
iräpuolisessa erämaassa risteilerc 120 km:n piruinen rataverkko, jonka varrella
oli kolme yöpvmispaikkaa. Lähtö- ja päätösosuudet olivat pituudeltaan 20 km,
välipäivinä kuljettiin noin 40 km. Reitin varrella oli erilaisia tehtäviä mm.
ensiapupiste ja vesistön ylirys. Uutuutena tehtiin 80 km:n mitninen reitti
retkisarjalaisia varten. Tälle matkalle ei kuitenkaan saatu vhtään osallistujaa.

Suomen mestaruuksia ratkoniin 21.-24. sJyskuuta. Kilpailemaan läksi l6
partiota, joista kolme joutui keskelttämään. Voittajaksi selviy"tyi Sodankylän
partio. Pohjois-Karjalasta kilpailuun osallistui kuusi rajavartioston partiota.
Niistä paras sijoittui kokonaiskilvassa kolmanneksi.

Suururakka onnistui hwin ja latulaiset voivat olla qygväisiä voimannäytök-
seensä. Tämä innosti myös jäseniä harjoittelemaan kilpailumielessä ja muuta-
man rryoden kuluttua oltiin itse mukana Suomen Ladun vaelluskiloailuissa sekä

kesäpäivillä että SM-kisoissa.

Suomen Ladun leiripäivillä joensuulaiset olivat käyneet ensimmäisestä toimin-
tavuodesta lähtien. Joukon suuruus vaihteli parista kolmesta aina kahteen-
kvmmeneen. Päivien ohjelmassa oli luentojen lisäksi iltamat seki erilaisia kil-
pailuja, vaikka varsinainen kilpaurheilu ei latuyhdisocten toimintaan kuulunut-
kaan. Joensuulaiset osallistuirat aluksi innokkaasti lentopallo-otteluihin. Kiin-
nostus leiripäiviä kohtaan kuitenkin laimeni .jostain slystä 1970luvun alussa.

Mahdollisesti omat erävaellulsen SM-kisat antoivat lisäintoa, sillä vuonna
l9;5 lähtijöitä oli pitlcistä aikaa taas 13 henkeä. Muutamaa vuotta myöhem-
min ( 1979) oltiin Savonlinnassa runsaslukuisina mukana ja kilpailemassa erä-

taidoissa peräti kahdeksalla joukkueella. Harrastajasarjassa saavutettiin 2. ia 4.

sija, mutta kilpasarjassa parhaat ylsivät vasta kahdenneksitoisra. Tämä jdlkeen

osallisruniin vuosittain Suomen Ladun kesäkisoihin.
Erävaelluksen SM-kisoissa oltiin mukana ensimmäisen kerran vuonna 1976

Sodankvlässä. Imatralle erävaelluksen SM-kisoihin vuonna 1979 matkasi jo
neljä joukkuetta. Siellä naiset pärjdsivät hyvin (5. ja7. sija), mutta miehillä oli
vielä hiomista taidoissaan (23. ja 30. sija).

1970-luvun loppupuolta ja 1980Jukua sävyttikin Joensuun Ladussa inno-
kas osallistumine n erilaisiin vaelluskilpailuihin. Mukana oli melko pieni ryhmä,
joka harjoitteli keskenään. Innokkaimpiin kuuluivat mm. Hilkka Nissinen,
Pirjo Kukkonen, Tirulikki Sivonen, Tlvne Muhonen, Marjo ja Pekka Inkine n,

Saara ja Jorma Pihlainen, Kari Laaninen, Reijo Pasanen, Heikki Puhakka ja

Heimo Saukkonen. Nimistä pätelle n e räretkeily oli myös koko pe rheen yhtei-
nen harrastus.

Meneswstäkin tuli. \hteensä saatiin vksi kulta ja kaksi hopeaa erävaelluksen

SM-kilpailuista sek:i useita mitaleja Suomen Ladun kilpailuista. Paras tulos
kirjatriin vuonna 1980. Tuolloin Suomen Ladun leiripäivillä tuli vaelluskilpai-
lun r.aliosarjassa ensimmäinen, kolmas, yhdestoista ja viidestoista sija seki
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suunnistuksessa hopeaa. Lisäksi luontopolulla oli viiden parhaan joukossa kaksi
joensuulaista. Erär.aelluksen SN{-kilpailuissa sijoittui samana vuonna nrispartio
viidenneksi.

Vaeltajat m,vös lopettivat kilpailemisen läles yhtä aikaa. Viimeisillä kerroilla
1990-luvun alussa jouduttiin jo hakemaan joukkueeseen tävdennystä latu-
alueen muista vhdistvksistä. Naiset jaksoivat olla mukana pitempän kuin
miehet. Puuttuva miesjäsen Suomen Ladun leiripäivien vaelluskilpailuun piti
ioskus kiyda valitsemassa edellisen illan tansseista. Viimeinen merkittävä saavu-

tus oli pronssitiia naisten suunnistuksessa leiripäivillä vuonna 1993.
Eräretkeily nousi muutenkin Joensuun Ladussa keskeiselle sijalle 1970-

luvulla. Kilpailujen lisälsi vaellusmahdollisuuksia haluttiin tarjota myös tavalli-
sille retkeilijöille - sellaisillekin, joilla erätaidot eivät olleer kovin hyvin hallin-
nassa. Tässä tarkoiuksessa pvrittiin vaikufiamaån retkeilvreittien kehittimi-
seen. Sen ohella toimitriin painostusrvhmänä liikuntapaikkojen kehittämisen
puolesta. Yleistavoitteeksi orettiin kuntoliikunnan lisäänryminen kaupunkilais-
ten keskuudessa.

Kehirys kulki samaan suuntaån m,vös kattojärjestössä. Suomen Latu alkoi
ottaa kantaa vhdyskuntasuunnitteluun 1970luvun puolivälissä, jolloin monet
seutukaavaliitot laativat alueelleen virkisrys- ja suojelualuekaavaa. Ensimmäi-
nen valtakunnallinen ulkoilukonferenssi pidettiin Suomen Ladun aloineesta
vuonna 1975. Sen tavoitteena oli vdlittää suunnittelijoille, pääträjille ja ulkoilu-
järjestölen jäsenille tietoa ulkoilun alueellisista edellylvksistä. Valtakunnallinen
ulkoilureittiseminaari 1978 taas toimi pänavauksena viitoitettujen latu- ja
retkeilvreittien toteumamiselle.

Tahko Pihkala oli 193Oluvulla esittänrt ajatuksen yhtenäisen, paikkakun-
nalta toiselle ulottuvan retkeilvreitistön luomisesta. Joensuun Laru oli ollut
edellakavijana kartoittaessaan reitteiä seutukaavaliiton tarpeisiin 1970-lurun
alussa. Suomen Latu taas esitti retkireitin avaamista itärajan tuntumaan. Sitä
varten Joensuun Latu teki maastotutkimusta välille Koli-Joensuu ruosina
1977-1978. Talvella 1980-1981 avattiin UKK-reitiksi nimetty latu Nurmek-
sesta Sotkamoon ja kesällä merkiftiin vielä polku Kolin ja Nurmelsen välille.
Näin oli saaru Pohjois-Karjalaan ensimmäisten joukossa pitkä, vhtenäinen
r.aellusreitti, joka sopi sekä kesä- eträ talvikäwtöön.

Pohjois-Karjalan erävaellusten toivottiin saa\.Llftavan myös suuren yleisön
sr.rosion ja korvaavan osan Lappiin suuntautuvasra markåilusta. Näin saataisiin
lisää matkailutulo ja maakunnan. Ensimmäinen koeretki eli "vaarojen vaellus"
reitillä Joensuu-Koli tehtiin Joensuun Ladun tuella maaliskuussa 1978. Markaa
rälle kolmipäiväiselie vaellukselle kerryi saman verran kuin aikoinaan Kolin
laturetkelle eli 90 km. \'etäjinä toimivat Joensuun Ladun puhee njohraja ja
Suomen Ladun hallituksen jäsen Kari Laaninen apunaan Ella Kauno. Retkelle
osallistui 25 henkeä eri puolilta Suomea. Mukana seurasi myös TV-kamera ja
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Jocnsuu - Loma-Koli retbireitin koehiihto suoritettiin 24.-26.3.1978. Letka on
juuri saapunut Jeron majalle. Etualal/a oikealk "apuheiuari" Ella Kautto.

matkasta kerrottiin mvöhemmin teler.ision retkeilyohjelmassa. Tauko- ja yöpv-
mispaikkoina toimivat paikalliset maalaistalot rai lomamökit. Näin halutriin
tarjota kaupunkilaisille rilaisuus tutustua pohjoiskarjalaiseen maalaiselämään ja
mielipiteiden vaihtoon paikallisten asukkaiden kanssa.

Vaelluksesta toivottiin perinnettä, joten se toteutettiin mvös seuraavana
vuonna. Tållä kerraa sartui kuitenkin melko huono sää ja "kiin.rJainen".,oirelu-
keli. Ensimmäisenä hiihtopäivänä 40 kilometrin matkaan kului aikaa 11 tuntia.
Tämä lannisti yhden pariskunnan, joka keskewti matkansa.

Näiden krhden kerran perusteella arvioitiin tällaisilla erävaelluksilla olevan
kvsvntää, mikäli niille saat:risiin päteviä vetäjiä. Osallistujistakin tehtiin pieni
yhteenveto. Toteureruilla kahdella retkellä mukana oli pääasiassa keski.ikäisiä
tai hieman vanhempia henkilöitä, enemmistö naisia. Huomattava osa oli kotoi-
sin Helsingin seudulta. Lihes kaikilla oli kokemusta laturetkistä. Veräjien ar-
vion mukaan hiihto"'aellus ei edellytränyt aivan samanlaista kuntoa kuin pitkä
laturetki, koska matkaa tehtiin usean päivän ajan. Jonkinlainen etukäteis-
harjoittelu oli kuitenkin tarpeen.

Ohjattua erär,aellusta pidetriin hrwänä ja turvallisena raihtoehtona niille,
jotka halusivat kokeilla titä liikuntamuotoa. Mukanahan oli pätevä opas huo-
lehtimassa joukosta. Koli-hiihto ja varte n Joensuun Latu koulurtikin muutamia
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e räoppaira ja retkiryhmien vetäjiä. Näiden avulla "vaaroien vae llus roreurcrriin
vielä muutaman kerran. Tämän jälkeen reitin varrella sijaitsevat kunnet sitou-
rr.rivat huolehtimaan larujen kunnossapidosta ja vaellusten toreutus järertiin

m.rrkailuvrirysren hoidertavaksi.
Nuorisoakin pvrittiin saamaan mukaan Joensuun Ladun toimintaan laati-

malla vuodelle 1985 erillinen nuorten toimintasuunnitelma. Sen puitteissa
toteutettiin vaellus yhdessä pxrtiolippukunta Hakaverso)en kanssa Kolvanan
Uurolta Kolille . Samassa ldtevdessä rakennettiin hamlaavu Kolvanan liihistölle.

Näyttävästi Joensuun Latu kulki Kolin vaellusreitille jalleen iuhlavuonnaan
2001 . Tuolloin Euroopan Vaellusliitto järjesti kansainvälisen Eurovaellus tapah-
tuman 23 jäsenmaassa.. Suomessa vaellus toteutettiin viestinä kahra Euroopan
kaukovaellusreittiä pitkin. Näistä itäinen E l0 reitti kulkee Utsjoelta Kolin
kautta Haminaan ja Helsinkiin

Joensuun Latu järjesti viestiin kuljetuksen Kolilta Joensuuhun 23.-
27 .7 .2001 . Matkaan reki kaikkiaan 6j vaeltajaa, joisra neljä taivalsi koko reitin.
Tapahtuman yhteydessä korostettiin E 10 vaellusreittiin liitwvän "Karialan

Kierros" -reitistön merkiwstä retkeilyn ja matkailun kannalta. Eurovaellulsen
tarkoitus oli m,vös kiinnittää päättäjien huomio luonnossa liikkujan jokamie -

hen oikeuksiin ja luonnonsuojeluun.

Uusia tuulia 198O-luvulla

Joensuun Ladun toiminta oli ha jaantunut monille tahoille 197O-luvulla. \'h-
disqvs terjosi hywän taustavhteisön erilaisille retkeilyharrastuksille. Rvhmiä
s1,nryi, kun vksi innokas vetäjä keräsi ympärilleen asiasta kiinnostuneen joukon.

Usein nämä olivat pieniä, keskenään toimivia "porukoita", jotka johtokunnan
mielestä "sooloilivat" omia tapahtumiaan. Oli lapinkävijöitä, eräretkeilijöitä,
luonnossa vaeltajia ja lentopalloilijoita. Uusien jäsenien oli vaikea liitwä näihin
kiinteisiin ryhmiin. Tirlokkaisiin saatettiin jopa suhtautua hieman epäillen:
"Miten tuo mahtaa pärjätä meidän joukossa". Johtokunta vritti löwää vhteisiä
tavoitteita, mutta joukkoa oli vaikea koota.

Yhdistyksessä tapahtui kuitenkin eräänlainen sukupolven vaihdos 1970-
luvun lopulla. Yli puolet hallituksen jäsenistä vaihtui muutaman vuoden sisällä.

\l.rteiseksi tavoitteeksi hwäksyttiin pvrkimvs kuntoliikunnan lisäämiseen kau-
punkilaisten keskuudessa. Eriwisesti haluttiin lövtää uusia muoroja suurren
joukkojen liikuttamiseksi sekä tehdä runnetuksi vhdiswstä ja sen toimint:,a.
Näin saataisiin myös jäsenmäärä lisäänrvmään. Lasten hiihdonohjaukseenkin
tunnettiin taas kiinnostusta.

Muutokseen pakottivat taloudellisetkin seikat. Latu oli kouluttanut mm.
eräoppaita. Kilpailuihin ja Suomen Ladun tilaisuuksiin sekä koulutuksiin lähte-
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ville oli pyritr,v korvaamaan os:rllistumiskulut ja -matkat. Lentopallosalista

maksettiin vuokraa kaupungille. Uutena maksueränä tulivat vielä vhdisryksen
vuokraaman Piilovaaran maian kulut. Tuloia ei kuitenkaan iuuri ollut' Jäsen-

määrä oli pudonnur, joten jdsenmakuista ei rahaa kertynJt. Järjesteryistä hiihto-
vaelluksista.kaan ei e nnakko-odotukista huolimatra tullut voittoa. Merkittävim-

män tulonlähteen muodosti nuotioasemien mwnti latu- ja polkuretkillä. Sekin

oli erittäin riippuvainen sälsta. Oli siis pakko suuntautua uusille urille, mikäli

toimintaa haluniin jatkaa edes entisessä laajuudessa. Uusia vhteisryökumppa-

neita haettiin polku- ja laturetkelle. Hallituksen iäsenille iaeniin vastuua.lueet.

Viililtä unohduksissa olleet jaostot ia toimikunnat Perustettiin uudelleen.

Myös Suomen Ladussa tapahtui muutoksia 1970-luvun lopussa. Toimin-
nanjohtajaksi valirtiin vuonna 1977 Tiromo Jantunen, joka lahti laajentamaan

toimintakenttää se kä lisäämään iärjestön nä(r'ryynä. Hiihdon ja vaellusretkien

ohella nostetriin esiin uusia, kaikille sopivia liikkumismuotoia. NäLvn'r''ttä

lisättiin valtakunnallisilla tapahtumilla ja kampanjoilla' jotka ylsivät Iehtien

otsikoihin. Toimintaa ohjaamaan tulivat vuonna 1975 tee mavuodet' jotka tosin

muotoutuivat enemmän iskulauseiksi kuin varsinaisen toiminnan teemoiksi

(esim. "Suomalaiset laduille ja poluille" 1980 tai "Ulkoilu elämäntavaksi"

1985-1987).
Hyvän rilaisuuden muutoksille Joensuun Ladussa tariosi kolmelrymmen-

vuotisjuhlien liiheswminen. Sen ohielma pyrittiin tekemään monipuoliseksi.

Tarjolla oli perinteisten hiihdon ja eräretkeilyn lisäksi pyöräilyä' melontaa ia
hiihtokouluja lapsille. Vanhemmat latulaiset eivär kaikesta menosta innostu-

neet. Heistä huolestutti perinteisen hiihdon ia eriqvisesti laturetkien valmistelun

jääminen taka-alalle. Kun puheenjohtaja Jorma Pihlainen esitteli innostuneena

monipuolista toimintasuunnitelmaa vuosikokouksessa 1980, muistuttivat
Veikko Kautro ja Asser Tärvo: " Puntarihiihtoura uaatii uesomista. Rethikirueet

käteen!' .

Kolmattakymmene ttä toimintavuottaan vhdisws juhlisti monin tavoin. Jo
keväällä 1981 se järiesti pvöreitten vuosien merkeissä latualueen vaelluskilpailut
ja isännöi aluekokousta. Sampo-vhtiöiltä saatiin lahjoituksena ensimmäinen

latualueen vaelluskilpailuien kierropalkinto
Svksy I 981 aloitettiin julkaisemalla ensimmäinen oma lehti "Joensuun

Latu", iota jaettiin ilmaiseksi Joensuun alueella. Tällä tehriin tunnetuksi yhdis-

wksen toimintaa. Lehden avulla toivottiin saatavan mvös mainostuloja, mutta

toisin kävi. Tilinpäätöksessä lehtiprojekti osoitti useiden ruhansien markkojen

tappiota.
Lehti koettiin kuitenkin hvväki tiedotuskanavaksi. Yhdiswksen tiedorta-

jaksi tuli vuonna 1983 Vuokko Ossi, joka innostui uudelleen asiasta. Hänen

toimestaan lehri saatiin mvös taloudellisesti kannattavaksi. 'Joensuun Latu'
ilmesryi ilmaisjakeluna vielä maaliskuussa 1984, 1985 ja 1986 sekä 40-vuotis-
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juhlanumerona syksylla t 99 t . Lehdessä kerrottiin Suomen Ladusta ia Ioensuun
Ladun toiminnasta sekä annettiin vleisiä neuvoja kuntoliikunnan, ennen kaik-
kea hiihdon harrastalille.

Polkuretkellekin haluttiin uutra ilmenä. ytonna 7974 oli Suomen Latu
aloittanut yhteisryön Suomen Sydäntautiliiton kanssa. Joensuun Ladun juhla_
vuoden l98l retkelle kutsurtiin mukaan Poh jois-Karjalan Svdänpiiri sekäJoen_
suun Seudun Invalidit. valinnalla haluttiin korostaa liikunnan tervevdellistä
merkirystä sekä antaa mahdollisuus luontoelämyksee n myös niille, joijen kun_
to ei riitränyt varsinaisille vaellulaille. Reitti suunniteltiin siten, että se voitiin
suorinaa jopa pyörätuolilla. Avustajina invalideilla toimivat Ladun jäsenet.
Kolmise nkymme ntä Sydäntautiliiton jäsentä puolestaan suoritri irsenäisesti
polkurerkesrä ku n noljeen qopivan osuuden.

Kolmekymmentävuotisjuhla yhdiste ttiin polkuretkeen, joka nimettiin valta_
kunnalliseksi polkuretkelsi. Juhliminen LvkTnlammen maasrossa sopi hwin
myös r..uoden teemaan "Liiku ja tule toimeen luonnossa'. Tilaisuudeisa Joen_
suun kaupungille Iuovutettiin Suomen Ladun viiri ansioista liikunnan hl,r,äksi
tehdystä ryöstä. Entiselle puheenjohtajalle Veikko Kautolle Suomen Leru luo_
vutti kultaisen ansiomerkin, joka oli lajissaan vasta 13. koko nraassa.

Laturetkien järjestelv oli siirwnlt monen toimijan yhreisvriwkseksi, jossa

Joensuun Ladulla oli enää pieni rooli. Niinpä polkuretket nousivar nr,t merkit_
tävälle sijalle yleisötapahrumana. Yhteistvö Sydänpiirin k"nrr" 

"."kii.,runr'r,1980-luvulla. Joensuun Latu huolehti reittien valinnasta ja merkinnästä, osallis-
tujien kirjaamisesta sekä nuotioasemista. Sydänpiiri puolestaan toi oheisohjel_
maa mm. verenpaineen ja kolesterolin mittausta seki järiesti muuramina vuosi-
na mwjäiset. Luontopolun tehtäviin lisärtiin rervernrä koskevia kvsymyksiä.

Polkuretkiyhteistyötä laajennerriin edelleen, kun r.uonna 1 9g9 vhteiswö-
kumppaniksi tuli Joensuun Svdänyhdisws. Sen toimesta päivään lisäitiin secu-
metsäretki perheen pienimmille . Osallisrujia ke rwi ennärysmäärä, he ti ensim-
mäisellä kerralla 1073 henkeä. \livoimaisesri suurin osa kiersi kuitenkin vain
lyhyen, noin kahden kilomerrin mittaisen lenkin lasten tai lastenlasten kanssa.

Kokeilua jatkettiin kolme vuotta ja rulos oli aina sama. Osallistujia oli toista
tuhatta, mutta entistä pienempi osa kiersi varsinaisen polkuretken. Tämä ei
tietenkään ollut tarkoitus ja vhreisryö loppui näihin kolmeen vuoteen. polku-
retket jäivät Joensuun Ladun ja Svdänpiirin tehtäväl<si. Satumetsä erir.,tri omal<-
.i rapahrumakseen.

Pyöräilyä, melontaa ja lumenveistoa

Suomen Ladun ohjelmasta otertiin Joensuussa toreutettavaksi sellaisia laleja ia
-tapahtumia, joille lc;r,tvi vetäjiä tai jotka soveltuivat hywin muuhun kokonai-
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suuteen. Kaikkea ei vritetry tehdä irse, r.aan osa jätettiin erikoisseurojen vastuul-
le. Tarvittaessa voitiin toimia painosrusrvhmänä tai tempaista jonkin asian
puolesta. Uusina tulivat mukaan toimintakalenteriin mm. pyöräily, melonta ja
lumenveisto.

P,vöräily oli latulaisille tuttu harrastus jo ensimmäisilti vuosilta ja sitä lisättiin
ohjelmaan 1970luvun lopulla. Jo kaudella 1978-1979 tehtiin peräti ),6 pyörd,-
retkeä, joille osallistui kaikkiaan 1 l4 henkeä - eli vain 7-8 henkeä retkei kohti.
Pyöräily ei siis saar'.uttanur vleisrä suosiora.

Teemavuonna 1980 "Suomalaiset laduille ja poluille" aloitettiin myös valta-
kunnallinen kampanjaa "Suomi pyöräilee 198Oluvulla'. Sen merkeissä järjes-

tettiin yhdessä Joen Pyörän ia Erä-Urheilun kanssa yleisölle tarkoitetun koko
perheen pyöräilyretki "Tunturiajo", jonka reitti kiersi kauppatorilta Uuroon,
Kurnaan ja edelleen Kulhon kautta Karsikkoon. Matl<aa kerryi noin 50 km.
Retkeen osallistui pitkälti toisrasataa ( I 16) isompaa ja pienempää joensuulaista.

Jatkona oli seuraavana vuonna polkupyörän huoltokurssi (28 osallistujaa), jolla
opastettiin myös pyöräretkelle ldhtijöitä. Myöhemmin tempaistiin pyöräilyn
merkeissä mm. järjestämiillä valtakunnallisena pyöräilypäivänä hieman nä1ttä-
vämpiä retkiä. Osallistujia ei kuitenkaan ollut enä muuramaå kymmentä
enempää.

Jäsentoiminnaksikin tar.jottiin jalleen keva:illa ja svksvllä pyöräretkiä. Ne
eivät kuitenkaan saaneet joukkoja liikkeelle. Johtokunta päätri kuitenkin jat-
kaa iltapyöräilyjä niin kauan, kuin halukkaita riittäisi. \hteisryötä alettiin teh-
dä uuden seuran, Joen Pyörän kanssa ja jäsenet ohjattiinkin lopulta sen ret-
kille.

Melonnan yksittäisiä harrastajia oli seurassa myös ollur aikaisemminkin. Hei-
dän toimestaan oli kartoitettu vesisrövaellukseen sopivia reittejä seutukaava-
liittoa varten kes:ilIä 1974. Suomen Ladun melonnanohiaaia kursseilla alettiin
1980-luvun alussa kouluttaa retkien vetäjiä. Tämän jilkeen voitiin järjestää
ohjattuj a vesistövaellulaia.

Ilomantsi tarjosi oivalliset mahdollisuudet kanoorrirerkeillyn ia tukikohtana
käytettiin yhdisryksen 'i.rrokraamaa Piilovaaran kimppää. Retket tehtiin omilla
tai vuokratuilla kajakeilla ja kanooteilla. Ilomanrsin ohella kohteina olivat
Lieksan Jongunjoki sekä Ruunaan alue. Toisenlaism vesille liikkumista kokeil-
tiin kesällä 1986 järjestämdllä veneretki meripartiolaisten kanssa Pyhäsaareen.
Pari vuotta myöhemmin (1988) oltiin koskenlaskuretkellä Ruunaalla.

Vesistövaelluksesta inncstui - kuten yleensäkin - pieni, mutta aktiivinen
joukko. Se osallisrui myös erämelonrakilpailuihin, joissa pärjettiin välillä loista-
vasti. Vuosien kuluessa rulolsena olivat mm. yksi mestaruus, kaksi hopea- ja
kaksi pronssisijaa.
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Parin päivän mittaisia melontaretkiä tehtiin säännöllisesti vähinrän kerran
vuodessa, vleensä alkukesästä, aina vuoteen 1994 saakka. Toisaalta Joensuussa
toimi melonnan erikoisseura Joensuun Kauhojat, johon suurin osa lajin harras-
rajista kuului. 1990-luvun puolivälissä Latu alkoi ohjata jäsenensä sen kursseil-
le. Osa melojista jatkoi kuitenkin roiminhansa Joensuun Ladun puitreissa ja
reki re&iä yhdisrylsen nimissä Pohjois-Karjala vesireiteillä. Vuoden 2001 Euro-
vaellulsella haluttiin tämäkin retkeilymuoto tuoda esille. Niinpä viestiä kulle-
tettiin yhden osuuden verran Punrarikoskelta Joensuuhun kaiakeilla.

Lumiveistoa eivät kaikki miellä liikunnaksi. Laji on peräisin Kiinasta ja Japanis-
ta. Suomen Latu markkinoi sirä perheliikuntana, jossa taiteelliset taipumukset
voi päästää r,alloilleen. Joensuun Ladussa ei lumenveistosta iuuri innosrurru.
Siihen saatiin kuitenkin tuntumaa, kun yhdiswksen johtohenkilöt toimivat
tuomareina kilpailuissa eri puolilla latualuetta.

Joensuussa pidettiin myös lumenve iston SM-kilpailujen aluekarsinnat tam-
mikuussa 1982. Jäsenistön piirissä lienee hieman epäilry tapahtumaa, koska
johtokunta perusteli läsoja " Lumenueistokilpaihtja tullaan katsomaan paljo/ti
uteliaisuuxa ja siinä ohessa on hyuii tilaisuus jakaa tietoa". Näin tilaisuudella
koettiin olevan enemmän mainosarvoa kuin liikunnallista merkiwstä.

Sät eivät rätä ensimmäistä lumenveistotapahrumaa suosineet. Tälvi oli mvö-
hässä ja lunta niukasti. Sirä jouduttiin haalimaan kilpailupaikalle miesvoimin
eivätlvi lumiryöt tuntuneer talkoolaisia kiinnosravan. Toisen kerran aluekarsin-
nat olivat kevällä 1988 Sirkkalan puistossa. Ne olivat myös hywää harjoitusta
seuraavan ruoden SM-kilpailuille.

Kevättalvella 1989 Joensuun Latu isännöi vielä lumenveiston SM-kilpailuja.
" Liikunnanhan ei taruitse olla puuskutustd, hikoilua ja tiubbaa asheba. Parhaim-
millaan se on per/teen hohoauaa tehem;stä. Raixiissa ulkoilmassa järjatexäuä
lumiueistotapahtuma tarjoaa mahdtllisuu*n tälkiselle huntoliibunnalle" , heh-
kutti puheenjohtaja Pekka Huovinen lajin puolesta.

Täpahtumasta tulikin varsin näy'ttävä. Kilpailuihin osallistui l6 joukkuetta,
jotka ahersivat kahden päivän ajan hotelli Kimmelin vieressä Sirkkalanpuistos-
sa. Palolaitos kuskasi paikalle 50 000 litraa vettä ja iär.iesrelpöissä ahersi 30
latulaista. Joukkueet rakensivat puisroon 16 lumiveistosta. Paitsi taiteellisuu-
teen kiinnitettiin niissä huomiora roimivuureen lasren leikkipaikkana. Seitsen-
henkiseen arvosteluraatiin kuuluikin myös lasten edustaja.

Vaikka lumiveistoksia tehtiin leikkimielellä, oli SM-kilpailu monille jouk-
kueille totista totta. A}rkerimmat viihwivät kiloakentallä lauantaina keskivölle
saallca jr jarkoivar aherrusra heri sunnunraina aamukuudelr.r. Voirrajiksi seivisi-
vät lopulta Kalajoen Ladun "Kuningamaren kutsur", joka oli myös yleisön
suosikki. tasatuloksella "Erämaa" veistolsen kanssa.. Kuvan kilpailun vaativuu-
desta antaa se, että voittaiaioukkue oli hionut yhdessä rairoiaan jo viisi vuorra je
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osallistunut lumiveistokisaan mm. Japanissa. Työhön rneni 1500 litraa vettä ia
kolmihenkinen joukkue käy.tti sen tekemiseen yhteensä aikaa runsaat 100

run a,

Julkisuusarvoa tapahtumalla oli runsaaksi. Kilpailua suosi erinomainen sä,
joten viikeä riitti paikalla. Lehdistö seurasi veistosten edisrymistä ja siinä siurssa

saatiin tiedotettua myös Ladun toiminnasta.

Joensuun Ladussa ei koskaan itse innostuttu lumenveistosta. Kilpailuilla se

oli kuitenkin tehnyt tätä liikuntamuotoa tunnetuksi. Ehkii laji miellytti niitä,

Lumiueistosten tuli toimia m1ös lastm liihuntapaihboina. Volxaja4tö Kuningatta-
ren kutsut sisölsi lumimajan.
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iotka eivät halunneet "puuskutraa ja hikoilla', sillä siirä tuli monien oppilaitos-
ten suosittu liikuntapäivän ohjelma. Joinakin vuosina Joensuun rorille kohosi
eri tahoje n tekemiä lumiveistoksia lasren leikkipaikoiksi.

Yle isötapahtumien ja retkien ohella oli jäsenille 1980-luvulla tarjolla lisäksi
silloin tällöin ruote-esittelvjä, voireluiltoja ja lyhyirä kävel,v- tai hiihtoretkie.
Useina r,rrosina pvöri vuoden mittainen kuntokilpailu, jossa jäsenet kirjasivat
kuntokorrteihin päivittäin suoriruksensa. Kilpailulla kannustettiin omaehtoi-
seen liikkumiseen, sillä palkinnot arvottiin krikkien kortin palauttaneiden kes-

ken. Toimintakauden päätti säännöllisesti pikkujoulu, joka oli ehdottomasri
suosituin jäsentilaisuus

Elämää Piilovaarassa

Monilla laruvhdisryksillä oli oma hiihtomaja, muttaJoensuun Laduha sellainen
puuttui. Omaa majaa ei osattu kaivarakaan, sillä Joensuun kaupunqin hiihto-
maja Lykvnlammella ja moner lähiseudun mersäsrysmajar olivat jokseenkin
vapaasti latulaisten kär'tössä. Lisäksi voitiin käyttää muiden Poh jois-Karjalan
latuvhdisrsten kämppiä. Eräretkeilvinnostuksen mvötä oman maja alkoi kui-
tenkin tuntua vdlnämättömältä. Lisäksi oman retkipaikan arveltiin rarjoavan
mahdollisuuden toiminnan monipuolistamiseen ja houkuttelevan uusia jäse niä.

Syksvllä 1979 aloiremiin neu.'ottelut Enso-Gutzeitin omistamaan Piilo-
vaaran tukkikämpän vuokraamisesra. Piilovaara sijaitsi luonnonkauniilla pai-
kalla, harjurenkaan "piilonamana' Ilomantsin Käenkoskella lähellä Koiteretta
olevan Valkealammen rannalla. Se houkutteli eriryisesti luonnossaliikkujia. Ma-
jassa oli alkujaan kolme majoitushuonetta ja keittiö. Kerralla sinne mahrui
yöpymään runsaat kymmenen henkeä. Lisäksi tonrilla oli varasrorakennus ja

sauna. Lähin suksi- ja pulkkamäki päätryi majan pihalle. Osa jäsenistä oli
tutustunut paikkaan Pogostan Ladun vieraina.

Johtokunta vieraili Piilovaarassa pimeänä swspäivänä. Varsinkaan nais-
jäsenet eivät aluksi ihastuneet. Maja runrui ankealta ja likaiselta. Matka Joen-
suusta koeniin mvös liian pitlviksi. Kaikesta huolimatta päädvniin kämpän
vuokraamiseen yhdessä Pogostan Ladun kanssa vuoden 1980 alusta liihtien.

Paikkaa suunniteltiin heti erävaellusretkien tukikohdaksi. Jo pääsiäiseksi
1980 ohjelmoitiin perinteinen re tke ilwiikonloppu, johon kuului tävsihoito.
Sitä markkinoitiin koko Suomeen. Näin ajareltiin saatavan ruloja, joilla katee
taisiin majan vuokra. Markkinoinri kuirenkin epäonnistui ja tulijoita oli r.ain
muutamia. Ladun naisilta meni aika ruuan laitroon ja tulot peittivät juuri ja

luuri kulut.
Ensimmäisenä vuonna majan kivrrö jäi muutenkin vähäiseksi. Kesäajeksi

omistaja oli pidättänyt paikan omaan käwtöönsä. Puutalkoot keväällä ja svksvl-
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lä eivät taas jäseniä kiinnostaneet. Piilovaarasta ei kuitenkaan haluttu luopua ja
johtokunta uhkaili harkitsevansa "muita keinoja' ellei talkoolaisia löyryisi.

Vielä seuraavanakin vuonna oli hiljaista. Nlaja toimi vain neljän jdsenerä-

retken tukikohtana, muna jotkut perheet alkoivat jo käyttää sirä yksiryisenä
retkipaiRanaan. Toiminnan piristämiseksi vhdisrys valitsi majaisdnnät vastaa-
maan paikasta. Aluksi virkaa hoitivat Eila ja Pertti Utriainen ja heidän jä.lkeensä

Viljo Ollikainen llodesta 1982 liihtien.
Vasta llosi 1982 toi muutoksen, kun vuokrasopimus muutettiin vmpäri-

vuotiseksi. Vil.jo Ollikaisen johdolla paikkaa alettiin kunnostaa viihtvisämmäk-
si. Vdliseiniä purettiin ja kalusteita kunnostettiin. Majaan saatiin näin yhteis-
tila, jossa mahtui vöpvmään kerralla parilq'mmenrä henkeä. Jdsenten lciyrtöön
ostettiin vene .ia pelastusliivejä. \hdisrys hankki myös Valkealammelle kalastus-
oikeuden viidelle plydykselle.

Piilovaaraan keskitettiin nyt runsaasti jäsentapahtumia. Osittain näiden an-
siosta vuoden 1982 aikana kirjattiinkin lähes kolmesataa kivijää, jotka osallis-
tuivat joko jiirjesterryihin talkoisiin, kevätriehaan (40 henkeä), juhannuksen
viettoon .ja syysretkeen tai käyttivät majaa omien retkiensä tukikohtana. Ongel-
miakin alkoi syntqä. Niiden välttämiseksi johtokunta teki majan kiytöstä tarkat
säännöt. Majaisännän tehtäväksi tuli huolehtia paikan kunnosta ja varausjärjes-
telyistä. Lis?iksi uusittiin lukkoja, koska avaimia oli joutunut ulkopuoliselle. Tie
suljettiin puomilla luvattomilta kulkijoilta.

Piilovaarasta tuli tämän j:ilkeen jiisenille suunnatun toiminnan keskeinen
paikka. Siellä otefiiin vasraan uutta vuorta ja vietettiin hiihtolomia. Vaellus-
retkillä se toimi hJvänä tukikohrana. Hiihtokautta voitiin .jatkaa Ilomantsissa,
kun Joensuun ympäristöstä lumet olivat jo sulaneet. Usein parhaat kelit olivar-
kin siellä vasta pääsiäisloman aikoihin, kun hangen pinta oli kovettunut kanta-
vaksi.

Innokkaimpien kevät alkoi Piilovaaran puu- ja siivoustalkoilla, joihin tulivat
mukaan yleensä Pogostan latulaisetkin. Helluntaisauna lämpisi myös majalla.
Juhannukseksi pyöräiltiin Piilovaaraan, elokuussa kiytiin kuuramore*ellä ia
syksyllä ruskaretkilla. Naiset .järjestivät hyöryliikuntana marja- ja sieniretkiä.
Rantakalaillat kuuluivat loppusyksyn ohjelmaan. Majan yhteisrilassa mahdut-
tiin jatkoilla hywin tanssimaan. Joulukuussa päästiin jo kokeilemaan jäiden
kestär.71.ttä ja tammikuussa tultiin "pakkasretkelle". Avantouintia toivoville
tehtiin avanto saunarantaan. Viettivärpä jotkut perheet tunnelmallisen joulun-
kin Iumisessa Piilovaarassa.

Toimintaa suunnårriin muutenkin Ilomantsiin. Alueen vesireitit tulivat tu-
tuiksi Ladun melo.jaryhm:ille. lhreisiä retkiä rehtiin Pogostan latulaisren kans-
sa. Myös vieraita kutsuttiin majalle. Huhtikuussa 1987 siella pidettiin Pohjois-
Karjalan latuyhdisrysten rapaaminen ja pilkkikilpailut sekii nuonna 1989 Savo-
Kar.jalan latualuepäivät.
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Piilouaaran maja oli jäsentoiminnan keskipisteeni hoho l98}Juuun. Ympäristön

uesistöt tu/jos;uat erinomaisct mahdollisuudet melonnan harastajille. Oiheal/a

retken uetaiät Eeu,z ia Matti Lauhbanen.

Tirnnelmallisia pikkuioulu Piilovaarassa vietettiin pienellä joukolla useita

kertoja Ensimmäinen koko vhdisryksen pikkuloulu toteutettiin vuonne 1989.

Viime iseen Piilovaaran pikkujouluun (1990) matkasi bussilla ja omilla autoilla
hankien keskelle 70 latulaista. Tärjolla oli joulupuuron ohella piirileikkejä,
yhreislaulua - sekä saunarannassa avanto. Pienet latulaiset lövsivät joulupukin
metsästä "kesäunilri' ja sieltä tämä kuljetertiin nuorion ääreen. "Tatä tunnel-
maa ei tauoita mistään muualta. Puurokin maistuu oihealta puuroba", huokalli
joku vanhempi jäsen.

Pogostan Latu luopui Piilovaarasta vuonna 1988, jonka jälkeen joensuulai-

set jatkoivat yksin paiken isäntinä. Viihryisä maja alkoi kuitenkin kiinnostaa
uudelleen varsinaista omistajaa. Vuokrasopimus sanottiin irti je runsaat kvm-
menen vuorta kestäneen Piilovaarakauden haikeita lopetta)aisilramia vietettiin
heinäkuussa 1991 .

Uutta majaa rvhdwtiin hakemran saman rien, murtr sopivla ei lähietäislv-
deltä tuntunur lövn'vän. Toisealta uudelle tuosikvmmenelle siirrvttäessä paino-
pisre oli siirrynvt jäsenkeske iswdestä ja eräretkeilystä suuriin vleisötapahru-
miin. Vaelluksesta kiinnostuneita varten sovitriin Pielisen Ladun metsähellituk-

+>



selta vuokraaman Miil<ikankaan ldmpän kä)tösrä slyskuun alusta 1991 l:ihtien.
Tämä maldollisuus kiinnosti kuirenkin vain muutamia jdseniä, jote n sopimus-
ta ei enää uusittu vuoden 1994 jalkeen.

* Mäkikankaan kämppä oli tullut tutuksi joensuulaisille pielisen Ladunja
Tunturiladun latukerho Kumpen perinneruokapäivistä. Ne olivat pohjois-Kar-
lalån latuväen yhreinen rapahtuma ja osoitus toiminnan monipuolisuudesta.
Myös Joensuun Latu oli mukana iäriestämdssä muuramana vuonna luonnon-
muonakursseja Mekikankaalla.

Perinne- .ja luonnonruokapäivillä opittiin tekemään maukasta ja perinreistä
ruokaa retkioloissa sekä käy.ttämän h1,r.:ilsi luonnosta ,a.ta..ia raaka-.irreita,
erityisesti marjoja .ja sieniä. Vuoden 1991 tunnelmista kerrottiin Joensuun Latu
lehdessä: Naisväen tehtäviin kuului valmistaa mvkvkeittoa, hapankaalikeinoa ja
sultsinoita. Tirlosta syntyi. Sulrsinat sulivat suussa .ja mykykeitto maisrui parem-
malta, kuin osallistujat lapsuudestaan muistivat. Miehet valmistivar rosvo-
paistia, naurishaudikl<aita ja haudutettuja perunoita sekä hiillosmuikkuja. Ilta-
nuotio pimenevässä slysillassa, hiillosmuikut ja kahvi sekit nuoriolaulut päätti-
vät onnistuneen päivän.

Aurinkoa ja kuutamoa Pyhäselalla

Pitkän laturetket suorittaminen \ysyi voimia ja vaati jonkin verran etukäreis-
harjoittelua. Kaikki hiihdon harrastajat eivät jaksaneet retkestä kiinnostua.
Joensuun Ladun johtokunnassa heräsikin 1980-luvun alussa ajatus tavallisille
sunnuntaihiihtäjille rarjottavasta tapahrumasta, joka muistutraisi hieman latu-
retkeä.

.Latulaiset itse olivat perinteisesti hiihdelleet kevätralvella pyhäselällä. Jäällä
näkvi usein myös muita kuntohiihtrijiä. Tdstä saatiin idea pysryttää kokeeksi
mehuasema Pyhäsaareen ja toteuttaa "aurinkohiihto".

Hiihtoa kokeiltiin ensimmäinen kerran yhtenä viikonloppuna vuonna 19g3
yhdessä Joensuun Hiihtoveikkojen kanssa. S*"reen rehri-in nuotiopaikka ja
mehuasema, jota Hiihtoveikot hoirivat lauanraina ja Joensuun Latu sunnuntai-
na. Täpahtumaa mainostettiin hieman lehdissä etukäteen. Ladun naiset kuljet-
tlvat nuotroaseman tarvikkeet ahkioissa veaäen saareen. Myöhemmin saariin
rvuksi moottorikelkar. Mehuaseman prlvelur orerriin heri .,esraan innosrunees-
ri ia ,,aareen saapui useir.r saroja hiihrijil.

Kevättalvella hanki kantoi mukavasri, joten latujen tekoon ei rarvirru suurra
ryöpanosta. Matka, noin l0 km suuntaansa (yhteensä 20 km) ei ollut kertasuo-
rituksena ylivoimainen. Neuvottelujen jälkeen kaupunki lupautui ajamaan
moottorikelkalla ladut sovittuina sunnuntaina hiihtäjiä varten. Myöhemmin
Pyhäsaaren lenkki on liitetry kaupungin latuyerkkoon ja avataan 1å- ja lumi-
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