
Jo samana syksynä toteutetriin palikvmn.rentä polkuretkeä. Päänavaajana
toimi tällä kertaa Joensuun Laru. Suomen ensimmäinen polkuretki kuljemiin
Joensuussa 14. sJyskuuta 1958. Markaan lähdettiin Lvlg'nlammen majalta ja
reitti kierteli Polvi.lärvien ympäristössä. Taivalra rehtiin yleensä pitkin mersä-
polkuja, välillä oli tiettömiäkin osuuksia.

Ensimmäiset retkeilijät lähtivät reitinmerkkaajan seurassa liikkeelle klo 9.
Aluksi kuljettiin yhtenä joukkona, mutta pian ryhmä hajaantui ja kärkijoukko
liihti omille teilleen. Tästä aiheutui pieni välikohtauskin. Edellisenä iltana oli
reitin viitoituksessa rapahtunut virhe .ja etupään kulki.jat joutuivat tekemään
muutaman kilometrin ylimääräisen lenkin. Siinä tohelluksessa puolenlwm-
mentä naista putosi pitkospuilta ja kastui perusteellisesri. Onneksi sää oli
aurinkoinen .ia vaatteet kuivuivar nopeasti taukopaikalla nuotion lämmössä.
Ensimmäisellä rerk€llä oli mukana 92 kävelijää, jotka taivalsivat joko pitemmän
(30 km) tai lyhemmän (15 km) reitin.

Kuren laturetkelläkin, osoittautui lähtö Joensuun ulkopuolelta hankalaksi.
Aloituspiste siirrettiinkin seuraav:rna vuonna Joensuuhun. Viimeiseltä tarkas-
tusasemalta järjeste ttiin paluukuljetus kaupunkiin, mutta innokkaimmat voivat
kiivelläkin takaisin.

Polkuretkeä pvrittiin kehittämään jatkuvasti. Svksylla l96t kokeiltiin par-
tiosuunnistusta. Talla halumiin tehdä tunnetulsi joukkuemuotoista luonro-
liikuntaa. Mukaan haastettiin yriwksiä ja kouluja. Latulaiset lupautuivat kulke-
maan sellaisten joukkueiden mukana, jotka olivat epävarmoja suunnisrus-
taidoistaan. Ryhmät saivat mvös apua ja lisäohjeira tarkastusasemilla.

Tälläkin ke rtaa .järjestäjille sarrui pieni kommellus. Viides tarkistusasema oli
sijoitettu noin kilometrin verran sivuun kartalle merkicystä. Erehdys huomar-
tiin pian, mutta seitsemän henkeä ehti porhaltaa ohi pvsährymättä. Onnelsi
kaikki olivar taitavia suunnistajia eikä lisäohjeiden puuttuminen haitannur
menoa.

Polkuretket kierrettiin aluksi omin eväin. Nuotioasemar roimivat tarkistus-
pisteinä, joilla tehtiin merkintöjä osallistumiskorttiin. Näin voiriin tilastoida
koko reitin todella kulkeneet. Nuotiolla nauritiiin leppoisissa tunnelmissa omia
eväitä ja vaihdetriin kokemuksia muiden retkeilijöiden kanssa. Pian alettiin
muutamille nuotioasemille kuitenkin varata Ladun roimesta maksullisia vir-
vokkeita - mehua, kahvia ja makkaraa.

Laturetkien tavoin myös polkuretkille vakiintui nopeasti oma kävi.jäkunra.
Osallistujien määrä kohosi jo 1960-luvun alussa vli kahdensadan ja pyswtel!
vuodesta toiseen 200 ja 300 v:ilillä. Rerken suosio iiippui luonnollisesri säsrä -
sadepäivänä osallistujamäärä putosi (esim. w 1969: 130) ja aurinkoinen ilma
taas houkutteli ruskan keskellejopa 500 kävelijää (1966: n. 500 ia 1982: 454
osallistujaa). Kaksipäiväisl1,'skään ei aina taannur menesrysrä. Svksyllä 1985
todettiin, että veträ voi sataa kahtenakin Däivänä Deräkkäin.

20



Polhuretken nuoti0asema oli kauniilla paika/la lammen runna/la.

Joensuun Latu vastasi ylsin polkurerkien järjestelvstä 1970-luvun alkuun
saakka. Yhteisrvö muiden kuntoliikuntajärjestöjen kanssa aloirertiin r.uonna
1972, jolloin mukana olivat ensimmäisenä Kalevan Rasti, Joensuun Retkeilijät
ja Joensuun Kuntoliikunta. Retki toteurettiin lisälsi kaksipäiväisenä ja matkan
varrella oli pieniä kilpailuja. Kun molemmiksi päiviksi sarrui vielä kohtalaisen
hwä sää, nousi kävelijöiden määrä vli vhdeksänsadan (910). \hteistyö sujui
hwin, joten sitä jatkettiin. Myös Joensuun kaupunki tuli mukaan tapahtumaan
vuonna 1973. Suomen Latu oli aloittanut koko maan kattavan polkuretki-
yhteistvö Sydäntautiliiton kanssa vuonna 1974. Joensuun Latu kutsui Pohjois-
Karjalan Sydänpiirin mukaan vuonna 198 I . Varsinainen vhteiswö alkoi seuraa-
vanå vuonna, jolloin retken nimikin muuttui polku- ja svdänretkeksi.

Kävel1' edestakaisin Joensuusta hiihtomajalle runrui monesra rurha.lra. Ret-
ken pääpaino oli koko a.jan ollut Lykvnlammen ja Polvijän'ren maasrossaJ

mutta vasta 1970-luvun lopussa se siirrettiin kokonaan alkavaksi hiihromajalta
eikä kaupungisra liihrer'ää polkua enää merkirn'.

Lykvnlammelle svnryi v:ilitellen kolme vakioreittiä. Suosiruimmaksi muo-
dostui 6 km:n pc, nelenkki, josta selvir,.tvivät kaiken ikäiser, nuorimmat jopa

lastenrattaissa. Pärnävaaralle kiertävä 24-25 km:n lenkki vaati hieman perus-
kuntoa, mutta ei ollut mitenkään vlivoimainen. Esimerkiksi vuonna 1980
vanhin sen kiertäjistä oli 73 vuotias. Välimuotona oli vieln 12 km;n reitti.
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Lisäväriä retkelle saatiin sijoittamalla sen alkuun luontopolku. Kysymykset
liitryivät matkan varrella oleviin maastokohteisiin ja lopulai testattiin lqiden-
taitoja mm. heinämällä käpyjä maaliin.

Syksvlla t9SS polkuretken järjestäjiä odoni yllätys. Metsäryör oliirar sot-
keneet maaston vaikeakulkuiseksi eikä Pärnän lenkkiä pysrytry avaamaan. Kun
tdlle osuudelle ei lihtijöitä muutenkaan juuri ollut, pätemiin se jatkossa jänä
kokonaan pois. Nvkyisin (v 2001) tarjolla on neljä vaihroehtoa: 2 km, 3 krn, 8 krn
ja 14 km. Vuonna 1995 polkuretki liitettiin osaksi Karjalan kävel1'viikkoa.

Täsenistön keskuuteen 1 g60luvulla

1950-luvun loppupuoli kului erilaisten tempausten järjestämisessä sekri mosit-
tain toistuvien latu- ja polkuretkien kehittelvssä. lhdistystä tehtiin tunnetuksi
kaupungissa ja uusia toimintamuotoja tuli sitä mukaa kuin niille lö)Tyi verä.iiä.

Toiminta paisui laajaksi ja pieni vastuunkanta.jien joukko alkoivat väsyä. Vuosi-
kymmenen lopulla oli pakko ryhryä linjanvetoon, sillä voimia ei riittänyt
useiden tapahtumien järjestämiseen.

Kesäkuussa l96l pidettiin strategiapalaveri, johon osallistui myös Urho
Mikkonen Suomen Ladusta. Tilaisuuden päätteeksi todettiin, että "Joensuun

Latu toimikoon ponteuamm;n jäsentensä keskuudessa ja -hyurihsi. Suuri /eisö
tu/koon mubaan, jos haluaa, sillA seuran uoimat eiuät riitä suuren yleisön liil<utta-
miseen" .

Päätös helporti Joensuun Ladun toimintaa. Jäsenistöstä tuli n1t vhdisryksen
keskipiste seuraavien parinkvmmenen vuoden ajaksi. Tämä todettiin usein
vuosike rtomuksissakin. Samalla pahoiteltiin, ettei voimia riittänw suure n ylei-
sön liikuttamiseen lukuun ottamaita latu- ja polkuretkii. Toisaalta todetriin
etrå "siitä entisestä on aina löyrynyt se jokin", joka saa jäsenet mukaan. Vuoden
ohjelma sai melko vakiintuneet puitteet, joita noudatettiin aina 1980-luvulle
saakka.

Toimintakausi alkoi vuoteen 1982 saakka syksvllä lokakuuna alussa (Tämän
jälkeen siirq,'ttiin kalenterivuoteen). Niinpa toiminta alkoi patikka- ja lcively-
retkillä. Samalla kartoitettiin polkuretken reittejä rai merkittiin ja raivatriin
latu-uria (mm. kaupungista Ly$,nlammelle .ja vuonna 1967 Lykynlammelta
Pärnävaaralle). Yleinen polkuretki kiveltiin sws-lokakuun vaihteessa. Siinä
oltiin toimitsi joina lähtöpaikalla .ja nuorioasemilla.

Useina syksvinä toteutettiin ruska-aikaan myös parin päivän mittainen vael-
lusretki Petkeljänellä, Koitereen rannoilla tai Suomujärvellä. Nämä retket oli-
vat eriryisesti naisten suosimia. Vuonna 1964 Petkeljärvelle tekikin taivalra vain
naisista koostuva joukko, joka joutui ruskan puutteessa ihailemaan suoturpeen

PUnerrusta.
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Sy_vskauden ohjelmaan kuuluivat vielä vuosikokous ja pikkujoulu. Vuosi-
kokoukseenkin osallistui vleensä " ilahduttauan paljon" väkeä. Houkuttimena
oli retkeilwn liitrwiä esirelmiä, tuote-esittelvjä sekä elokuvia Suomen Ladun
toiminnasta. Pikkujoulupuurolle kokoonnuttiin Lykynlammelle tai jollekin
kaupungin ulkopuolella olevalle retkeilv- jå me tsäsrvsmalalle . Sinne saavurtiin
usein koko perheen voimin - monethan olivat liittäneet jäseniksi koko per-
heensä. Perinteisten tonttuleikkien lomassa katseltiin vuoden mittaan kertvneet
valokuvar ja kairafi lmit.

Talvikausi aloitettiin jäsenten vhteisellä hiihtovälineiden kunnostuksella.
Sukset puhdistettiin edellisen kevän havunneulasisra, hiekasta ja muusra ros-
kasta, tervattiin ja taivuteltiin kirjet. Pohjustenujen latu-urien ja konelatujen
puurtuessa hangille päästiin yleensä vasta rammikuussa. Välinekunnostus ajoit-
tui siksi joululomalle ja sitä tehtiin ammattikoulun tiloissa tai Lykynlammen
hiihtomaialla.

Talven täy'ttivät sitten lähes joka viikonloppuiset hiihtoretket, joita aluk-
si kutsuttiin myös laturetkiksi. Latulaiset kokoontuivat torin kulmalle, jos-
ta suunnartiin yhdessä valimuun märänpäähän esimerkiksi Lehmonharjul-
le, Hammaslahteen, Liperin Veljesharjulle (nvk. Kaprakka) tai Heinävaa-
ran metsäsrysmajalle. Usein hiihdelriin mvös Höytiäisen hiihtomajan eli
LylTnlammen ympäristössä. Markaa tehtiin käyttäen hywäksi valmiita latu-
uria, esimerkilsi koulujen hiihtolatuja, mikäli niirä sattui matkan varrelle.
Välillä tarvottiin umpihangessa. Hiihtorerkillä avartiin myös tulevan laturetke n
latuja. Paluumatkat hoiruivat julkisilla kulkuneuvoilla, siis linja-autolla tai
junalla.

Hiihtoretkillä haettiin pohjakuntoa laturetkelle. Niillä oli oma vakiintunut
kanrajoukkonsa, jolle säakaän ei muodostanut estenä. Vdlille epäikiinkin, ettei-
vät hiihtäjät aina muistaneer edes vilkaisra ulos ikl<unasta liihtiessään. Tälvella
1964 nimittäin peräti 32 jäsentä suunrasi retkelle Heinävaaran majalle, vaikka
mittarit näwrivät aamulla -30o. Alussa pakkane n nipisteli poskipäitä ja jäseniä.

Jotkut olivat senrään huomanneet lähtiessä l.etää villasukat monojen päälle
lämmikkeeksi. Re ipas hiihto ja nuotiotulilla ke itetry kahvi lämmittivät matka-
laisia. Perille päästiin paleltumatta. Lopullinen sulattelu rapahtui majaJla odot-
tavan saunan lauteilla. Paluuma*alle oli onneksi varauduttu linja-autokulje-
tukeen.

Vanhimpien latulaisten mieleen ovat eriryisesri jääneet Kalle Mustosen jär-
jestämät "vllärysrerket". Latulaiset nousivar torin reunalta tai jolrain muulta
sovitulta paikalta pakeni- tai linja-autoon, joskus jopa kuorma-auton lavalle. Se

kuljetri tuntemattomaan määränpähan. Pe rillE hiihdettiin tai patikoiriin, jos-
kus 1,örwttiin tukkikämpissä. Näin tutustuttiin uusiin maisemiin ja meja-
paikkoihin. Laskiaista liu'uttiin pulkkamäessä Lvkynlammella, Pärndvaaralla tai
iollain lähiseudun maialla.



Hiihtoretkien luonne rnuuttui hier.rrn r970-luv'lla. Laturetkestä huorehti
laturetkiyhdisrys, joten latujen a'.ami.en ei enää ollut m:i:iräävänä tekijänä.
Lisäksi elintaso oli noussut niin, errä oma auro kuului noneen ralouteen.
Kokoontumispaikkana säilyi kaupparori, murra nyr lehdettiin autoilla johon_
kin kohteeseen eri puolille maakuntaa. Perille hiihdettii' aluksi pari, korme
tuntia, rakennertiin nuotiopaikka, iossa syötiin eväät .ja keitetiin pannukahvit.
Täuon jilkeen jatkettiin vielä parin tunnin hiihdolla la palattiin kotiin. Kanta_
joukko osallistui retkille niin akriivisesri, eträ johtokunia an,elikin sen kuuden
kuukauden aikana liihes joka viikonloppu svövän "ulkona'.

Romantiikkakin kukoisti näillä rerkillä. pareja syntyi useita. Sihteeri ja pu_
heenjohtajakin lö1'sivät yksiryiselämässään yhteisen ladun vuonna 1970. N4o_
nesti latulaisuus oli koko perheen harrastus. Edullisen perhejäsenmaksun an_
siosta moni liitti lapsensa yhdistvksen jäseneksi. N uoriså j:i:elren määrä onkin
aina ollut huomatrava (esir.nerkiksi vuonna 1957: 27 orö).

Maaliskuun lopulla kantava hanki la aurinko houkuttelivat pvl.räselälle.

Kohteina olivat Pvhäsaari tai Sortavalan saaret, ionne tehtiin nuotio, keirerriin
kahvit ja paistettiin makl<arat. Uutuutena kokeiltiin 

'uonna 1966 kevänal'ella
hiihtoa Pyhäselän yli Rääkkylään ja sunnuntaihiihtoa Hövriäisellä Munarsun_
saareen. Hiihtokaurra monet jatkoivat vielä yksiwisesti Lapin hangilla. Omaa_

Latulaisia h iihtoretkellä Ijhn5clän jä;i/la I 9 50-l 960-luuun uaihteessa.



kin Lapinretkeä suunniteltiin useina vuosina. fuittävän suuren osallistuja-
määrän puutteessa se jäi kuitenkin toteuttamarta.

Kansanhiihdoista päävastuu oli siirrynyt kaupungin urheilulautakunnalle,
mutta latulaiser avustivat edelleen latujen aukaisussa ja osallistujien kirjaamises-
sa. Hiihtoa vauhditetriin joinal<in vuosina rynnäkköpäivillä, jolloin latulaiset
ottivat vasraan suorituksia useissa paikoissa ja järjestivät mehuasemra.

Oikullinen sää rierysti kiusasi kampanjoita, joskus satrui sovituksi päiväksi
kireä pakkanen, toisella kertaa vesisade tai lumipvry. Tämmikuussa 1966 tehtiin
todella töitä kansanhiihtoryntäyksen hwdksi. Asiaa mainostetriin sekä lehdissä
e ttä lähettämällä kirjeitä liikelaitoksille. Mittarilukemat -25" C supistivat osal-
lisrujamäärän viireenkvmmeneen. Tämä masensi hl.vin valmistautuneita kirit-
täjiä. - Ladun osuurta kansanhiihtotuloksiin on vaikea sanoa, murra monena
vuonna Joensuu sai mainetta suorituskilometrien määrälIä ja sijoittui hn'in
kaupunkien välisessä vertailussa.

Vuosittain tehtiin lisäksi vähintään yksi pitke, kaksipäiväinen hiihtoretki,
usein perinteisesti Kolin-Herajärven maastossa. Se oli suunnartu jäsenille, mut-
ta tapahtumasta ilmoitettiin lehdissä, joten ulkopuolisetkin voivat rulla mu-
kaan. Yöpyminen tapahtui paikallisissa maalaistaloissa, tukkikämpissä tai met-
säsrysmajoilla, joskus myös havulaavuissa. Myöhemmin majoituttiin Loma-
Kolilla. Kovin suureen majoitukseen ei tan'etta edes ollut, sillä osallistujajoukko
jäi yleensä vajaaseen kahteenLymme neen.

Hiihtokausi päätertiin perinteisillä latuhautajaisilla, joita seurasi vapun vas-

taanottajaiset - " ilman kdljaa" . Kun nämä tapahtumat osuivat monesri lä]res

per:ikkaisille viikoille, päätertiin ne yhdistää. Vappuna voiriin aloittaa myös
pyöräily- tai patikointikausi ja suunnata eväsretkelle johonkin lähellä ole,raan

kohteeseen. Ti-rnnelmia kuvaa selostus vuoden 1971 Vuokon päivää (1.5.) rec
kestä,: " Tbdtttiin, attä Joensuun Llttu oli jtijestänlt onnistuneen Vuokonpäiurin
retben Heinäuaaran majdlb, jonne oli tällii ketaa tubu rluto;lld uiettimään
taluikauden päätnijäisiä. Aamulla oli saunottu ja ltritcttl tanssia, Assar 7?ruo oli
selostanut retleeä Lemmenjoen-Vaskojoen madstossa 16.-28.4. sek;i Wibko Ktuxo
ja Ella Kautto retkestä "Porojäruen seuraleunndssa" Kilpi:jciruen-Hahin maastossa

27.3.-7.4. lllan mittaan oli paihalla 17 henbeä ja l0 oli yöp,ntt - Tbdettiin, exä
Kari Kuikba oli uoittanut pil/ekikilpailun saadrn 13 kalaa".

Pyöräretket kuuluivat kevääseen ja kesään. Niille tosin osallistui vain pieni
joukko. Kevät ja kesä olivat muutenkin yhdisr,vksessä melko hiljaista aikaa.
Kevään pihatyöt, kesämökit, lomamatkat ja marjastusretket pirivät huolen
latulaisten luontoliikunnasta omasta takaa.

Retkien .ja juhlien ohella jäsenistölle oli tarjolla vielä kerhoiltoja, joissa

valotettiin retkeilvn tai hiihdon salaisuuksia, kerrottiin Lapin vaelluksista tai
Suomen Ladun toiminnasta. Toimintaan vaikuttivat myös jäsenistön omar
kiinnostuksen kohteet. Monet jäsenet osallistuivat mvös Suomen Ladun järjes-
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Pyöräretket kuuluiuat keuään ja slksyn ohjelmaan. Josbus pyöriit buletettiin junas-
ta lähtöPaikkaLn.

tämään koulutukseen ja jakoivat sitten saamaansa oppia jäsenilloissa.
Pelastuspalvelutoimintaan Suomen Latu lähti mukaan vuonna 1960. Joen-

suussa kiinnostuttiin asiasta kolme vuotra myöhemmin ( 1963). Kuusi latulaista
suoritri SPR:n ensiapukurssin ja jäsenillassa kerrottiin pelastuspalvelusta. Seu-
raavana vuonna Ladun ryhmä oli mukana neljdssä etsinndssä ja yhdessä suur-
harjoiruksessa. Tähän toiminta sitten lopahtikin pitkdksi aikaa, lieneekö slynä
ollut vetäjien puute vai etsintöjen vdhlys.

Ensiapuryhmän panosta tarvittiin kuitenkin laturetkillä. Vuonna 192l jou-
duttiin tositoimiin, kun yksi hiihtäjä aioi yhteen auton kanssa ja katkaisi
kätensä, toinen kaatui mäessä .ja katkaisi ja.lkansa. Lis:iksi yksi uupui Hirvi-
rannassa ja hänet saateniin vieraaseen autioon huvilaan toipumaan. Ensiapu-
taidot ja yhdisryksen hankkimat ahkiot olivat silloin tarpeen.

Toiminnasta ei siis ollut puuretta. Johtokunnan harmiksi tapahrumiin osal-
listui kuitenkin vain pieni joukko jiiseniä. Hiihtoretkillä oli mukana 10-15
henkeä, parikka- ja pyörärerkillä tätäkin vähemmän. Esimerkiksi kaudella
1969-1970 järjestettiin 41 lauantai- tai sunnuntairetkeä. Osallistujia oli niillä
yhteensä 323, siis keskimäärin vain 8 henkeä retkeä kohti. Johtokunta ihmette-
hkin, " miksei nuotiolla hdristexy makkara ja noen mustaamasta ?annt6ttt tdrjotun
Mokha-kahuin sehti IYindsor-teen tuolesu saanut ltoukute/lubsi enemmän jiisenkun-
taa liilekeelle". Jäsenmääräkin laski 1960-luvun lopulla alle 150 (alimmillaan
126 jäsentä vuonna 1,969) ja lähti nousuun vasta 1970luvun puolivälissä.
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Naisia jäsenkunnasta oli vli puolet ja he olivat selvästi miehiä akriivisempia. Jos
jonkin asian hoitamisessa oli huomauttamista, koski se vleensä miehiä. Usein
ruosikertomulset korostavat, eträ naiset senrään tekivär osuutensa kiitettävdsri.

Maailmanennätyshiihto ja muita rempauksia

Vaikka toiminta painottuikin jäsenretkiin, järjestettiin kuitenkin joitakin suuria
tempauksia hiihdon ja muun liikunnan lisäämiseksi. Ehdottomaksi kohokoh-
daksi l960luvulla muodostui maailmanennäwshiihto. Kansanhiihtoinnostus
oli laskenut ja lisäpotkuksi tarvitriin .jotain todella näwrävää. T:iilOin vhdisryk-
sen puheenjohtaja Kalle Mustonen esitti puoliksi leikillään maratonviesriä, ioka
kestäisi pari viikloa. Alkuepäilvje" iälkeen johtokunta innostui asiasta. Yhdis-
tyksiltä, yriryksiltä, liike laitoksilta ja erilaisilta wöyhteisöiltä kvseltiin haluk-
kuutta osallistua tapahtumaan. Haaste otettiin vleensä innostuneesri vasraan ja

Joensuun Latu päätti lopulta toteutraa oikean maailmanennäwshiihdon.
Viesti alkoi juhlallisesti 19.1.1964 klo 12.30 Urheilutalon aukiolta. l-adun

puheenjohtajan pidetryä esipuheen tempauksen tarkoituksesta ampui liikunta-
neuvoja Yrjö Karrtunen lähtölaukauksen. Kaupunginjohtaja Tauno Juntunen
l:ihti yhdessä Kalle Mustosen kanssa "avaamaal" latua sankassa lumisateessa.
Molemmilla oli yllään viestivaate, jossa lul<t: Joensuun Latu, Kansanhiihto. Ava-
jaisista saatiin pärkä televisioon ja yleisradio haasratteli sekä kaupunginiohtajaa
että Joensuun Ladun johtoa.

Noin viiden kilometrin mittainen latu kiersi kaupungin ruutukaava-alueen
ympäri. Kaksi kierrosta vastasi siis yhtä kansanhiihtosuoritusta. Aluksi viestiä
veivät Joensuun Ladun jäsener. Julkisuuden myötä halukkaita hiihtäjiä alkoi
tulla lisää. Monet työnantajat hyväksvivät hiihdon wöajallakin. Viestiä veivär
mm. eri url.reiluseurat, poliisit, lehtimiehet, pankkien henkilökunta, liikelaitok-
set, rautatieläiset, seminaarilaiset ja vksiryiser perheet. Yrjö Karttunen hoiti
hiihtovuorojen jaon ja näin viesti saatiin kulkemaan karkeamatta. Täpahtuma
herätti suurta innostusta Joensuussa, mutte myös koko Suomi seurasi sitä
kiinnostuneena.

Julkisuuden myötä mukaan tarjoutui hiihtäjiä Joensuun ulkopuoleltakin.
Varauksia oli kuitenkin tdssä vaiheessa jo niin paljon, ertä etusiia pätettiin
antaa kaupunkilaisille. Halukkaille järjesremiin mahdollisur.rs "mukana hiihtä-
miseen". Varsinaiset ME-hiihtiijät kuittasivat suorituksensa matkan varrella
olevalla huoltoasemalla. Sinne toimirettiin toinen kansanhiihtovihko, johon
kirjoittivat nimensä muut osallistujar. Sanomalehd Karjalainen lahjoitti viestiin
palkinnon, joka arvortiin lopuksi kaikkien osallistujien kesken. Paikallislehti
Joensuulainen puolesta järjesti lukijoilleen veikkauskilpailun viestinvaihtojen .ja
-hiihtälien määrästä.
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Kuukausi ME-viestiä

"r:itl'll:1

/4 -j
Kyuå se Dyt tuukauden ainakln meD.c, tuuDt [iupfisi"i"l,,";" T4oro Junrurc! Joensoun

E-vi€stin alk4esa radiohaasrartetussa, kuD håneltn kysfltiin, kaua.r<o hän Älveree viestiD rrestå!äD.oni ei xuiteDLarn siih.r vielä siuoin uskonui, butt4 .iten rutr timä lupåus runåsre$ua, sitlä trlo
.30 oli viesti pr-'ö.invt rasn kuukåoden. viestivuorossa ori tuukauden täyltyess:i Kotirarnen, ionla.ihtajat, k€skjmmäisinå vicstin tuojar Het€na Koukkt ja Xåija pesone, s€kä utommaisinå lähtijåtsija Kolehmainen ja A.jå Kåjo suorittrvrt tässä bisroriåUista laihtoa. Eiten iltalla luti sifien Liiå_

ninålltitukser ruoro ja se jrtAas viestä Dakkasydsti tähän päiväå!.

Maailmanennätysoiesti sai ntnsaasti huomiota tiedotusuälineissä. Westin etenamis-
tä ia osallistuiamääriä seumttiin tiiuiisti lehdistassa.
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Viestiä kuljetti aina kalai hiihtäjää kerrallaan Se kulkikin yötä päivä liki
kolmen kuukauden ajan eli \7.4. Ho 22.30 saakka (yhteensä siis 89,5 r.r.roro-

kautta). Yöosuudet olivat kiehtovia, muma myös raskaita. Joskus osuuden va-
rannut ei herännytkdän vapauttamaan edeltäjäänsä. Näin joutui roinen hiihtäjä
keskivöllä soittamaan tutraviaan apuun tai käymään herättämässä seuraajansa.

Innokkaita hiihtäjiä olisi riittäny.t ties kuinka kauan, mutra esteeksi tuli
lumen sulaminen. Loppuvaiheessa Iatu siirrettiin kulkemaan urheilukentältä
kaupungin ereläpäähän ja sieltä jädlle Linnunlahdelle, mutta sekään ei kauan
auttanut. Hiihto oli pakko lopettaa.

Viimeisen osuuden suoritti Yrjö Karttunen vesisareessa. Hänrä edeltänyt
hiihtäjä kertoi sanomalehti Karjalaiselle tilanreesta " Oli todellinen uesikeli. Wttä
oli laduilla pahimmissa paikoissa puolisääreen asti. Ei ollut suksilk eniiå oihein
luistoa. Valillti piti mennä eteenpriin fuppimÄlk. Pimqden uallitessa ja ueden

kesbellti hiihtaessa tahtoi josl<us mennä nokalleen, kun ei oihein €rottdnut hJppJ-
o s uu bs ia h ii hto-osuubs ista. "

Virallisesti maailmane nnätyshiihtoon kirjattiin 2 436 osallisrujaa, murta
todellisuudessa "seuralaisini' hiihti lis:iksi ainakin 1 000 henkeä. Viestin viejän
kunnosta riippuen matka eteni milloin hitaammin milloin nopeammin. Hiih-
täjie n ikiikin vaihteli viidestä vuodesta päälle seitsemäänkymmeneen. Kaikkiaan
tuli hiihdetryä viestinä 14 671 kilometriä.

Samana toimintavuonna ME-hiihdon kanssa Porvoo haasroi Joensuun pros€nt-
tipyöräilykilpailuun. Kaupunki uskoi järjestellt Joensuun Ladulle ja malsoi
siitä korvaustakin ruhtinaalliset 80 mk. Jo marraskuussa 1963 rehriin asiaa

tunnetuksi pyöräilemällä - poliisilaitolsen luralla - plakaatir selässä ympäri
kaupunkia. Aikainen lumentulo kuitenkin ll.kkdsi varsinaisen pvöräilypäivän
seuraavalle vuodelle toukokuun alkuun. Täpahruma onnisrui hlwin ja Porvoo
tuli voitetuksi. Myös pyöräilyä liikuntamuotona tuli samalla tehryä tunnetuksi.

Valtakunnallisten "kevään kuntokampanjoiden" (KKK) jar.jestellt kaupunki
antoi mvös Joensuun Ladun rehtäväksi. Tavoirreena oli saada kaupunkilaiset
liikkumaan maaomelumarssien tapaan. Samalla kasvatetriin kunroa kesän ret-
keilyjä varten. Keväällä 1966 toukokuun puoliv?i.lissä järjesrettiin kokeeksi näJt-
tävd avajaistapahtuma torille. Paikelle oli kutsuttu kaupunginvaltuusron pu-
heenjohtaja, joka ampui liihtölaukauksen. Tämän jälkeen joukko lähti teke-
mään taivalra torvisoiton saattelemana kävellen rai p1,öräillen. Kaupunkilaiset
olivat kuitenkin aamu-unisia. Sunnuntaiaamuna kello seitsemän paikalle oli
saapunut vain pieni .joukko kävelijöitä.



Pallo lentää ia kunto nousee

Ulkoilun ohella harrastemiin myös sisäliikuntaa. Suomen Laru rurusturtr suo_
malaisia erilaisiin pallopeleihin ja laati niihin sääntöjä (mm. lentopallo, poltto-
pallo, sulkapallo). Joensuussa suosiora sai näistä lentopallo. ltdisryksess:l oli
innokkaita pelaajia, jotka olivar menesryneet myös Suomen Ladun kesäpäivien
kisoissa. Se kannusti harrastamaan lajia talvella.

Alulsi lentopalloporul<ka kokoontui harjoiruksiinsa epävirallisesti, mutta
vuonna 1954 yhdisrvs vuokrasi ralveksi sali. Karsikon kouiulta. Kesällä jarket-
tiin kokoontumalla L_yseon pihalla tai Nepen kentällä. Lentopalloa ,r".,"., p._
rustettiin erillinen palloiluvaliokunta/toimikunta vuonna 1956.

osallistujia riitti vuodesta toiseen lähes 20 kerrallaan. valtaosa pelaajista oli
miehiä, mutta joukkoon uskaltautui myös naisia. Esimerkiksi inntkas latulai_
nen Hilkka Nissinen huomasi lehdestä ilmoituksen lentopa oharjoituksista ja
tuli mukaan alunperin sen innosramana.

Yleensä pelattiin sekajoukkueena. Tälveksi r 96l-1962 naisille varattiin kui-
tenkin. oma vuoro uudelta Nepen koululta. Lieneekö ollut pulaa valmentajista
vai pelaajista, mutra \.uoron käyttö oli vähäisrä. Naiset ryhryivätkin lopulta
pelaamaan sulkapalloa - ja kuuluihan sekin Suomen Ladun ohjelmaan.

- Suomen Ladun kesäpäivillä saavutettiin menesrystä lentopallossa, mutta
Joensuun puulaakikisoissa kärsittiin tappioira. ystä'1.ysotte luita käytiin 1960_
luvulla Imarran Ladun kanssa. Ensimmäiselsi imatralaiset saapuivat retkelle
Joensuuhun kevättalvella 1963 .ia voittivat isännät. Kisojen lisälsi vieteniin yhteis-
tä laskiaisriehaa Lykvnlammella pyllymäenlaskun ja letkejenkan merkeissä.

vastavierailulle liihdeniin keväällä 1965. Samalle päivälle oli sovittu vhdessä
urheilul.ru rakun nan kans*a myös kansanhiilrdon kiriiempaus. Larulaisten puur_
tuminen aiheuni yleisökadon. Paikalle saapui vain kaksi hiihtäiää, molempien
järjestäjien puheen.johtajat. Lentopallo oli siis vienvt voiton hiihdosra. I-arr"-
laisille havittiin tiilläkin kerralla tuloksella 4-1.

Lentopalloinnostus alkoi laantua 1970-luvun lopulla. Kun pelaajia ei enää
ollut kovin monta ja yhdisrys kärsi rahapulasra, jätettiin sali ruokraamatta ralvella
1979-1980. Tämän jälkeen toiminra rax piriswi ja muurxmran katkosta lukuun
ortamama latulaisilla oli kuitenkin oma salivuoro vuoteen 1990 saakkr.

F.r.l'..'l'crarerKla,a reililrelttere

Ensimmäinen vhdisryksen hiihtoretki Lappiin tehtiin vuonna 195g. Tämän
jdlkeen jäsener osallistuivat omin päin Suomen Ladun .järjestämille Lapin
vaelluksille tai kävivät itsenäisesti pieninä ryhminä hiihteiemässä tuntureilla.
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Vastineeksi näille retkille kehiteltiin vuonna 1967 mvös Pohjois-Karjalaan oma,
pääsiäislomalle ajoittuva erärerlu.

Ensimmäiselle retkelle liihti mukaan yhdeksän koval<untoisinta latulaista,
joukossa mm. maailmaennäwskiveli jä Eino Halinen. Aimo Saarelaisen johdol-
la ede ttiin me tsätaipaleita pitkin Lielsan takaa Nurmijärveltä kohti Ilomantsis-
sa sijaitsevaa Naarvan kvlää. Hr,'vän hankiaishiihtokelin vallitessa tehtiin taivalta
kahdessa päivdssä runsaar sara kilomersiä. Yö vietettiin teltassa, joka samoin
kuin kamina ja kaikki muu tarpeellinen, kuljetettiin mukana ahkiossa. Ainoas-
taan poltropuut saatiin maasrosta.

Lappi houkutteli kuitenkin enemmän kuin oma maakunta. Seuraavana
vuonna erärerkelle ei ilmoittautunur yhtään halukasta. Suomen Ladun otetrua
huolekseen rämän "korpieräretken" mainostus, saatiin keväällä 1969 taas mu-
kaan kuusi ldhriiää. Tällä kertaa reitti kulki Ruunaasta Harruvaaraan.

Seuraavana r.uonna hiihto keskirwi kokonaan Ruunaankoskien yrnpiiristöön ja

Pielisjäwen (nvk. Lieksa) saloille. Tdllä kenaa lZihtijöitä oli tle< I 1 ia taivalta tehdin
kaikkiaan 100 km. Yöt vietetriin osinain teltassa, osittain laar,uissa rakotulil.la.

Retket herättivät suurta kiinnostusta paikallisessa lehdistössä, mutta silti
innostus loppui näihin kolmeen kenaan. Joensuun Latu tuli kuitenkin nä1trä-
neeksi taitonsa retkeilyn asiantuntijana. Niinpä PohjoivKarjalan maakunta-
liitto otti yhte'".ttä johtokunraan vuonna 1968 ja pyysi apua retkeilyreitin
suunnittelussa sekä merkitsemisessä Kolilta Ilomantsiin. Latulaiset innostuivat,
sillä tällainen wö sopi mainiosri yhdisryksen toimintaan.

Jo samana svksvnä läldettiin ensimmäselle kartoitusretkelle. Seuraavana
vuonna jarkettiin lärjestämiillä kuusi yhteistä patikkaretkeä, joilla haettiin sopi-
vaa reirtiä. Lisäksi innokkarmmat retkeilivät samassa tarkoituksessa yksityisesti.
Sylsylla oli valmiina reitti Koliha Suomujärvelle. Osittain näiden kartoitus-
matkoien ansiosta tehtiin toiminrakaude lla 1969-70 kaikkiaan 41 erilaista
hiihto-, patikka- tai kävelvretkeä. Reitin valinnassa tekivät eriryisen suuren ryön
Ella la Veikko Kautto. Veikko Kauton maanmittarikoulutus oli hJwäksi avulsi
neuvoteltaessa maaomistajien kanssa.

Maakuntaliiton kanssa alkanut yhteisryö retkeilyreite istä jatkui myöhemmin
seutukaavaliiton kanssa. Vuonna 1974 annettiin lausunto virkistysaluesuunni-
telmaan liirwistä retkeill'- ja ulkoilureiteistä. Seuraavana kesänä osallisruttiin
"Polku-projekti 75":teen.ja merkirtiin sekä kartoitettiin reitti Kolilta Putkelaan.
Sen sekä muiden Ladun toimesta tutkittu jen, valmiiden retkeilyre irrien måasro-
selviwkset ja karrtapiirrokset Iuovutemiin suunnittelijoille. Lisdksi tehtiin esirys,
että uittovhdiswksen erämaakämpät säih.tenäisiin ja kunnostettaisiin retkeili-

.jöiden tarpeisiin.
Yhteiswö seurukaavaliiton kanssa jatkui tiiviinä vielä 1980-luvulla. Hywänä

yhtevslenkkinä toimi vhdiswksen ruolloinen puheenjohtaja Pekka Huovinen,
joka ryöskenreli seutukaavaliiron palveluksessa.
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VaikkaJoensuun Ladun jäsenmäärä oli supistunut pieneksi (alle 150 jdsentä
vuosina 1968-1974) huomartiin vhdisqvlsellE kuitenkin olevan merkitystä
yhteiskunnallisena osallistujana ja painostusrvhmänä. Tämä innosti muihinkin
kannanottoihin. Kaupunkia alertiin painostaa valaistun ladun saamiseksi Joen-
suuhun. VR:n liikennepiirille taas lähetettiin kirjelmä, jossa esirertiin juna-
yhteyksien parantamista Itä-Suomesta Lappiin. Monet halusivat lähteä lomal-
laan tuntureille, mutta junamatkoihin kului mennen tullen kalsi päivää, milci
lohkaisi turhan suuren osan lonrasta.

Parannuksia saåriinkin aikaan. Kaupunki teki aikanaan valaistut ladut. VR
puolestaan järjesti hiihtoloman aikana erikoisjunia Lappiin ja myöhemmin
mm. Vuokattiin. Hiihto- ja pääsiäislomien aikana kulki .joinakin vuosina mvös
posriaurolinia Joensuusra Lappi in.

Latualueyhteistyötä 1 97O-luvulla

Joensuun Laru ei jään1t Pohjois-Karjalan ainoaksi latuyhdisrylseksi. Pielisen
Karjalaan synwi oma yhdisrys Pielisen Latu vuo nna 1954 ja Ilomanrsiin Pogos-
tan Latu. Joensuun ympäristökunnissa toimiJoensuun Ladun alaisia latukerho-
ja. Enon latukerho irsenäisryi myöhemmin erilliseksi yhdisrylseksi. Joensuun
Ladun toiminta-alueeksi .lävät kaupungin lisäksi Kondolahti, Liperi ja Pyhaselka.

Vaikka Joensuun Ladun toiminta oli sangen jäsenkeskeistä, tehtiin jonkin
verran vhteisryötä muiden latuyhdisrysten kanssa. Enon Ladun kanssa vuoro-
vaikutus oli vilkasta vuosina 1969-1971. Enolaiset mm. vierailivat Ly\,n-
lammella laskiaismäessä, jonka pääneelsi jaksetriin vie lä tanssia. l1.rdessä järjes-
tettiin kävelyretkiä ja pikkujoulu. Suomen Ladun innosramaa \ykkapeliakin
kokeiltiin vierailulla Enossa.

Ilomantsilaisten ja lieksalaisten kanssa käyriin yhteisilla vaellusretkillä sekä
lainattiin heidän käwössään olevia rukkikämppiä ja metsäsrysmajo ja. Suomen
Ladun kesäpäiville kuljeniin yhteisillä kyydeilla. Kiteen Rämpijöiden vieraina
haettiin laturerkelle uusia tuulia Pajarin hiihdosta. Lisäksi annettiin veroapu.l
latuyhdisryksen perustamisessa Vuokattiin.

Latuvhdisrysren määrän kasvaessa alettiin Suomen Ladussa kaivara jonkin-
laista väliportaan hallintoa. Kokeilumielessä muodostettiin latupiirejä. Pohjois-
Karjalan latualue perustettiin keväiillä 1972. Se ei ollut virallinen yhdisws tai
piirihallinnollinen elin, vaan tarkoitettu lähinnä koordinoimaan yhteisiä tapah-
tumia. PohjoivKarjalassa latualueen perustamista vauhditti erävaelluksen SM-
kilpailujen järjestämine n. Myöhemmin latualueira ja -piirejä vhdistettiin. Poh-
jois-Karjala tuli osaksi Savo-Karjalan latualuetta, joka käsittää koko nykvisen
Itä-Suomen läänin (aiemmin Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Mikkelin laanit).

Suomen Ladun kokouksiin ja suunnittelutilaisuuirsiin Joensuun Latu l:ihetti
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säännöllisesti edustajia. Suurena ja Pohjois-Karjalan keskeisenä vhdisryksenä se

toivoi saavansa edusruksen mvös kattojärjestön luottamusiohtoon. Muutaman
epäonnistuneen yrirvksen jälkeen valittiin Veijo Ehari Suomen Ladun halliruk-
seen vuosiksi 1971-I974.Tamän iälkeen siellä ovat istuneet ioensuulaiset Kari
Laaninen Iq-q-1q82 ja Pekka Huovinen 198--lqq2.

lhteiswötä tehtiin yleensä mvös paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa. Sitä
vritettiin laajentaa lisälsi muihin suunriin. Esimerkkinä tästä mainirtakoon
Kontiolahden seurakunnan kanssa toteutettu tapahtuma "Pietarin hiilivalkeai'
keväällä 1970. Se lähti ajatuksesra, errä luonro voi roimia myös hiljenrymis-
paikkana. Hiljainen nuotioilta kokosi viitisenkymme ntä henkeä viettämään
tunnelmallista kiirastorstai-iltaa Kylmäoialle. Hiilivalkeat uusittiin vielä kaksi
vuotta myöhemmin, jolloin yleisönä oli pääasiåssa rippikouluikäistä nuorisoa.

Erävaelluksen SM-kilpailut Pohjois-Kar j alassa
innostavat yaeltajia

Eräretkeily kuului Suomen Ladun oh jelmaan 1940-lur.ulta lähtien. Tirnnus-
lauseeksi ru.li " Latu hiihtaa hestillahin'l J:isenille alettiin jär.jestää eräretkeily-
kursseja, .joilla koulutettiin päteviä vetäjiä vaelluksille.

Eräretkeilijöiden rierojen ja raitojen edistämiseksi Suomen Latu järjesti mvös
kilpailuja, jotka huipentuivar vuonna 1970 aloitettuihin, r,rrosittaisiin erä-
vaelluksen Suomen mesraruuskilpailuihin. Kahdet ensimmäiset SM-kisat to-
teutettiin Saariselälla, mutta sitten siirry'ttiin Napapiirin eteläpuolelle.

Joensuun Latu oli järjestänyt jo muutamia kertoja talvisia eräretkiä. Vaellus-
reittien suunnittelussa se oli saanut.julkista tunnustusra. Alueen latuvhdisryk-
sissä oli lisäksi useita kurssitetruja eräoppaita. Niinpä kolmannet eräretkeilyn
SM-kilpailut annettiin r.uonna 1972 Joensuun Ladun hoidettavaksi. Mahdolli-
sesti päätökseen vaikutri myös se, ettd joensuulainen Veijo Ehari oli juuri valittu
Suomen Ladun hallitukseen.

Käy'tännön järjestellt aiheuttivat runsaasti ryötä yhdisrykselle. Alkutoimet
suoriteniin omalla joukolla, muma toukokuussa mukaan tarjoutui Pielisen Laru
ja Enon l,aru lupasi apuaan. Tyiit jaettiin nJt kolmen yhdisryksen kesken, murta
päävastuu kaikilla aloilla säilvi Joensuun Ladulla. Kilpailun johtajina toimivat
Urpo Mikkonen Joensuun Ladusta ja Penmi Koivistoinen Pielisen Ladusta.
Muista tehtävistä Joensuun Latu hoiti rahaliikenteen, tiedottamisen, kulletuk-
set ja saunojen lämmiwksen sekä kutsuvieraiden ohjelman. Ratamestareiden
tehtävät jaettiin Pielisen Ladun kanssa ja muonituksessa avusti Enon Latu.

Kilpailut pärettiin sijoinaa "runon ja rajan maisemiin". Keskuspaikaksi
valittiin Hopealammen kämppä Lieksassa. Sielta l:ihti Koirereen pohjois- ja
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