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Kolin huipulla
KUVA: SALLA SEESLAHTI

Karelianismin uusi tuleminen

Tämä historiikki on osa Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n 125-vuotisjuhlavuotta ja Karelianismin uusi 
tuleminen -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa paikallisia ihmisiä ja matkailutoimijoita 

löytämään kulttuuriaarteet, joista voidaan ammentaa tarinoita ja tuotteita tämän päivän matkailijoille. 

Hanketta tukee Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Tulevaisuusrahasto. Kunniajäsen lehtori Jouko 
Kälviäisen merkittävä lahjoitus ja yhdistyksen arkistosta huolehtiminen mahdollistivat hankkeen 

toteutuksen sekä historiikin kirjoittamisen. 

Kiitämme jokaista jäsentä vuosien varrelta arvokkaasta panoksesta ja mukanaolosta.  
Kiitämme retkillä mukana olleita mukavista ja ikimuistoisista hetkistä sekä yhteistyökumppaneita 

yhteisestä työstä Pohjois-Karjalan matkailun hyväksi.
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ALKUSANAT

Arvoisa lukija ja matkailun ystävä

Tervetuloa matkalle Pohjois-Karjalan matkailun histo-
riaan ja kohti tulevaa. Matkailutoimiala kasvaa maail-
manlaajuisesti yhä nopeammin, matkailusta on tullut 
osa arkea ja arjen haaveita. On entistä tärkeämpää 
pohtia matkailun merkitystä ja vaikutusta ympäröi-
vään luontoon ja itse ihmisiin. 

Matkailijoita Suomeen saapui jo keskiajalla ja otteita 
matkapäiväkirjoista löytyy 1700-luvulta alkaen. Tuol-
loin Suomen syrjäisemmät kolkat näyttäytyivät vierail-
le kesyttömän luonnon ja turmeltumattomien, jopa 
barbaaristen, ihmisten erämaina. Elias Lönnrotia ja 
muita kansanperinteen kerääjiä saamme kiittää, että 
”alkukantaisen” kansan rikas runo- ja kulttuuriperintö 
kirjattiin ylös ja tehtiin tunnetuksi, osin toki myös itse-
näisyysaatteen siivittämänä.

Kalevalaisen maailman ja runonlaulun innoittamina 
Pohjois-Karjalaan saapuivat karelianistit, kansainväli-
sestikin tunnetut taiteilijamme, etsimään inspiraatiota 
koskemattomasta luonnosta ja kesyttömän kansan pa-
rista. Millaisia lienevät kohtaamiset olleet, sitä voim-
me osin vain arvailla. Karelianisteja voimme kiittää 
erityisesti Kolin tunnetuksi tekemisestä ja nostamises-
ta kansallismaisemaksi.

Karelianisteja seurasivat matkailijat ja ensimmäi-
set matkailuyhdistykset syntyivät ottamaan kantaa 
matkailijoiden palveluiden puolesta sekä myös niitä 
tuottamaan. Suomen Matkailijayhdistyksen Joensuun 
haaraosasto perustettiin vuonna 1893. Osastosta on 
muotoutunut vuosien varrella Pohjois-Karjalan Mat-
kailu ry, joka on nyt vanhin toimivista matkailijayh-
distyksistä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on 
edelleen tuolloin julkilausuttu tavoite: ”Herättää miel-
tymystä sekä omissa asukkaissa että ulkomaalaisissa 
matkustuksiin tässä maassa ja siten laajentaa maan, 
luonnon ja kansan tuntemusta.” 

Matkailuyhdistystoiminnan veteraani ja yhdistyksen 
kunniajäsen Jouko Kälviäinen tuumaa historiikkimme 
henkilökuvassa, että ”matkailu jos mikä on yhteispeliä 

ja erilaisia toimijoita tarvitaan aina”. Joukon varsinai-
nen työura oli muualla, mutta aatteen paloa riitti mat-
kailun edistämiseen. Matkailu jos mikä voi yhdistää 
erilaisia ihmisiä ja kokonaisia kansoja, ja jotta näin 
käy, ammattilaisten lisäksi tarvitaan myös intomielisiä 
kansalaisia ja heitä yhdistäviä tahoja.

Mihin Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n polku juhlavuo-
den jälkeen johtaa? Se on kiinni meistä kaikista, jotka 
haluamme olla mukana tekemässä tunnetuksi koti-
maan ja tämän maakunnan kaunista luontoa, rikasta 
kulttuuria ja omaperäistä kansaa. Matkailukohteen 
hengen ja sisällön luovat juuri paikalliset ihmiset, jot-
ka matkailija ja tämän päivän karelianisti kohtaa. Me 
toivotamme vieraat tervetulleiksi, laitamme lauluksi ja 
katamme karjalanpiirakat pöytään.

Joensuussa 31.8.2018

Marja Tiittanen 
PUHEENJOHTAJA  

Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Puheenjohtaja Marja Tiittanen kohottaa maljan 
yhdstykselle uudistuneessa Botaniassa.
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Suomen Matkailijayhdistys ry:n  
Joensuun haaraosasto
1890-LUKU

Suomen Matkailijayhdistys ry perustettiin vuonna 1887 ja sen Joensuun haaraosasto aloitti toi-
mintansa vuonna 1893. Taustalla oli vahva suomalaisuusaatteen nousu, joka velvoitti oman maan 
kansalaisia tutustumaan kotimaahansa. Tällöin herättiin tilanteeseen, ettei ollut tarjolla opaskir-
joja, aikatauluja eikä muutoinkaan tietoa kotimaan matkakohteista. Myös majoituspaikkojen taso 
antoi toivomisen varaa. Matkailijayhdistys tarttui toimeen matkailutietouden levittämiseksi ja 
matkailukohteiden tason nostamiseksi.

Ensimmäinen maininta Joensuun haaraosaston  toi-
minnasta löytyy Suomen Matkailijayhdistyksen 

vuoden 1894 vuosikirjasta, jonka mukaan osaston 
ensimmäisenä puheenjohtajana – esimiehenä, jota 
nimitystä myös käytettiin – oli pankkitirehtööri Axel 
Alfthan. Sihteerin tehtäviä hoiti apteekkarin rouva 
Lydia Olsoni. Ensimmäisen vuoden jäsenmäärästä ei 
vuosikirjassa ole mainintaa. Samassa yhteydessä tode-
taan Nurmeksen-Pielisjärven-Juuan haaraosaston ole-
massaolo ja sen päätarkoitus: “Matkailumajan saami-
nen Kolin kukkulalle”. Asiaa käsiteltiin vuoden 1895 

vuosikokouksessa, johon Nurmeksen haaraosasto oli 
laittanut Kolin tuvan piirustukset nähtäväksi. Yhdistys 
päätti käynnistää keräyksen majan hyväksi. Maininta 
jäsenmäärästä on vuoden 1895 vuosikirjassa, missä 
sen todetaan “supistuneen edelleen kahdestatoista”.

Korkeat paikat houkuttavat

1800-luvun loppupuolen toiminnasta löytyy mainin-
toja, joiden mukaan jäsenten keskuudessa on uudel-
leen herännyt ajatus näkötornin saamisesta kaupungin 

Kolin matkailumaja, 1900-luvun alku
Ensimmäisen matkailumajan rakentaminen Kolin huipulle oli melkoinen 
voimainponnistus pieneltä SMY:n Pielisjärven haaraosastolta.

KUVA: SUOMEN MATKAILULIITON ARKISTO, KANSALLISARKISTO
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läheisyydessä olevalle Tikkamäelle tai Pesolansalmes-
sa olevalle Tikkasaarelle. Myös Pärnävaaran hyväksi 
osasto halusi tehdä jotakin.

Vuoden 1896 vuosikertomuksessa todetaan:

”Vuosi 1896 ei ole ollut haaraosastolle missään 
suhteessa merkillinen. Kysymystä näkötornin ra-
kentamisesta Tikkamäelle, jota jo vuonna 1895 
oli hiukan puuhattu, ja minkä tornin piirustus ja 
kustannusarvio on jo tehty, ei ole voitu saada sen 
edemmäksi, koska kysymys sen alan pakkaluo-
vutuksesta kaupungin puolesta ei ollut ratkaistu. 
Mutta myös siinä tapauksessa, että yllä mainitusta 
tapahtumasta ei tulisi mitään, niin ei kuitenkaan 
se, mitä tätä asiaa varten on uhrattu, ole hukkaan 
mennyt, kun haaraosasto luultavasti aikaisemmin 
taikka myöhemmin koettelee saada tuommoisen 
näkötornin rakennetuksi Tikkasaarelle Pesolan-
salmessa, mistä näköala hyvin paljon muistuttaa 
Punkaharjun näköalaa. Pärnävaara Liperin pitä-

jässä kuuluu myös Joensuun haaraosaston piiriin, 
ja on sen tähden myös sitä varten jotakin tehtä-
vä. Mutta tätä nykyä haaraosaston varat eivät riitä 
suurenmoisiin puuhiin. Enemmän kuin mitä tuloja 
on ollut on mennyt muihin paikkoihin; on mennyt 
eteläänpäin, on mennyt pohjaanpäin, kaikki mat-
kailija-asian edistämiseksi. Helsingin päätoimikun-
nalle on lähetetty säännöissä määrätty kolmas osa 
kaikista haaraosaston jäsenmaksuista, 35 S:mk.; 
Pielisjärven haaraosaston rakennuspuuhia varten 
Kolivaaralle on Joensuun haaraosasto uhrannut sen 
varoihin katsoen melkoisen summan 100 S:mk. 
Bruttotuloja on taas on ollut vaan 105 S:mk, jäsen 
maksuja sekä 3:50 p. Korkoa pankkiin juokseval-
le tilille pannuista varoista. Haaraosasto taitaa siis 
voida hyvitellä itseänsä sillä toivolla, että se puoles-
tansa on vetänyt kortensa matkailija-asian hyväksi. 

Joensuu 2. p. maaliskuuta 1897.
J.L. Boehm
Joensuun haaraosaston asiamies”

Karjalatar, 09.06.1894, nro 59, s. 1
”Turisti” alkoi ilmestyä jo 1890-luvun lopulla.  
Aikataulutietoutta tarvittiin.

KANSALLISKIRJASTON DIGITOIDUT AINEISTOT

Karjalatar, 17.06.1899, nro 68, s. 2
Uusia jäseniä houkuteltiin mm. ilmaisella vuosikirjalla. 

KANSALLISKIRJASTON DIGITOIDUT AINEISTOT
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Karttoja 1894
Ensimmäinen kattava kotimaan matkaopas julkaistiin vuonna 1894. Opaskirjan 
liitteenä oli karttoja, joissa myös nykyinen Pohjois-Karjala oli edustettuna.

SUOMEN MATKAILULIITON ARKISTO, KANSALLISARKISTO

Koli ja Pamilonkoski ykköskohteita 

Kolin hyväksi tehty uhraus voidaan todeta vuoden 
1896 tilien kopiosta. Tileistä käy ilmi myös, että 105 
markkaa koostuu 35 henkilön maksamasta kolmen 
markan jäsenmaksusta. 

1890-luvun puolivälissä haaraosasto käynnisti kes-
kustelun matkailureittien aikaansaamisesta Joensuun 
kautta Pamilonkoskelle, Nurmekseen ja sieltä edel-
leen Kajaaniin. Yhdistys myös kantoi huolta joensuu-
laisesta matkustajahotellista, jonka taso ei tuntunut 
riittävän matkustavaisille. Karjalatar 21.5.1898: 

“On tullut valituksia siitä, että kaupungin ainoa 
suurempi matkustajahotelli ei läheskään tyydytä 
niitä vaatimuksia, joita jo nykyään kaupungin ho-
telleille asetetaan. Tästä valitettavasta seikasta on 
haaraosastolle keskustoimikunnaltakin tullut huo-
mautus. Haaraosasto ei ole tähän asti epäkohdan 
parantamiseksi voinut tehdä muuta kuin että se on 
saattanut nämä haaraosaston mielestä täysin oi-
keutetut valitukset asianomaisen ravintolan omis-
tajan tietoon.” 

Lisäksi todetaan, että uuteen kaupungintaloon on 
suunnitteilla huoneita matkustavaisille ja että Ilosaa-
ren raittiusravintola näkötorneineen tarjoaa virkis-
tymispaikan luonnonihanalla paikalla. Valitettavasti 
vuonna 1895 painetussa Suomen Matkailijayhdistyk-
sen matkaoppaassa ei ollut mainittu Ilosaaren tietoja.

Maakunnan matkailijamääriä vuosisadan lopun toi-
mintakertomukset valottavat sen verran, että vuonna 
1898 Kolilla todetaan käyneen 500 matkailijaa, “jou-
kossa ulkomaalaisiakin”. Kovin optimistisia odotukset 
eivät tässä suhteessa kuitenkaan olleet, koska vuoden 
1900 toimintakertomuksessa todetaan:

“Joensuun kaupungin lähiseudut eivät luontonsa 
puolesta yleensä ole sellaisia, että ne voisivat vetää 
puoleensa mitään tuntuvampaa matkailijatulvaa, 
jonka tähden haaraosastollekaan ei näy tarjoutu-
van mitään varsinaista tehtävää. Pamilonkoskikin 
on liian kaukana.”
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Karjalatar, 27.05.1905, nro 60, s. 3
Tikkamäelle tarvittiin ehdottomasti näkötorni. 

KANSALLISKIRJASTON DIGITOIDUT AINEISTOT

Joensuu 1900-luvun alussa, postikortti
Joensuu on aina ollut leimallisesti siltojen kaupunki.

POSTIKORTTI SIRPA SULOPUISTON YKSITYISARKISTO

Pamilonkosket, postikortti, 1900-luvun alku
Pamilonkosket oli Kolin ohella 1900-luvun alun 
huippukohde Pohjois-Karjalassa.

POSTIKORTTI SIRPA SULOPUISTON YKSITYISARKISTO
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Merkintöjä tilikirjasta 1898
Tilikirja vuosilta 1866-1958 antaa yksityiskohtaista 

tietoa yhdistyksen toiminnasta.

POHJOIS-KARJALAN MATKAILUYHDISTYKSEN ARKISTO

JÄSENET

Vuonna 1894 haaraosaston johtokunnan puheen-
johtajana oli pankkitirehtööri Axel Alfthan ja mui-
na johtokunnan jäseninä herra T. Könönen, tohtori 
B. Nordström, neiti L. Ryynänen ja rouva L. Ol-
soni, joka oli myös osaston sihteerinä. Axel Alft-
han toimi puheenjohtajana vuosina 1893-1895. 
Vuodelta 1896 löytyy maininta, jonka mukaan Jo-
ensuun haaraosaston esimiehenä oli J. L. Boehm. 
Asiamiehet Joensuun haaraosastossa v. 1896 oli-
vat Axel Alftan, K. Cannelin, J. L. Boehm, B Noh-
rström ja Lina Suihko. Osaston jäsenmäärä vaihte-
li 1890-luvun lopulla 30:n ja 40:n välillä.

Joensuun haaraosaston jäsenet 1898

Vakinainen jäsen: Cannelin Knut, tohtori, lehtori

Vuosijäsenet: Aarne H, maisteri/ Alftan Axel, 
pankintirehtööri/ Andersin Walter, varatuomari/
Armstrong Adolphe, sahanisännöitsijä/ Aspelund 

W, rautatien aseman päällikkö/ Boehm J.L., kol-
lega/ Broms K.E., pankinkomisarius/ Hagman 
Tyko, maisteri/ Hemmer Hjalmar, proviisori/ Hir-
vonen Simo, neuvosmies/ Holopainen E. Maisteri/ 
Hällström H. , tohtori/, Hämäläinen W., kauppias/ 
Judin K., kauppias/ Judin I., konttoristi/ Kotilainen 
P., kauppias/ Könönen T., vakuutusyhtiön asia-
mies, Müller Fritz, pankinkassööri/ Neovius O.W., 
tohtori, lehtori/ Neppenström Arvid, konttoristi/ 
Nissinen kalle, asioitsija/ Nohrström K.B., piirilää-
käri/ Nysten J.A., pormestari/ Olsoni H., apteekka-
ri, Olsoni Lydia, apteekkarin rouva/ Oppman Os-
kar, apteekkari/ Parviainen S.F. kaupunginlääkäri/ 
Parviainen Idor, kauppias/ Snellman Walter J., toh-
tori, lehtori/ Suikko Liina, neiti/ Turunen T., pan-
kintirehtööri/ Walle D.A., lyseon lehtori/ Waronen 
Antti, prokuristi/ Wäyrynen J., kauppias, yhteensä 
38 jäsentä.
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Ehdotuksia ja omia toimia
1900- JA 1910-LUVUT

Kolin tunnettuus lisääntyi karelianistien myötä. Komeat kukkulat olivat kuitenkin vaikeasti saavu-
tettavissa ja niin Joensuun haaraosasto tarttui toimeen moottoriveneliikenteen käynnistämiseksi 
Kolin ja Vuonislahden välillä. Joensuutakin haluttiin kunnostaa ja kaunistaa matkailijain silmien 
iloksi sekä aloittaa kotimajoitus kaupungissa.

1900-luvun alku näyttää ollen Matkailijayhdistyk-
sen toiminnassa enemmänkin hiljaiseloa. Joita-

kin aloitteita toki tehtiin mutta omaa toimintaa oli 
vähänlaisesti. Valtakunnallisen Suomen Matkailija-
yhdistyksen tarjoamat jäsenedut ilmeisesti houkutti-
vat pysymään haaraosaston jäseninä, olihan tarjolla 
matkaopaskirjallisuutta ja alennuksia eri liikennevä-
lineissä. Paikallisestikin alkoi olla tarvetta Joensuuta 
ja Pohjois-Karjalaa esittelevälle infomateriaalille. Yh-
distys teki vuonna 1901 Joensuun kaupungin valtuus-
miehille ehdotuksen Joensuun kartan painattamisesta 
matkailijoiden tarpeisiin. Tämä tosin ei ollut ensim-
mäinen kerta, jo 1890-luvun lopulla oli puututtu sa-
maan tarpeeseen. Ehdotus ei kuitenkaan mennyt läpi 
kaupungin päättävissä elimissä.

Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikirjoissa vuosilta 
1910-1911 on Joensuun haaraosaston kohdalla mai-
nittu ainoastaan, ettei osasto toiminnan puuttumisen 
vuoksi ole tehnyt vuosikertomuksia. Jäsenmäärä vaih-
teli näinä vuosina 25:stä 40:een. 

Säännöllistä moottoriveneliikennettä Kolille

Matkailijayhdistyksen pöytäkirjat ja vuosikertomukset 
mahdollistavat vuosien 1912-1936 lähemmän tar-
kastelun. Vuoden 1912 vuosikokouksessa päätettiin 
kääntyä kirjelmällä Nurmeksen, Pielisjärven ja Kolin 
matkailijayhdistysten puoleen “matkailijamoottorin 
hankkimiseksi välittämään säännöllistä matkailijalii-
kennettä Vuonislahden ja Kolin välillä”. Osasto suun-
nitteli lahjoittavansa pääseuralle 500 mk ja lisäksi anoi 
Joensuun kaupungilta 300 markkaa viinavoittovarois-
ta kyseiseen tarkoitukseen. Aloitteet lähtivät elämään 
omaa elämäänsä ja johtivat siihen, että haaraosasto 
itse käynnisti liikenteen Pielisellä kesällä 1914. Osas-
to aloitti kaksi kesää kestäneen säännöllisen liikenteen 
pääyhdistyksen sihteerin, insinööri Bergin luovutet-
tua tarkoitusta varten “yksityisomaisuuttaan matkai-
luaatetta palvelemaan” eli oman moottoriveneensä. 
Ukko-Koliksi nimettyyn veneeseen sai ottaa kerralla 
kaksikymmentä matkustajaa. Toiminta jäi kuitenkin 
tappiolliseksi, mihin osaltaan vaikuttivat kilpailevien 
yrittäjien edullisempi liikenne sekä yllättävän korkeik-
si muodostuneet kustannukset. Ihmetystä herätti pai-
kallisten merenkulun tarkastajien vaatimus kahdesta 
työntekijästä, perämiehestä ja koneenhoitajasta. Tämä 
tuntui kohtuuttomalta, sillä isommissakaan veneissä ei 
muualla Suomessa yhdistyksen mielestä tarvittu kuin 
yksi henkilö ja lisäksi korkeintaan “joku poikanen ra-
hastamista varten kulkuaikana”. 

Ensimmäisenä liikennöintikesänä Ukko-Koli -mootto-
riveneen päällikkönä toimi laivuri Otto Uljas Kemi-
läinen Viipurista ja koneenhoitajana joensuulainen J. 
Turunen. Alus oli liikenteessä juhannuksesta elokuun 
loppuun, minkä jälkeen se tuotiin talvehtimaan Jo-
ensuuhun. Kevätkesällä 1915, kun alusta vietiin Jo-
ensuusta Kolille, sattui Kuurnan kanavan yläpuolella 
potkurin irtoaminen ja vene joutui olemaan viikon 
korjattavana. Liikennöinti Vuonislahden ja Kolin vä-
lillä alkoi kesäkuun alussa ja jatkui aina syyskuun Karjalatar, 19.02.1901, nro 21, s. 1

KANSALLISKIRJASTON DIGITOIDUT AINEISTOT
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Ukko-Koli -moottorivene
Ukko-Koli siirtyi Joensuun haaraosastolta SMY:lle 
vuonna 1916. Kuva vuodelta 1936.  

KUVAAJA PIETINEN, MUSEOVIRASTON KUVAKOKOELMA

Karjalatar, 23.05.1914, nro 56, s. 2
Koli-moottoriveneeseen haetaan henkilökuntaa.

KANSALLISKIRJASTON DIGITOIDUT AINEISTOT

18:een päivään saakka. Moottorivenettä ohjasi laivuri 
Otto Mäkelä Kuopiosta, poikanen apunaan. 

Ukko-Koli liikennöi Vuonislahden ja Kolin väliä kah-
desti päivässä siten, että vuorot oli sovitettu Joen-
suu-Nurmes junien aikatauluihin. Karjalattaressa ol-
tiin 19.6.1915 toiveikkaita: 

“Katsoen siihen, että matkailijayhdistys on koetta-
nut järjestää matkailijain pääsyn Kolille sekä olon 
siellä mahdollisimman mukavaksi, voidaan odot-
taa, että Koli tänä kesänä tulee varsin paljon käyte-
tyksi matkailupaikaksi.”

Kun muistamme, että Eurooppa oli tuohon aikaan 
varsin sekasortoisessa tilassa, ei ole ihme, että hinnat 

nousivat ja polttoaine kallistui muiden mukana. Ih-
misten matkustushalukkuus ei ollut odotetulla tasolla 
ja pettymysten siivittämänä yhdistys joutui toteamaan, 
että kahden kokeilukesän tappioiden jälkeen sen ei 
enää ollut mahdollista pitää yllä sinänsä erittäin tar-
peellista moottoriveneyhteyttä.

Koli–Vuonislahti-yhteyden hoitamiseksi kokeiltiin vie-
lä yhtä keinoa: päätoimikunta tarttui asiaan ja ryhtyi 
ylläpitämään kyseistä liikennettä kesällä 1916. Laivaa 
ohjasi insinööri Sigmund Schalin ja haaraosasto avus-
ti voimiensa mukaan esim. polttoaineen hankinnas-
sa. Keskusjärjestö saikin liikenteen sujumaan ja haa-
raosasto joutui toteamaan: 

Karjalatar, 06.07.1915, nro 74, s. 4
KANSALLISKIRJASTON DIGITOIDUT AINEISTOT



13

Karjalatar, 18.01.1910, nro 6, s. 4
Suomen Matkailijayhdistys keräsi tietoja majoitusliikkeistä.

KANSALLISKIRJASTON DIGITOIDUT AINEISTOT

“Haaraosaston asian hyväksi tekemät uhraukset ei-
vät siis näinkään ole jääneet hedelmiä kantamatto-
miksi, vaikkakin sen epäkiitolliseksi tehtäväksi jäin 
ns. oppirahojen maksaminen.” 

Parannusehdotuksia matkailukohteisiin

Joensuun haaraosasto aloitti 1910-luvulla keskustelun 
mm. Karjalan radan matkustajavaunujen mukavuu-
den lisäämisestä ja “automobiililiikenteen” aikaansaa-
misesta matkailulinjalle Nurmes-Kajaani. Osasto teki 
aloitteita myös sillan saamiseksi Joensuun Ilosaares-
ta Ruutisaareeen ja viimeksi mainitun omistamiseksi 
puistoalueeksi, kaupungin puistoalueiden siistimi-
seksi ja kaupungin matkailijakotien saamiseksi kai-
kin puolin parempaan kuntoon. Esityksissä tuli esille 
myös tarve saada kaupunkiin uusi ja ajanmukainen 
matkailuhotelli ja “kesä-ulko-ravintola”. Näkötorni-
asiaa pidettiin myös vireillä. Osaston kokouksissa 
tuli esille myös ajatus retkien järjestämisestä Pärnä-
vaaralle, Pamilonkoskelle, Puntarikoskelle ja muille 
lähitienoiden nähtävyyspaikoille. Maakunnasta tuli 

joitakin ehdotuksia uusista nähtävyyskohteista, joiden 
joukossa oli Juuan vanhauskoisten luostarin alue. Kar-
jalattaressa oli helmikuussa 1914 Veikko Kyanderin 
laatima kirjoitus, jossa hän ehdotti, että matkailijayh-
distys ottaisi alueen huostaansa ja kunnostaisi sen pai-
kallismuseoksi. Tuohon aikaan Pyötikön alue kuului 
tukkuliike Cederbergille. 

Karjalattaressa oli 6.5.1915 yhdistyksen puheenjohta-
jan Ari Pitkäsen allekirjoittama vetoomus, jossa hän 
ilmaisi huolensa vähäisistä majoituspaikoista. Tähän 
saattaisi olla apua yksittäisten ihmisten tarjoamista 
majoituspalveluista. Ilman muuta oli selvää, että:

“Hyvien liikepaikkojen varrella olevat seudut ovat 
kesävierailupaikkoina halutuimpia, mutta mahdol-
lista on, että syrjäisemmätkin luonnon kauniit ja ter-
veydellisesti tunnetut seudut houkuttelevat hiljaisia 
seutuja rakastavia matkailijoita luokseen, joten vas-
tauksia odotetaan kaikkialta maakunnasta”. 

Näin siis yritettiin käynnistää ensimmäinen homestay/
airbnb Pohjois-Karjalassa!

Matkailulehti 1905
Koli kelpasi kansikuvaksi jo 1900-luvun alussa.  

SUOMEN MATKAILULIITON ARKISTO, KANSALLISARKISTO
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JÄSENET

Vuosien 1900-1920 välisenä aikana yhdistyksen 
johtokunnan jäseninä toimivat ainakin tohtori 
Knut Cannelin, maisteri K.B. Nohrström, maisteri 
J.L. Boehm, kapteeninrouva Liina Asikanus, kol-
leega Gabriel v. Pfaler, pankinjohtaja T. Turunen, 
apteekkari Oskar Oppman, lehtori Aaro Markka-
nen, maisteri Antti Sarvi, sanomalehdentoimittaja 
Juhani Jalanne, tullinhoitaja M. Ericsson, pankin-
johtaja W. Cederberg, apteekkari Hugo Olsoni, 
kultaseppä A.M. Koivula, eläinlääkäri H.V. He-
lander, toimittaja Ari Pitkänen, kultaseppä A. M. 
Koivula, kauppias J. Hakkarainen, leipuri J. Kahila, 
maisteri A.L. Hintikka, eläinlääkäri U. Helander, 
tohtori O.A. Kosonen, monttööri Riku Käkelä ja 
kirjakauppias Joosua Rahell.

Vuoden 1904 jäsenluettelo

Vakinainen jäsen: Cannelin Knut, tohtori, lehtori

Vuosijäsenet:

Alftan Axel, bankdirektör/ Andersin K, maanmitta-
ri/ Anderson K., kontorist/ Asikanus I, kapteenin-
rouva/ Aspelund Wäinö, stationinspektor/ Broms 
Ernst, bankkomissarie/ Cederberg, C.J., kauppi-
as/ Cederberg, W., ylioppilas/ Ericsson M., tull-
förvaltare/ Göös A.F., postinhoitaja/ Hämäläinen 
W., kauppias/ Judin K., kauppias/ Kotilainen P., 
kauppias/ Krook, K.G., häradshövding/ Lampinen 
Niilo, opettaja/ Markkanen Aaro, lehtori/ Nep-
penström Arvid, kauppias/ Nordlund W., lehtori/ 
Nysten Ernst, justitierådman/ Olsoni H., apoteka-
re/ Olsoni Lydia, fru/ Oppman Oskar, apotekare/ 
Paqvalen K. Feliks, maanmittari/ Parviainen P.P., 
kauppias/ Parviainen S.F. piirilääkäri/ v. Pfaler 
Gabr., lyceikollega/Ronimus J.W., lehtori/Runs-
tén Emil, bankkassör/ Turunen T., pankinjohtaja/ 

Uimonen I., pankinkassööri/ Walle Axel, rehtori/ 
Waronen Antti, prokuristi/ Wiik Antti, kaupungin-
lääkäri/Wikström, K.H.M., kolleega/ Östberg K., 
kollega. Yhteensä 37 jäsentä.

Vuoden 1912 jäsenluettelo

Vakinainen jäsen: Cannelin Knut, lyceirektor

Vuosijäsenet:

Ahokas Tuomo, valokuv./ Anderson Karl, proku-
risti/ Asikanus Liina, rouva/ Bask Uno, agronomi/ 
Björklund K.A. telegr.rev./ Boström E., proviiso-
ri/ Cederberg Ari, agronoomi/ Cederberg Väinö, 
pankinj./ Ericsson M, tullinhoitaja/ Fabricius Hj., 
forstmästare/ Göös A.F., postinhoitaja/ Heinonen 
A., kauppias/ Helander H.W., eläinlääk./ Hiltunen 
Otto, konttoristi/ Holmström Hildur, neiti/ Ipatoff 
W.A., kauppias, Jalanne J., toimittaja/ Johansson 
G., telegrafisti/ Jonsson Rudolf, hotellinom., / Judin 
K., kauppias, Järvinen K., insinööri/ Kivilinna M., 
maisteri/ Koivula A.M., kultaseppä/ Kosonen O.A., 
lääkäriKotilainen P., lääkäri/ Krook K.G., lääkäri/ 
Käkelä R. , palomestari/ Lackström Alma, kirja-
kauppias/ Laine Augusta, rouva/ Laine Johannes, 
lehtori/ Lampinen N.E., lehtori/ Markkanen Aaro, 
lehtori/ Neppenström Alma, rouva/ Neppenström 
Arvid, kauppias/ Nordlund W., lehtori/ Nybergh 
H., insinööri/ Olsoni Hugo, apteekkari/Olsoni 
Lydia, rouva/ Paqvalen K.F., insinööri/ Parviainen 
P.P., kauppias/ Parviainen S.F., lääkäri/ Pitkänen 
Ari, toimittaja/ Rasi H., lääkäri/ Sarvi Antti, maiste-
ri/ Schroeder Eino, insinööri/ Uimonen H.W., ap-
teekkari/ Wallenius W:m, pormest./ Weissenberg 
A.v., tuomari/ Weissenberg Esteri v., r:va/ Wegeli-
us K.A., rehtori/ Wirtamo K.H., maisteri/ Wuoristo 
R.E., faktori. Yhteensä 52 jäsentä.

Vuonna 1919 voimaan tulleen yhdistyslain myötä 
haaraosasto entisessä muodossa lakkautettiin. Kesä-
kuun 7. päivänä 1920 allekirjoitettiin uuden Suomen 
Matkailijayhdistyksen Joensuun osaston perustamis-
kirja. Osasto jatkoi entisen yhdistyksen toimintaa siltä 
saamillaan varoilla. Uusien sääntöjen mukaan yhdis-
tyksen tarkoituksena oli:

“Herättää mieltymystä sekä maan omissa asuk-
kaissa että ulkomaalaisissa matkustuksiin tässä 
maassa, sekä tehdä matkustus helpoksi ja siten 
laajentaa maan, luonnon ja kansan tuntemusta. 
Tarkoitusperänsä saavuttamiseksi osasto pyrkii ky-
kynsä mukaan edistämään kaikkea, minkä kautta 
matkustaminen Pohjois-Karjalassa saattaa käydä 
helpoksi ja miellyttäväksi.”
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Näkötorneja tarvitaan!
1920-LUKU

Sisällissodan jälkeen matkailu ei ollut kehittämiskohteiden kärjessä, kansalla oli muitakin huolia. 
Suurin ulkomaalaisryhmä, venäläiset olivat poissa. Vähitellen Euroopassa heräsi mielenkiintoa 
uutta itsenäistä valtiota kohtaan ja matkailu otti harppauksia eteenpäin.

Seuraavalla vuosikymmenellä – 1920-luvulla – teh-
tiin edelleen alueen matkailun kehittämiseen täh-

tääviä esityksiä. Vuonna 1922 Joensuun osasto lähetti 
Suomen Matkailijayhdistykselle pyynnön, että se ra-
kentaisi omistamalleen linjalle Koli–Juuka puhelinkes-
kuksen Ahmovaaran kohdalle. Samana vuonna kes-
kusteltiin mahdollisuudesta järjestää osaston toimesta 
kesäviikonloppuisin säännöllinen linja-autoliikenne 
välillä Joensuu–Koli. Osaston kokouksessa todettiin: 
“Jos auto lähtisi Joensuusta sunnuntaina klo 7 ap ja 
Kolilta klo 6 ip, niin olisi siinä matkustajia”. Hanke 
kuitenkin raukesi, koska osasto ei saanut vuokrattua 
sopivan kokoista autoa.

Näkötornihanke tuli vuosikymmenen aikana useam-
man kerran esille. Vuonna 1927 todettiin, että kau-
punginvaltuustolle tulisi tehdä asiasta uudistettu esi-
tys, jonka mukaan Niinivaaran vesitornin yhteyteen 
tarvitaan näkötorni, koska sellaista ei kaupungissa 
ennestään ole. “Torniin pitäisi yleisöllä olla vapaa ja 
mukava käynti”. Kontiolahden Pyytivaaralle näkötor-
nia puuhaaville kontiolahtelaisille päätettiin vuon-
na 1928 antaa tornin aikaansaamiseksi 500 markan 
avustus “ehdolla, että hankkeenalaisen näkötornin ra-
kentamiseen ryhdytään kuluvan vuoden aikana”.

Autoliikenteen puutteellinen ilmoittaminen huolestut-
ti niin ikään Joensuun osastoa. Osaston jäsenmäärä 
liikkui 1910-luvulla 50 kahden puolen. 1920-luvun 
alkupuolella jäseniä oli hieman yli 100 ja loppupuo-
lella lähes 200.

JÄSENET

Puheenjohtajina olivat mm. B.A. Kosonen, 
maisteri A.L. Hintikka ja toimittaja A. Pitkä-
nen. Heistä Pitkänen ja Hintikka olivat pu-
heenjohtajina vuorotellen kahden kolmen 
vuoden jaksoissa. Muina jäseninä tänä aika-
na olivat mm. kauppias J. Hakkarainen, lei-
puri J.R. Kahila, pankinjohtaja E. Hackman, 
valokuvaaja T. Ahokas, proviisori Vilho Bro-
holm, liikemies Lassi Hämäläinen, pankin-
johtaja Onni Hirvonen, apteekkari C. Man-
nelin, kauppias Eino Partanen, kauppias J. 
Pitko ja apteekkari A.M. Vuokko. 
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SMY:n vuosikirja 1927 oli omistettu Karjalalle

Esille pääsivät Viipuri, Terijoki, Laatokka, Raja-Karjala ja 
Pohjois-Karjala. Kirjoittajat ovat aikansa parhaita asian-
tuntijoita, mm. Ernst Lampén, Jalmar Castrén, U.T. Sire-
lius, Ragnar Numelin ja Uuno Brander. Artikkelit ovat 
kansatieteellisen tarkkoja kuvauksia kohteistaan, ylisa-
noja ei juurikaan tapaa. Aikatauluvinkkejäkin annettiin 
ja opaskirjassa oli suhteellisen runsaasti mainoksia.

Suojärvi: Ägläjärven–Vuonteleen maantiellä
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Tolvajärven tsasouna

Tolvajärven karhunkaatajat

Soutaja Tolvajärvellä

Jouhkolan kartanon v. 1907 palanut päärakennus Väkeä Pamilonkosken rannalla
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Pamilo ja Koli
1930-LUKU

Matkailun vilkastuessa huonot tiet nousivat yhä enemmän keskusteluun. Hyvin alkanutta kasvua 
varjosti sodan uhka, joka 1930-luvun lopulla puhkesi talvisodaksi.

Tällä vuosikymmenellä tehdyistä esityksistä oli 
kaikkein keskeisimpänä tiehanke Parsiaisten–Hiis-

kosken tiestä Pamilolle. “Uusi tie tulisi noin 3 km:n pi-
tuiseksi ja elvyttäisi matkailua Pohjois-Karjalan suurim-
malle koskelle”. Osasto teki asiasta aloitteita useille 
eri tahoille. Vuonna 1935 tehtiin eduskunta-aloite ja 
käännyttiin Kulkulaitostenministeriön puoleen. Sama-
na vuonna todettiin, että puoltava lausunto on saatu 
Suomen Matkailijayhdistykseltä, Metsähallitukselta ja 
Kuopion läänin maaherralta.

Muista 1930-luvun toimenpiteistä voidaan mainita, 
että osasto ajoi voimakkaasti Kolin–Harivaaran tien 
parantamista ja asianmukaisen opastuskilven saamis-
ta Kolin tien risteykseen. Mahdollisuutta liittää Pär-
nävaara matkailupaikkojen joukkoon päätettiin myös 
selvittää.

Koli–Vuonislahti vesiliikenne kehittyi 1930-luvulla 
Suomen Matkailijayhdistyksen palkattua liikennöitsijä 
Jussi Tolkin hoitamaan kyseistä reittiä. Suomen Mat-
kailijayhdistyksen palkkaamana hän hoiti liikennettä 
vuodesta 1931–1936. Vuonna 1946 hän aloitti lii-
kenteen omaan laskuunsa hoitaen sitä keskeytyksettä 
vuoden 1974 loppuun.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana 1930-luvun toi-
minnasta voidaan mainita, että Joensuun osasto kään-
tyi vuosikymmenen puolivälissä Pohjois-Karjalan 
Marttayhdistysten puoleen pyynnöllä,

“että ne kehottaisivat Ahmovaaran ja Kolin pai-
kallisosastoja huolehtimaan siitä, että Kolin tien 
varrella olevat talot ja mökit punamullattaisiin ja 
maalattaisiin ja niiden kasvitarhoja ja aitoja ym. 
kunnostettaisiin. Kehotuspalkkioksi tällaisille vilje-

Laskettelua Kolilla, 1930-luku.
SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO, SMY:N KOKOELMA



lijöille, jotka kunnostavat talojaan edellä mainitulla 
tavalla annetaan 500 mk, jonka jakaminen jäte-
tään marttojen toteutettavaksi”. 

Toimenpide toteutettiinkin, tosin Pohjois-Karjalan 
Maanviljelysseuran toimesta.

Toinen mielenkiintoinen ja ajan henkeä kuvastava yk-
sityiskohta on vuonna 1936 Suomen Matkailijayhdis-
tykselle tehty esitys, että

“Kolin matkailumajojen henkilökuntaan valittaisiin 
täysin suomeataitavia henkilöitä ja että suomen-
kielisiä matkustajia kohdeltaisiin palveluskunnan 
taholta samoin kuin ruotsinkielisiäkin”.

Näkötornin saaminen Tikkamäelle vesitornin yhtey-
teen tuli usein esille myös 1930-luvun asiapapereissa.

Matkailun edellytykset muuttuivat huomattavasti toi-
sen maailmansodan puhjettua vuonna 1939. Vuo-

si alkoi koko maassa hyvin lupaavasti, mutta sodan 
syttyminen tyrehdytti matkailuvirran lähes kokonaan. 
Jäsenmäärä oli kyseisenä vuonna ennätyslukemissaan 
niin koko maassa kuin Pohjois-Karjalassakin. Joen-
suun osastossa oli jäseniä lähes 200.
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JÄSENET

Toimittaja A. Pitkänen oli osaston puheen-
johtajana useamman kerran myös 1930-lu-
vulla, samoin maisteri A. L. Hintikka. Mui-
na jäseninä olivat mm. myös 1920-luvulla 
mukana olleet J.W.Broholm, O. Hirvonen, J. 
Pitko E. Partanen, M. Vuokko sekä agronomi 
K.S. Herckman, konttoristi Viljo Kinnunen ja 
pankinjohtaja Veikko Ruuhiala.

Hiihtäjä Kolilla.
SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO, SMY:N KOKOELMA, KUVAAJA ERKKI REIMA.
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1930-luku antoi sysäyksen Kolin matkailulle

Todellinen harppaus Kolin kehittämisessä saatiin, kun 
vuonna 1930 avattiin uusi matkailumaja. Suomen Mat-
kailijayhdistyksen Helsingin pääkonttori vastasi Kolin 
matkailumajan toiminnasta. Suunnitelmat julkaistiin 
SMY:n vuoden 1929 vuosikirjassa. 

Uusi uljas matkailumaja houkutti Kolille niin laskette-
lijoita kuin luonnon ihailijoitakin. Ensimmäiset suuret 
syöksy- ja pujottelumäenlaskukilpailut vetivät väkeä. 
Iso edistysaskel oli Kolin vaaroille rakennettu autotie.
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Kesällä Kolilla
HEIKKI T. LEHMUSTO / SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO, SMY:N KOKOELMA

Kolin matkailumajan ravintola
FRED RUNEBERG / SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO, SMY:N KOKOELMA
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Vaikeat ajat ja yhdistys koko  
Pohjois-Karjalaa kattavaksi
1940-LUKU

Sota ja sen mukanaan tuoma matkailuelinkeinon pysähtyminen lopetti Suomen Matkailijayh-
distyksen paikallisosastojen toiminnan lähes kokonaan. Vuonna 1941 paikallisosastot kuitenkin 
itsenäistyivät ja sodan jälkeen toiminta elpyi.

Välirauhan aikaan vuonna 1940 pyrittiin valtakun-
nan tasolla keskittymään sodan Suomen Matkaili-

jayhdistykselle aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. 
Kyseisen vuoden toimintakertomuksessa ei ole mainin-
taa paikallisosastojen toiminnasta.

Vuonna 1941 monet Suomen Matkailijayhdistyksen 
paikallisosastot rekisteröitiin itsenäisiksi yhdistyksiksi; 
niin myös Joensuun osasto. Siitä tuli Pohjois-Karja-
lan Matkailijayhdistys 18.4.1941. Suomen Matkaili-
jayhdistyksen vuosikertomuksessa vuodelta 1941 ei 
Pohjois-Karjalan yhdistyksen toiminnasta ole muuta 
mainintaa. Muutaman seuraavan vuoden ajan sen on 
todettu hoitaneen vain juoksevia asioita.

1940-luvun alkupuolella Suomen Matkailijayhdistys 
pyrki omalta osaltaan entistä enemmän auttamaan 
jäsenyhdistysten toimintaa mm. palkkaamalla järjes-
tösihteerin ja kehittämällä jäsenyhdistysten piirissä 
toteuttavaksi tarkoitettua matkailukerhotoimintaa. Joil-
lekin jäsenyhdistyksille yhdistys antoi avustusta toimi-
henkilöiden palkkaamiseen.

Sodan loppuminen ja Suomen Matkailijayhdistyksen 
toiminta yhdistysten hyväksi vaikuttivat osaltaan siihen, 
että kaikkien yhdistysten toiminta vilkastui huomatta-
vasti vuonna 1945. Pohjois-Karjalassa jäsenmäärä nou-
si niin, että jäseniä oli vuoden lopussa 560. Matkailu-
kerhotoiminta virisi myös Pohjois-Karjalassa – Joensuun 
lyseo ja Vapaaopisto saivat omat matkailukerhonsa. 
Vuonna 1945 – todennäköisesti sodan vuoksi hieman 
myöhässä – vietettiin Joensuun kaupungintalolla yhdis-
tyksen 50-vuotistilaisuus. Seuraavana vuonna vietettiin 
Kolin majan 50-vuotisjuhlia. Kolin kävijämäärien to-
dettiin niihin aikoihin lisääntyneen huomattavasti.

Keskusjärjestö juhlii ja Pohjois-Karjalassa 
retkeillään

Vuonna 1947 juhli 60 vuotta täyttävä Suomen Matkai-
lijayhdistys, missä yhteydessä viisi pohjoiskarjalaista 
sai hopeisen ansiomerkin. Valtakunnallisen juhlavuo-
den kunniaksi Pohjois-Karjalan Matkailijayhdistys jär-
jesti paikallisessa radiossa esityksen, jossa selvitettiin 
maakunnan matkailuoloja ja -edellytyksiä.

1940-luvun loppupuolella ja 1950-luvun alussa Poh-
jois-Karjalan Matkailijayhdistys kiinnitti erityistä huo-
miota retkeilyharrastuksen yleistämiseen; yhdistyksen 
kerhot toimivat vilkkaasti ja uusia retkeilyreittejä tut-
kittiin. Tutustumiskäyntien kohteina olivat mm. Pa-
milonkoski, Pyytivaara, Huhmarisvaara ja Kolvanan 
Uuro. Kolin matkailuolojen parantamiseen kiinnitet-
tiin myös paljon huomiota. Ensimmäinen pidempi jä-
senmatka, retki Uuteen Valamoon toteutettiin vuonna 
1947. Retkeilykerhotoimintaa pyöritettiin yhdessä Jo-
ensuun Vapaaopiston kanssa.
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Kolin uusi matkailumaja 1940-luvulla
SMY:N ARKISTO

JÄSENET

Puheenjohtajina 1940-luvulla olivat mm. 
päätoimittaja Mikko Rossi, toimitusjohtaja 
0. Karhi ja maisteri A.L. Hintikka. Maisteri 
Hintikka oli puheenjohtajana useamman 
vuoden ajan. Muina johtokunnan jäseninä 
olivat mm. pankinjohtaja Veikko Ruuhiala, 
konttoristi Viljo Kinnunen, kaupunginjohta-
ja Armo Pyhälä, agronomi K.A. Herkamo, 
päätoimittaja Matti Karjalainen, kunnallis-
neuvos Onni Hirvonen, yli-insinööri K. I. 
Levanto, kaupunginjohtaja E. Leino, kaup-
pias Herman Juvonen, neiti Ester Nikkinen, 
lehtori Santeri Hirvonen, päätoimittaja Onni 
Mikkonen, isännöitsijä J.H.Wallen, toimi-
tusjohtaja E. Varre, kansalaisopiston johtaja 
Olavi Reuna ja Raimo Hallberg. Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli 1940-luvun lopussa hieman 
yli 400.

Suomen Matkailijayhdistyksen 
asiamiehet Pohjois-Karjalassa v. 1945

Ilomantsi: Kuitunen Kaarlo, Jakokoski: Es-
kelinen Evert, Joensuu: Kinnunen Viljo, 
Reuna Olavi, Juuka: Tuhkanen Elvi, Kiihte-
lysvaara:Särmä Leena, Kitee: Eloranta Emil, 
Koli: SMY:n maja, Lieksa: Saarelainen J.V., 
Mustonen O.E., Panuvaara Arsi, Kauppinen 
Joh., Liperi: Envald Br., Nurmes: Häkkinen 
Anni, Nykänen Kalle, Outokumpu: Juvonen, 
Arvo, Rääkkylä: Hirvonen Antti, Tohmajär-
vi: Määttä Arvi, Uusi-Värtsilä: Varre Eero, 
Valtimo: Kokko Mauri, Viinijärvi: Heinonen 
Heikki, Vuonislahti: Riihimäki Erkki. 

Kerhot: Lyseon retkeilykerho, Vapaa-opiston 
retkeilykerho.



24

Matkailupropagandaa
1950-LUKU

Sodan jälkeinen vuosikymmen oli toivoa täynnä ja matkailu alkoi vähitellen tulla  
myös työväen ulottuville. Tarvittiin tiedottamista, liikenneolojen parantamista  
ja kohteita ”kaikkien kukkarolle”. Pohjois-Karjalan yleisiin matkailuolosuhteisiin  
kiinnitettiin entistä enemmän huomiota.

Suomen Matkailijayhdistys perusti lähinnä Savoon 
ja Pohjois-Karjalaan 28 uutta retkeilymajaa tarkoi-

tuksenaan saada suosittujen retkeilyreittien varrelle 
majapaikkoja 25-40 km:n välein. Eräs reitti, johon 
tällöin kiinnitettiin huomiota, oli Joensuun ja Kolin 
välinen osuus. Kolia Suomen Matkailijayhdistys ke-
hitti vuosikymmenen alussa korjaamalla ylämajaa ja 
rakentamalla hiihtohissin. Pohjois-Karjalan Matkai-
lijayhdistys aloitti retkeilymajatoiminnan Joensuussa 
1950-luvun lopulla.

Vuoden 1954 on todettu olleen matkailullisesti hy-
vin suotuisa. Tämä heijastui myös Pohjois-Karjalan 
Matkailijayhdistyksen toimintaan ja jäsenmäärään. 
Jäseniä oli vuoden lopussa 659. Suomen Matkailija-
yhdistyksen hallitus tutustui vuonna 1954 Joensuuhun 
ja Koliin. Tutustumisen yhteydessä neuvoteltiin mm. 
Joensuun matkailu- ja retkeilyoloista ja eri liikenne-
muotojen merkityksestä alueelle. Vuoden merkittä-
väksi tapaukseksi mainittiin niin valtakunnallisesti 
kuin maakunnallisestikin Kolin saunan avaaminen 
10.10.1954.

Vuoden 1954 toiminnasta todetaan Suomen Matkaili-
jayhdistyksen vuosikertomuksessa vielä:

“Yleisen matkailupropagandan merkeissä yhdistys 
on esittänyt kerran kuussa kevättalvella ja syksyllä 
filmejä kouluissa ja Pohjois-Karjalan keskussairaa-
lassa ja pitänyt kaksi tilaisuutta Outokummussa. 
Yhdistyksen hallinnassa on ollut Kanavan kansa-
koululle sijoitettu retkeilymaja, jossa yöpyi 400 vie-
rasta, joukossa ulkomaalaisiakin. Lokakuun alussa 
järjestettiin ‘jäähyväisretki’ Pamilonkoskelle, jonka 
vedet kohisivat vapaina viimeistä vuotta. Yhdistyk-
sen kanssa yhteistoiminnassa oleva Joensuun mat-
katoimisto on ollut erityisen suurena apuna mat-
kailijoille ja retkeilijöille.”

Seuraavan vuoden merkittäväksi tapahtumaksi maini-
taan Eero Järnefeltin kuparisen reliefin kiinnittäminen 
Ukko-Kolin kallioon. Paljastustilaisuus oli 15.10.1955.

Reittejä ja Pohjois-Karjalalle oma esite

Kuusikymmenvuotisjuhliaan Pohjois-Karjalan Mat-
kailijayhdistys vietti 16.9.1956 Joensuussa Karjalan 
Talolla. Yhdistyksen merkitys “matkailupropagandan 
levittäjänä” näkyy hyvin vuoden 1956 toimintaker-
tomuksessa, jolloin sen mainitaan järjestäneen fil-
miesityksiä yhdellätoista eri paikkakunnalla ja hoi-
taneen opastustoimintaa eri yhteyksissä. Samanlaisia 
mainintoja löytyy myös seuraavien vuosien toimin-
takertomuksista samoin kuin mainintoja siitä, että 
retkeilykysymyksiin kiinnitettiin jatkuvasti huomiota. 
Yhdistyksen retkeilykerhon toiminnasta on hajanaisia 
mainintoja. 

Ilomantsin Petkeljärvelle perustettuun kansallispuis-
toon tarvittiin kipeästi tietä ja vuoden 1957 vuosiko-
kouksessa otettiinkin kantaa asiaan ja päätettiin tukea 
Ilomantsin aloitetta tien rakentamisesta työllisyysva-
roin. Samoin lähestyttiin Suomen Matkailijayhdistys-
tä ja pyydettiin sitä puuttumaan asiaan. Yhdistyksen 
mielestä oli tärkeää saada tuleva Metsänvartijan maja 
myös retkeilijöiden käyttöön yöpymispaikaksi. Retkei-
lymajojen puute Pohjois-Karjalassa oli vuosikokouk-
sen huolena ja niinpä päätettiinkin esittää kunnille, 
että ne avaisivat retkeilymajoja kesäaikaan tyhjillään 
oleville kouluille.

Toiminta-alueensa tunnetuksi tekemiseksi yhdistys 
ryhtyi vuonna 1958 valmistamaan aluetta esittelevää 
taitelehtistä Savo-Karjalan Messut r.y:n myöntämän 
avustuksen turvin. Lehtinen ilmestyi keväällä 1959. 
Se oli 4-värinen, suomenkielisen painoksen suuruus 
oli 6 000 kpl ja ruotsinkielisen 4 000 kpl.
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Vuonna 1959 yhdistys oli yhteistyössä Suomen Mat-
kailijayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Maanviljelys-
seuran kanssa erityisesti urheilu- ja virkistyskalasta-
jille tarkoitetun reitin muodostamiseksi yhdistyksen 
toiminta-alueelle. Ensin toteutettavaksi valittiin “Kolin 
kalapolku”.

Erityistä huomiota vuonna 1959 kiinnitettiin alueen 
itäisten osien vetämiseen kiinteästi matkailun piiriin ja 
erityisesti Ilomantsissa suoritetun työn todettiin olleen 
merkityksellistä.

Kannanotto Ilomantsintiestä 1957  

LÄHDE: SMY:N ARKISTO, KANSALLISARKISTO

Eero Järnefeltin reliefi
Ukko-Kolin kallioon kiinnitetty kuparinen 

reliefi paljastettiin 15.10.1955.

KUVA MARJA LAHTI / FEELKOLI

JÄSENET

Tällä vuosikymmenellä johtokunnan jäseninä 
olivat mm. toimittaja Jussi Sairanen, konsulentti 
Kaarina Linnove, tarkastaja K.E. Mustonen, vara-
tuomari Paavo Turtola, linjakirjuri Sulo Halttunen, 
rehtori Aulis Koivusalo, johtaja E. Huttunen, maju-
ri Ilmari Vuorela, maisteri Osmo Kuivalainen, kau-
punginjohtaja Tauno Juntunen, konsulentti Raili 
Uusitalo, konstaapeli Toivo J. Riikonen, agronomi 
Aatto Oksanen, rautatievirkailija Väinö Lassander, 
metsänhoitaja Santeri Sauvo, dipl.ins. Sven Holm-
berg, Pekka Sipponen ja opettaja Leo Tukiainen. 

Heistä majuri Vuorela ja opettaja Leo Tukiainen 
hoitivat sihteerin tehtäviä. Puheenjohtajina tänä 
aikana olivat lehtori Santeri Hirvonen vuoteen 
1957 asti ja metsänhoitaja Santeri Sauvo 1958-59.

Yhdistyksen jäsenmäärä vaihteli 1950-luvun alku-
puolella 450:n ja 650:n ja loppupuolella 650:n ja 
lähes 1 000:n välillä. Vuonna 1958 jäseniä oli 971, 
mikä oli vuosikymmenen korkein jäsenmäärä.
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Matkailuneuvontaa ja yhteistyötä
1960-LUKU

Uusi vuosikymmen toi mukanaan lisää toimintoja. Matkailuneuvonnan tarvetta täyttämään pe-
rustettiin matkailuneuvontapiste, painotuotteita kehitettiin ja retkeilymajatoiminta laajeni.

1960-luvun alussa Pohjois-Karjalan Matkailijayh-
distys aloitti valmistelut Pohjois-Karjalan mat-

kailukartan aikaansaamiseksi; jälleen Savo-Karjalan 
Messut r.y:n avustuksen turvin.  Yhdistys aloitti mat-
kailuneuvonnan kesällä 1961 pitämällä kesäaikaista 
matkailuneuvontatoimistoa Joensuun kaupungintalol-
la Teatteriravintolan aulassa. Joensuun kaupunki avus-
ti matkailuneuvontaa vuosittain noin 800 markalla.

Keskusammattikoulun asuntolaan siirtyneessä retkei-
lymajassa kirjattiin 1960-luvun alussa vuosittain n. 
1500 yöpymisvuorokautta. Vuonna 1966 retkeilyma-
jaa pidettiin ammattikoulun asuntolan lisäksi Louhe-
lan koululla. Vuodepaikkoja majoilla oli yhteensä 174 
ja yöpymisvuorokausia 3441. Vuodesta 1966 lähtien 
yhdistyksen hoitama 150-paikkainen retkeilymaja oli 
Louhelan koululla. Majalla kirjattiin vuosikymmenen 
lopussa vuosittain n. 2500 yöpyjää.

Matkailuneuvonta siirtyi vuonna 1966 Teatteriravin-
tolan aulasta retkeilymajan yhteyteen Louhelan kou-
lulle. Vuosikymmenen viimeisinä kesinä yhdistys piti 
yhtä matkailuneuvojaa Karjalan Matkailu Oy:n toi-
mistossa Pielisjoen linnassa.

Suomen Matkailijayhdistyksen nimi muutettiin vuo-
den 1966 sääntömuutoksen yhteydessä Suomen 
Matkailuliitto r.y:ksi. Samassa yhteydessä muutettiin 
Pohjois-Karjalan Matkailijayhdistys muotoon Poh-
jois-Karjalan Matkailuyhdistys.

Yhteistyö alueen eri kuntien kanssa tuli usein esiin 
1960-luvun alkupuolen toiminnassa. Pohjois-Karjalan 
yhdeksän matkailulautakunnan kanssa pyrittiin kehittä-
mään matkailuolosuhteita ja harjoittamaan erimuotois-
ta tiedotustoimintaa. Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton 
kanssa järjestettiin kuntien edustajille 8.6.1962 neuvot-
telukokous, joka jätti Maakuntaliiton tehtäväksi laatia 
suunnitelman matkailuvaltuuskunnan perustamisesta 
ja matkailutyön tehostamisesta. Matkailuvaltuuskunta 
perustettiin keväällä 1963. Heti samana vuonna jul-
kaistiin matkailuvaltuuskunnan ja Matkailijayhdistyk-
sen yhdessä kokoama Pohjois-Karjalan Matkailuopas. 
Julkaisija oli Pohjois-Karjalan Matkailijayhdistys ry.

Maakunnallinen retkeilykeskus 

1960-luvun puolivälissä nousi vahvasti esille maa-
kunnallisen retkeilykeskuksen perustaminen. Maa-
kuntaliiton toiminnanjohtaja Osmo Kuivalainen esit-
teli ideaa helmikuussa 1965 Matkailijayhdistyksen 
kokouksessa ja saman tien päätettiin perustaa toimi-
kunta yhdessä metsähallituksen, eräiden puutavarayh-
tiöiden edustajien ja mahdollisesti joidenkin kuntien 
ja yksityisten maanomistajien kanssa. Toimikuntaan 
nimettiin Paavo Nieminen, Tauno Juntunen, Osmo 
Kuivalainen ja Reino Penttinen. Hanketta tuki rans-
kalaiselta matkatoimistolta tullut kirje, jossa toivottiin 
kalastus- ja retkeilykeskusta Pohjois-Karjalaan nimen-
omaan ulkomaisten vieraiden tarpeita tyydyttämään. 
Heinäkuussa 1965 oli jo edetty niin pitkälle, että 
päästiin käsittelemään Ahveniselle suunniteltua ret-
keilykeskusta ja tiedusteltiin Oy Kaukas AB:ltä alueen 
myyntitietoja. Arkkitehti E. Lehdeltä pyydettiin retkei-
lykeskuksen alustava suunnitelma. Syksyn kuluessa 
Kaukas antoikin oman tarjouksensa, joka oli 3 mk/
m² ja yhdistyksen mielestä ”niin huikean korkea, että 
suunnitellun 20 ha alan ostaminen sillä hinnalla ei ole 
lankaan mahdollinen”. Yhdistys ehdotti, että Kaukas 
lahjoittaisi kyseisen alueen perustettavalle yhtiölle. 
Valittu toimikunta tosin velvoitettiin etsimään myös 
muita vaihtoehtoja retkeilykeskukselle. 

Uusi matkailuyhtiö

Vuosikymmenen jälkipuolisko oli koko maakuntaa 
ajatellen matkailun organisoitumisen aikaa. Vuonna 
1967 perustettiin Joensuussa 400 000 markan osake-
pääomalla Karjalan Matkailu Oy “edistämään maa-
kunnan matkailun myyntiä, mainosta ja palveluksien 
tarjontaa”. Osakepääoma merkittiin puoliksi kuntien 
ja puoliksi yksityisten toimesta. Yhtiö ryhtyi rakenta-
maan lomakylää Kolin läheisyyteen Käränkälammen 
rannalle. Vuosikymmenen lopussa majoituspaikkoja 
todettiin olleen valmiina jo lähes 200 ja huokeampi-
hintaisten loma-aittojen olevan rakenteilla. Vuonna 
1966 Ylä-Karjalassa perustettiin Ylä-Karjalan Matkailu 
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Pohjois-Karjalan Matkailuopas 1963
SIRPA SULOPUISTON YKSITYISARKISTO
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Oy, “joka on saanut valmiiksi huomattavan hiihtokes-
kuksen pujottelu- ja syöksyratoineen, hiihtohisseineen 
ja hotelleineen Nurmeksen maalaiskuntaan Jurttivaa-
ralle”, kuten Matkailuyhdistyksen vuosikertomuksessa 
v. 1966 todettiin. Vuosikymmenen loppupuolella yhti-
ön tosin todettiin olevan suurissa vaikeuksissa.

Matkailutiet

Saman vuoden loppupuolella päätettiin ns. “Sinisen 
Tien” Suomen puoleisen tieyhdistyksen perustamises-
ta. Norjan Mo i Ranasta Uumajan kautta Vaasaan joh-
tava osa tiestä oli tällöin jo valmis. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena oli jatkaa tietä Vaasasta Viitasaaren, Kuopion 
ja Joensuun kautta Värtsilään ja edelleen Neuvosto-
liiton puolelle Sortavalaan. Pohjois-Karjalan Matkai-
luyhdistyksen vuosikertomuksessa todetaan, että esi-
tyksiä rajan avaamiseksi Värtsilässä oli jo tällöin tehty 
Neuvostoliiton viranomaisille. Tieyhdistyksen jäsenik-
si liittyivät Joensuun kaupunki ja ne läänin kunnat, 
joiden läpi suunniteltu tie kulkee.

Rajan pinnan kunnat päättivät v. 1965 perustaa ns. Ru-
non ja Rajan tien, “joka rajan pintaa seuraten johtaa 
turistit Kesälahdelta Pohjois-Karjalan ja Kainuun kautta 
Suomussalmelle saakka”.

Saimaan järvimatkailua tuetaan

Vuosi 1964 oli julistettu kotimaan matkailun vuo-
deksi, jonka pääpaino oli järvimatkailussa. Tämä 
valtakunnallinen painotus sopi erinomaisesti myös 
Pohjois-Karjalalle.  Yhdistys on kiitollisena todennut, 
että vuosikymmenen puolivälissä alettiin tutkimaan 
systemaattisesti matkailua koko Saimaan järvialueel-
la. Tutkimustoiminnan uskottiin antavan luotettavia 
suuntaviivoja tulevaisuuden toimille.  Laivamatkai-
lun kehittämiseksi perustettiin vuonna 1967 Saimaan 
Laivamatkat Oy, “joka antanee lisääntyvää virikettä 
Itä-Suomen järvimatkailulle”, kuten Matkailuyhdistyk-
sen vuosikertomuksessa todetaan.

Yhteistyökumppaneita löytyi hieman yllättäviltäkin ta-
hoilta: Turun yliopiston Karjalainen Osakunta tarjoutui 
mainostamaan Itä-Suomea Turun sataman laivatermi-
naalissa. Kesällä 1966 osakuntalaiset jakoivat talkoo-
työnä Itä-Suomea mainostavaa materiaalia. Itäsuoma-
laiset kunnat avustivat toimintaa pienillä apurahoilla.

Bunkkereiden kunnostusta ja muita aloitteita

Vuonna 1967 yhdistyksen hallituksessa keskusteltiin 
Höytiäisen kanavan suussa olevien bunkkereiden saa-
misesta matkailukäyttöön. Asiassa päätettiin tiedus-

tella sekä Puolustusvoimien että maanomistaja Vihto-
ri Pesosen kantaa. Tämä hanke oli selvästi aikaansa 
edellä, sillä Bunkkerimuseo avattiin yleisölle vasta 
Marjalan asuntomessujen yhteydessä vuonna 1995. 

Ovia itään availtiin hiljakseen. Kesällä 1967 yhdistyk-
sen hallituksessa R. Parkkulainen selosti Inturistin joh-
tajien kanssa käytyjä neuvotteluja Värtsilän rajanyli-
tyspaikan aikaansaamiseksi. Alkuvaikeuksien jälkeen 
oli lopulta päästy myönteiseen ilmapiiriin. Inturistin 
Helsingin osaston päällikkö Monogradov asennoitui 
lopuksi myönteisesti rajanylityspaikan avaamiseen ja 
lupasi puoltaa asiaa. Kun alueen tie-, huoltoasema- ja 
palvelutaso ovat vielä alkeellisella tasolla, arveli Mo-
nogradov hankkeen vaativan runsaasti aikaa. Luonte-
vimpana hän näki rautateitse järjestettävien ryhmä-
matkojen toteuttamisen.

Vuosina 1967–68 oli käynnissä valtakunnallinen 
”Suomi siistinä” -kampanja. Matkailuyhdistys yhdessä 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton matkailuvaltuuskun-
nan kanssa päätti järjestää kuntien välisen kilpailun, 
jonka avulla oli tarkoitus saada tienvarsia siistityksi. 

Huolena Kolin kehittäminen

Jurttivaaran lisäksi kehitettiin vuosikymmenen lopul-
la Pärnävaaran talviurheilukeskusta Liperissä. Kolin 
talviurheilukeskuksen suunnittelun ja rakentamisen 
sen sijaan todettiin useassa otteessa olleen “vaikeas-
sa vastatuulessa lähinnä metsäntutkimuslaitoksen ja 
luonnonsuojeluviranomaisten ottaman jyrkän kannan 
vuoksi”. Huoli Kolin kehittämisestä tulee voimakkaas-
ti esiin yhdistyksen pöytäkirjoissa koko 1960-luvun 
ajan. Yhdistys teki Suomen Matkailuliitolle esityksiä, 
joissa pyydettiin kiinnittämään huomiota Kolin olo-
suhteisiin. Kolin asema pohjoiskarjalaisena hiihtokes-
kuksena todettiin välttämättömäksi. Vuosien 1968 ja 
1969 vuosikertomuksessa mainitaan “erittäin suurena 
saavutuksena se, että Koli on vihdoinkin saanut uu-
den matkailuhotellin”. Matkailualan kehitys yhtiöiden 
suuntaan ja matkailulautakuntien yleistyminen maa-
kunnassa vaikuttivat Matkailuyhdistyksen toimintaan 
siinä määrin, että vuoden 1967 vuosikertomuksessa 
todetaan: 

”Matkailukysymysten hoito on laajenevassa mää-
rin siirtymässä toisaalta kuntien, toisaalta perustet-
tavien liikeyritysten haltuun. Matkailuyhdistyksen 
ja sen jäsenjoukon työala siirtyy siten entistäkin 
enemmän aatteelliselle linjalle.”
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Kuriositeetti: uraanimatkamuisto

Saksalainen lääkäri Hermann Grandpierre lä-
hetti maaliskuussa 1965 Matkailuyhdistykselle 
kirjeen, jossa hän ilmaisee huolensa matka-
muistona myydystä uraanin palasta. Hän oli 
tehnyt kotona geiger-mittarilla mittauksen, joka 
osoitti korkeaa radioaktiivisuutta. Hän kehotti 
olemaan huolellisia ja etenkin nuoria ihmisiä 
suojautumaan, jos nämä työskentelisivät pi-
dempään kyseisten matkamuistojen kanssa. 

Kirje:

”Dr.med. Hermann Grandpierre 
Stuttgart, den 23.III.65.

An der Fremdenverkehrsverein

Im August 1964 kaufte ich einen kleinen 
Stein mit wohl etwas Uranpechblende. Eine 
Kontrolle mit dem Geigerzähler ergab eine 
hohe Radioaktivität.

Ich bitte zu ueberlegen, ob in dem Rathau-
seingang, derjenige, der sich dauernd in der 
Nähe der Steine aufhält und diese verkäuft 
genügend geschützt ist, zumal es sich um 
junge Menschen handelt.

Mit freundlichem Gruss

H Grandpierre”

JÄSENET

Puheenjohtajina 1960-luvulla olivat mm. lääni-
sihteeri Veikko Saraste, toiminnanjohtaja Paavo 
Nieminen ja Reino Penttinen. Muina johtokun-
nan jäseninä tällä vuosikymmenellä olivat mm. 
kaupunginjohtaja Tauno Juntunen, opettaja Leo 
Tukiainen, maisteri Osmo Kuivalainen, dipl.ins. 
Sven Holmberg, rautatievirkailija Väinö Lassan-
der, konstaapeli Toivo Riikonen, toimistonhoitaja 

Mari Janhunen, asemapäällikkö Reino Parkkulai-
nen, opettaja Kauko Patrikainen, Reino Penttinen, 
Tauno Pärnänen ja P. Pasuri. Sihteerin tehtäviä 
hoitivat mm. Reino Penttinen ja Leo Tukiainen ja 
rahastonhoitajan tehtäviä Tauno Pärnänen. 

Yhdistyksessä oli 1960-luvun alussa yli 600 ja lo-
pussa n. 400 jäsentä. 
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Kolin uusi hotelli 1970-luvun alussa
Suomen valtio rakennutti Kolin hotellin, jonka vuokraajana oli Suomen Matkailuliitto.

LÄHDE: KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELUN ARKISTO
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Kolin hotelli nousee

Pohjois-Karjalan Matkailijayhdistyksen kokouk-
sessa 17.11.1965 keskusteltiin Kolin talviurheilu-
keskuksen kehittämismahdollisuuksista. Todettiin 
Kolin asema pohjoiskarjalaisena hiihtokeskukse-
na välttämättömäksi. Samoin todettiin selvä risti-
riita asiassa yleisen pohjoiskarjalaisen mielipiteen 
ja valtion luonnonsuojeluviranomaisten kannois-
sa ja päätettiin tukea kaikkia niitä toimenpiteitä, 
jotka pyrkivät asian suotuisaan ratkaisuun. Kolin 
uudisrakennuksen työpäällikkö, rakennusmestari 
Kokkonen selosti rakennustöiden nykyvaihetta. 
Louhintatyö oli syksyllä myöhästynyt kalliopoh-
jan odottamattoman kovuuden vuoksi. Henki-
lökunnan rakennuksen valutyöt ovat päättyneet 

marraskuun alussa ja se saadaan vesikattoon 
joulukuun alussa sekä luovutetaan käyttöön huh-
ti-toukokuun vaihteessa. Päärakennus valmistuu 
vuoden 1966 aikana. Päärakennuksen pohjava-
lu on käynnissä. Työvoimaa on tällä hetkellä 42 
miestä. Huoneita tulee uudisrakennukseen yh-
teensä 30, vuodeluku n. 75. Tämän lisäksi tulee 
autoille 6 paikoitushallia. Ilmoitettiin, että toi-
nenkin kaivonporausyritys oli epäonnistunut eikä 
vettä saatu siitäkään reiästä.

Kiista retkeilymajan maksuista

Kesällä 1966 järjestettiin Joensuussa kulttuuri-
seminaari, jonka osanottajat yöpyivät retkeily-
majalla kaksi viikkoa. Kokonaislaskun suuruus 
oli tuolta ajalta kokonaisuudessaan 2327 mark-
kaa, josta seminaarin järjestäjät olivat maksaneet 
1073 markkaa.  Joensuussa 8.11.1966 päivä-
tyn kirjeen mukaan kulttuuriseminaari oli jättä-
nyt maksamatta loppuosan majoitusmaksuista. 
Tuolloin yöpymisen hinta oli 2,50 mk/henkilö/
vrk. Ennen tapahtumaa oli sovittu vain suullisesti 
hinnoista ja seminaarin järjestäjät olivat siinä us-
kossa, että Joensuun kaupunki huolehtisi osasta 
kuluista. Näin ei kuitenkaan ollut ja Matkailuyh-
distys peri saataviaan sillä perusteella, ettei sillä 
ole velvollisuutta eikä mahdollisuuttakaan tukea 
Suomeen saapuvia opiskelijoita itselleen kestä-
mättömiä tappioita tuottaen. Kulttuuriseminaarin 
järjestäjät olivat perustelleet hinnan alennusta 
Matkailuyhdistykselle aiheutuneiden kulujen 
mukaan. He olivat huomioineet ainoastaan Mat-

kailuyhdistyksen kaupungille maksaman vuokran 
eikä lainkaan ”...henkilöstön palkkausta, joka jo 
2-viikkoiskaudelta tekee 600 mk, ilmoitus- sekä 
mainosmenot, varsin korkealle kohoavat siivous-
palkat, maksut Suomen retkeilymajajärjestölle, 
kuljetuskustannukset, valvontakulut, pyykkime-
not, erinäiset tarvikehankinnat y.m. Perittävät 
maksut on jo kansainvälisissä portaissa laskettu 
niin tarkoin, että ne juuri ja juuri peittävät esiin-
tyneet menot.” Kulttuuriseminaarin järjestäjät 
ehdottivat, että Matkailuyhdistys pyytäisi kau-
punginhallitukselta vuokra-alennusta seminaarin 
ajalta. Matkailuyhdistys oli kuitenkin sitä mieltä, 
että alennuksen hakeminen kuuluu tapahtuman 
järjestäjälle, ei retkeilymajalle ja sitä kautta Mat-
kailuyhdistykselle. Tarina ei kerro, kuinka kiistas-
sa kävi. 

LÄHDE: P-K:N MATKAILUYHDISTYKSEN ARKISTO, 
PUHEENJOHTAJA PAAVO NIEMISEN JA SIHTEERI REINO 
PENTTISEN LÄHETTÄMÄ KIRJE POHJOIS-KARJALAN 
KULTTUURISEMINAARIN TOIMIKUNNALLE 8.11.1966.

EDISTYSTÄ MATKAILURINTAMALLA JA ARKISIA HUOLIA
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Oma toimisto, matkat ja  
Linnunlahden leirintäalue
1970–80-LUVUT

Louhelan retkeilymajan toiminta jatkui vakaana ja 1970-luvun lopulla saatiin vuokralle Linnunlah-
den leirintäalue. Maakunnalliset matkailun markkinointikampanjat käynnistyivät.

Yhdistyksen toiminnan siirtyminen entistä enem-
män aatteelliselle linjalle korostui myös 1970-lu-

vun alkupuolella. Vuosina 1970-71 toiminta kes-
kittyi pelkästään jäsenhankintaan ja retkeilymajan 
ylläpitämiseen. Retkeilymajan tappiollisuus heikensi 
yhdistyksen taloudellista tilaa. Taloudellisia mahdol-
lisuuksia kavensi myös jäsenmaksujen väheneminen 
yhdistyksen menettäessä jäseniä maakuntaan pe-
rustetuille uusille Outokummun ja Pielisen-Karjalan 
matkailuyhdistyksille. Tämän johdosta nousikin esiin 
kysymys yhdistyksen toiminnan jatkamisen mielek-
kyydestä. Joensuun kaupungin antama vuokravapau-
tus Louhelan koulun vuokrasta ja Pohjois-Karjalan 
kauppakamarin Messurahaston myöntämä avustus 
helpottivat vuonna 1972 taloudellista tilannetta pa-
himman yli. Toimintaa päätettiin jatkaa, missä yhtey-
dessä korostettiin “aatteellisen perustan merkitystä 
Suomen Matkailuliiton jäsenyhdistysten kentässä.” 

Vuosikymmenen alussa matkailun kehitys oli suotui-
saa ja matkailuluvuissa kirjattiin vuosittain ennätyk-
siä. Joensuun retkeilymajalla saavutettiin tähän aikaan 
vuosittain n. 3 000 majoitusvuorokautta. Yhdistys 
päätti liittyä Suomen Retkeilymajajärjestön jäseneksi 
vuoden 1975 alusta ja näin Louhelan retkeilymaja 
pääsi mukaan sekä kotimaisiin että kansainvälisiin 

retkeilymajaluetteloihin. Retkeilymajan toiminnan 
vilkastumisen johdosta yhdistyksen talous saatiin vä-
hitellen kuntoon. Vuonna 1974 todettiinkin toiminnan 
muuttuneen entistä enemmän taloudellisen toimin-
nan suuntaan. Samaan aikaan heitettiin ilmaan aja-
tus jäsenmatkojen järjestämisestä. Vapaaopistolla oli 
ensimmäinen kaupunkiopaskurssi vuonna 1974, mikä 
omalta osaltaan kertoo matkailun ja erityisesti ryhmä-
matkailun vilkastumisesta. Pohjois-Karjalan maakun-
taliiton matkailuvaltuuskunta järjesti ensimmäinen 
matkailuväelle suunnatun opintomatkan Ahvenan-
maalle lokakuussa 1974. Myös Matkailuyhdistyksen 
hallituksen jäseniä osallistui tälle matkalle. Vuonna 
1977 vastaava opintomatka suuntautui Keski-Suo-
meen.

Aaltoliikettä

Vuosikymmenen puolivälissä matkailun edellytykset 
heikkenivät ja koko maan matkailuluvut kääntyivät 
laskuun. Pohjois-Karjalassa matkailijamäärät väheni-
vät vuonna 1974 noin neljä prosenttia, mutta seuraa-
vana vuonna maakunnan matkailijaluvut sen sijaan 
kasvoivat valtakunnallisesta matkailijamäärien piene-
nemisestä huolimatta. Yhdistyksen päätoimintamuoto 

Johtokunnan pöytäkirja 12.2.1976  
11§ Berliinin matka

Sihteeri selosti markkinointi-ohjelma- ja opinto-
matkaa Berliiniin helmikuun lopulla. Matkaan 
lähtee ohjelmaryhmä Ilomantsista, joka esiintyy 
Berliinissä matkailuilloissa sekä Finnhansan 
matkatoimistoristeilyllä. Ohjelmaryhmän kulut 
maksetaan liikennöitsijöiden ja Ilomantsin kun-

nan toimesta. Päätettiin, että yhdistyksen sihteeri 
Pentti Haapala lähetetään kyseiselle matkalle 
päätarkoituksenaan tutustua kv. Tourismus 
Börse-näyttelyyn Berliinissä sekä johtaa matka. 
Yhdistys maksaa vain Matkailuliiton pakettimat-
kan hinnan ja lentokenttä- ja peruutusmaksun.
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retkeilymaja kirjasi näinäkin vuosina n. 3 000 yöpy-
mistä. 1970-luvun puolivälissä panostettiin jo vahvas-
ti maakunnalliseen matkailun markkinointiin ja Mat-
kailuyhdistyskin osallistui mm. Runon ja Rajan Tien 
markkinointiin sekä Operaatio Vinkeriin sijoittamalla 
niihin edellisvuosien ylijäämät (yht. n. 8 000 mk). Jä-
senyys Saimaan Matkailu ry:ssä tuli ajankohtaiseksi 
vuonna 1976.

Laivuri Jussi Tolkille myönnettiin Matkailuyhdistyksen 
anomuksesta Suomen Matkailuliiton kultainen an-
siomerkki vuonna 1975. Reino Parkkulainen, Pentti 
Haapala, Veikko Metsälä ja Ensio Hämäläinen saivat 
hopeiset ansiomerkit vuonna 1977. 

Vuonna 1976 jouduttiin Pohjois-Karjalassakin tote-
amaan matkailulukujen huomattava pieneneminen. 
Retkeilymajan yöpymisvuorokaudet vähenivät noin 
2 000:een. Laskusuunta jatkui seuraavinakin vuosina, 
vaikka matkailuluvut vuonna 1978 kääntyivät yleisesti 
nousuun. Vuosi 1979 oli Pohjois-Karjalan matkailussa 
huomattavan kasvun vuosi, mikä heijastui jo retkeily-
majankin toimintaan. Merkittävin syy uusiin matkai-
lijavirtoihin oli Bomban avaaminen elokuussa 1978; 
tuntui, että kaikkien piti päästä näkemään Bomba!

Suhteellisen vakaan taloudellisen asemansa johdosta 
yhdistys osallistui vuosikymmenen puolivälissä maa-
kunnallisiin markkinointikampanjoihin, kuten esimer-
kiksi “Operaatio Vinkerin” toteuttamiseen ja Runon ja 
Rajan tien markkinointiin. Vuonna 1977 osallistuttiin 
ns. Benelux-projektiin ja Matkailu -77 näyttelyyn, 
opaskoulutukseen ja Karjalan Messuihin sekä Runon 
ja Rajan Tien markkinointiin yhteensä 4.000 markalla. 
Mahdollisuudet markkinointipanostuksiin kuitenkin 
heikkenivät 1970-luvun loppupuolella.

Vuosikymmenen puolivälissä yhdistyksen toiminta-
kenttä laajeni Outokummun Matkailijayhdistyksen 
liityttyä yhdistyksen alaosastoksi.

Vuonna 1977 Matkailuyhdistyksen toimintaa sävytti-
vät Suomen Matkailuliiton juhlavuoden tapahtumat 
(SML 90 v.) ja laaja jäsenhankintakampanja, jonka 
tuloksena uusia jäseniä saatiin noin 70. Jäsenmäärä 
lisääntyi saman verran myös vuonna 1978. Vuosi-
kymmenen alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli n. 400 
pienentyen vuoteen 1976, minkä jälkeen se jäsenhan-
kintakampanjan ansiosta nousi vuonna 1978 jälleen 
n. 400:aan.

Matka-messuilla.
Pohjois-Karjala esittäytyi Matka-messuilla Helsingissä 1970-luvun lopulta alkaen.

KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELUN ARKISTO
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Linnunlahden leirintäalue 1980-luvulla
KUVAT: ESKO ESKELINEN, KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELUN ARKISTO
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Linnunlahden leirintäalue

Jäsenmäärän kasvun lisäksi vuoden 1978 toimin-
nassa todettiin keskeiseksi Suomen Matkailuliiton 
Pohjois-Karjalan toimenpiteiden tukeminen. Tällöin 
käytiin alustavia neuvotteluja Linnunlahden leirin-
täalueen vuokraamiseksi Suomen Matkailuliitolle 
ja tuettiin Suomen Matkailuliiton hanketta vuokrata 
Nuorajärven koulu Ilomantsista. Matkailuliiton kes-
keiseksi ja maakuntaa ajatellen tärkeimmäksi hank-
keeksi muodostui kuitenkin sopimus Kolin alueella. 
Suomen Matkailuliiton ja Karjalan Matkailu Oy:n vä-
lisellä sopimuksella Loma-Kolin hoito siirtyi Matkai-
luliitolle. 

Sopimus Linnunlahden leirintäalueen vuokraamisesta 
tehtiin Joensuun kaupungin ja Suomen Matkailuliiton 
välillä vuonna 1979. Samalla Matkailuliitto teki Poh-
jois-Karjalan Matkailuyhdistyksen kanssa sopimuksen 
Linnunlahden leirintäalueen hoitamisesta ja Suomen 

Matkailuliiton aluetoimiston ylläpitämisestä Joensuus-
sa. Suomen Matkailuliitto valitsi jäsenyhdistyksistään 
useita erityistukea saavia ”elvytysyhdistyksiä”, joista 
Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys oli yksi. Sillä aikaa 
kun ensimmäistä toiminnanjohtajaa haettiin, Linnun-
lahden ensimmäiseksi vastaavaksi hoitajaksi pestattiin 
Pauli Leinonen. Yhdistyksen ensimmäiseksi kokoaikai-
seksi toimintasihteeriksi koeajalle valittiin 15 hakijan 
joukosta kauppatieteiden kandidaatti Riitta Kantola, 
joka aloitti työt 17.9.1979. Vuodesta 1973 yhdistyk-
sen asioita oli hoitanut sivutoiminen sihteeri-talou-
denhoitaja.  Matkailuyhdistyksen toimisto avattiin 
syyskuussa 1979 Pohjois-Karjalan Matkailutoimiston 
yhteyteen Joensuuhun, Koskikatu 1:een.  Toimintasih-
teerin nimike muutettiin vuonna 1980 toiminnanjoh-
tajaksi ja Riitta Kantola valittiin tehtävään.

Louhelan alue 1980-luvulla
Linnunlahden leirintäalue vasemmalla metsikössä, taustalla vuonna 1985 valmistunut Laulurinne. 

KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELUN ARKISTO
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HENKILÖKUVA

HAASTATTELU: JOUKO KÄLVIÄINEN

Mies monessa mukana
Jouko Kälviäinen tuli omien sanojensa mukaan 
”puolivahingossa” mukaan matkailun järjestötoi-
mintaan 1970-luvulla. Ensin oli puheenjohtajuus 
Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistyksessä ja pian 
luottamustehtäviä myös Joensuun kaupungin 
elinkeino- ja matkailulautakunnassa, Pohjois-Kar-
jalan matkailuvaltuuskunnassa, kansainvälisen Si-
nisen Tien ja Saimaan Matkailu ry:n hallituksessa 
sekä monessa pienemmässä hankkeessa. Suomen 
Matkailuliiton hallituksessa Jouko oli kaksi kaut-
ta.  Yksi mukavista muistoista on, kun hän pääsi 
kerran 1970-luvulla isännöimään Neuvostoliiton 
suurlähettiläs Stepanovia; yhteinen savusaunailta 
Kiihtelysvaarassa on jäänyt elävästi mieleen.

Varsinaisen työuransa Jouko teki Joensuun nor-
maalikoulussa matematiikan, kemian ja fysiikan 

lehtorina. Sodassa oli käynyt aikamoinen kato 
opettajista ja uusia tarvittiin kipeästi. Jouko tuli 
Joensuuhun 1960-luvulla opetushallituksen kut-
sumana ja suoritti opetustyön ohessa yliopettajan 
pätevyyden. Hän kiersi ympäri Suomea koulutta-
massa opettajia ja laatipa televisioonkin muuta-
man opetusohjelman. Opiskelijoiden kanssa reis-
sattiin eri puolilla Suomea. Myös vaimo Kaarina 
toimi opettajana Joensuussa.

1970-luvulla Joensuun ja Pohjois-Karjalan mat-
kailu oli vielä lapsenkengissä. Kaupungista puut-
tui hotellikapasiteettia ja tasokas leirintäalue. Kun 
hotelli Kimmel avattiin vuonna 1977, se kaksin-
kertaisti hotellivuoteiden määrän kertaheitolla. 
Joensuun kaupunki oli perustanut Linnunlahden 
leirintäalueen, joka oli vuokrattu yksityiselle yrit-

Jouko 50 vuotta vuonna 1981
Taustalla vaimo Kaarina.

POHJOIS-KARJALAN MATKAILUYHDISTYKSEN ARKISTO
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täjälle. 1970-luvun lopulla kaupungilla oli kiin-
nostusta löytää alueelle vuokralainen, jolla olisi 
vähän leveämmät hartiat ja joka pystyisi kehit-
tämään laajemminkin alueen matkailutarjontaa. 
Tähän saumaan Suomen Matkailuliitto ja Poh-
jois-Karjalan Matkailuyhdistys pystyivät tarjoa-
maan sellaista, mistä oli puutetta. Linnunlahden 
leirintäalueesta tehtiin viisivuotinen vuokraso-
pimus ja samalla avattiin toimisto matkailuneu-
vonnan yhteyteen Koskikatu 1:ssä. Tässä nähtiin 
synergiaetuja ja toiminta lähtikin vauhdikkaasti 
käyntiin. Ensimmäinen toiminnanjohtaja Riitta 
Kantola pisti tuulemaan ja pian yhdistyksellä oli-
kin kesäaikaan mittava retkipaketti kasassa ja lei-
rintäalue sekä retkeilymaja pyöritettävänä. 

Toiminnan laajeneminen tiesi myös taloudellisia 
haasteita ja paineita. Jouko kertoo kuinka leirin-
tämökkien rakentamisen takia hallituksen jäsenet 
pistivät oman nimensä pankin takuupapereihin.  
Usko tulevaisuuteen oli vahva ja yhteistyö kau-
pungin kanssa sujui juohevasti. Luottamusmiehen 
näkökulmasta matkailijamäärien kasvaminen ja 
matkailutuotannon lisääntyminen olivat riittävä 
palkinto vapaaehtoistyöstä. Jouko kertoo todis-
taneensa monta edistysaskelta ja myös aikojen 
muuttumisen. Telttailijoiden määrä alkoi vähene-
mään ja ympärivuotinen toiminta vaati vakaata 
taloutta. Käytännössä kesän tuloilla piti pystyä 
toimimaan myös pitkä talvikausi. Valtakunnalli-
sen emoyhdistyksen, Suomen Matkailuliiton alas-

ajo 2000-luvun alussa oli harmittava tapahtuma. 
Siihen vaikuttivat monet asiat, ehkä suurimpana 
valuuttalainat. Pohjois-Karjalan matkailuyhdistys 
kuitenkin jatkoi toimintaansa, vaikka emoyhdis-
tys olikin poissa kuviosta. Joensuussa toimintaa 
jouduttiin ajamaan alas 1990-luvun lopulla, kun 
Joensuun kaupunki teki Linnunlahden leirintä-
alueen vuokrasopimuksen uuden vuokraajan 
kanssa. Joukon kertoman mukaan toiminnan-
johtaja Tuija Kivilinnan irtisanominen oli sangen 
epämieluisa tehtävä.  Tuija oli tehnyt parhaansa, 
mutta ajat olivat nyt toiset. Toimisto suljettiin ja 
yhdistys jatkoi toimintaansa täysin vapaaehtois-
pohjalta. Lumiset-kerhon toiminta oli aktiivista 
vielä monta vuotta ja kulttuurimatkojakin pystyt-
tiin järjestämään.

Jouko Kälviäistä voi luonnehtia tulisieluksi, joka 
on ollut täysillä mukana kotikaupunkinsa mat-
kailua edistämässä, tunteja laskematta. Jouko sai 
Suomen Matkailuliiton kultaisen ansiomerkin 
yhdistyksen 100-vuotisjuhlilla v. 1993. Matkailu 
jos mikä on yhteispeliä ja erilaisia toimijoita tar-
vitaan aina, tuumaa matkailuveteraani. Hän seu-
raa yhä aktiivisesti matkailukentän tapahtumia ja 
erityisen iloinen hän on Kolin alueen noususta 
uuteen kukoistukseen. 

TEKSTI: SIRPA SULOPUISTO (HAASTATTELU 18.4.2018)

Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistyksen kunniajäsen 
Jouko piti matkailuyhdistyksen 125-vuotisjuhlaseminaarissa 
22.5.2018 loppupuheenvuoron.

KUVA: MARJA TIITTANEN

Iloinen ja idearikas seuramies
Hallituksen kiitoslounas 31.5.2018 Joukon suosikissa 
Ravintola Kreetassa.

KUVA: MARJA TIITTANEN

25.8.2018
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Bomban suuri suosio näkyi myös vuonna 1979 Lin-
nunlahden leirintäalueella. Yöpymisvuorokausia kirjat-
tiin tällöin hieman yli 20 000. Linnunlahden leirintä-
alueen palvelut paranivat vuonna 1979 valmistuneen 
uuden vastaanotto- ja kahvilarakennuksen myötä. 
1980-luvun alussa telttapaikkoja oli 220 ja leirintä-
mökkejä 18 kpl. Neljä uutta, hieman tasokkaampaa 
mökkiä päätettiin rakentaa vuonna 1981, kun oli saa-
tu solmituksi viisivuotinen vuokrasopimus Joensuun 
kaupungin kanssa. Investointi oli sen suuruinen, että 
Matkailuyhdistys päätti hakea KERA:n lainaa ja KT-
M:ltä investointiavustusta. Hallituksen jäsenet taka-
sivat Matkailuyhdistyksen osuudeksi tulleen pankki-
lainan. Myös Joensuun kaupunki osallistui kyseiseen 
investointiin. 

Aika ajoin oli epäselvyyttä siitä, kumman osapuolen 
kannettaviksi leirintäalueen vuosikorjaukset kuuluvat. 
Vuokrasopimuksessa oli määritelty korjausten teki-
jäksi Matkailuyhdistys, mutta käytännössä muutamat 
korjaukset olivat sitä suuruusluokkaa, ettei matkailu-
yhdistys lyhyen vuokrasopimuksen takia katsonut nii-
den kuuluvan itselleen. Korjauksista ja niiden kuluis-
ta sovittiin vuosittain siten, että kaupunki teki kaikki 
korjaukset, mutta laskutti Matkailuyhdistykseltä vain 
osan tehdystä työstä. Leirintäalueen mökkitilanne 
parani Matkailuyhdistyksen ja elinkeino- ja matkai-
lulautakunnan investointien myötä siten, että kesällä 
1983 alueella oli 25 mökkiä, joissa yhteensä 100 vuo-
depaikkaa.

Karjalainen 14.6.1980
POHJOIS-KARJALAN MATKAILUYHDISTYKSEN ARKISTO
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TILASTO MATKOISTA VUODELTA 1981

Ohjelmassa oli 87 bussimatkaa, joista toteutui 67 matkaa. Osallistujia matkoilla oli yhteensä 1204 henkilöä. 

Kesän matkat: 

 · Joensuun kaupunkikierros,  
18 kertaa, 152 osanottajaa

 · Valamon kierros, 9 matkaa,  
135 osanottajaa

 · Pielisen kierros, 8 matkaa,  
152 osanottajaa

 · ”Elämää juoksuhaudoissa”,  
4 matkaa, 40 osanottajaa

 · Retki Ruunaan koskille, 2 matkaa, 
31 osanottajaa

 · Runon ja Rajan retki, 1 matka,  
16 osanottajaa

 · Karjalan kuninkaasta Pahaan 
Pajariin, 1 matka, 20 osanottajaa

 · muut Pohjois-Karjalan 4 matkaa, 
77 osanottajaa

 · Ilmajoen Musiikkijuhat,  
24 osanottajaa

 · Savonlinnan Oopeerajuhlat,  
4 matkaa, 122 osanottajaa

 · Heinäveden kirkkokonserttimatka, 
17 osanottajaa

 · Kanteletar-matka, 16 osanottajaa

 · Kuhmon Kamarimusiikki-iltamat, 
23 osanottajaa

 · retki Linnanmäelle ja Korkeasaa-
reen, 33 osanottajaa

 · muut Suomen matkat, 1,  
33 osanottajaa

Talven matkat:

 · Hiihtolomamatka Pyhätunturille, 
31 osanottajaa

 · Pääsiäismatka Luostolle,  
25 osanottajaa

 · Viikottaiset matkat lähirinteisiin, 
12 matkaa, 198 osanottajaa

 · Yksi lensi yli käenpesän, 
teatterimatka Kuopioon,  
21 osanottajaa

Lisäksi vuonna 1981 järjestettiin 14 
tilaajalle yhteensä 32 matkaa, joilla 
osanottajia oli 1226 henkilöä. Suu-
rin yksittäinen tilaaja oli Kesko/Suo-
men Vähittäiskauppiasliiton kesä-
päivät (249 osanottajaa). Teknisesti 
matkat toteutettiin Matkailuliiton 
Matkatoimisto Oy:n kanssa tehdyn 
sopimuksen pohjalta.

Yhteismarkkinointia

1980-luvun alussa tehtiin sopimukset Joensuun Pie-
noisgolfin kanssa minigolf-radan sijoittamisesta lei-
rintäalueelle sekä Jorma Rusin kanssa surffilautojen 
ja polkuveneiden vuokrauksesta uimarannalla. Lin-
nunlahti kuului kolmen tähden leirintäalueisiin. SML 
lanseerasi vuonna 1982 leirintäpassin, jonka hinta yk-
sittäisjäseneltä oli 175 mk ja perheeltä 350 mk. Passin 
haltija saattoi yöpyä rajoituksetta niillä leirintäalueil-
la, jotka olivat mukana passikokeilussa. Linnunlahden 
leirintäalue päätti lähteä mukaan leirintäpassikokei-
luun. Vuosina 1980-82 yöpymisvuorokaudet olivat n. 
18 000-19 000 ja vuonna 1983 n. 19 600. 

Pieniä hankaluuksiakin leirintäalueella esiintyi; Kuha-
salon jätevedenpuhdistamosta tuli ajoittain epämiellyt-
täviä hajuja, jotka haittasivat matkailijoita. Laulurinteen 
työmaan äänet eivät myöskään miellyttäneet; heti aa-
muvarhaisella liikkuvat äänekkäät kuorma-autot häirit-
sivät matkailijoiden kesäaamujen rauhaa.

Joensuun retkeilymajalla kirjattiin vuonna 1979 n. 
2 700, vuosina 1980–82 n. 1 600–2 000 ja vuonna 
1983 n. 1400 yöpymisvuorokautta. Koko Pohjois-Kar-
jalan osalta majoitustilasto osoittaa, että kaikkien ma-
joitusmuotojen osalta oli huomattavaa nousua, jopa 
40 % vuodesta 1978 vuoteen 1979. Erityisesti maa-
kunnan retkeilymajat kasvattivat yöpymisvuorokau-
siaan peräti 147 %.

Valtakunnan matkailujohtoa vieraili Pohjois-Karjalas-
sa maaliskuussa 1979. MEKin johtaja Bengt Pihlström 
ja SML:n toimitusjohtaja Heikki Toikka tutustuivat ete-
läiseen Pohjois-Karjalaan  ja Ilomantsiin. Matkailuyh-
distys oli mukana toteuttamassa retkeä.

Leirintäalueen ja retkeilymajan toiminnan lisäksi Mat-
kailuyhdistyksen toimiston tehtäviksi määriteltiin mm. 
Joensuun ja Pohjois-Karjalan matkailun markkinointi 
erityisesti valmismatkajärjestelyjen avulla, Suomen 
Matkailuliiton jäsenpalvelujen hoitaminen ja Matkai-
luliiton julkaisujen samoin kuin leirintä- ja retkeily-
majakorttien myynti.

Opastetut retket käynnistyvät

Vuonna 1980 Matkailuliiton Matkatoimisto Oy:n 
kanssa tehdyn matkatuotantosopimuksen puitteissa 
Matkailuyhdistys järjesti joka kesä viikoittaisia Jo-
ensuun kaupunkikierroksia ja maakuntaretkiä mm. 
Pielisen ympäri, Valamon luostariin, Ruunaan koski-
lle sekä maakunnan itä- ja eteläosiin. Pohjois-Karja-
lan ulkopuolelta jäsenmatkojen kohteina olivat mm. 
Savonlinnan Oopperajuhlat, Ilmajoen ja Kuhmon 
musiikkijuhlat, kesäinen Helsinki ja lähikaupunkien 
matkailukohteet. Teatteriesitykset mm. Kuopiossa ja 
Tampereelle ovat niin ikään olleet suosittuja jäsen-
matkakohteita. Vuonna 1980 Matkailuyhdistys solmi 
yhteistyösopimuksen Joensuun Linja Oy:n kanssa jä-
senmatkojen bussikuljetuksista.
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Pielisen kierroksia ja runonlaulajien jälkiä
Vuosien varrella matkailuoppaana ja matkanjoh-
tajana toimiessani Matkailuyhdistyksen järjestä-
millä maakuntamatkoilla olen tavannut monia 
mielenkiintoisia henkilöitä, jotka matkailijoiden 
joukossa olivat tutustumassa kauniisiin ja histo-
riallisesti merkittäviin Karjalan kunnaisiin. 

Yksi uskomattomia sattumia oli suositulla Pielisen 
kierroksella. Matkalla kohteiden esittelyn ohessa 
soitin aina kerrontaan liittyvää musiikkia. Puoli-
sen tuntia lähdön jälkeen kasetilta soi Raita Kar-
pon laulama ”Laps’ olen kauniin Karjalan”. Sen 
jälkeen lähdin tervehtimään mukana olleita mat-
kustajia, joista bussin keskivaiheilla naishenkilö 
kysyi, tiedänkö kuka on laulun tekijä? Tiesin toki 
– Aili Runne. Nainen osoitti vieressä istunutta si-
sartaan, että hän on tämä henkilö tässä! Aili Run-
ne kertoi sitten mielenkiintoisen tarinan laulun 
synnystä. Hän oli matkalla kylään bussissa, kun 
laulu alkoi soida hänen päässään ja sanat pulputa 
mieleen, joita hän hyräili. Kun kanssamatkustajat 
katsoivat häneen vähän ihmeissään, hän nousi 
bussipysäkille. Hänellä ei ollut mukana kynää 
eikä paperia, mutta pysäkillä hän löysi laukusta 
kulmakarvakynän, jolla hän sai kirjatuksi laulun 
ensi säkeet löytämäänsä kirjekuoreen. Kyläpai-
kassa hän pääsi pianon ääreen täydentämään 
sävelmänsä. ”Se oli kuin lapsen synnyttäminen” 
hän totesi. Myöhemmin sain paljon mukavaa 
postia häneltä.

Toisella matkalla Enossa kerroin sotatapahtumis-
ta, kun asemaa pommitettiin talvisodan alussa. 
Vihollisen kohteena oli aselastissa ollut juna, 
joka kuitenkin oli onneksi ehtinyt lähteä Joensuu-
hun. Siellä nuori rohkea kapteeni Rajakaltio oli 
sotaoikeutta uhmaten saanut aseet junasta kuor-
ma-autoon rikkomalla ikkunan ja toimitetuksi 
ne edelleen Ilomantsin, jossa miehet olivat rinta-
malinjalla vielä vailla varusteita ja aseita, koska 

Kannakseen suunnalla alkaneen sodan ei uskottu 
ulottuvan tänne.  Huomasin, että etupenkissä istu-
nut iäkkäämpi naishenkilö hymyillen katsoi mer-
kittävästi miestä vierellään. Säikähdin että olinko 
kertonut kaiken oikein. Seuraavassa pysähdyspai-
kassa pariskunta pyysi minut viereensä ja rouva 
totesi iloisena, että tässä tämä kertomani mies on. 
Kaikki oli tapahtunut juuri niin kuin kerroin.

Paljon matkailijoilta kiitosta saaneilla, todella hy-
vin järjestetyillä matkoilla on ollut turvallista ja 
mukavaa esitellä kaunista maakuntaamme täällä 
vierailleille. Eräs aiemmin matkalla ollut paris-
kunta tuli myöhemmin kertomaan minulle heidän 
muuttaneen Joensuuhun kaupungista antamani 
myönteisen ja houkuttelevan kuvauksen johdos-
ta. Se oli paras kiitos mitä opas voi saada – usko-
matonta!

Olemme kierrelleet eri puolilla maakuntaa ja pis-
täytyneet vähän sen ulkopuolellakin. Savonlin-
nan oopperajuhlat ja Uuden Valamon ja Lintulan 
luostarit ovat kuuluneet suosittuihin kohteisiim-
me. Rajan läheisyys, sotahistoria, ortodoksisuus ja 
rikas karjalainen perinne ihastuttavat ja kiinnos-
tavat yhä. Matka Elias Lönnrotin jäljillä Kesälah-
delta Ilomantsiin tutustutti runonlaulajiin. Kierros 
huipentui kantaleensoittoon ja karjalanpiirakoi-
hin Runonlaulajan pirtissä. Taistelijan talossa sai 
tiiviin esittelyn sotahistoriasta. Kierroksiin sisältyi 
Suomen merkittäviä varhaisia teollisuusalueita 
niin Ilomantsin Möhkössä, Arppen rautaruukki ja 
sahat sekä Kiteellä rakennettu Suomen ensimmäi-
nen höyrylaiva Ilmarinen.

Ehkä suosituin matka on ollut monipuolisia näh-
tävyyksiä ja tapahtumia tarjonnut Pielisen kier-
ros Kontiolahdelta Kolille, Juukaan, Nurmekseen 
ja Lieksaan: Kolvananuuron rotkomuodostelma 
erikoisine kasvustoineen, muinaisen Karelidi-
en vuorijonon jäänteet Kolin vaaroilla Pielisen 
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Mirja Hatakka (oik.) ja Sirpa Sulopuisto 
vossikan kyydissä kesällä 1984   

MIRJA PIHLAJAN KUVA-ARKISTO

näkymineen sekä Juuan Nunnanlahden vuo-
lukiviesiintymät, jotka loivat menestyksellisen 
kiviteollisuuden paikkakunnalle. Koivujen kau-
pungissa Nurmeksessa Bomban talo karjalaisen 
kulttuurin vaalijana kesäteattereineen ja matkai-
lupalveluineen on ollut keskeinen kohde. Liek-
san menneisyyttä ovat edistykselliset Stenius-pa-
pit Korpi-Jaakko ja Koski-Jaakko, joiden ansiosta 
kansa oppi lukemaan. Erämaapitäjästä muistuttaa 
karhunkaataja Väinö Heikkisen kotitalo, joka on 
koristettu hänen kaatamiensa 36 pedon kalloilla. 
Vaikuttava nykynähtävyys on Raili ja Reima Pie-
tilän suunnittelema kirkko.  Kohokohta matkoilla 
oli puunveistäjä Eva Ryynäsen ja Paavo Ryynäsen 
Paateri. Käynti taiteilijapariskunnan luona työs-
kentely- ja näyttelytilaksi muunnetussa navetas-
sa ja ainutlaatuisen veistoksellisessa kirkossa oli 
aina unohtumaton.

Kiitos Matkailuyhdistyksen Riitta Kantolan, Arja 
Meriläisen ja Tuija Kivilinnan erinomaisesti jär-
jestämien matkojen pystyin luottavaisesti keskit-
tymään opastamiseen ja kohteiden esittelyihin. 
Vain kerran aikataulu ei pitänyt, mutta sekään ei 
ollut järjestäjien syy, vaan eräs matkailija kom-
pastui bussiin noustessa ja loukkaantui niin että 
jouduimme käymään lääkärissä ja odottamaan, 
että saimme hänet turvallisesti kotimatkalle.  
Opastusmatkoista jäi monen monia mielenkiin-
toisia ja mukavia muistoja ja uusia tuttavuuksia, 
joita vieläkin yli kahdenkymmenen vuoden jäl-
keen ilolla muistelen.

TEKSTI: MIRJA PIHLAJA, 15.3.2018
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Uutta puhtia matkatoiminnasta

Matkailuyhdistyksen matkatuotanto laajentui hyvin 
nopeasti ja vuonna 1981 haettiin toimistotyöntekijää, 
sillä toiminnanjohtajan vastuulla olivat leirintäalue, 
retkeilymaja, matkojen järjestäminen, toimistotyöt 
sekä Suomen Matkailuliiton jäsenistöön kohdistuva 
työ. Markkinointiin tartuttiin uudella otteella ja toi-
minnanjohtaja osallistui esim. vuonna 1981 Fin Travel 
-messuille Helsingissä, Meri kutsuu -messuille Turussa 
ja Kotimaan matkailun myyntipäiville Pieksämäellä ja 
Raumalla. Lisäksi Matkailuyhdistys oli mukana järjes-
tämässä tammikuista kotimaisten matkatoimistovir-
kailijoiden vierailua Pohjois-Karjalassa ja Saksan Mat-
katoimistoyhdistyksen, DRV:n tilaisuutta lokakuussa. 
Vuonna 1983 kantautui Neuvostoliitosta uutinen van-
han Valamon avautumisesta matkailulle, minkä joh-
dosta johtokunnan jäsen Reino Parkkulainen ehdotti, 
että Matkailuyhdistys tekisi esityksen rajanylityspai-
kan avaamisesta Niiralaan.

Osallistujia matkoilla oli ryhmämatkajärjestelyt mu-
kaan lukien vuonna 1980 noin 1 000, vuonna 1981 n. 
2 500 ja vuosina 1982–1983 noin 2 000 kumpanakin. 
Yksittäisiä matkoja oli vuosittain 80-110.

Matkailuyhdistyksen jäsenmäärä lähti nousuun; vuon-
na 1980 jäseniä oli 424, seuraavana vuonna jo 614 
ja vuoden 1983 lopussa 768. Jäsenmäärän kasvuun 
vaikutti merkittävästi vuonna 1980 perustettu JOKI-
SET-laskettelukerho, lokakuusta 1983 lähtien LUMI-
SET-kerho, jonka puitteissa järjestettiin talvisin viikoit-
taisia hiihto- ja laskettelumatkoja Kolille, muutamia 
matkoja myös Nurmeksen Jurttivaaralle ja Nilsiän 
Tahkovuorelle. Lappi oli muutaman kerran hiihtäjien 
ja laskettelijoiden matkakohteena. Vuonna 1985 oli 
jo 970 jäsentä, joista 496 laskettelukerhoon kuuluvia. 

Julkaisujen ja erilaisten jäsentarvikkeiden (SML ja SRM) 
myynti oli toimiston neljän toimintavuoden aikana suh-
teellisen vilkasta. 

Syksyllä 1983 juhlistettiin yhdistyksen 90-vuotista tai-
valta juhlakokouksen merkeissä ja samalla julkistettiin 
Riitta Kantolan kokoama 90-vuotishistoriikki. 

Opettaja Ahti Laukkaselle ja kaivoksenjohtaja Esko 
Pihkolle haettiin hopeista ansiomerkkiä v. 1980 ja 
Tapani Tattarille v. 1981. Terho Havukaiselle ja Leena 
Koistiselle (OKU) sekä Jouko Kälviäiselle haettiin ho-
peista ansiomerkkiä niin ikään v. 1981 ja  Urho Män-
tyselle hopeista ansiomerkkiä v. 1983. 

Pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin suuntautuvaa 
matkailua viriteltiin mm. siten, että toiminnanjohtaja 

Riitta Kantola yhdessä Joensuun kaupungin matkailu-
sihteeri Sirpa Sulopuiston kanssa teki matkan Linkö-
pingiin ja Roskildeen tavaten potentiaalisia matkai-
lualan kumppaneita. 

Tasapainoilua taloudessa

Kokonaisuutena matkailuyhdistyksen 1980-luvun en-
simmäinen puolisko oli varsin aktiivisen toiminnan 
kautta; jäsenmatkat, Linnunlahden leirintäalue ja Lou-
helan retkeilymaja olivat kolme tukijalkaa. Toki vuo-
det eivät olleet veljeksiä, mutta taloudelliselta kannal-
ta tarkasteluna leirintäalue oli kaikkein tuottoisinta 
toimintaa ja jäsenmatkojakin pystyttiin pyörittämään 
plusmerkkisellä tuloksella. Sen sijaan Louhelan ret-
keilymajan pito osoittautui haasteelliseksi ja toiminta 
päätettiinkin lopettaa kesän 1984 tappiollisen tulok-
sen jälkeen. Tuolloin majalla kirjattiin kesä-heinäkuun 
aikana enää hieman yli tuhat yöpymisvuorokautta. 

Ajoittain talous oli tiukoilla ja vuonna 1984 Matkai-
luyhdistyksen hallituksen jäsenet takasivat yhdistyk-
sen ottaman 50 000 markan suuruisen pankkilainan. 
Linnunlahden leirintäalueesta Joensuun kaupungin 
kanssa tehty sopimus päättyi vuoden 1986 lopus-
sa ja Matkailuyhdistys päätti käynnistää neuvottelut 
uudesta sopimuksesta jo hyvissä ajoin edellisvuoden 
aikana. ”Oppirahat” oli jo maksettu ja nyt pystyttiin 
arvioimaan leirintäalueen investointeja ja muita kehit-
tämistoimia realistisesti. Tässä vaiheessa Linnunlah-
den leirintäalueella oli vastaanotto-kahvilarakennus, 
huoltorakennus, 220 telttapaikkaa, sähköliitäntä 18 
matkailuvaunulle ja sisämajoitustilaa 26 mökissä noin 
sadalle henkilölle. Matkailuyhdistys toivoi kymmenen 
vuoden vuokra-aikaa, mutta lopullinen sopimus sol-
mittiin viideksi vuodeksi 1987–1991. Uusi huoltora-
kennus saatiin 1980-luvun lopulla.

Toiminnanjohtaja Riitta Kantola siirtyi muihin tehtäviin 
vuoden 1985 alusta ja tilalle valittiin Arja Meriläinen, 
joka työskenteli 28.1.–11.11.1985 toimintasihteerin 
ja tämän jälkeen toiminnanjohtajan nimikkeellä.

Vauhtia toiminnassa

Pohjois-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi pääsi 
1980-luvulla vauhtiin ja vuosikymmenen puolivälis-
sä lanseerattiin markkinoille Kalevala-kukkaro, joka 
maksoi asiakkaalle 36 markkaa ja sisälsi 600 markan 
arvosta erilaisia etuja maakunnan matkailukohteissa. 
Myös Matkailuyhdistys ja Linnunlahden leirintäalue 
olivat mukana kampanjassa. Muutoinkin Matkailu-
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yhdistys otti yhä aktiivisemman roolin Pohjois-Kar-
jalan matkailun markkinoinnissa esim. osallistumalla 
Kotimaan matkailun myyntipäiville ja matkailusemi-
naareihin sekä oli entistä enemmän esillä erilaisissa 
matkailuesitteissä ja muissa julkaisuissa. 1980-luvun 
puolivälissä suunniteltiin Pärnävaaran urheilukeskuk-
sen yleissuunnitelma, johon Matkailuyhdistys ja Lu-
miset-laskettelukerho antoivat oman lausuntonsa.

Vuonna 1985 jäsen- ja hiihtomatkoille osallistui 58 
matkalla 1026 henkilöä ja tilatuille 23 matkalle 718 
henkilöä. Matkat jaoteltiin Joensuun kaupunkikier-
roksiin, Pohjois-Karjalan maakuntakierroksiin ja 
muihin matkoihin. Omana ryhmänään olivat yhdes-
sä Lumiset-kerhon kautta toteutetut hiihto- ja lasket-
telumatkat. Kaupunkikierros tehtiin yhdeksän kertaa, 
luostariretki Uuteen Valamoon seitsemän kertaa ja 
Pielisen kierros neljä kertaa. Muita maakuntamatkoja 
oli Ilomantsiin, Vuorenpeikonmaahan Outokumpuun 
ja Nurmekseen Kalevala-draamaa katsomaan. Muut 
matkat suuntautuivat neljä kertaa Savonlinnan Oop-
perajuhlille, kaksi matkaa tehtiin Helsinkiin ja kerran 
Kuhmon kamarimusiikkijuhlille, Asuntomessuille ja 
teatteriin Kuopioon. Lisäksi oli matka Matkailuliiton  
jäsenpäiville Kokkolaan. Hiihto- ja laskettelupuolella 
tehtiin kymmenen päivän matkaa Kolille ja kaksi Tah-
kolle. Lisäksi oli ensilumen matka Pallakselle. Mat-
koilta saatu asiakaspalaute oli mukavaa kuultavaa; 

erityisesti tuli vuolasta kiitosta oppaista, kuljettajista 
ja sujuvista yleisjärjestelyistä. Matkailuyhdistys myös 
suunnitteli ja toteutti Pohjois-Karjalan omalle matkai-
luväelle suunnatun opintomatkan, joka suuntautui 
Etelä-Karjalaan ja Hämeeseen.  

Kesällä 1987 vietettiin Suomen matkailun ja Suomen 
Matkailuliiton 100-vuotisjuhlaa. Näissä merkeissä 
Matkailuyhdistys oli mukana toteuttamassa Kesä-
matkailukauden avajaisia Joensuussa, historiallista 
”Suomen matkailu 100 vuotta” -tapahtumaa, VR:n 
125-vuotisjuhlajunaa ja Resiinarallia. Historiatapah-
tuman päivän ohjelmassa oli vossikka-ajelua, ristei-
lyjä, opastettuja historiakierroksia ja torimyyntiä van-
haan malliin. Hotelli Kolin remontti valmistui vuonna 
1987 ja tästä oltiin tyytyväisiä sekä laskettelijoiden 
että muiden Kolin vierailijoiden puolesta. 

Toiminnanjohtaja Arja Meriläinen irtisanoutui tehtä-
vistään ja uusi toiminnanjohtaja Tuija Kivilinna aloitti 
työt 15.11.1987. 

Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja 
Matkailuyhdistys käynnistivät yhdessä vuonna 1988 
puolentoista vuoden mittaisen kongressimatkailupro-
jektin, johon Matkailuyhdistys päätti sijoittaa 50.000 
mk. Yhdistyksen budjetti oli 1980-luvun lopulla ja 
1990-luvun alussa noin miljoona markkaa.

JÄSENET

1970-luvulla puheenjohtajan tehtäviä hoitivat 
mm. Reino Penttinen, toiminnanjohtaja Paavo 
Nieminen (molemmat vuosikymmenen alussa), 
toimitusjohtaja Tapani Tattari (1974-79) ja lehtori 
Jouko Kälviäinen. Sihteeri-taloudenhoitajan tehtä-
viä hoiti vuodesta 1972 lähtien matkailuasiamies 
Pentti Haapala. Heidän lisäkseen johtokuntaan 
kuuluivat 1970-luvulla opettaja Kauko Patrikainen 
(vuosikymmenen alussa), kaupunginjohtaja Tauno 
Juntunen (vuoden 1970 loppuun), dipl.ins. Sven 
Holmberg, asemapäällikkö Reino Parkkulainen, 
opettaja Pertti Kokki, konttorinjohtaja Osmo Kau-
konen, elinkeinoasiamies Urho Mäntynen, Anne 
Pitkänen, Eeva-Liisa Turunen, pankinjohtaja Terho 

Havukainen (1977 lähtien) ja Mirja Hatakka (1979 
lähtien).

Vuonna 1980 johtokunnassa olivat Jouko Käl-
viäinen puheenjohtajana ja muina jäseninä Pent-
ti Haapala, Terho Havukainen, toimittaja Aatto 
Jääskeläinen, Reino Parkkulainen, Mirja Hatak-
ka, Pertti Kokki, Urho Mäntynen ja Tapani Tattari. 
Vuosina 1981 ja 1982 ja 1983 johtokunnan ko-
koonpano oli muuten sama, mutta Tapani Tattari 
jäi pois johtokunnasta v. 1981 ja hänen tilalleen 
tuli hotellinjohtaja Pentti Löfgren. Lisäksi 1980-lu-
vulla johtokuntaan kuuluivat Terho Havukainen, 
Tuija Kivilinna, Seppo Koponen, Teemu Laine, 
Raija Särkkä ja Juha Oksanen. 
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Nuoruuden innolla Pohjois-Karjalan  
matkailua edistämään
Hain Pohjois-Karjalaan Joensuuhun töihin syys-
kesästä 1979. Olin valmistunut Turun Kauppakor-
keakoulusta vuotta aikaisemmin ja täydentämässä 
Helsingissä opintojani. Koulutuksen nimi oli Mat-
kailun johto- ja suunnittelutason täydennyskou-
lutus. Sen loppuvaiheessa olin työharjoittelussa 
Lomarengas ry:ssä Helsingissä. Lähetin samalla 
hakemuksia ympäri Suomea avoinna oleviin mat-
kailualan työpaikkoihin. Suomen Matkailuliitolle 
lähettämäni hakemus Pohjois-Karjalan Matkailu-
yhdistyksen toimintasihteerin vuoden määräai-
kaiseen paikkaan johti haastatteluun Matkailulii-
ton toimistolla ja sen jälkeen ilmoitukseen, että 
minut on valittu tähän paikkaan. 

Pohjois-Karjalan matkailuasioihin olin törmännyt 
jo noin vuotta aikaisemmin, jolloin myös hain 
työpaikkoja eri puolilta Suomea. Hain silloin 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton matkailusihtee-
rin paikkaa ja kävin Haapalan Pentin haastatelta-
vana Joensuussa. Sillä kierroksella ei mikään työ 
tärpännyt ja lähdin Helsinkiin jatkokoulutukseen.

Kaikki paikat, joita hain, olivat matkailualan työ-
paikkoja sen vuoksi, että lähes kaikki aiempi työ-
kokemukseni liittyi matkailuun. Olin kolmetois-
tavuotiaasta valmistumiseeni asti yli kymmenen 
kesää töissä syntymäpaikkakuntani Viitasaaren 
matkailuyrityksissä. Useimmat kesät työskentelin 
äitini matkailuyrityksessä, joka pyöritti kesäisin 
mm. Viitasaaren leirintäaluetta, retkeilymajaa, in-
fokioskia, Porthanin puiston kioskia ja näkötornin 
kioskia. Pari kesää työskentelin myös paikallisen 
hotellin vastaanotossa. 

Työpaikkani Joensuussa oli ensimmäinen vaki-
tuinen työpaikkani.  Muistan vieläkin tunteen, 
joka minulla oli, kun tulin ensimmäisenä päivänä 

tyhjään Matkailuyhdistyksen toimistoon. Hetken 
mietin, jo mihin olen pääni työntänyt.  Oli aloi-
tettava kalusteiden ja muiden tavaroiden hank-
kimisella.  Olin vielä melko nuori ja esimerkiksi 
huonekalukaupassa tuli tunne, että minua ei ote-
ta tosissaan, kun rupesin kalustamaan kokonaista 
toimistoa.

Oma mausteensa alkuvaiheen tuntemuksiin toi 
se, että joillakin paikallisilla toimijoilla oli ollut 
valintavaiheessa oma ehdokkaansa, jota Matkai-
luliitto ei valinnut. Tämä valkeni minulle vähi-
tellen. Työtäni jopa yritettiin jossakin vaiheessa 
vähän hankaloittaa.  Tämä asia ratkesi kuitenkin 
melko pian ja pääsin työskentelemään kunnolla.  

Erittäin suurena apuna sopeutumisessa ja monis-
sa käytännön asioissa olivat samassa toimistoko-
konaisuudessa työskentelevät Maakuntaliiton ja 
kaupungin matkailutoimistojen ihanat työntekijät 
Aila, Tuija, Ritva, Sirpa ja monet muut. Pari kuu-
kautta tuloni jälkeen yhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittu Jouko Kälviäinen oli myös korvaama-
ton taustatuki.

Jos Matkailuyhdistyksen toimisto olisi ollut jossa-
kin erillään ja minä siellä jatkuvasti yksin, olisin 
todennäköisesti lähtenyt pois jo kesken ensim-
mäisen vuoden määräaikaisuuden. Kun tehtävä 
vuoden päästä vakinaistettiin ja nimike muutet-
tiin toiminnanjohtajaksi, olin todella innoissani ja 
iloinen.

Matkailutoimiston naisten avulla pääsin nopeas-
ti sisälle kaupunkiin ja Pohjois-Karjalan matkai-
luun. Maakunnassa viettämäni viiden vuoden 
aikana sain kokea Pohjois-Karjalan matkailualan 
yhteen hiileen puhaltamisen, tekemisen meinin-
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gin ja sen, että pienetkin matkailuyritykset toi-
mivat ammattimaisesti. Maakunnan matkailutoi-
mijoiden yhteiset messu- ja myyntipäivämatkat 
sekä kerran vuodessa Maakuntaliiton järjestämä 
maakunnan matkailuyrittäjien yhteinen kotimaan 
kierrosmatka olivat mielestäni uskomattomia yh-
teistyön osoituksia. Matkailuyhdistys oli kaikissa 
näissä tasavertainen toimija muiden kanssa.

Alan henkeä ja ilmapiiriä oli kovasti ikävä, kun 
aikanaan muutin kotiseudulleni Keski-Suomeen 
matkailuasiamieheksi. Vasta silloin tajusin lopul-
lisesti miten edistyksellistä pohjoiskarjalainen 
matkailuväki oli.

Matkailutoimiston naisia ja monia muitakin sen 
aikaisia matkailutoimijoita on ikävä vieläkin. 
Vaikka aikaa sieltä lähdöstäni on kulunut jo 33 
vuotta.

Vaikka työnantajani oli aatteellinen yhdistys, 
koin taloudellisen toiminnan tärkeäksi ja sen, että 
saimme katettua tuloilla kulut.  Kun koko vuoden 
myynti tehtiin käytännössä kahden kesäkuukau-
den aikana, ei stressiä ja paineitakaan voinut 
välttää. Taloudelliset asiat olivat koko ajan suurin 
haaste. Sääolot vaikuttivat kesän tuloihin paljon.  
Sen kesäkuun muistan vieläkin, jolloin lunta sa-
toi kesäkuun kymmenennen päivän tienoilla ja 
ensimmäiset kesätyöntekijöiden palkat olivat me-
nossa maksuun viidestoista kesäkuuta. 

Työtä sain tehdä hyvin itsenäisesti ja puheenjoh-
taja Joukolta sain tarvittaessa tukea. Maakuntalii-
ton ja kaupungin matkailunaiset olivat myös aina 
tarvittaessa apuna.  Suomen Matkailuliitto antoi 
myös merkittävää taustatukea.  Useamman kerran 
vuodessa oli mahdollisuus osallistua Matkailulii-
ton aluetoimijoille tarkoitettuihin koulutuksiin ja 
tilaisuuksiin. 

Ilman Joensuun vuosia ja siellä saamaani koke-
musta olisin tuskin tullut valituksi Pihtiputaalle 

matkailuasiamieheksi. Täällä Pihtiputaalla työs-
kentelin yli kymmenen vuotta matkailun parissa 
ja Joensuun aikaisista kokemuksista oli paljon 
hyötyä. Myöhemminkin työskennellessäni pai-
kallisessa elinkeinoyhtiössä ja nyt viimeiset kuu-
sitoista vuotta koulutusalan yrittäjänä olen voinut 
ammentaa asioita noiltakin ajoilta.  Itsenäinen 
tulosvastuullista työskentelyä voi rinnastaa yrit-
täjyyteen ja Matkailuyhdistyksen ajoista on ollut 
yrittäjänäkin hyötyä.

Tällä hetkellä matkailuala ei ole kovin vahvasti 
esillä elämässäni. Kouluttajana olen kuitenkin 
aika usein hyötynyt matkailutaustastani. Asiakkai-
na on ollut alan yrittäjiä ja pari kertaa on matkai-
lutausta ollut syynä siihen, että minua on pyydet-
ty johonkin kouluttamaan. 

Pohjois-Karjala on tällä hetkellä lähinnä kai-
pauksen kohde.  Haluaisin päästä käymään siellä 
useammin.  Vuosi sitten oli siellä muutaman päi-
vän kouluttamassa ja kiersin kaikki vapaahetket 
ympäri kaupunkia muistelemassa.  Erityisen har-
taana istuin kahvilla entisen työpöytäni paikalla 
olevassa pöydässä Koskikatu 1:ssä sijaitsevassa 
kahvilassa.  Henkilökunnan mukaan en ollut ol-
lenkaan ainoa, joka oli käynyt siellä muistelemas-
sa työpöytänsä paikkaa.

TEKSTI:  
RIITTA VAITTINEN, 
HELMIKUUSSA 2018
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Karavaanareita ja koululaisryhmiä
1990-LUKU

Matkailuyhdistyksen päätoiminta-aloja olivat edelleen: Pohjois-Karjalan matkailun markkinointi, 
matkojen ja retkien järjestäminen, Linnunlahden leirintäalue, henkilöjäsentoiminta, harrastetoi-
mintojen kehittäminen ja Suomen Matkailuliiton aluetoimiston hoitaminen. 

Matkatuotannon puolella löydettiin uusiksi koh-
deryhmiksi koululaiset ja yritykset. Niin luok-

karetkipakettien kuin leirikoulupakettienkin kehittely 
lähti käyntiin ja yrityksille tarjottiin räätälöityjä mat-
kapaketteja erikoisohjelmineen. 

Talouden kannalta 1990-luvun alkupuoli toi muka-
naan taloudellisia huolia ja jälleen kerran jouduttiin 
turvautumaan pankkilainan ottamiseen. Toiminnan-
johtaja Tuija Kivilinnan työsuhde muutettiin vuoden 
1992 lopulla puoleksi vuodeksi osa-aikaiseksi ja ke-
sän 1993 hän työskenteli myös Linnunlahden leirintä-
alueen vastaavana hoitajana. 

Vuonna 1993 matkailuyhdistys teki Hotelli Kolin ja 
Kolin hiihtokeskuksen kanssa sopimuksen Kolin mark-
kinoinnista 5.000 markan kuukausikorvausta vastaan. 

FICC Rally 1994 

Kansainvälinen karavaanari- ja campingorganisaatio 
F.I.C.C. (Federation Internationale de Caravanning et 
Camping) järjesti kansainvälisen suurleirin Joensuussa 
heinäkuun lopulla – elokuun alussa 1994. Matkailu-
yhdistys oli yksi pääjärjestäjistä vastaten Linnunlah-
den leirintäalueen palvelujen lisäksi myös retkien 
järjestämisestä. Leirille osallistui noin 2 700 henkilöä; 
osa oli koko 10-päiväisen tapahtuman ajan, osa muu-
tamia päiviä. Matkailuyhdistys oli ”paljon vartijana”, 
sillä päivittäisiä retkiä oli useita ja jouduttiin improvi-
soimaan myös uusia, asiakkaiden toiveiden mukaisia 
tutustumisia ympäristöön. Suurin ponnistus oli tilaus-
junamatka Sortavalaan, jolle osallistui useita satoja 
ihmisiä. Kielten kirjo oli moninainen ja eri kielillä 
opastavia oppaita tarvittiin jokaiseen vaununosastoon 
omansa. Eksoottisimmat vieraat olivat Etelä-Koreas-
ta, Japanista ja Australiasta. Byrokratiaankin tutustut-
tiin perinpohjaisesti, kun hankittiin viisumeita koko 
kansainväliselle joukolle. Sortavalassa oli järjestetty 
torijuhla ja jotkut ehtivät tutustumaan paikallisväes-

töönkin. Järjestelyt pitivät hyvin ja matkustajat olivat 
tyytyväisiä, joku sveitsiläinen kertoi videoineensa 
koko matkan junan ikkunasta. 

Vuosi 1994 näkyi retkitilastoissa mainiona piikkinä, 
sillä osanottajien määrä lisääntyi edellisvuoden nel-
jästäsadasta noin tuhanteenkahteensataan. Linnun-
lahden leirintäalueen tilastoissa vuosi 1994 ei sen 
sijaan näy erityisenä huippuvuotena, mutta FICC-lei-
rin vaikutus on havaittavissa ulkomaalaisten matkai-
lijoiden osuudessa. Se nousi vuoden 1993 luvusta, 
1399 yöpymisvuorokautta, 3476:een. Käytännössä 
ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet 
kasvoivat noin 250 %!

Heilahduksia ja huomionosoituksia

Vuonna 1995 Linnunlahden leirintäalueella kirjattiin 
reilut 19.000 yöpymisvuorokautta, mikä auttoi yhdis-
tyksen taloudellista tilannetta huomattavasti. Seuraa-
vana kesänä tulikin sitten romahdus ja yöpymisvuoro-
kaudet laskivat pohjalukemiin, alle 9.000:een. Tämä 
vaikutti siihen, että toiminnanjohtaja siirtyi vuonna 
1997 työskentelemään lyhennetylle työviikolle.

Yhdistyksen jäsenmäärä 1990-luvulla lähti laskuun 
siten, että vuonna 1993 jäseniä oli 683 ja vuotta myö-
hemmin 580 henkilöä. Lumiset-laskettelukerho jatkoi 
aktiivista toimintaansa. Vuoden 1994 Matkailuliiton 
järjestöpäivillä Tuija Kivilinna valittiin Vuoden Matkai-
luliittolaiseksi ja saman huomionosoituksen sai Raija 
Särkkä vuonna 1996. Jouko Kälviäinen ja Raija Särkkä 
olivat molemmat Suomen Matkailuliiton hallituksessa 
muutamia kausia.

1990-luvun puolivälissä tuli voimaan valmismatkala-
ki, joka kiristi matkanjärjestäjän vastuuta kuluttajiin 
nähden ja velvoitti maksamaan vakuudet, minimis-
sään 30.000 euroa. Tämä vaikutti Matkailuyhdistyksen 
matkojen ja retkien järjestämiseen ja niinpä päätettiin 
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keskittyä ainoastaan jäsenmatkojen toteuttamiseen. 
Keskimäärin retkille osallistui 400-800 henkilöä vuo-
sittain. 

Vuonna 1998 Matkailuyhdistys teki Joensuun kaupun-
gille ehdotuksen kolmen vuoden vuokra-ajasta sekä 
sen jälkeen kahden vuoden optiosta. Toiminnanjohta-
ja Tuija Kivilinna oli opintovapaalla 28.9.–4.12.1998 
venäjänkielen opintoja varten. Leirintäalueen vuok-
rasopimusta ei kuitenkaan saatu uusituksi, vaan kau-
punki teki sopimuksen uuden yrittäjän kanssa. Tämä 
merkitsi sitä, että omasta toimistosta ja toiminnanjoh-
tajan palkkaamisesta jouduttiin luopumaan. Tuija Ki-
vinnan työsuhde päättyi maaliskuun lopussa vuonna 
1999. Toiminta siirtyi kokonaan vapaaehtoispohjalle 
ja yleisestä matkailun markkinoinnista luovuttiin. 
Matkojen ja retkien järjestämisessä saatiin yhteistyö-
kumppaniksi matkatoimisto Matkakarjala sekä Kolin 

matkoille Itä-Suomen lääninhallituksen kimppakyy-
ti-kokeiluprojekti.  Yhdistyksen matkoille osallistuikin 
vuonna 1999 yhä yli 700 henkilöä. 

Kansainvälisen FICC-suurleirin avajaiset laulurinteellä
Itsenäinen Viro oli ensimmäistä kertaa mukana oman lippunsa alla.  

KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELUN ARKISTO

JÄSENET

Vuonna 1998 jäseniä oli 384 henkilöä ja seu-
raavana vuonna 308 henkilöä. 1990-luvulla 
johtokunnassa toimivat Jouko Kälviäinen, pj, 
Mirja Hatakka, Terho Havukainen, Ossi Kai-
nulainen, Teemu Laine, Raija Särkkä, Jorma 
Varis, Pekka Virkkunen ja Pirjo Salmelainen.  
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HENKILÖKUVA

HAASTATTELU: TUIJA KIVILINNA

Isolla sydämellä 
matkailun asialla
Innostuin matkailuyhdistyksen toiminnasta siinä 
määrin, että olin 1980-luvulla yhdistyksen joh-
tokunnan jäsen. Kun Arja Meriläinen vuonna 
1987 siirtyi toiminnanjohtajan paikalta muihin 
tehtäviin, pyysi johtokunta minua kyseiseen teh-
tävään. Tätä ennen olin Hotelli Joensuun Karelia 
-yhtiön palveluksessa viisi vuotta. Uusi työpaikka 
Koskikatu 1:ssä oli minulle ennestään tuttu, sil-
lä 1980-luvun alussa olin ollut reilut kaksi vuot-
ta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton pyörittämän 
matkailutoimiston palveluksessa saman katon 
alla kuin matkailuyhdistyskin. Työ aatteellisen yh-
distyksen toiminnanjohtajana sopi arvoihini; ha-
lusin olla edistämässä kotimaan matkailua, jolla 
oli jokin syvempi merkitys, en niinkään pitämässä 
yllä jotakin rahantekokonetta. Toki olin tietoinen 
taloudellisista resursseista ja riskeistä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouko Käl-
viäinen. Koko johtokunta oli asiansa osaavaa ja 
heidän kanssaan oli ilo työskennellä. Tunsin, että 
johtokunta oli aina 110-prosenttisesti samojen 
asioiden takana kuin minäkin. Muutoinkin tun-
sin, että yhteistyökumppanit hioutuivat toimi-
maan verkostona ja tuimme toinen toisiamme. 
Keskusjärjestö oli hyvänä tukena ja sieltä sai tar-
vittaessa apua. Varsinaista työhön liittyvää koulu-
tusta oli kuitenkin SML:n puolesta niukanlaisesti. 
Onneksi sain järjestää oman työaikani siten, että 
pystyin tarvittaessa osallistumaan esim. aikuiso-
piston kursseille.

Yhdistykselle oli jo vakiintunut tietty toiminta-
kenttä, jonka tukijalkoina olivat Linnunlahden 
leirintäalue, matkat ja Suomen Matkailuliiton 
jäsenpalvelut. Sinä yhdentoista vuoden aikana 
kun olin Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja-
na, sattui sekä ylä- että alamäkiä. Leirintäalueella 
oli suhteellisen vakaa käyttäjäkunta, tosin tuona 
aikana telttailijat vähenivät ja mökin vuokraajat  

lisääntyivät. Mökkejäkin rakensimme kaupun-
gin pystyttämien mökkien lisäksi. Alkuvuosina 
meillä oli erikseen leirintäalueen vastaava hoi-
taja, mutta kun rahatilanne kiristyi, hoidin myös 
tuon työsaran. Käytännössä tällä ei ollut suurta 
eroa edellisvuosiin, sillä olin silloinkin vastannut 
kokonaisvaltaisesti leirintäalueen toiminnasta. 
Koska leirintäalueen vuokrasopimus Joensuun 
kaupungin kanssa oli viisi vuotta, ei kovin pit-
kän tähtäimen investointeja voinut tehdä. Vuo-
den 1998 alkupuolella alkoi olla sellaista ilmaa, 
että kaupunki saattaisi tehdä vuokrasopimuksen 
uuden vuokraajaehdokkaan kanssa, mikä sitten 
toteutuikin. Varmaankin myös uuden asuntovau-
nualueen tulo vaikutti jonkin verran Linnunlah-
den leirintäalueen suosioon.

Matkojen osalta muistan Savonlinnan Ooppera-
juhlat, jonne joka kesä suunnattiin useampaan 
oopperaan. Liput olivat kortilla ja parhaimmil-
laan lensin aamukoneella Joensuusta Helsinkiin 
lippuja jonottamaan. Jotkin oopperajuhlamat-
koista menivät kuin ”kuumille kiville”, kun taas 
muutaman kerran olin mukana jäljelle jääneiden 
myymättömien lippujen kanssa, niitä juhlaportil-
la kaupitellen. Oopperajuhlaliput oli melkoisen 
iso investointi ja rahat niiden lunastamista varten 
piti miettiä tarkkaan.  Meillä oli luotto-oppaita ja 
matkanjohtajia, joiden työpanos oli todella kor-
vaamaton. Oppaat tekivät työtä koko sydämes-
tään. Saimme usein palautetta erinomaisesti hoi-

Tuija on laulunaisia
Karjalaine Rahvas viihdytti niin kotimaisia kuin 

ulkomaisiakin matkailijoita. Tuija kuvassa vasemmalla.

KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELUN ARKISTO
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detuista matkoista, joilla jokainen matkalainen 
huomioitiin.  Oopperajuhlamatkat olivat omalta 
osaltaan vaikuttamassa yhdistyksen profiiliin, 
viestiväthän ne laadukkaasta toiminnasta. Las-
kettelun puolella bussimatkoista tuli ajan myötä 
”oikeita tuotteita”, kamapörssien pito aloitettiin 
ja järjestettiin lasketteluaiheisia iltoja. Matkojen 
avulla saimme myös uusia jäseniä yhdistykseen, 
sillä jäsenedut olivat huomattavat. Pikkuhiljaa 
käynnistimme myös yrityksille suunnatut incenti-
ve-matkat, joille tuntui olevan kysyntää. Samoin 
luokkaretkien järjestämisellä oli oma buuminsa. 
Toimistossa minulla oli apuna lyhyehköjä aikoja 
Helka Leskinen ja Tomi Vilkko. 

Yksi urani kohokohtia ja vaativimpia ponnistuk-
sia oli kansainvälinen FICC-leiri, joka järjestet-
tiin kesällä 1994. Tuona kesänä Linnunlahden 
leirintäalueen ulkomaalaisten yöpymisten määrä 
nousi 250 prosenttia! Tapahtuma suunniteltiin 
ja toteutettiin yhteistyössä SF-Caravanin, Suo-
men Matkailuliiton, Suomen Ladun ja Joensuun 
kaupungin kanssa. Matkailuyhdistyksen rooli oli 
tietenkin majoittaa vieraita Linnunlahdella mut-
ta työmäärältään ehdottomasti isoin oli retki-
tuotanto. Kymmenen päivän aikana järjestettiin 
useita opastettuja retkiä päivässä. Vaativin oli 
Sortavalaan tehty junamatka, johon osallistui liki 
neljäsataa henkilöä. Eri maalaisilla oli omat ju-
nanvaununsa, joissa oli saksaa, englantia, ruotsia 
tai ranskaa puhuvat vaunuemännät. Ulkomaa-
laisille piti hankkia viisumit, joiden saaminen ei 
ollutkaan pikkujuttu, varsinkaan kun osanottajia 
oli Etelä-Koreaa myöten. Onneksi sää suosi niin 
Sortavalan matkapäivää kuin koko tapahtumaa 
ja kesän kirkkaimmat päivät osuivat juuri leirin 
ajankohtaan. Muistaakseni Viro oli ensimmäistä 
kertaa itsenäisenä valtiona mukana kansainväli-
sessä camping- ja caravantapahtumassa.  Itselleni 
FICC oli sekä ruumiin että mielen puolesta sellai-
nen ponnistus, että vietin leiriä seuraavan viikon 
sairaalassa. Ilmeisesti stressi oli aiheuttanut pahan 
märkäruven, jota sitten parantelin loppukesän. 
FICC oli kaikesta vaivasta huolimatta huippuko-
kemus!

Kun alkoi näyttää siltä, että matkailuyhdistyk-
sen on vuoro väistyä Linnunlahden leirintä-

alueelta, hakeuduin vuoden 1998 aikana puolen 
vuoden mittaiselle venäjän kielen kurssille. Työ-
suhteeni matkailuyhdistyksessä päättyi keväällä 
1999 ja jonkin aikaa tein asiantuntijatöitä mm. 
Urban-projektissa. Kun Itä-Suomen lääninhallitus 
haki osastosihteeriä, niin haastattelussa totesin, 
että   Matkailuyhdistyksessä olen saanut juuri sel-
laista kokemusta ja osaamista, jota uudessa työssä 
tarvittiin. Nyt, keväällä 2018, olen Taiteen edistä-
miskeskuksen (Taike) palveluksessa suunnittelija-
na ja matkailu on jäänyt harrastukseksi.  Kyllä mi-
nulla aina lämmin läikähdys käy sydämessä kun 
huomaan, että Pohjois-Karjalaan on syntynyt uu-
sia ”pieniä tähtiä”, matkailupalveluja, jotka ovat 
aitoja ja omassa maaperässämme vahvasti kiinni.

TEKSTI: SIRPA SULOPUISTO (HAASTATTELU 11.3.2018)

Kuuliaisuusveli Georgios, nykyisin Valamon luostarin johtaja 
arkkimandriitta Sergei ja toiminnanjohtaja Tuija Kivilinna 

Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistyksestä vuonna 1991 ”Ilo Elää 
Karjalassa” -tapahtumassa Helsingin Senaatintorilla.

SIRPA SULOPUISTON YKSITYISARKISTO
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Lumiset-kerho
1980–2013

TEKSTI: RAIJA SÄRKKÄ

Yleistä

Lumiset-kerhon syntysanat lausuttiin 1980. Lasket-
telu jokamiehen lajina nosti päätään. Helsinkiin oli 
perustettu 1978 Lumiset ry, joka liittyi yhdistyksenä 
Suomen Matkailuliittoon (SML). SML:ssa haluttiin olla 
edistyksellisiä ja kehotettiin yhdistyksiä koko maas-
sa perustamaan laskettelukerhoja. Koska me olimme 
melkein asian ytimessä: maakunnassa SML:n hoitama 
hotelli Koli loistavine rinteineen, oli selvää, että jäse-
niä tulisi olemaan. Niinpä oma yhdistyksemme pani 
töpinäksi ja Riitta Kantolan johdolla kokosi joukon 
tavallisia harrastajia; ja niin kerho perustettiin suuren 
innostuksen vallassa. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
tuli Kari Karjalainen ja kerhon nimeksi Joensuun Las-
kettelukerho. Koska nimi kuitenkin tuntui tavanomai-
selta ja Helsingissä oli Lumiset-yhdistys, muutettiin 
nimi vuonna 1981 sitä mukailevaksi Jokiset-lasket-
telukerhoksi. Paria vuotta myöhemmin SML:n Juhani 
Uotila ehdotti, että kaikki matkailuyhdistysten lasket-
telukerhot olisivat Lumiset-kerhoja nimeltään ja niin 
kerhomme sai lopullisen nimensä. Jäsenmäärä kasvoi 
mukavasti ja vuonna 1984 innokkaita laskettelijoita 
oli mukana jo 467.

Matkat

Laskettelumatkat olivat oleellinen osa kerhon toimin-
taa. Joka lauantai ajoi kerhon Lumiset-bussi Kolille 
ja bussissa – tai useammassakin oli aina kaksi mat-
kanjohtajaa, jotka huolehtivat rahan keräyksestä sekä 
rinnepalveluista. Päivän laskettelumatkoja oli myös 
Jurttivaaran, Maarianvaaran ja Tahkon rinteisiin. Yli 20 
vuotta tehtiin Kuopion Lumiset-kerhon kanssa vuoro-
vuosina vastuussa olevina ensilumenmatka Pallaksel-
le. Loppuvuosina Joensuun Lumiset-kerho yksin oli 
vastuussa, vaikka matkustajia haettiin Kuopiostakin. 
Vähitellen myös hotelli Pallaksen neljän päivän oh-
jelma jäi Joensuun vastuulle, vaikka Pallaksen pöllöt 
olivatkin pääisäntiä. Näiden lisäksi ajettiin muutama-

na talvena Rukalle ja kerran Åreen. Loppuvuosina tuli 
Vuokattikin kuvioihin päivämatkana. Useampi yritys 
tehtiin myös Keski-Eurooppaan, mutta niille matkoille 
ei saatu tarpeeksi lähtijöitä.

Itsenäisyyspäivä Pallaksella

Aamulla koko hotellin väki kokoontui lipunnostoon. 
Lauloimme Lippulaulun,  minä lausuin ”Yks voima sy-
dämehen kätketty on” ja lopuksi yhteisesti Maamme. 
Lapin päivä on lyhyt, joten ulkoiluun: maastohiihtoon 
tai lasketteluun ei ollut kovin paljoa aikaa. Illan tum-
muessa oli rajaseutupapin pitämä lyhyt hartaushetki 
metsäkirkossa: pienellä aukiolla, jolle marssimme 
soihdut kädessä. Illalla oli ”Linnan juhlat”, miehillä 
tummat puvut, naisilla kauniit mekot. Juhlaan saa-
vuttiin jonossa, jossa käteltiin hotellin johtaja ja joko 
”pääpöllö” (hiihtokoulun johtaja) tai joku SML:n hal-
lituksen jäsen. Ruoka oli runsasta ja hyvää ja illan 
jatkuessa myös tanssi kelpasi. Osa jatkoi vielä valo-
merkin jälkeen ns ”Kittilän mutkaan” laulamaan kuo-
piolaisten kitaristin ja hanuristin säestyksellä – yleensä 
ainakin aamuneljään.

Eräänä itsenäisyyspäivänä, bussin lähdettyä Kuopios-
ta eräs matkalaisemme tuli järkyttyneenä luokseni – 
olin matkanjohtaja – ”Raija, tumma pukuni jäi kotiin 
eteiseen, vaatepussiin roikkumaan! Apua! Mitä nyt?” 
”Soita kotiin ja yritä saada se matkahuollon kautta 
bussissa Pallakselle!” Mies teki työtä käskettyä ja seu-
raavana päivänä pukupaketti tuli suoraan hotellille. 
Tuli itsenäisyyspäivän aamu. Ovelleni koputettiin, 
sama henkilö oli oven takana: ”Raija! Solmio ei ollut 
mukana. Apua! Mitä nyt?” ”Yritä vain kysyä lainaksi 
joltakin, vaikka töissä olevalta kyläläiseltä.” Ja solmio-
kin löytyi! Seuraavana itsenäisyyspäivänä vein hotel-
lin ”respaan” kaikki mieheni vanhat solmiot, joita hän 
ei enää halunnut. En tiedä, onko niitä koskaan tarvittu.

Uskon, että meidän itsenäisyyspäivän viettomme tun-
turien kainalossa, tähtien ja revontulien loisteessa oli 
vähintään yhtä hyvä kuin Linnan juhlat!
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Lumiset-kerhon viestintää
 Yhdistyksen mainoksista käy hyvin ilmi toiminnan 
monipuolisuus ja rentous. 

LUMISET-LASKETTELUKERHON ARKISTO

Talvipyllähdys 2005
LUMISET-LASKETTELUKERHON ARKISTO
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Muu toiminta

Innostus oli suuri. Koska meillä oli Koli, Matkailulii-
ton lasketteluvastaava Esa Utukka pisti töpinäksi ja 
sai meidät SML:n kanssa järjestämään sinne Talvipyl-
lähdyksen, kolmipäiväisen tapahtuman, jonne alku-
aikoina tulivat osanottajat Helsingistä, Tampereelta, 
Keski-Suomesta, Uudeltamaalta jne. SML:n puolesta 
tapahtumaa jatkoi Timo Piilonen Matkailuliiton lop-
puun saakka. Sen jälkeen järjestimme tapahtuman 
yksin, hotelli Kolin suurella avulla. Myös osanottajat 
vähenivät, uskollisin oli Tampereen Lumiset-kerho. 
Aivan viimeisinä vuosina tuli vielä joukko Turusta, 
he eivät enää olleet Lumiset-kerholaisia. Ohjelma 
iltajuhlassa oli yleensä korkeatasoinen, kaikkein kor-
keimmalle nostettakoon maailmankuulu joikhaaja 
Wimme Saari. Päivällä rinteessä oli erilaisia kilpailuja 
ja leikkejä – kaikilla oli hauskaa! 

Useana vuonna kerho järjesti myös Lumiset Lystit -yk-
sipäiväisen tapahtuman rinneleikkeineen. Kamapörssi 
oli kerran talvessa järjestetty myyntitapahtuma, johon 
halukkaat saivat tuoda vanhoja tai muuten tarpeetto-
mia laskettelu- ja hiihtovehkeitään, joskus muitakin 
urheiluvälineitä. Koska parhaillaan jäseniä oli noin 
500, myös vuosikokoukset ja muut tapahtumat Joen-
suun kaupungissa, eri urheiluliikkeitten sponsoroimi-
na, olivat suosittuja. Samoin toistakymmentä yritystä 
Joensuussa antoi jäsenalennuksia, kuin myös lähirin-
teet Koli ja Mustavaara, alussa myös Maarianvaara. 
Valtakunnallisia etuja oli kaikissa SML:n toimipaikois-
sa ja sekin toi meille jäseniä.

Vuoden laskettelijan valinta oli se, jolla ensin ylitettiin 
uutiskynnys. Vuoden laskettelija ennätettiin valita 25 
kertaa ja perusteet pidettiin hyvin monenlaisia, pää-
asia oli, että henkilö ei ollut ”ammattimainen” laskija. 
Oli vanhaa ja nuorta, sotaveteraani, ensiapuhenkilö, 
hiihdonopettajia, Lumiset-asioissa mukana olleita jne. 
- laskettelijoita kuitenkin yhtä kaikki. Kun 12 henki-
löä oli jo saanut kunnian, hotelli Koli lahjoitti komean 
pystin, johon loput 13 nimeä vielä mahtuivat. 

Aktiivitoimiojita

Lumiset-kerhon 33 vuoden elon aikana monet henki-
löt ennättivät olla mukana erilaisissa tehtävissä, kaik-
ki antaen innolla oman panoksensa. Emoyhdistyksen 
toiminnanjohdossa mainittakoon Riitta Kantola, Arja 
Meriläinen ja Tuija Kivilinna. Kerhon ensimmäinen 
puheenjohtaja oli Kari Karjalainen, häntä seurasivat 
Pekka Hirvonen, Raija Särkkä, Tarja Kankaanpää jne. 
Muuten aktiiveina mainittakoon mm. Pia Sivonen, 
Reijo Ruskio ja Timo Mustonen. Hotelli Koli puoles-
taan oli alusta alkaen mukana, siellä johtajina Pentti 
Löfgren, Jan-Erik Hagfors, Pirjo Salmelainen  ja vii-
meisenä kontaktina Susanna Saastamoinen. Matkan-
johtajina toimivat enimmäkseen Joensuussa opiske-
levat nuoret, vaikka kyllä hieman varttuneempaakin 
väkeä mahtui joukkoon, mm. Marjatta Partanen. Kai-
kille heille ja kymmenille muille suuret kiitokset!

Jamo Kuosmanen, vuoden 2007 laskettelija 

LUMISET-LASKETTELUKERHON ARKISTO

PKO:n asiakasomistajapäivät 2009 

LUMISET-LASKETTELUKERHON ARKISTO



53

Toiminta loppuu

Kolin matkat olivat ehdottomasti ykkösasia koko toi-
minnan ajan ja lauantaiset Lumiset-bussit vastasivat 
myös muiden asiakkaiden tarpeisiin. Eri liikennöitsi-
jöitten kanssa tehtiin yhteistyötä, samoin kuin hotel-
linkin. Pohjois-Karjalan lääninhallitus kokeili myös 
useana vuonna yhteistyötä, mutta se loppui aikanaan 
ja koska Hotelli Kolin resurssit ilman lääninhallituksen 
tukea eivät riittäneet, Lumiset-bussien kulku lauantai-
sin oli lopetettava vuonna 2011. Vielä parin vuoden 
ajan kerhoa yritettiin tekohengittää, mutta 2013 se 
laitettiin ”pakettiin”, toiminnan katsottiin loppuneen 
– ainakin toistaiseksi. 

Oli hienoa, että kuitenkin kolmenkymmenenkolmen 
vuoden ajan pystyimme palvelemaan harrastelijalas-
kettelijoita. Pitempään kuin yksikään Suomen muu 
Lumiset-kerho! Hyvä myö!

TEKSTI: RAIJA SÄRKKÄ, HUHTIKUUSSA 2018
Lumiset-kerhon puheenjohtaja 1985-1993
Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n puheenjohtaja 1998-2014
Suomen Matkailuliiton hallituksen jäsen 1989-2001
Suomen Matkailijayhdistys ry:n hallituksen jäsen 2001-2008
Vuoden Matkailuliittolainen 1996

Kolin rinteiltä avautuvat upeat näkymät Pieliselle.
KUVA KEIJO PENTTINEN, KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELUN ARKISTO



54

Aktiivista aatteellista matkailutyötä
2000-LUKU

TEKSTI: MARJA TIITTANEN

Uudelle vuosituhannalle yhdistys siirtyi uudessa tilanteessa. Toimistoa, toimihenkilöä eikä liiketoi-
mintaa enää ollut, myös kattojärjestön Suomen Matkailuliiton liiketoiminta päättyi. Yhdistyksen 
vapaaehtoisilla on kuitenkin riittänyt puhtia retkien ja matkojen järjestämiseen. On otettu kantaa 
matkailun ajankohtaisiin asioihin ja näin palattu toiminnan aatteellisille juurille. Vapaalle matkailun 
toimijalle ja aatteen palolle näyttää olevan edelleen kysyntää ja tarvetta.

Toiminnan supistumisen myötä yhdistyksen jäsen-
määrä alkoi hiipua. Jäsenistö ikääntyi, nuorempi Lu-
miset-kerhoon kiinnittynyt väki muutti pois opintojen 
ja työn perässä, eikä uusia jäseniä juuri tullut. Vuonna 
2000 jäsenmäärä oli vielä 211 henkilöä, mutta vuon-
na 2011 enää 86 henkilöä. Lumiset-kerhon toiminnan 
loppuminen laski jäsenmäärän hetkellisesti vuonna 
2015 vain 45 henkilöön. Oman retkitoiminnan ja 
tapahtumien myötä yhdistykseen on liittynyt uusia 
jäseniä. Vuosi 2018 aloitettiin 63 jäsenen voimin ja 
suunta on positiivinen. On päätetty aktivoida mukaan 
myös yhteisöjäseniä (kunnat, yhdistykset ja yritykset).

Matkailuliiton konkurssi

Matkailuyhdistysten toiminnalle vuosi 2001 oli koko 
valtakunnan mittakaavassa merkityksellinen, sillä yh-
distysten kattojärjestö Suomen Matkailuliitto hakeutui 
konkurssiin lokakuussa lähinnä raskaiden valuuttalai-
nojen vuoksi. Koska Pohjois-Karjalan yhdistyksen va-
roja ei oltu sidottu Suomen Matkailuliiton toimintaan, 
konkurssi ei toimintaan vaikuttanut. Yhdistyksen nimi 
muutettiin Pohjois-Karjalan Matkailu ry:ksi, jotta voi-
tiin aloittaa itsenäinen toiminta.

Paikalliset matkailuyhdistykset perustivat uuden Suo-
men Matkailijayhdistys ry:n (SMY ry), johon vuonna 
2018 kuuluu viisi jäsenyhdistystä. Pohjois-Karjalan 
Matkailu ry:n jäsenmaksuista tilitetään vuosittain osa 
SMY ry:lle, vastineeksi jäsenet saavat neljä-viisi kertaa 
vuodessa ilmestyvän kotimaan matkailuun erikoistu-
neen Matkailu-lehden. Yhdistyksellä on edustaja SMY 
ry:n hallituksessa ja näin on voitu vaikuttaa valtakun-
nallisella tasolla. SMY ry on muun muassa ottanut 
kantaa koulujen loma-ajan pidentämisen puolesta.

Laskettelua ja kulttuurimatkoja

Lumiset-kerho jatkoi vuonna 1980 alkanutta toimin-
taansa aktiivisesti aina vuoteen 2011 saakka, jolloin 
Pohjois-Karjalan lääninhallituksen tuki Kolin laskette-
lubusseille päättyi. Vuonna 2013 todettiin, että kerho 
laitetaan lepäämään ja odottamaan uusia aikoja. Lu-
miset-kerhon luotsaaminen oli suurelta osin puheen-
johtaja Raija Särkän vastuulla, toki mukana oli joukko 
innokkaita laskettelijoita matkanjohtajina ja tapahtu-
mia järjestämässä. Muistona Lumiset-kerhon ajoilta 
yhdistyksellä on edelleen käytössä edullisempi jäsen-
hinta nuorille ja opiskelijoille.

Kulttuurimatkojen järjestämistä jatkettiin yhteistyössä 
Matkakarjala Oy:n kanssa. Raija Särkän suunnittele-
mat ja opastamat kulttuurimatkat saivat legendaarisen 
maineen kulttuurin ja matkailun ystävien parissa, mat-
koja järjestettiin kaksi-neljä vuodessa vuoteen 2014 
saakka. Raija perehtyi etukäteen perusteellisesti mat-
kakohteisiin ja -reittiin ja pystyi näin elävöittämään 
matkaa tarinoillaan, myös kontaktit olivat laajat. 

Esimerkkinä kulttuurimatkoista voi mainita vuonna 
2005 järjestetyn jäsenmatkan Helsinkiin. Tutustumis-
kohteina olivat Riihimäen lasitehdas ja Sinebrychoffin 
taidemuseo. Teatteriesityksenä oli Helsingin kaupun-
ginteatterin Kvartetti ja esityksen jälkeen oli mahdol-
lisuus keskustella näyttelijä Pentti Siimeksen kanssa. 
Helsingin matkalla vuonna 2009 ohjelmassa olivat 
Kirja ja viini -messut sekä teatteriesityksenä Lilla Tea-
ternin Mies joka ei halunnut käyttää hissiä. Esityksen 
jälkeen oli tapaaminen näyttelijä Lasse Pöystin kans-
sa. Oman maakunnan retket suuntautuivat Lieksan 
Waskiviikoille ja muihin musiikkitapahtumiin.
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Maakuntamatkailua ja uutta yhteistyötä

Marja Tiittanen aloitti uutena puheenjohtajana vuon-
na 2015 ja matkakohteissa käännettiin katse omaan 
maakuntaan. Ikääntyvä jäsenkunta toivoi päivämatko-
ja ja haluttiin tehdä Pohjois-Karjalan kohteita tunne-
tuksi myös muille kiinnostuneille. Matkoja on suun-
niteltu hallituksessa yhteisvoimin ja matkanjohtajina 
ovat toimineet puheenjohtaja sekä hallituksen jäse-
nistä Leena Käyhkö ja Airi Okkonen. Kulttuuriin yh-
distetään hyvä ruoka, mahdollisuus ostaa paikallisia 
tuotteita sekä tavata yrittäjiä ja taiteilijoita. Raija on 
jatkanut hallituksessa ja ollut korvaamattomana apu-
na ja tukena uudelle puheenjohtajalle ja hallituksen 
jäsenille myös matkojen järjestämisen osalta.

Esimerkkinä voidaan mainita retki Lieksan Monolan-
niemeen heinäkuussa 2017. Sibelius yöpyi Mono-
lassa nuorikkonsa Ainon kanssa vuonna 1892. Retki 

suunniteltiin yhdessä Monola-seuran kanssa ja se oli 
ensimmäisiä kunnostetulla hääaitalla. Lounaskonser-
tin ja veneretken jälkeen matkaajat tarinoivat sellisti 
Jussi Makkosen kanssa nuotiokahveilla. Aamukahvit 
juotiin ja ostoksia tehtiin Enon Punaisella tuvalla ja 
herkullinen iltapala nautittiin Herranniemessä Vuonis-
lahdessa. 

Retkiä on edelleen tehty 2-4 vuodessa ja tavoitteena 
on vierailla tasapuolisesti maakunnan eri puolilla. Yh-
teistyötä tiivistetään muiden yhdistysten kanssa, toi-
veita on esitetty matkailuyhdistyksen suuntaan. Tavoit-
teena retkillä on välitön tunnelma, mukaan voi tulla 
yksinkin ja saada matkalla uusia matkaystäviä. Teatte-
riretkellä Ilomantsissa heinäkuussa 2018 oli iladutta-
vasti mukana sekä tuttuja että uusia kasvoja. Matkalla 
syötiin maukasta lähiruokaa Maukkulan Mustikkamä-
ellä ja maisteltiin viinejä Hermannin Viinitornissa.

Lieksassa Pietari Brahan patsaalla,  
sade ei tunnelmaa haitannut.

Tarinointia sellisti Jussi Makkosen 
kanssa Monolanniemessä.

Urheat matkaajat lähtevät 
Monolanniemeen yhdistyksen 

sihteerin Airi Okkosen johdolla.

Hermannin Viinitornilla nautimme 
iltapalaa ja maistelimme viinejä.

KUVAT MARJA TIITTANEN
Teatteri Möhkön Koita-näytelmä  
katsottiin 30 asteen helteessä.

Herranniemessä söimme karjalan- 
piirakoita vuohenputkipestolla.
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Juhlahumua ja juhlapuheita

Yhdistyksen tarkka taloudenpito ja Lumiset-kerhon 
toiminnan kohtuullinen tuotto mahdollistivat yhdis-
tyksen juhlavuosien näyttävän vieton, haluttiin kiit-
tää yhdistyksen hyväksi työtä tehneitä. Yhdistyksen 
110-vuotisjuhlaa juhlittiin 11.10.2003 Kolin huipulla 
Kansalaispäivällisen merkeissä. Tervehdyspuheen piti 
puheenjohtaja Raija Särkkä ja juhlapuheen toimittaja 
Aatto Jääskeläinen, jossa hän pohti tulevaa:

”Yhdistyksen ehtiessä kunnioittavaan 110 vuoden 
ikään on kuitenkin kysyttävä, kuinka pitkälle täl-
lainen toiminta kantaa eli riittää motivoimaan jä-
senistöä ja kokoamaan uusia sukupolvia piiriinsä. 
Toisaalta on haettava uusia haasteita.”

Toiminta kantoi hyvinkin vielä seuraavat kymmen 
vuotta. 120-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin 
6.11.2013 Pohjois-Karjalan matkailun tulevaisuutta 
luotaava keskustelutilaisuus Joensuun Teatteriravin-
tolassa. Tilaisuus oli osa Suomen Matkailijayhdistyk-
sen (SMY ry) käynnistämää ja professori Seppo Ahon 
johtamaa Suomen matkailu vuonna 2025-hanketta. 

Tilaisuudessa alustivat SMY ry:n puheenjohtaja Timo 
Havola, Pohjois-Karjalan maakunnan matkailun ke-
hittämispäällikkö Pekka Huovinen, professori Raija 
Komppula, yrittäjä Marko Riikkinen ja Karelia Exper-
tin toimitusjohtaja Markku Litja.

Tilaisuus keräsi noin 90 osallistujaa ympäri maakun-
nan, matkailualan yrittäjiä, opettajia, opiskelijoita, 
kuntapäättäjiä ja kiinnostuneita kuntalaisia. Huomat-
tiin, että avoimelle matkailualan foorumille oli kysyn-
tää. Karjalainen teki tilaisuudesta uutisen, jossa tiivis-
tettiin seminaarin antia toteamalla, että internetissä on 
matkailun markkinoinnin tulevaisuus, majoitustiloja 
bussiryhmille tarvitaan lisää ja matkailun sisältö Poh-
jois-Karjalassa löytyy luonnosta.

Keskustelutilaisuuden lisäksi vietettiin Linnunniemen 
huvilassa 9.11.2013 iltajuhlaa, johon oli kutsuttu jä-
senistön lisäksi yhteistyökumppaneita vuosien varrel-
ta. Tilaisuudessa Matkailu-lehden päätoimittaja Torsti 
Rekola luovutti Suomen Matkailijayhdistyksen puo-
lesta kunniakirjat pitkäaikaisille puheenjohtajille Jou-
ko Kälviäiselle ja Raija Särkälle.

120-vuotisjuhlan 
keskustelutilaisuus 6.11.2013 
sekä iltajuhla 9.11.2013. 
KUVAT: MARJA TIITTANEN
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Vastuullisen matkailun puolesta

Matkailun alati lisääntyessä vastuullisen toiminnan 
merkitys kasvaa. Matkailu kuormittaa väistämättä ym-
päristöä, mutta yhtä lailla se vaikuttaa paikalliseen 
kulttuuriin sekä talouteen. Yhdistys on valinnut kaksi 
kertaa vuoden vastuullisen matkailutoimijan, vuonna 
2015 valituksi tuli joensuulainen Enjoylife ja vuonna 
2018 Kolilla toimiva Ilovoltti Oy. Molemmat yritykset 
ovat olleet vastuullisen matkailun edelläkävijöitä ja 
voivat toimia esimerkkeinä muille toimijoille.

Yhdistys järjesti Vastuullisen matkailun foorumin 
24.11.2015. Tilaisuuteen osallistui lähes 80 henki-
löä ja se kiinnosti erityisesti matkailualan opettajia ja 
opiskelijoita. Tilaisuudessa alustivat professori Raija 
Komppula, toimitusjohtaja Markku Litja, Pohjois-Kar-
jalan maakuntaliiton projektisuunnittelija Tiina Soini-
nen ja yrittäjä Lauri Tukiainen. Tilaisuudessa annettiin 
julkilausuma raideliikenteen puolesta, huolena oli 
tuolloin junaliikenteen supistuminen. Julkilausuma 
luovutettiin liikenneministeri Anne Bernerille Joen-
suun torilla 9.8.2016 ja Raija Särkän lehtikirjoitukset 
aiheesta julkaistiin sekä Karjalaisessa että Helsingin 
Sanomissa.

JULKILAUSUMA RAUTATIEYHTEYKSIEN PUOLESTA  
JOENSUUSTA POHJOISEEN JA LÄNTEEN

Ekologisuus 
Linja- ja yksityisautoilu lisääntyy, mikäli juna-
yhteys poistuu. Lisäksi on lyhytnäköistä purkaa 
toimiva infrastruktuuri.

Eriarvoisuus 
Rautatien varrella asuvat jäävät joukkoliikenteen 
ulkopuolelle. Asutus maaseudulla noudattelee 
radanvarsia, joita pitkin bussilinjat eivät kulje.

Matkailu 
Rautatieliikenne on perinteinen ja erittäin tärkeä 
osa matkailua erityisesti Pielisen Karjalan matkai-
luyrittäjille.

Mukavuus 
Linja-autossa istumisen ahtaus ja liikkumisen 
mahdottomuus voi olla ylivoimaista vanhemmille 
ihmisille, WC:ssä asioinnista puhumattakaan.

Nuoret ja opiskelijat 
Joensuu on yliopistokaupunki, jonne on päässyt 
junalla nopeasti ja opiskelijalipulla edullisesti 
Pielisen Karjalan ja Pieksämäen suunnasta.

Turvallisuus 
Maanteillä sattuu huomattavasti enemmän vahin-
koja kuin rautateillä. Autoilun lisääntyminen lisää 
myös onnettomuuksia.

Kulkuvälineellä on siis merkitystä kaikelle 
kulkemiselle!

Joensuussa 25.11.2015  
Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n hallitus

Ilovoltin yrittäjät Irja Tanskanen, 
Marja Lahti ja Hanna Kurvi Kolilla. 

KUVA: ILOVOLTTI

Vastuullisen matkailun foorumi 24.11.2015. 
KUVA: MARJA TIITTANEN
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Karelianismin uusi tuleminen

125-vuotisjuhlavuoteen yhdistys on lähtenyt Kare-
lianismin uusi tuleminen -teemalla. Yhdistys haluaa 
herättää keskustelua kulttuurin, erityisesti paikallisen 
kulttuurin, merkityksestä matkailussa. Yhä useam-
pi matkailija haluaa kosketuksiin paikallisen väen ja 
kulttuurin kanssa. Paikallisilla ihmisillä on valtavan 
suuri merkitys myös matkailijan elämysten tuottami-
sessa, kesäteatterit ja tapahtumat ympäri vuoden eivät 
synny ilman innostusta ja talkoohenkeä. Yhdistys sai 
rahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Tulevai-
suusrahastosta tilaisuuksien järjestämiseen.

Yhdistyksen juhlaseminaariin 22.5.2018 Joensuun 
teatteriravintolassa ilmoittautui yli 80 matkailun ja 
kulttuurin toimijaa ja ystävää. Seminaarissa puhui-
vat Monola-seuran puheenjohtaja Elli Oinonen-Eden 
karelianismista ja teatterintekijä Henry Räsänen pai-
kallisen kulttuurin merkityksestä. Yrittäjä Irja Tanska-
nen kertoi, miten on voinut hyödyntää tarinoita Kolin 

luonto-opastuksissa ja ohjaaja Lauri Jänis peräänkuu-
lutti karjalaisuuden ja kulttuurin nostamista keskiöön 
matkailussa. Sirpa Sulopuisto kertoi valittuja paloja 
yhdistyksen historiikista. Pohjois-Karjalan maakunta-
liiton tervehdyksen esitti kehittämispäällikkö Pekka 
Huovinen ja Joensuun kaupungin terveiset toi elin-
voimajohtokunnan puheenjohtaja Heli Hjälm. Tilai-
suuden avasi Teatteri Fiaskon mainio potpuri ja päätti 
näyttelijä-muusikko Timoi Pedri Munne musiikilla ja 
ottamalla kantaa karjalan kielen ja karjalaisen alkupe-
räiskulttuurin puolesta. Yleisöltä tuli kiitosta kevyestä 
mutta silti paljon ajatuksia herättäneestä kokonaisuu-
desta.

Keskustelu kulttuurista ja sen merkityksestä matkailus-
sa kuten karjalaisuudesta ja pohjoiskarjalaisuudesta 
jatkuu syksyllä aluetilaisuuksissa Joensuussa, Liek-
sassa, Ilomantsissa ja Outokummussa. Tavoitteena on 
tuottaa konkreettisia ideoita ja näkemyksiä kulttuuri-
matkailun hyväksi ja matkailualan toimijoiden iloksi.

Teatteri Fiaskon ohjaaja Tuire Hindikka esitti Pirkko 
Kurikan kirjoittaman monologin ”Kuinka minusta tuli 
maailmanmatkaa, oman reitin kulkija ja vielä enemmän... 
rupesin matkanjohtajaksi.”

KUVA: RIITTA MIKKONEN

Kehittämispäällikkö Pekka Huovinen innostui teatterintekijä 
Henry Räsäsen inspiroimana spontaaniin runonlausuntaan, 
mikä sopi täydellisesti tilaisuuden tunnelmaan.

KUVA: RIITTA MIKKONEN
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JÄSENET

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäse-
net valitaan kolmeksi vuodeksi ja heistä kaksi on 
vuosittain erovuorossa. Yhdistys järjestää vuosi-
kokouksen helmi-huhtikuussa, jossa käsitellään 
sekä menneen että kuluvan vuoden asiat. Vuosien 
varrella on luovuttu ammatti- ja muista arvoista 
jäsenluetteloissa. Yhdistys on poliittisesti sitoutu-
maton, tunnustamme vain ”matkailuaatetta”. 

2000-luvun alussa hallitukseen kuuluivat puheen-
johtaja Raija Särkkä sekä Terho Havukainen, Ossi 
Kainulainen, Tarja Kankaanpää, Jouko Kälviäinen, 
Liisa Lehvonen ja Asko Saarelainen. Marja Tiitta-
nen tuli mukaan vuonna 2004 ja Kari Kettunen 

vuonna 2005. Tilin- ja toiminnantarkastajina ovat 
toimineet talkoohengessä Jouko Mikkola ja Rauno 
Pelkonen. Kari Kettunen on tehnyt yhdistyksen in-
ternetsivut ja vastannut niiden ylläpidosta.

Marja Tiittanen aloitti puheenjohtajana vuonna 
2015 ja hallitukseen tulivat uusina Airi Okkonen 
ja Anton Sutinen, Päivi Kokkonen ja Leena Käyh-
kö tulivat mukaan vuonna 2016. Vuonna 2018 
hallituksen muodostavat puheenjohtaja Marja 
Tiittanen sekä Päivi Kokkonen, Jouko Kälviäinen, 
Leena Käyhkö, Airi Okkonen, Anton Sutinen ja 
Raija Särkkä. 

FM Sirpa Sulopuisto kertoi otteita yhdistyksen 
tulevasta 125-vuotishistoriikistä.

KUVA: RIITTA MIKKONEN

Tulevaisuutta on
Hallituksen jäsen Anton Sutinen Kotimaan matkailu-messuilla 
huhtikuussa 2018 kertomassa yhdistyksen toiminnasta.

KUVA: MARJA TIITTANEN

Ohjaaja Lauri Jänis esitti vahvan puheenvuoron 
kulttuurimatkailun puolesta.

KUVA: PIA PAANANEN
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1887 1893 1920

1930

19411927

1896

1800-luvun loppu, 
1900-luvun alku

1914–1915

Suomen 
Matkailijayhdistys ry 

perustetaan

Joensuun 
haaraosasto 
perustetaan

Kolin ensimmäinen 
matkailumaja 
rakennetaan

Joensuun haaraosasto 
isännöi Ukko-Kolin 

liikennettä

Kolin uusi matkailumaja 
avataan, laskettelun 

suosio kasvaa

Joensuun haaraosasto 
muuttuu Joensuun 

osastoksi

Joensuun osasto muuttuu 
Pohjois-Karjalan 

Matkailijayhdistykseksi

Karjala-teema  
SMY:n vuosijulkaisussa

Kareliaanit  
löytävät Kolin Retkeilyinnostus 

viriää

1950-luku

Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n vaiheita 
1800-luvulta tähän päivään
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Suomen Matkailijayhdistys muuttuu 
Suomen Matkailuliitto ry:ksi ja  

Pohjois-Karjalan Matkailijayhdistys 
Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry:ksi

Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry 
lopettaa toimintansa

Pohjois-Karjalan Matkailu ry  
perustetaan

Retkeilymajatoimintaa 
ja oman toimiston 

perustaminen Joensuuhun

Lumiset-kerho, 
suuria tapahtumia ja 

Linnunlahden leirintäalue

Lumiset-kerho, 
retkituotantoa ja 

Linnunlahden leirintäalue

Suomen Matkailuliitto ry 
ajautuu konkurssiin

Matkailumarkkinointia

1960-luku 1980-luku

1990-luku

2000-luku

20011966

1970-luku
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HISTORIIKIN LAATIJA

Sirpa Sulopuisto

Osin omakohtaistakin historiaa

Tunnen itsekin olevani palanen Pohjois-Karjalan 
matkailuhistoriaa. Olin nelivuotias kun vanhempa-
ni aloittivat matkailijoiden majoittamisen Vuonis-
lahden Herranniemessä. Porvoon Matkailuopiston 
jälkeen tie toi Joensuuhun, juuri perustettuun mat-
kailusihteerin toimeen. Tätä pestiä hoidin vuosina 
1977–1997. Toimisto oli Kauppakatu 1:ssä, enti-
sessä kauppaneuvos Mustosen talossa. Meitä oli 
saman katon alla Pohjois-Karjalan Matkailuyhdis-
tyksen toimisto sekä Pohjois-Karjalan maakuntalii-
ton ja Joensuun kaupungin matkailutoimistot. Näin 
sain osallistua yhteisiin toimenpiteisiin kahden 
vuosikymmenen ajan. Myöhemmin olen opiskellut 
filosofian maisteriksi kulttuurintutkimuksen koulu-
tusohjelmasta ja tehnyt erilaisia projektitöitä mat-
kailun ja kulttuurin parissa.  Kolme kirjaakin olen 
toimittanut.

Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistyksen toiminna-
johtaja Riitta Kantola (nyk. Vaittinen) kokosi yh-
distyksen historian vuonna 1983. Olen käyttänyt 
hänen kirjoittamaansa tekstiä pohjana tässä julkai-
sussa. Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistyksen arkis-
tomateriaali on siirretty Kansallisarkiston Joensuun 
toimipisteeseen syyskuussa 2018.

Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n historia on yksi tär-
keä osa koko Pohjois-Karjalan matkailuhistoriaa, 
joka minulla on parhaillaan työn alla. Otan mielel-
läni vastaan teemaan liittyvää aineistoa.

Esitän lämpimät kiitokseni Pohjois-Karjalan Mat-
kailu ry:n aktiiveille, jotka houkuttelivat tähän pro-
sessiin mukaan!

TAITTAJA

Jaana Konttinen
Oma polkuni Pohjois-Karjalan matkailun parissa 
alkoi vuonna 2003 saapuessani tradenomiopiske-
lijana markkinoinnin harjoittelijaksi Karelia Expert 
Matkailupalveluun. Yhdistyminen Ilomantsin, Liek-
san ja Nurmeksen matkailutoimistojen välillä oli 
juuri käynnissä ja harjoittelujakson tuloksena sain 
rekkalastillisen tietoa maakunnan matkailusta.

Pohjois-Karjalan matkailumarkkinoinnin parissa 
Karelia Expertin palveluksessa kului kaikkiaan 10 

vuotta, jona aikana käsieni lävitse kulki matkailue-
site jos toinenkin ja matkailukuvien arkiston alkoi 
tuntea kuin omat taskunsa.

Vuonna 2013 siirryin Matkailu- ja ympäristöval-
mennus Entra Oy:n palvelukseen, jonka puikoissa 
oli Karelia Expertin ajoilta tuttu esimies Soila Palvi-
ainen. Matkailun markkinoinnin parissa saan työs-
kennellä paljon edelleenkin, tällä hetkellä pääosin 
graafikon roolissa.
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Pohjois-Karjalan Matkailu ry

125 VUOTTA 
AATTEELLISTA MATKAILUTYÖTÄ

POHJOIS-KARJALASSA

Pohjois-Karjalan Matkailu ry kiittää kiinnostuksesta yhdistyksen 
historiaa kohtaan ja toivottaa kaikki matkailun ystävät mukaan 

toimintaansa. Aktiivisia kansalaisia tarvitaan matkailemaan 
maakunnassa, ottamaan kantaa ja tekemään tunnetuksi 

Pohjois-Karjalan kansaa ja sen kulttuuria.

Hyvää matkaa!

Rääkkylän retkellä 25.8.2017 poimittiin kukkia Karjalanruusun pelloilta.


