
LIEKSAN INTO RY 90 VUOTTA. 1908 - 1998.

Merkittävä osa Lieksan historiaa.

Elämisen edellytykset, olosuhteet, ovat olleet vuosisadan vaihteessa eri-
laiset kuin tänään. Vapaa-ajan harrastustoiminta ei ole ollut kovin mo-
nipuolista. Mahdollisuuksia lieksalaisille ovat antaneet kiertokoulu, rip-
pikoulu, yötanssit, väkijuomien käyttäminen, kortinpeluu. Voimistelun ja 
urheilun kehittävä merkitys vapaa-ajan toimintaan nähden on huomattu jo 
varsin aikaisin. Niinpä Lieksan Into on perustettu marraskuussa 1908. Par-
haimmillaan sotien jälkeen on seuran toimintaan osallistunut yli 300 liek-
salaista.

Tänään vapaa-ajan harrastustoiminnan olosuhteet ja mahdollisuudet ovat 
toisenlaiset kuin vuosisadan vaihteessa. Urheilu- ja liikunta ovat edelleen 
varsin voimakkaasti kuvassa mukana. Niin on myöskin perinteikäs Lieksan 
Into toimintamuotojen muuttuessa vuosikymmenien saatossa.

Monien vuosikymmenien aikana intolaisten liikunta- ja kilpailulajeina ovat 
olleet voimistelu, paini, hiihto, nyrkkeily, yleisurheilu, lentopallo, 
pöytatennis sekä naytelmä- ja tanhuharrastukset. Nykyisin näkyvimmät 
toiminnat ovat kaukalopallo, salibady, kuntoliikunta , lasten ja nuorten 
urheilutoiminnat.

Lieksan Innon alkuvuosien pöytäkirjat eivät ole säilyneet. Lieksan 
Työväenyhdistyksen edustajien perustaman seuran paperit tuhoutuivat en-
simmäisen kerran 1920 työväentalon palossa. A1kuvuosien historia on 
kuitenkin yllättävän tarkasti Aarne Sarkkisen kokoamassa 50- vuotishis-
toriikissa. Seuran ensimmäisiä puuhamiehiä ovat olleet mm. Albin Ko-
ponen, Juho Pakarinen, Salomo Oinonen, Iivari Mustonen, Juho Komu-
lainen, Heino Kilpelainen.

Jo alkuvuosina Innossa oli MM- tason painija Taavi Tamminen joka 
harjoitteli Eemeli Rytkösen kanssa Pankakoskella harjoituspaikkana metsä, 
maton alla pehmikkeenä sammal. Kevyessä sarjassa Tamminen otti hopeaa 
Antverpenin MM- paineissa. Sijoittuminen hopealle kertoo Taavi 
Tammisen taidoista ja tahdosta päästä hyviin tuloksiin vaikeista 
harjoitusolosuhteista huolimatta.
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Sotavuodet koskettivat raskalla kädellä myös seuratoimintaa.

Vuoden 1918 sodan aikana seuran jäsenistä menhtyi 6 ja seuran omaisuus 
tuhoutui tai joutui kadoksiin. Seuran omaisuus tuhoutui 1934 
Työväentalon tulipalossa. 1939-1940 sodassa seura menetti jäsenistään 8 ja 
vuosien 1941-1945 sodassa menetti seura jäsenistään 7.

Innostumus voimistelu-, urheilu- ja 1iikuntatoimintaan ei kuitenkaan sam-
munut. Rauhan tultua jo vuonna 1946 Lieksan Intoa edusti TUL:n 1iitto-
juhlilla 98- hengen voimistelija ryhmä. Seuraavana vuonna seuran jäsen-
määrä ylitti 300.

Tulipalojen ja sotien tuhoista huolimatta Lieksan Innon pöytäkirjoja on 
säilynyt aina vuodesta 1916 saakka. Ryhtiä ja kansalaiskuntoa on vaalittu 
urheiluseuroissa jo siihen aikaan.
Innon pöytäkirja 29.1.1918 kertoo mm: Määrättiin ettei henkilö, jonka 
johtaja on määrännyt valiojoukkoon voimistelemaan, jos hän on ilman lail-
lista syytä myöhästynyt harjoituksista 15 minutista tuntiin saakka, niin hän 
on velvollinen maksamaan sakkoa 1 mk, tai koko illasta 2 mk.

Elokuun 14 päivän pöytäkirjaote vuodelta 1921 kertoo:
Otettiin käsiteltäväksi valitus P. Puumalaisen ja O.Gröhnin epäsiveellisestä 
käytöksestä iltamatilaisuuksissa. Päätettiin  antaa muistutus pöytökirjanot-
teella ja elleivöt sita tottele, ryhdytään tarmokkaampiin toimenpiteisiin.

Edellä tuli esille jo sotien jälkeinen vireä toiminta.Vielaä 1950 luvullakin 
intolaiset lähettivät edustusjuhliin lähes sadan hengen voimistelijaryhmiä. 
Seuran 50 -vuotisjuhlaa vietettiin 19.4.1959 voimistelu- ja näytelmäesitys-
ten kera. Puolen vuosisadan virstanpylvääseen seuran toimintaa luotsasivat 
puheenjohtajina: Pekka Timonen, Mikko Liimatainen Antti Pursiainen, 
Heikki Moilanen, Vainö Kuusisto, Albin Bröms, Onni Ikonen, Väinö Mör-
sky, Hannes Pyykönen, Lauri Rönkkö, Eino Kosonen, Yrjö Venäläinen, 
Suoma Repo, Sulo Torvinen ja Matti Pollari.
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1960 -luku on ollut vahvan toiminnan ja toisaalta muutoksen aikaa. Vu-
osikymmenen alussa urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä jaettiin 
valtakortteja ja sen vaikutukset heijastuivat myös Innon toimintaan. Niinpä 
vuoden 1961 vuosikokoukseen on osallistunut seuran 141 jäsentä, poissa 
kokouksesta on ollut vain 55 jäsentä. Äänestettäessä johtokunnan ehdotuk-
sesta liittyä jäseneksi TUK:n ja SVUL:n erikoisliittoihin ehdotus sai taak-
seenn 82 ääntä , vastaan 60. 
Päätöksen seurauksena TUL eroitti seuran jäsenyydestään 27.6.1961.

Urheilu- ja 1iikuntatoiminta jatkui monipuolisena. Painikilpailuja pidettiin 
säännöllisesti ja piirinmestaruuksistakin usein valtaosa tuli Lieksan In-
nolle. Yleisurheiljat ahkeroivat eri puolilla maakuntaa ja Innolla oli vi-
estijuoksujoukkuetakin lähes jokaiselle matkalle. Lentopalloilijat hallit-
sivat pitäjäsarjaa ja ottelivat myös Lentopalloliiton silloisessa B  sarjassa. 
Pöytätennispelaajat menestyivät hyvin maakunnan ulkopuolellakin. Nuor-
iso voimisteli ja tanhusi, huvitoimikunta hankki varoja arpajaisilla ja ilta-
milla. Seuratoiminta oli vireää osallistumisen ja " elämisen" henkeä.

Innon puheenjohtajina 1960 luvulla olivat: Vainö Kuusisto, Reino Sorjon-
en, Sulo Repo, Matti Pollari, Risto Karvonen ja Arttu Sarkkinen.

1970 -luku kaynnistyi Arttu Sarkkisen vetamänä ja puheenjohtajina 
toimivat sitten Esa Horttanainen, Pekka Aho, Martti Kokkonen, Suoma 
Repo ja vuodesta 1985 alkaen nykyinen puheenjohtaja Herkko Sottinen.

Seuran perinteinen vahva laji, paini loppui vähitellen saliongelmien 
vuoksi. Samalla voimailulajien laajapohjainen harrastus Lieksassa supistui 
yleisesti. Tapiolan tanteret harjoituspaikkoineen eivät ole innostaneet 
nuoria voimailulajien harrastamiseen karhukaupungissakaan.

Lieksan Into liittyi 1970 luvun lopussa SVUL:n jäseneksi Todettakoon etta 
Into on kuulunut jäsenenä Suomen Urheiluliittoon vuosina 1908-1917 ja 
TULn perustamisen jälkeen 1918 seura liittyi Työväen Urheiluliittoon.
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Seuran 80 vuotisjuhlan jälkeen toiminta jatkui vireänä ja vilkkaana. 
Kaukalopallopuulaakin järjestämistä jatkettiin ja osanottajia on ollut vu-
osittain 14 - 16 joukkuetta joissa harrastajia 200 - 250. Lieksan Into liittyi 
1991 Suomen Kau kalopalloliittoon. Voimakas panostus Kaukalopalloon 
antoi hyvän tuloksen seuran junioreiden noustessa yhdeksi Suomen 
kärkiseuroista. Salibandytoiminta alkoi vuoden 1992 aikana ja vuosittain 
on järjestetty salibandyturnauksia kaksi kertaa harrastajamäärän ollessa n. 
200. Vuoden 1995 aikana alkoi nuorten salibandytoiminta missä on 
mukana n. 150 harrastajaa.

Kaukalopalloon, erityisesti nuorten toimintaan panostaminen kannatti sillä 
seuran 90 -juhlavuotena voi . juhlia A junioreiden ja C junioreiden kauden 
päättymistä SM- pronssi mitaleihin. Laaja junioritoiminta antaa uskoa lajin 
tulevaisuuteen sekä seuraväelle uusia haasteita tuleville vuosille.

Lieksan Innon johtokunta 1998 on seuraava: Puheenjohta ja Herkko Sot-
tinen, sihteerirahastonhoitaia Otto Ryynänen, jäsenet Risto Ikonen, Matti 
Ikonen, Päivi Ryynänen, Matti Ryynänen, Otto Sottinen ja Kari Tuomain-
en.

Lieksan Innon 90 - vuotinen toiminta on antanut henkistä ja fyysistä 
vireyttä sekä miellyttäviä elämyksiä tuhansille lieksalaisille. Nuorten 
urheilun - ja liikunnan hyväksi seuran riveissä on uurastanut satoja lieksal-
aisia johtokunnan jäseninä, valmentajina, ohjaajina ja toimitsijoina.

Heidän nimensä ovat historian lehdillä, seuran pöytäkirjoissa, seuran toi-
mintakertomuksissa ja ihmisten mielissä. He tulevat esiin myös seuran 90 -
vuotishistoriikissa minkä valmistuminen vie vielä jonkin aikaa.

Niin seurojen, järjestöjen kuin ihmistenkin työssä on nousu ja laskukausia. 
Tänään voimme todeta että 140 jäseninen Lieksan Into on vuosikymmeni-
en kuluessa tehnyt hyvin merkittävää työtä liikunnan, urheilun harrastajien 
ja muun yhteiselon harrastajille järjestäessään erilaisia tilaisuuksia kehit-
tävään, terveeseen vapaa-ajan toimintaan.

Arttu Sarkkinen 7.11.1998.



Lähteet:
- 50 -vuotta Lieksan Työväen V- ja U Seura Into, Aarne Sarkkinen.
- Lieksan Työväen V- ja U Seura Into 1908 – 1968, Arttu Sarkkinen.
- Lieksan Into 80 - vuotta 1908 – 1988, Paavo Aho
- Seuran toimintakertomukset ja pöytäkirjat.


