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Hiihräkää Suomen laduilla

Suomessa virisi vilkas yhdistystoiminta 1800-lulln loppupuolella. Usein tar-
koituksena oli toimia jonkin kansalaisryhmän etujäriestönä. Myös liikunnan
edistäminen koettiin tärkeälisi kaupungistumisen myötä. Aluksi liikuntaa har-

.joittivat mm. nuorisoseurojen ja ryöväenyhdistysten urheiluryhmät. Erillisiä
urheiluseuroja alkoi syntyä vuosisadan vaihteessa. Niiden tavoitteena oli yleensä
kilpaurheilun edistäminen - ei koko kansan liikuttaminen eli "massaliikunta".

Hiihto- ja luonnossa liikkuminen ovat kuuluneet suomalaisten elämään
perinteisesti jokamiehen oikeuksina. Koko kansan hiihtoharrastusta edistä-
män perustettiin oma yhdisrys Suomen Lau ry tammikuussa 1938. Järjestön
pämärZilrsi asetetriin " kehittaa hiihto kansantauahsi Suomessa" . Kilpatoiminta
rajattiin ulkopuolelle, se jäi kokonaan Suomen Hiihtoliitolle. Soia pysä1tri
kuitenkin Suomen Ladun toiminnan heti alkuun ja viilillä näytti jo siltä, että
järjestö jouduttaisiin lakkauttamaan.

Rauhan tultua Suomen Latu aloitti ponnekkaasti hiihtoharrastuksen elwttä-
misen sekä "propagandan" hiihdon puolesra. Kaupunkien ympäristöön aletriin
sen toimesta merkitä latureittejä ia vuonna 1946 käynnistettiin kansanhiihdot.

Joillekin paikkakunnille synryi latukerhoja ja -yhdisryksia.
Uudet säännöt yhdisrykseile hywäksy'ttiin syksyllä 1951. Suomen Ladusta

tuli t?illoin paikallisten latuyhdistysten keskusjärjestö. Tävoitteeksi lisättiin
" edistiU haihin uaoin ulkoilutoimintaa ja kansanurbeilua /eensä".

Sääntömuutoksen jälkeen alkoi voimakas kampanja paikallisyhdistysren pe-
rustamiselsi. Jdsenhankinnassa painotettiin erityisesti hiihdon terveellisnntä
"Hiihdolk on hansamme terueydelh ja hunnolle ensiaruoinen merhi4,s. Suomen
Lan r.1. toimii hiihdon edistamisehsi ja hiihtohanasnksen leaittamisehsi kajojen
kansalaispiirien heshuuteen. Tuhehaa Suomen Ladun ytötä l;itunälld sen jriseniksi
ja hankkikaa itselbnne uusia uoimia hiihtamalk Suomen laduilla!", kerromiin
jäseneksi ilmoittautumislistassa vuonna 1952.

Latu-yhdisrys perustetaan Joensuuhun

Lokakuun 16. päivä 1951 kokoontui Joensuun lyseon tiloihin 16 kuntoliikun-
nasta kiinnostunutta kaupunkilaisa keskustelemaal Latu-kerhon perustamisesta

Joensuuhun. Tilaisuutta oli edelt?in1t tarkasta.ja Kalle E. Musosen kirjeen,aihto
Suomen l:.dun toimihenkilöiden kanssa. Niinpä iltaan oli luoauflrnut Suomen
Ladun toimitussihteeri Frans (Jonne) Saastamoinen Helsingistä esittämään
"heijastinkuvia" yhdistyksen toiminnasta sekä kertomaan sen roimintaperiaar-
reista. Tilaisuudesta aiheutuvat kulut oli Suomen Laru luvannut myös korvata.



Läsnäolijat päättivät saman tien perustaa Joensuuhun Suomen Ladun jäsen-

yhdisryksen, Joensuun Latu r.y:n. Sen tavoitteena oli edistää hiihtoa ja muuta,
ericyisesti luonnossa tapahtuvaa liikuntaa Joensuussa. Yhdistyksen puheen-

.iohtajaksi valittiin kokoonkutsujana toiminut Kalle Mustonen, jolla oli latu-
toiminnasta entuudestaan kokemusta Kuopiosta (mm. Puijon Ladun puheen-

.johtajana 1947-1949). Varapuheenjohtajaksi tuli Kaarlo Uimonen, sihteeriksi
Greta Sallinen ja rahastonhoitajaksi Varpu Lievonen. Johtokuntaan kuuluivat
lisiilsi Anni Aaltonen, Veikko Julkunen ja Urho Sarola. Yhdisryksen liitryi
samantien 18 jäsentä. Joensuun Ladusta tuli järjestyksessä 11. latuyhdisrys
Suomessa.

Alku aina hankalaa, mutta lopussa kiitos seisoo

Joensuun Ladun toiminta lähti kangerrellen kiyntiin Ensimmäinen talvi aloi-
tettiin kuitenkin innokl<aasti. Hiihtoretkia järjestettiin peräti yksitoista, siis

liihes .joka viikonloppu. Johtokunm arvioi hiihdon Joensuussa keskitryvän tule-
vaisuudessa Utran ja Lehmon alueille ja suuntasi mielenkiintonsa sinne. Omaa
majaakin alettiin haeskella tdltä suunnalta. Hiihtoretkien avulla toivottiin saata-
van lisä jäseniä. Tirlos oli kuitenkin petrymys, sillä osallistujamäärä vaihteli
kahden ja yhdelsän välillä. Uusia jäseniä kertyi vain yksitoista.

Toinen toimintarr.rosi .jäi vielä laimeammaksi. Johtokunta kokoontui ainoas-
taan valitsemaan pakolliset toimihenkilöt eli sihteerin ja rahastonhoitajan.
KaikJii muu toiminta oli jäsenten oman aktiivisuuden varassa. Kansanhiihdon
ja kansanuintien järjestämiseen kuitenkin osallistuttiin ja ainakin vuosikerto-
muksen lrratija uskoi kaupungissa ilmenevän harrastusta kuntoliikuntaan, kun-
han saataisiin riirtävän innokkaita vetiijiä. Keväällä vierettiin "Ladun hautajai-
sii', milla ei onneksi tarkoitettu yhdisryksen lopettamista vaan hiihtokauden
loppumisra - siis laruje n "kuolemaa". Latuhauajaisista muodosrui pitkiän
jatkunut perinne. Vuokatissa Suomen Ladun juhannusjuhlilla, joihin jdseniä oli
alusta asti osallistunut, yhdistys tosin kunnostautui voittama.lla lentopallo-
kilpailut.

"Kolmas kerta toden sanoo" totesi kolmannen toimintavuoden vuosikerto-
mus. Toimintakaudella 1953-1954 johtokunta nimesi heti avukseen kaksi
toimikuntaa retkeilpoimikunnan ja kansanhiihtojen järjestelytoimikunnan.
Näihin saatiin innokkaat vetdjät ja vuoden aikana aloirettiin uusia tapahtumia,
joista tuli pitkän jatkuneita perinteitä.

Latupohjien puuttuessa oli yleensä odotettava riittävää lumentuloa, mutra
toiminnan vauhdittamiseksi johtokunta päätti aloittaa " latuhauden tauallista
aihaisemmin" jo 10. tammikuuta (1954). Tirolloin tehtiin ensimmäinen hiihto-
retki, jolla avattiin ja merkittiin latu Joensuusta Lykynlammen hiihtomajalle.
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Joensuun Ladun perustaja Kalle Mustoncn. Murtos€n tarkoitulesenaan lienec alun
perin ollut uain baynnistaa fidist1s, silla han yritti jattaa puheenjohtajan tehtriuiit
ensimmäisen uuoden jälleeen. Kun toiminta ai khtenyt toiuotulla taualla jatleu-
rnaan, otti hän uudelleen tetouastuun. Mustonen jatkoi puhcenjohtajan picntä
katkosta luhuunoxamatta auoteen 1966, jolkin han muutti Kuopioon. Kaile/eiaan
han ehti olla puheenjohtajana l3 auztta.

Jäsenille tarjottiin hiihdon neuvontakursseja, kerhoiltoja seke hjihto- ja patiL-
karetkiä. Karsikon koululta varattiin sali " leuntouoimistelu- lentopalloiltoja" var-
ten - ja jdlleen tuli lentopallossa voitro Vuokarin juhannusjuhlilla.

Ensimmäinen pitkä, kaksipäiväinen laturerkikin saatiin tehty maaliskuussa
1954. Kolvanan Uuron kautta hiihdettiin Kolille. Matkalla yör,r,ttiin Pusossa.

Osittain umpihangessa hiihtäminen oli vaativaa ryötä, .joten osallistujille asetet-
tiin 18 vuoden alaikäraja.

Kansanhiihto.jen puolesta har.joitettiin voimakasta "propagandaa' ja niitä
vauhditetriin tempauksilla. Tämä tuotti myös tulosta. Joensuu pääsi vuoder.r

1954 suorituksillaan suurren kuntien joukossa toiseksi, mikä oli sar.rgen kun-
nioitettava saavutus. Toimintavuoden päätteelai voitiin todera jäserrmäirän
kaksinkertaistuneen ja optimistisesri arvelriin Joensuun Ladun pian kohoar.an
valtakunnan suurimpien Latu-yhdisrysten joukkoon.



Monipuolista toimintaa 1 g5Oluvulla

Vaatimattoman alun jälkeen toiminta vilkastui huomattavasd 1950Juvun puo-
livii.lissä. Toimikuntien, jaostojen ja työryhmien perustaminen oli havaittu erit-
täin toimivaksi ratkaisuksi jakaa vastuuta .johtokunnan ulkopuolisillekin jäse-

nille. Vuosittain valittiin erilaisia toimikunda tarDeen mukaan. Esimerkiksi
kaudelle 1955-1956 valittiin hiihto-, retkeily- ja kansanuinti-, kerho- ja näytte-
ly-, pa.lloilu-, talous- sekä kansanurheilupropagandatoimikunnat. Lisiilai aloi-
tettiin menestyl$ellinen yhteistyö Joensuun kaupungin liikuntalautakunnan
kanssa. Liikuntaneuvoja Yrjö Karttunen (myöh. liikuntaneuvos) innostui yh-
disryksen periaatteista ia tuli akdivisesti mukaan toimintaan.

AJuksi pääpaino oli kansanhiihtojen järjestämisessä. Latulaiset avasivat ja
merkitsivät latuja kaupungin ympäristöön. Tämä tapahtui Suomen Ladun
ohjeiden mukaan maalaamalla puihin punainen rengas sek:i kolmio, joka osoit-
ti hiihtosuuntaa. Maalattujen merkkien oli todettu säil1vän paremmin kuin
tuulen helposti repimät kreppipaperit. Varjopuolena oli vaatteiden sotkeutumi-
nen. Tästä varoitettiinkin retki-ilmoituksessa seuraavaan tapaan " Hiihtoktuien
merh b aus Jo ensuusta Höytiä isen h i i h to n aj a I h s u n n u n ta i aaå u no... Hoo*aihaa

Kansan hiihto lanj en merk itseminen o li tarkea osa Joensaun
uuosien to;m;ntaa. Merkitseminen tapahtui maalaamalk
osoinauat merbit. Kuuassa latulaiset sap h namaalauhsessa.
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ua.rusteet, silk kdut merleitaan maalaamalk. Perillä sauna. " (1955). Lykynlam-
men lisäksi reittejä tehtiin Pilkkoon, Repokalliolle ja Marjosärkille. Viihitellen
kaupungin ympäristöön syntyi varsin monipuolinen latuverkosto.

Merkitsemisen lisiil<si ladut oli pidettävä hiihtämällä auki. Tdsdikin latulaiset
huolehtivat talkootyönä. Jokaisen iumiruiskun jälkeen oli siis lähdettäva hiihto-
lenkille. Innokkuutta kuitenkin riitti. Kun pyry oli yolla peittän1't ladut, saattoi
liikuntaneuvoja Yrjö Karttunen ilokseen saada heti aamulla puhelun, jossa joku
latulainen ilmoittil. "Minä häuin jo auaamassa kdun". Karpungilta ei apua siis

tarvittu.
Varsinainen kansanhiihto tapahtui kahden kuukauden aikana, .jolloin lasket-

tiin sekä hiihtosuoritusten että hiihdettyjen kilometrien kokonaismädrät. Joen-
suun Ladun jdsenet hoitivat suoritusten merkitsemisen useina viikonloppuina.
Lisiiksi he myivät hiihtomerkkejä, joiden lunastaminen oli alkumosina edelly-
rys h1v?ilspylle suoritukselle. Hiihtokilome trejä kirjattiin viikolla myös muuta-
missa reitin varrella olevissa maalaistaloissa. Lisäpontimena idriestettiin ravi-
radalla (nylq'isen urheilukentän paikalla) "kiritempauksia', joilla houkuteltiin
viikeä hiiht?imään. Kansanhiihdon vauhdittamiseksi toteutettiin myös ensim-
mäinen j?i?ihiihto Sortavalan saareen maaliskuun puolivdlissä 1955. Saaressa
'.'Ladun tyttAref' ottivat vastaan aamuvirkut kaupunkilaiset ja tarjosivat heille
KUUmaa menua.

Hyvä lisä kansanhiihtosuoritulaiin saatiin, kun koulut tulivat mukaan ns.
harrastushiihtokilpailuun v. 1956. Tässa kilpailussa tavoitteena ei ollut aika
vaan matka. Tälven aikana hiihderyt kilometrit kirjattiin ylos ja kaikkien oppi-
laiden suoritulset laskettiin koulukohtaisesti yhteen. Koulut siis kilpailivat
keskenään, mutta lisäksi käytiin henkilökohtaista kilpailua. Joensuussa mukana
olivat vain oppikoulut ja ammattikoulur. Kansakoulut katsoivat, että niiden
oppilaat olivat liian nuoria pärjätäkseen oppikoululaisille. Tosin vuonna 1954
henkilökohtainen voitto meni kansakoulun neljiisluokkalaiselle, jolle oli kerry-
nyt peräti 1545 hiihtokilometriä. Koulukohtaisen kilvan voitti yleensä poika-
koulu lyseo. Kansakouluja varten tehtiin oma sarja vtonnt 1957 ja Joensuun
latu lahjoini siihen komean kiertopalkinnon.

Yuonna, 1964 toteutettiin kansanhiihdon loppuryntäys koululaisviestinä
Vainoniemessä. Kilpailujen ja hiihdonohjaulsen ohessa paistettiin nuotiolla
makkaraa, tehtiin tunnetuksi Ladun toimintaa sekii kirjattiin hiihtokilometrejä.

Lasten- ja nuorten hiihtoharrastuksen ehTttämisen Suomen Latu otti ohjel-
maansa vuonna 1955. Jo tuolloin kannettiin huolta kaupunkilaisnuorison vie-
raantumisesta perinteisistä luonnossaliikkumisen tavoista. Latu-yhdistyksiä ke-
hotettiin järjestiimään lasten ja nuorten hiihtokouluja.

Ensimmäinen hiihtokoulu toteutettiin Joensuussa jo samana vuonna
(1955). Hiihtoloman aikaan opiskeli Nepenmaella Ruth ja Yrjö Karttusen

.johdolla 32, idltään l0-15 vuotiasta koululaista perushiihtoa, tasamaapujotre-



lua ja mäenlaskutekniikkaa. Opetus oli siis osittain samanlaista kuin myöhem-
mässä Muumi-hiihtokoulussa. Kurssin lopuksi .järjestettiin hiihtotaitokilpailu,
johon paikkakunnan urheiluliikkeet lahjoittivar pa.lkinnot (mm. sulsivoiteita).

Hiihtokurssit pidemiin vielä kahtena s€uraavanå vuonna. Tirlijoita oli aina
runsåasti, jopa enemmän kuin voitiin ottaa mukaan. Hiihtoa haluttiin siis

oppia. Suurren joukkojen tavoittamiseksi aloitettiin yhteisryö koulujen kanssa.

Pienten hiihtokoulu.jen sijaan järjestettiin kansakouluissa eriryisiä talviliikunta-
päiviä, joilla latulaiset opettivat hiihdon perusteita, mäenlaskua ja suksien huol-
toa. Näin voitiin muutaman päivän aikana anraa hiihdon perusneuvontaa yli
tuhannelle koululaiselle. Samalla neuvonta laajeni käsinämään myös alle kym-
menvuotiaåt lapset. Nuorisotoiminnasta vastaamaan perusretriin oma toimi-
kunta vuonna 1957.

Aikuisiakin koulutettiin. Yhdisryksen .jäsenet osallistuivat innokkaasti Suo-
men Ladun järjestämille leireille ja hiihtokursseille. Tirnturihiihtokurssin suo-
ritti 12 jdsentä vuonna 1956 ja erilaisiin Suomen Ladun tilaisuuksiin osallisrui
seuraavana vuonna kaikkiaan 30 henkeä. Saatuja oppeja jaettiin eteenpäin
antamalla hiihtoneuvontaa muille jäsenille. Talvella 1955 yritettiin pitää myös
yleisölle avoin harrastushiihtokurssi Lykynlammen maastossa. Se jouduttiin
kuitenkin kahdesta yriryksesrä huolimatta perumaan kovan pakkasen takia.
Talvella 1959 taas järjestettiin yleinen hiihtov?ilineiden kunnostuskurssi.

Hiihtoharrastusta pyrittiin myös tekemään kaupunkilaisille tunnetuksi mo-
nella tavalla. Tätä varten perusteftiin erillinen "propagandajaosto". Lehtiin
toimitettiin juttuja, toimittajia kutsuttiin tapahtumiin .ja julkaistiin jopa mak-
setruja ilmoitulsia. Helsingistä saadun mallin mukaan järjestettiin kahtena
talvena Karjalan talolla hiihto- ja retkeillwiilinenä1'ttelyt "Harkiten Hangille "
( 19i i: kävijöirä 2 710) ja "Reippaasti retkeillen " (1957 | knvijöitid 625). Vuon-
na 1959 toteutettiin Suomen Ladun "jdsenkuukauderi' merkeissä yleisölle tar-
koirettu propagandatilaisuus, jossa esiteltiin Suomen Ladun toimintaa sekä

mainostettiin erityisesti Lapin hiihtomahdollisuulsia. Kaiken toiminnan tulok-
sena yhdisryksen jäsenmäärä kasvoi yli kolmensadan (enimmilläEn 302 jäsentä

vuonna 1957).
Vaikka yhdisryksen nimi oli Joensuun Latu, olivat sen toiminnassa mukana

alusta lähtien kaikki luonnossa liikkumisen muodot. Jäsenille tarkoitettuja, eri
pituisia hiihto-, kävely- ja pyöräretkiä tehtiin pitkin .luotta. Pyöräretket olivat
ohjelmassa erityisesti kevä:illa. Niitä kokeiltiin kerran (v. 1961) myös partio-
suunnistuksena, mutta tällainen pyöräily ei jäseniä jatkossa kiinnostanut. Yl<si

moottoriveneretkikin toteutettiin vuonna 1956. Junalla kuljettiin Kaltimoon,
mistä käveltiin Saapaskoskelle ja palattiin veneellä Pielisjokea pitkin Joen-
suunun,

Vuosina 1952-1956 oltiin ainakin periaatteessa mukana kansanuintien .jär-
jestelyissä ja yhdisryksella oli erillinen kansanuintitoimikunta. Väittääpä vuosi
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Lanlaisia lahdassä perinteiselle hiihtoretkelle ammattikoulun pihalta. Ammatti-
houlun tiloia saatiin hriyxtiä mm. suhsien kunnostukseen.

kertomus useiden joensuulaisen oppineen uimaan juuri latulaisten ansiosta.
Uinti päätettiin kuitenkin jättä jiisenten henkilökohtaiselsi harrastukseksi.
Kesätoiminnaksi tarjotiin sen sijaan lyhyitä patikkaretkia.

Haaveena oli myös parin päivän mittainen erävaellus. Se peruuntui useita
kertoja huonon sän takia, mutta elokuussa 1956 päästiin lolulra kieruämään
Koiteretta. Sen tunnelmia kuvaa "Re issumies" (Jukka Malander) kronikassaan.

Elokuun kahdeksastoista

meitt' reissuun lähti hessua neljätoista
Koireretta kiertämään Sr-romujäweä soutamaan

Niin taival taittua dkoi, se korpia, soia halkoi.
Näin siinä patikoitiin Koirereen rantaa,
nuotio rakettiin rannån santaan.

Siin pian lenkkimakkarat paistui,
kukot, kahvit ja pullat maistui.

Mentiin vdlillä polkua, pitkospuita,
svötiin marjoja, soitettiin suuta.
Tauot pidettiin, rakot paikattiin,
jopa piimävettäkin valillä saatiin.

Niin kuutamossa tultiin Suomun rantaatt

yli soudeniin järven ja perillä ohiin.
Tuli tatkaan .ja reput naulaan,
kahvipannut tulelle ja rpör saunaan.

Siell' saunan lämpimdssä kincut suli,
ja suloinen raukeus kehoon tuli.

Kohta taivallus siitä taas eelleen alkoi,
rie nvt jo vaaroja, peltoja halkoi.
Kun tultiin lankatielle siinä illan suussa,

oll' kaikilla voitrajan hvmy suussa.
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Ensimmäinen pitkä patihharetki tehtiin Suomun lm?är4töiin 1956. Huumori
huhoisti uaebajien heshuudessa. 'Missås n1t ollaan", fusyi Airi/kun ei polun alhua
nyhlä ala./ "Kuorma-autossa toinen penkhi eestä, kolmas tahaa"/uastaa Henryn
ääni uahaa". Retkeltti kertyi runsaasti ualohuuia, joita myöhemmin nähtiin seuran
aa lo huuaus k i lo a i luissa.

Retkestä oli kuvaus myös LatuJehdessä. Siinä matkan pituus oli pudonnut
60 kilometristä 20 kilometriksi. Osallistujat olivat nyreissään ja vaativat oikai-
sua. Muiden yhdisrysten jäsenet kun olivat hymåihdelleer "kesän suurelle seik-
kailulle", josta tulikin vain pieni kiivelylenkki.

Tälvella eräretkeä vastasi parin päivän mittainen hiihtovaellus Kolille. Hel-
mikuussa 1955 hiihdettiin kahden päivän aikana noin 50 kilomerrin marka.
Junalla matkustettiin ensin Haapalahteen, josta hiihdettiin Herajoelle. Seuraa-
vana päivänä jatkettiin vaarajaksoa pitkin Kolille. Retken vaiheita kuvaa mat-
kalla mukana ollut "Sulspuu'. " IGli oli luistaua. Suojasärin houettamalle hangelle
satanut ltehmeä lurni antoi hiihdolle miellyttäuän joustaz,an ja turuallisen luiston.

Jonomme kär/ei saauunibin laiuatta !l; 150 metrin horkeuteen Pielisen pinnasta
kohoauan Wsiuaaran teräuän huipun. Mahtauat näköttla.t auautuiuat ympärilläm-
rne. Oihealla puolen huittäyt1i luminen Pielinen ja uasenmalla auautui kapean,
p;tkdnomaisen Hemjäruen rotkomainen kakso". Matka jatkui laskeutuen slwiin
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notkelmiin sekä kohoten viilille kapeille selänteille. Luntakin todettiin olevan
ainakin metrin ja sen ansioista peltojen riukuaidat ylitettiin helposti. Puolen-
päivän aikaan pvsiihdwtiin "kahvitulille". Tiimän jälkeen kaikki ei sujunutkaan
suunnitelmien mukaan. " Päätimme ohixaa Mäbreiuaaran sen itäpuobba ja hii-
uetä Kolille Ukko-Kolin selännettä pitkin. Synhtissa buusihossa hiihtAesAmme
osuimme tubhitielle, joka kiiantyikin ikäänbuin ltuomaamatta kobdzn Pielisen

nntaa ja painui tha jyrbempään lashuun uetäen samalk h;ihtäjät aastastamatto-

masti mukaansa niinhuin tukbit'anni sen nieluun joutuneet tubit. Korbeiden
/umisten uallien reunustamasta urasta oli mahdotonta häänt7tä siuuun hangelle,

eikä hapealla tiella uoinut liioin jarruttaa tai pysälttää lha uinhemmahsi kiihtyuriA
menoa. Lopuha tuli Pie/isan ranta uastaan ja totesimrne påässeernme Miibrän
rinteebä alas odottamdttoman nopeasti - ehjin suhsin ja uarusteita hadottamatta. "
Suunnitelmaa jouduniin sitten muuttamaan ja Kolille kavuttiinkin Tärhapuron
kauma. - 5O-r.uotis juhlahiihto maaliskuussa 2001 suoritettiin myös Kolilla,
mutta nyt valmiilla Maise mahiihtolarure rken laduilla.

Retkien lisiilsi oli jäsenille tarjolla vielä kerhoiltoja. Osittain nämä olivat
virkistystilaisuuksia kuten pikkujoulu, vappujuhla tai naamiaiset. Lisänä oli
asiapitoisia esitelmätilaisuuksia. Kevätkaudella 1958 kokoonnuttiin jokseenkin

säännöllisesti liikunta-aiheisen teeman puitteissa vapaaopistolle LTmmenkunta
kertaa.

Luonnossa liikkuiat harrastavat usein valokuvausta, eivätkä latulaiset tehneet
poikkeusta. Tätä ueniin järjestäm?illä valokuvauskilpailuja. Yhdisryksessä oli
jäseninä myös useita kaitafilmauksen harrastajia. Monet ensimmäisen vuosi-
lqymmenen tapahtumat onkin heidän toimestaan talletettu filmeille. Vuoden
1958 Puntarihiihdosta valmistui 20 minuutin kaitafilmiesitys, joka palkittiin
Joensuun kaitafilmaajien kilpailussa. Filmien katselua varten yhdistys hankki
vuonna 1960 jäsenten käyttöön kaitafilmiproje krorin.

Tälven Suuri Seikkailu

Kansanhiihtojen saavuftama suosio osoitti, ettei suomalaisten hiihtotaito ollut
mihinkään kadonnut. Pitkille vaelluksille sen sijaan ei kaupunkilaisten kunto ja
mielenkiinto tahtonut riittä. Tämän kor.jaamiseksi esitti professori Lauri (Täh-

ko) Pihkala vlipitkänmatkan eli hiihtomaratonin järjest?irnistä. Esikuvina olivat
ruotsalaisten Vasa-hiihto ja Oulun tervahiihto, joihin mosittain osallistui run-
saasti väkeä.

Ensimmäinen laturetki eli "Tälven Suuri Seikkailu" Pirkan Hiihto toteutet-
tiin vuonna 1955. Retkihiihdon lisäksi siinä oli mukana kokeeksi myös kilpa-
sarja. Tapahtuma kokosi runsaat 400 osallistu.jaa, joten oli oletettavissa, että
tdllaiseen hiihtoon olisi kiinnosrusta muuallakin Suomessa.
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Kesällä 1955 Tahko Pihkala kiersi eripuolilla Suomea kartoirramassa sopir.ia

laturetkireittejä. Pohjois-Karjalassa hän vieraili kesäkuussa ja parhaaksi vaihto-
ehdolsi todettiin Koli-Joensuu väli. Tiiltä matkalta oli Joensuun latulaisilla jo

ennestään kokemulsiakin. Reitti kulki Puson ja Kolvanan kautta Kontiolahdel-
le sekä sieltä edelleen Joensuuhun.

Pohjois-Karjalan ensimmäinen laturetki nimettiin Koli-hiihdoksi. Valmisre-
luja varten valittiin maakunnallinen .järjestelltoimikunta, jossa oli edusrajia

Joensuun Ladun lisäksi rajavartiostosta, SVUL:n ja TUL:n piirijärjesröistä sekä

Joensuun kaupungin urheilulautakunnasta. Sen keskustoimikunnan puheen-
johtajana toimi Kalle Mustonen Joensuun Ladusta. Latulaisten tehtäviiksi jäi

latujen merkitse minen ja avaaminen. Lisäksi heitä tarvittiin toimirsijoina.
Hiihto umpihankeen raivatuilla laduilla ja puusuksilla oli voimia kvsyvä.

Hiihtäjät jaettiinkin kahteen ryhmään. A-sarja suoritti koko matkan Kolilta
Joensuuhun, yhteensä 71 km. Siihen saivat osallistua vain yli 20 vuotiaat
miehet seki ne yli 17-vuotiaat miehet, jotka olivat suorittaneet tai suorittivat
parhaillaan asevelvollisuutta tai joilla oli "vanhempi ohjaaji' mukana. B-sarjan

eli puolimatkan (35 L'rn) lähtöpaikkana oli Kuusjärven koulu Enossa. Tämä oli
rarkoitettu yli 17 vuotiaille naisille sekä yli 5O-vuotiaille miehille, jotka eivät
halunneet hiihtää täyttä matkaa. Molemmissa sarjoissa oli myös kilpalahto.
Hiihtäjiä laturetkitoimikunta opasti: "Osanottajien oman terueydan kannalta on

s!!t.i harjoitella ennakkoon hiihtalemalla I0-20 km:n matkoja 4-5 ker"taa ja jos

mahdollista suorittaa lksi uähän pitempi matlea 3040 km. Kuitanhaan ei olc

edullista hiihtaa huin korheintaan 34 hertaa uiil<ossa". Helmikuun aiussa järjes-

tettiin osallistujille vielä harjoitusretki Kolilta Pusoon. Samalla varmistettiin
taas ladun avausta.

Koli-hiihto suoritettiin valtakunnallisena laturetkipäivänä 26. helmikuuta
1956 ja se oli merkittävä rnaakunnallinen suurtapahtuma. Lehdet kertoivat
suunnitelmista ja reiteistä hyvissä ajoin sekä jakoivat ohjeita hiihtäjille. Ilmoit-
Llu tuneiden määrää seurarriin tiiviisri.

Matkaan lähti kaikkiaan 268 hiihtäjää. Puolimatkalle tuli.loita olisi lopulta
ollut jopa enemmän kuin voitiin ottaa. Joensuun ulkopuolelta tuleville järjes-

tettiin maioitus edelliseksi yöksi Lyseon voimistelusaliin. Lisäksi oli mahdollista
yöpyä Kolilla maalaistaloissa.

Ensimmäisen ryhmän miehet nousivat linja-autoihin Lvseon pihalta jo kol-
melta aamuyöllä. Lähtö Kolilta kuun valaisemalle ladulle tapahtui kello viidel-
tä. Aamulla pakkasta oli parilymmentä astetta ja nar.akka tuuli puhalsi vasten

kasvoja. Päivän mittaan sää kuitenkin lämpeni ja hiihto vietiin läpi lähes

ihanteellisissa olosuhteissa. Jokainen teki taivalta voimiensa mukaan, joten

ainoastaan seitsemän henkeä joutui keskeyttämään. Huoltopisreissä naurittiin
kuumaa mehua ja lihakeinoa sekä paranneltiin suksien voitelua. Muutamissa
paikoissa oli mahdollista myös saunoa hiihdon viilillä.
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Vaikka Koli-hiihto onnistui kaikin puolin h1vin, osoittautui reitti Koli-

Joensuu käytännössä hankalaksi. Se vaati useita toimitsijoita kahteen pisteeseen.

Lisäksi hiihtäjät piti kuljettaa lähtopaikkaan Kolille. Seuraavaksi vuodeksi
suunnireltiinkin uusi Poh.jois-Karjalan laturetki. Se kierteli Hö1'tiäisen, Ylä-
myllyn ja Vaivion maastossa. Päiiladulle vedettiin pistoladut Joensuusta, Lipe-
ristä, Outokummusta, Polvijäweltä ja Kontiorannasta, joista kaikista voi sekä

aloittaa että lopettaa hiihdon.
Ensimmäistä laturetkeä oli sää suosinut, mutta toisella kerralla saatiin tuntu-

maa hiihdon rxkaudesta. Yöllä satanut räntdlumi oeitti aamulla ladut. Hienoi-
nen sade jatkui koko päivän ja lämpötila pysytreli sitkeästi nollan tuntumassa,

mikä sai sulisenpohjat järymäiin. Täukopaikoilla sulateltiin sulcen pohiia nuo-
tion lämmössäja voiteluapu tuli tositarpeeseen. Kaikesta huolimatta lenkin kiersi
sunnuntaina yli 500 hiihtäjää. Kun mukaan lasketaan edellisenä päivänä ladun
avauksen varmistaneet varusmiehet, voitiin kirjata yhteensä 1 070 osallistujaa.

Asser Tervo muistelee osallistumistaan laturerkeen joskus 1950Juvulla.
"Kaupungintalolta saatiin numerolaput rintaan. Ensimmäiset hiihtäiät l:ilsivät
avaamaan täysin ummessa olevaa latua kello viideltä Länsikadun päästä. Luvas-

sa oli aamupuuro Lylcynlammella, mutta keinäjät olivat myöhdssä ja maja

pimeänä. Niin jatkettiin Pitk?ilåteen, jossa voitiin pitää ensimmäinen ruokai-
lutauko. Täival oli todella raskas".

Laturetkireittiä muutettiin vielä 1950luvun lopulla, iolloin siitä tuli liihinnä

Joensuun la Kontiolahden kierros. Alku ia l?ihropiite olivat Joensuussa partiota-
lolla. Reitti kulki Lehmonharjulle Kylmäojan taukopisteeseen, sieltä Puntari-
koskelle ja edelleen Polvijäwien ympäri Vaivioon. Siekä suunnattiin Lylq'n-
lammelle, mistä palattiin Joensuuhun. Latu seuraili sähkölin.joia ja osa matkasta

hiihdettiin iäilIä, mikä aiheutti moitteita markan yksitoikkoisuudesta. Nimi
muuttui vuonna 1959 Puntarihiihdolai, koska reitti kierteli Puntarikosken
ympärilla ja toisaalta laturetkihän oli myös eräänlainen hiihdon punrari.

Kilpahiihtosarja jätettiin pian pois ja l?ihtöaika siirryi seitsemän ja yhdeksän

välille. Myös hiihtäjien numerolapuista luovuttiin. Puoli- ja neljännesmatkaa

varten tuli oma oikolatu, joka liihti Joensuusta ja yhryi päälenkkiin. Hiihdon
päätteeksi oli linja-autokuljetus Repolan saunaan. Pari päivä myöhemmin
pidettiin päätösiltamat Karjalantalolla. Lopettajaisissa jaettiin kunniakirjat ia
palkinnot, jotka kilpasarjan loputma arvottiin kaikkien osallistujien kesken.

Joensuun Latu osallistui ihamien järjestelyyn aina 1980-luvun alkuun saal<ka.

Laturetkissä pyrimiin käyttämään hyvziksi varuskunden ja koulujen latu.ia,

mutta niiden viilit piti hiihtää erikseen auki. Tyci jäi latulaisten harteille. Joka-
sunnuntaiset hiihtolenkit suunniteltiin tätä silmiillä piden. Vierekkäin hiih-
dettiin kolmea latu-uraa, .joista keskimmäinen oli varsinainen hiihtolatu ja sitä

reunustivat "sompaladut". Lisäksi tä1'tettiin lumella ojia sekä poistettiin ve-

sakkoia.
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Reittiä avattiin umpihangessa pieni viili kerrallaan. Tämä oli melko raskasta
työtä, sillä mukana piti kuljettaa lapiot .ja vesurit. Lumisateer peittivät ladun
tuon tuostakin. Vaikka latu oli saatu kuntoon, saartoi se seuraavana sunnunrai-
na olla taas aivan ummessa ja ryö oli aloitettava a.lusta. Hiihtoretket kuuluivat toki
Ladun ohjelmaan, mutta ladunavaus oli enemmänkin ryötä kuin huvia. Tätä
kuvaa myös jäsentiedotteen ilmoitus: " Punurihiihdnn ja nuotioaseman tehotul,
hoot: Lähtö hk 9 kaupungintalon edestä. Ladun suunnittelua ja hunnostusta.
Paluu n. hlo 13, jotta ennätetään W:tii leatsomaaz'l Kaikesta huolimatta saatiin
usein kiitolsen sijasta moitteita, kun latu kului kovassa kä1'tössä syville urille.

Jdsenet olivat mukana laturetkillä myös toimitsi.joina l:ihtöpaikoilla seki
latuasemilla. Lis?ilsi heidän toivotriin hiihtävän laturetkeä ja näin parantavan
osallistujamäärä. Hiihtoon olikin usein liihes pakko osallistua. YOllå lumituis-
ku saattoi peittää ladun juuri ennen retkipdivää. Ladun avaus oli suoritettava
taas uudelleen aamuyöllä, vaikka se olisi edellisenä iltana juuri tehry. Joinakin
vuosina latulaisia kirjattiin enemmän toimitsijoina kuin hiihtoon osallistunei-
na. Ehk?i reitti oli tullut liiankin tutuksi ladunavaulsista. Jotkut kuitenkin
jalaoivat olla mukana, esimerkiksi vuonna 1975 Asser Tervo hiihti vielä Punta-
rihiihtopäivänä 104 kilometriä.

'Joensuun Lan, Kohota buntoasi, Liity jriseneksi" hehottaa h/tti Puntarihiihdon
lanasemalk. Nuotiopaikha tehtiin lapioimalk lumeen. Thrjolk oli mm. huumaa
mehua, kahaia, pullaa, appekiinejri, ja makkaraa. Hiiht/iät nautiuat nuot;on
lämmöstä.
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Kontiorannan varusmiehet alkoivat huolehtia latujen avaamisesta t960lurun
loppupuolella. Tyiinjako eteni niin, että Joensuun ladun tehtäv?ilsi jdi r.uonna
1969 vain vdli Lehmo-Uuro. Vaikka latujen avaamisessa olikin kora työ, untui
hienoinen syrjäytdmine n harminavan. Vuosikenomus toteaaki n etti" siitii osuudzs-
ta xhtiin sitten uhnallz fu'utiä. Monta sunnunaita siihm uhrattiinhin'. Seuraar,ana
vuonna (1970) oltiin jo uusissa tunnelmissa, kun latureitin varrelle saatiin raken-
nettua nuotiopaikka laavuineen ja rakotulineen. Siella mJytiin makkaraa ja
mehua sekä voideltiin kaupanpäiillisilsi suksia. TJytyväis1ys avattavan latu-
osuuden lyhenemisestä varmaan vain kasvoi, kun vuonna l97l sattui kova
lumipyry retkeä edeltävänä lauantaina. Tiilloin onnelai osuutena oli Joensuun
uimahalli - Kylmäoja, joten ladun avaukseen päästiin l?ihtemään kotinurkilta.
Urakan jiilkeen oltiin va.lmiita toivomaan kaupungilta moomorikelkkaa avuksi.

Joensuun Ladun päätehtäviiksi jäi hoitaa aluksi Kylmäojan ja myöhemmin
Jaamankankaan nuotioasemaa. Yhdisrykseen perustettiin vuonna 1979 erityi-
nen "naisjaosto", joka organisoi tarjoilun. Aseman hoidosta vasrasivat useina
r.uosina Eila ja Asser Tervo. Myöhemmin Eila Pyykkö ja Hilkka Nissinen ovat
olleet uskollisia mehun keittiijiä. Våilipalan mlynti oli myös merkittävä tulon-
l?ihde. Viitoitus kaupungista Jaamankankaalle sekä latupaniointi samalla v:ililla
hoideniin aina 1980-lur.un looulle saakka.

Osallistujamäärät laturetkiilä vaihtelivat sädstä riippuen. Koli,hiihdon ras-
kaan ladun taivalsi hieman vajaar kolmesaraa henkea. iuntarihiihdossa osallis-
rujia oli, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, vähintään 500. Vuonna
1961 hiihtopäivåiksi sattui rankka vesisade, mutta 188 hiihtäjää taivalsi sisuk-
kaasti latua. Tämä olikin kaikkien aikojen pienin joukko. Myös vuonna 196g
laduille liihti vain 253 hnhtarlää. Aamun pakkaslukema -30o sai väen pysymään
neljän seinän sisällä.

Tirloksen parantamiseksi toteutettiin hiihto muutamia kertoia kahtena pe-
rättäisenä sunnuntaina. Ti.rolloin elettiin kuusipäiväistä ryö- ja kouluviikkoa,
joten lauantaille ei hiihtäjiä eikä toimitsijoira olisi riittänyt. Kaksi perättäistä
hiihtosunnuntaita lisiisi järjestäjien ryörå. Latu piti kiiytännössä pitä kunnossa
koko viikon. Lisälai tarvittiin toimitsi.jat ja latuasemien hoitajat kummallekin
viikonlopulle. Toisaalta latulaiset pääsivär irse naurrimaan nyt hiihdosta, kun
talkoor,.uoror voitiin jakaa kahdelle päivälle.

Parina vuonna koululaiset ja varusmiehet hiihtivät väliviikolla oman latu-
retkensä. Tällä lailla ladut pysyivät auki ja osallistujamäärä nousi ennätysluke-
miin (r.uonna 1963 peräti 4 450 osallistujaa). Puntarihiihtoon yhdistettiin
myös muutamia erillisiä tapahtumia. Siitä tuli osa UKK hiihtoa ja vuo nna 1,97g
siihen liitettiin Joensuussa Suomen Ladun 40-r.uotis juhlahiihto.

Moottorikelkat saatiin ar,uksi laduille 1970luurn lopulla ja tämän jiilkeen
latuverkko valmistui kokonaan kuntien ja varuskuntien toimesta. Veikko Kaut-
to huolehri maaomistajilta luvat moottorikelkalla ajoon. Uimahalli-Kylmäo ja
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Plytiuaara oli kturetken korbein kohta. Nousu kysyi uo;m;a, mutta uaiuan palbak-
si uoi ihailla mahtauia naköaloja. Latu noudattebe tahana nrikyuåä sähkölinja-
uraa. Pyytiuaaran osuus on jäänyt pois nykyisestä Kareliahiihdosta.

osuuden pohjustus- ja raivaustöirä latulaiset kuitenkin hoitivat vielä i980-
luvulla. Reittejäja liihtöpaikkoja hiihtoon lisättiin vähitellen ja jokainen voi
valita oman laturetkensä pituuden kuntonsa mukaan.

Laturetkien saaman suosion ansiosta Pohjois-Karjalassa alettiin järjestää

myös muita laturetkiä. Näistä osa oli selvästi alueellisia tapahtumra, mutta mm.
Ahman hiihto Kolilla ja Pogostan hiihto Ilomantsissa keräsivät osallistujia koko
maasta. Puntarihiihdosta tuli pääsiassa Joensuun ja Kontiolahden retki. Sen
järjestelyissä olivat Joensuun Ladun lisiiksi mukana Joensuun kaupunki, Kon-
tiolahden kunta, Pohjois-Karjalan Prikaati, Pohjois-Karjalan Rajavartiosro,
Kontioveikot, Joensuun Retkeilijät ja Joensuun Kuntoliikunta. Pohjois-Karja-
lan laturetkelle asetettiin jo vuonna 1957 tavoite pädstä valtakunnallisel<si latu-
re tkeksi. Tämä nimikkeen sai lopulta 30. Puntarihiihto.

Viisipäiväiseen ryöviikkoon siirryminen mahdollisti larurerken muuftamisen
kalaipäviiiseksi lauantai-sunnuntai hiihdolai. Monet innokkaat hiihtäjät ovad<in

tämän jälkeen olleet mukana molempina päivinä ja osallistujia on ollut tuhatkunta,
hy,':illa s:alla jopa yli 1700 (1981: 1756 hiihräjää ja 1982: 1789 hiihtäjää)

Luisteluryylin yleisryessä 1980-luvulla, siihen suhtauduttiin laturetkihiihto-
na aluksi kielteisesti. Lehdisrössä kerrottiin laajasti luisteluhiihdon vaaroista ja
sen aiheuttamista rasitusvammoista. Hiihtäjille tuli ainakin laturerkellä tarjora
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kunnollinen latu-ura eikä "rasaista baanaa". Myöhemmin suhtautumine n lien-
tyi, mutta laturetkille on aina vaadittu mvös perinteinen suksilatu.

Latuverkkoa laajennerriin vielä 1990-luvun alussa Liperiin ja Viinijärvelle.
Nimi muutettiin tämän jälkeen Karelia-hiihdoksi vuonna 1991. Järjestelyistä
vastaavat nykyisin (v 2001) r,uorotellen Joensuun kaupunki sekä Liperin ja
Kontiolahden kunta. Lisäksi mukana on toistalTmmentä eri yhdisrystä. Joen-
suun Ladun hoidossa on kolme latuasemaa: Jaamankangas, Lykynlampi ja
Vesikko. Vaikka reittivaihtoehdot ovat lisääntyneet, on hiihtoon osallisrujien
määrä hie man pudonnut ia vaihtelee 700-1000 v:ililla.

Peruskuntoa ja terveyttä polkuretkestä

Laturetkien vastineel$i ideoitiin Suomen Ladussa vuonna 1958 polkuretki,
jonka esikuva tuli Keski-Euroopasta. Sen avulla halurtiin houkutella suomalai-
sia liikkumaan sylayisessä luonnossa. Samalla se toimi valmentautumrsena
talven laturetkille. Tiillä patikkaretkellä toivottiin ihmisten nautrivån liikkumi-
sesta ilman kiirettä. Niinpä siihen ei saanut yhdistää juoksukilpailua. Reinien
tuli mielelläan noudatella hiihtouria ja e nimmäispituudeksi suositeltiin puoha
laturetkestä (35-40 km). Näköalapaikat sekä luontokohteet tuli myös huo-
mioida matkan elärlöittäjinä.

-sr

Polku- ja laturetl<en uria hartoitettiin syksyisillä patikbaretkillä. Näköala?d;kkoja
Dyrittiin saamaan reitin uanelle. Tassa ihaillaan maisemaa Huhmarisuaaralta.
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