 päätti Suomen Keilailuliitto, että siihen saakka omien paikallisten 

keilailuliittojen alaisuudessa rekisteröimättöminä toimineiden seurojen tulee 

rekisteröityä ja näin Keilaseura Pyrstö ry myös rekisteröityi 15.9.1980, 

-itse asiassa seuran 1974-90 sihteerinä toimineen Pauli Bormanin mapin tiedot 

päättyvät tähän, mutta onneksi kuitenkin erilaisia vuosikokouspöytäkirjoja on 

tallella vuodesta 1982 eteenpäin, 

-näistä pöytäkirjoista käy ilmi lähinnä seuran henkilövalinnat ja muutama lyhyt 

toimintakertomuskin,  mutta ne eivät oikein riitä historiikin tekoon, 

-1990-luvulla pelattiin myös jo Hyvinkää-Riihimäki paikallissarjoja, joissa 

Pyrstö oli myös mukana, 

 

Seuran jäsenet: 

-seuran jäseninä on 50 vuoden aikana ollut 75 henkilöä, 

-seuran perustaneet jäsenet toimivat aktiivisesti seurassa pitkään ja heistä 

paikalla täällä ovat tänään Osmo Koskinen ja Erkki Penttilä, 

-2000-luvulla on jäsenkunta pakostakin uusiutunut ja tällä hetkellä jäsenistöä 

kolmekymmentä, joista kuusi jäsentä on valittu seuran kunniajäseniksi, 

-koko historiansa ajan on Pyrstössä ollut jäseninä myöskin naisia paljolti 

pariskuntina, kuten alkuvaiheessa Anntilat Pernaat, Launoset, sittemmin 

Hörköt ja tällä hetkellä sitten Suonperät ja Vilkmanit 

 

Seuran puheenjohtajat: 

-toimintansa aikana seuralla on ollut kahdeksan puheenjohtajaa, 

-ensimmäisenä puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Osmo Anttila liki 

puolet seuran historiasta eli 24 vuoden ajan, 

-myös Seppo Hillner johti seuraamme kymmenisen vuotta ja nykyisen 

puheenjohtajan Tuomo Petrellin jämptissä ohjauksessa olemme saaneet olla 7 

vuotta 



 

Seuran keilamestarit: 

-keilailumestaruuksista on pelattu kiertopalkinnon Heikkisen Haarikan mukaan 

vuodesta 1970 saakka 36 kertaa mestaruuksia on voittanut 21 eri henkilö ja 

heistä eniten neljä kertaa Heikki Airola, 

-tämän kauden mestaruus vielä puuttuu ja sehän julkaistaan vasta ensi 

maanantaina seuran vaalikokouksessa 

 

Seuraottelut: 

-keilailuun kuuluu monet seuraottelut nykyisin jo pelkästään siksi, että 

saadaan omiin kilpailuihin, 

-vuosikymmenien aikana niitä on toki ollut paljonkin, mutta yksi on ollut yli 

muiden, 

-Pyrstön ja JuJun kanssa pelattiin seuraotteluja ainakin parikymmentä vuotta 

tosin vain vuosien 1977-1993 tulokset ovat tallessa, 

-viime aikoina olemme pelanneet näitä otteluja vuosittain jo pitkään aCat, 

Kamut, TaKu, UK-88 seurojen kanssa vaihtelevalla menestyksellä 

 

Pyrstöläisten luottamustoimet: 

-seuramme jäsenet ovat toimintamme ajan osallistuneet myös keilailun 

luottamustehtävien hoitoon, 

-Hyvinkään Keilailuliiton puheenjohtajina ovat toimineet Martti Löf ja Erkki 

Penttinen, 

-Keilailuliiton hallituksessa ovat olleet mukana ainakin: Seppo Hillner, Teuvo 

Jokirinne, sekä Tuomo Petrell ja itse olin liiton tilintarkastajana 20 vuotta, 

-samoin Hyvinkään keilaveteraaneissa pyrstöläiset ovat olleet mukana ja tällä 

hetkellä edustajamme ovat Pentti Korhonen ja Jorma Vilkman, 

 

Tästä eteenpäin: 

-keilaseura Pyrstö on koko toimintansa ajan ollut enemmän ja vähemmän 

veteraaniseurana, 

-tänään paikalla oleva ansiokas urheilutoimittajamme Jussi Inomaa otsikoi 

20.2.1988 Hyvinkään Sanomissa seurastamme 20-vuotisjutussaan näin: 

Pyrstön veteraanit yhä vetreinä, ja se pitää vieläkin paikkansa, 

-juhlavuotenaan seuramme voi hyvin ja voi toimintastrategiansa 2015-2020 

mukaan katsoa tulevaisuuteensa huolettomana, kunhan muistaa 

ikääntymisiemme vuoksi hoitaa jäseniensä vuosittaisen lisäämisen, 



-taloutemme on ollut koko tämän vuosituhannen kunnossa ja osaamme 

hoitaa myös vuosittain järjestämämme kilpailut taloudellisesti hyvin, 

-lopuksi esiin Aamupostin artikkeli Hyvinkään veteraanikeilailusta, joissa 

Pyrstö näin juhlavuotenaan menestyi todella paremmin kuin hyvin, 

-kiitos mielenkiinnostanne, jätän tästä esityksestäni myös tiedot vuodesta 

2001 pitämiini hallitusmappeihin vastaisuuden varalle 

 


