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Energisellä Saarisen pariskunnalla, Hilkalla ja Reijolla, oli kylliksi rohkeutta
urheiluseuran perustamiseen. Reijo oli myös North Starin ensimmäinen
puheenjohtaja.

Voitontahtoa kilpakentällä

40 vuoden pituinen juoksu

Ei hyvästi vaan näkemiin, Pohjantähti!
Mihin suomalaiset suurissa siirtolaisaalloissa tai niiden
jälkeen ovat uudella mantereella päätyneetkään, siellä taatusti
on urheiltu. Terve sielu elää terveessä ruumiissa, sanotaan, ja
siinä on jo motiivia kylliksi mille tahansa yhteisölle.
Lähes 80 vuotta ehti kulua New Yorkin suomalaisten
ensimmäisen varsinaisen urheilujärjestön perustamisesta, kun
etelävaltiolaiset, Floridan suomalaiset perustivat oman
urheiluseuran vuonna 1979. Siitä alkoi North Starin
nelikymmenvuotinen juoksu. Maaliviiva tuli vastaan, kun
jatkajia ei enää ilmaantunut. Amerikkalaistunut jälkipolvi on
muuttanut seudulta koulujen, yliopistojen ja työpaikkojen
perään, kuka minnekin… Mutta se on varmaa, että lapsena
urheiluseurassa löydetty sosiaalisuus, liikunnan ilo ja
harjoittelun kautta voittoon -henki jäivät heidänkin elämänsä
johtotähdiksi. Hyvin lähellä taivaannapaa sijaitsevaa
Pohjantähteähän ovat nimittäin ihan oikeastikin mm.
merenkulkijat käyttäneet apuna suunnan löytämisessä.
Innostunutta, urheiluhenkistä joukkoa Lake Worthin ja
Lantanan alueelta oli runsaasti koolla Suomi Talossa,
Amerikansuomalaisten Turistiklubilla, kun North Starin
perustava kokous pidettiin helmikuun 17. päivänä 1979.
Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Saarinen ja sihteeriksi Juhani
Hakama.

Kuvassa yllä Hakaman Jussi näyttää miten kuulaa pukataan. Ennätyslukemat!
Taustalla Juhani Pöllänen, jonka ykköslajina oli nyrkkeily ja joka juoksi myös
maratoneja. Pölläsellä oli ravintola Lantanassa. Pituutta hyppää Masi Saari.
Viereisellä sivulla leiskauttavat Mauri ja Mia Saari. Kuulaa pukkaamassa Mauri Saari. Mia Saari on tehnyt osansa mallikkaasti ja vastaanottaa palkintonsa.
Jakajina Juhani Hakama (etualalla) ja Jorma Huttunen.

Niin kauan kuin lapset viihtyvät urheilukentällä, on seuroilla tulevaisuutta.
Siinäkin mielessä North Star on ollut vetovoimainen.

Kahden lipun tuntumassa Lake Worthin High Schoolin kentällä 1980 -luvulla.
Takarivissä seudun tunnettuja nimiä, äärimm. oik. Taisto Kääntö, vieressään
(hieman piilossa) Kalle Lindroos, jonka edessä Jorma Huttunen (sininen paita)
ja hänestä vas. Eino Grön, takanaan Pekka Lehtonen (aurinkolasit ja hattu).
Pitkät pojat takarivissä Mikko Laari (pitkätukkainen) ja pisin Petri Annala,
edessään isänsä Kyösti. Kolmas vas. Mauri Saari, rakentaja ja pöytätenniksen
sponsori, oikealla puolellaan Kaija Kalervo, alueen amerikansuomalaisia
yrittäjiä ja puuhanaisia ja vasemmalla puolella fysioterapeutti Eero Laukkanen
Rovaniemeltä. Polvillaan tulevien tähtien vieressä oik. Kaliforniasta Floridaan
muuttanut Mike Ahola, joka vauhditti John Prince -puiston juoksukilpailut.

Peli leijaa Bryant -puiston komeiden palmujen alla.

Pelaajapojat poseeraavat hienossa asetelmassa Suomi -päivillä
kahdeksankymmentäluvun puolivälissä Bryant -puistossa. Eturivissä vas.
Mikko Huttunen, Eero Salomaa, Juhani Hakama, takarivissä vas. Olavi
Jantunen, Mike Ahola, Pekka Lehtonen, Petri Annala ja Jorma Huttunen.

Mitä enemmän kokkeja, sen parempi soppa. Uskokaa pois. Viiden kilometrin
juoksun topakat toimihenkilöt joukkokuvassa, mukana juoksijoitakin.

Jalkapallo oli varsinkin alkuaikoina suosikkilaji. Porukkaa veti Juhani
Hakama. Kuvassa eturivissä kolmas vasemmalta on Pasi Nikunen, takarivin
toinen vasemmalta on Juhani Lehtonen ja oikeassa reunassa Juhani Hakama.

Köydenvetokilpailu on paitsi perinteikästä kansanhuvia myös varsin vaativaa
voimien mittelöä. Köydenveto oli jopa olympialajina vielä sata vuotta sitten
Antwerpenin olympialaisissa, tosin silloin viimeistä kertaa. Tässä kuitenkin
ovat pohjalaisia vastassa muut seuran jäsenet. Tilastot eivät kerro, kummat
voittivat, mutta ehkäpä olisi kannattanut lyödä vetoa pohjalaisten puolesta.

Yhteisöllisyys on aina
ollut näkyvä piirre
amerikansuomalaisten
toiminnassa.
Kesämaassakin
kavereita on löytynyt
etsimättä. Nättien
northstarilaisten Riitta
Huttusen vas. ja Sinikka
Tenlenin seurassa tässä
Riku Koivula ja oik. Aulis
Nylander. Aulis ja
vaimonsa Elli olivat
karjalaisina tunnettuja
vieraanvaraisuudestaan.
Aulis oli ammatiltaan rappari ja muuttanut Kaliforniasta Floridaan, jossa
intoutui appelsiinifarmariksi yhdessä kuvan talvituristin Rikun kanssa.

Puheenjohtajat
North Starin puheenjohtajina ovat toimineet eri pituisia aikoja
seuraavat urheilumiehet ja yksi reipas nainen, mm. jumppien
vetäjänä seudulla tunnettu:
Reijo Saarinen, Juhani Hakama, Jorma Huttunen, Osmo
Kanerva, Matti Launonen, Urpo Kurko, Edward Rimey, Tauno
Pulkkinen, Väinö Rikkanen, Tuula Blackmon, Veikko Ruhanen,
Alpo Naski ja vielä kertaalleen Matti Launonen.

Meit oli poikia raitilla viis... ja pari tyttöäkin. Edessä Reijo Saarinen ja Martti
Kaartinen, takana
Ville Räisänen (John
Rais), Hilkka Saarinen, Mirjam Kaartinen, Juhani Hakama ja Oulun Seppo
Kallio
Mrs. Pulkkinen, oik.
touhukkaana
yhdessä muiden
osaavien
”voileipävastaavien”
kanssa.

Kerran pyrähtivät
vieraaksi
”viehättävät
urheiluhenkiset
neitoset”.
Kaikenlaista lystiä on
keksitty yhdessä.

Näin hyväntuulisten miesten johdolla mentiin epäilemättä aina
myötätuulessa. Osmo Kanerva ja Tauno Pulkkinen.

