LIEKSAN INTO RY 100 VUOTTA.

1908 - 2008.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta, kun marraskuussa 1908 Lieksan
Työväenyhdistyksen joukko innokkaita urheilun ja voimistelun ystäviä päätti
kokouksessaan perustaa voimistelu ja – urheiluseuran. Tuolloin päätetty ja
yhdistysrekisteriin merkittynä nimi kuului: Lieksan Työväen Voimistelu– ja
urheiluseura Into.
Seuran ensimmäisiä puuhamiehiä ovat olleet mm. Albin Koponen, joka oli
myös kansanedustajana, Juho Pakarinen, Salomo Oinonen, Juho Komulainen ja
Heino Kilpeläinen.
Voimistelun ja urheilun kehittävä merkitys vapaa-ajan toimintaan nähden huomattiin jo varsin aikaisin. Työväestön vapaa-ajan harrastuksissa yötanssit,
väkijuomien käyttäminen ja kortinpeluu näyttelivät varsin huomattavaa osaa
100 vuotta sitten.
Seuran alkutaipaleella toiminta on käynnistynyt varsin ripeästi. Merkittävästi
seuratoimintaan vaikutti paikkakunnalle tulleiden rautatien rakentajien innostus urheilunharrastamiseen. Seuran alkuvuosikymmeninä liikunta- ja kilpailulajeina ovat olleet voimistelu, vapaa- ja sauvaliikkeet ja rekkivoimistelu, yleisurheilu, paini, painonnosto, nyrkkeily, hiihto, lentopallo, pöytätennis sekä
näytelmä- ja tanhuharrastukset.
Alkuvuosien urheilijoista kannattaa tulla mainituksi MM- tason painija Taavi
Tamminen. Kevyessä sarjassa Tamminen otti hopeaa Antwerpenin olympiapaineissa vuonna 1920. Sijoittuminen hopealle kertoo Taavi Tammisen
taidoista ja tahdosta päästä hyviin tuloksiin vaikeista harjoitusolosuhteista
huolimatta. Harjoituspaikka sijaitsi metsässä Pankakosken Niskassa, siellä
sammaleista tehdyn maton päälle oli hommattu molski harjoittelua varten.
Sotavuodet ja tulipalot koskettivat raskaalla kädellä myös seuratoimintaa.
Vuoden 1918 sisäisten taistelujen vuoksi seuran jäsenistä menehtyi kuusi ja
seuran omaisuus tuhoutui tai joutui kadoksiin. Vuonna 1920 Lieksan
Työväentalon palossa tuhoutui osa seuran alkuvuosien pöytäkirjoista ja samalla
paloi seuran urheilu- ja voimisteluvälineistökin. Seuraavan kerran omaisuus
tuhoutui vuonna 1934 Työväentalon toisessa tulipalossa.
Sotavuosina 1939-1940 seura menetti kahdeksan jäsentään ja vuosien
1941-1945 sodassa seitsemän jäsentä. Innostus voimistelu-, urheilu- ja
liikuntatoimintaan ei kuitenkaan sammunut takaiskuista huolimatta. Vuonna
1946 rauhan tultua Lieksan Intoa edusti TUL:n liittojuhlilla 98 hengen
voimistelija ryhmä. Ja seuraavana vuonna seuran jäsenmäärä ylitti 300.
Tulipalojen ja sotien tuhoista huolimatta Lieksan Innon pöytäkirjoja on säilynyt
vuodesta 1916 alkaen nykypäivään. Ryhtiä ja kansalaiskuntoa on vaalittu
urheiluseuroissa jo siihen aikaan. Innon pöytäkirja 29.1.1918 kertoo mm:
“Määrättiin ettei henkilö, jonka johtaja on määrännyt valiojoukkoon voimistelemaan, jos hän on ilman laillista syytä myöhästynyt harjoituksista 15 minuu-

tista tuntiin saakka, niin hän on velvollinen maksamaan sakkoa yhden markan,
tai koko illasta kaksi markkaa.”
Vuoden 1921 elokuun 14. päivän pöytäkirjaote kertoo seuraavaa:
“Otettiin käsiteltäväksi valitus kahden tässä nimeltä mainitsemattoman mieshenkilön epäsiveellisestä käytöksestä iltamatilaisuuksissa ja kokouksen päätöksenä päätettiin antaa muistutus pöytäkirjanotteella ja elleivät sitä tottele, ryhdytään tarmokkaampiin toimenpiteisiin.”
Jos oli sotien jälkeinen aika vireää toimintaa niin vielä 1950-luvullakin intolaiset
lähettivät edustusjuhliin lähes sadan hengen voimistelijaryhmiä.
1960-luku on ollut vahvan toiminnan ja toisaalta muutoksen aikaa. Vuosikymmenen alussa urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä jaettiin valtakortteja ja sen vaikutukset heijastuivat myös Innon toimintaan. TUL eroitti
Innon jäsenyydestään 27.6.1961, koska vuoden 1961 vuosikokoukseen osallistuneista seuran 141:stä jäsenestä enemmistö äänesti johtokunnan ehdotuksen puolesta liittyä jäseneksi TUK:n ja SVUL:n erikoisliittoihin.
Edellä olevasta riippumatta 1960-luvulla urheilu- ja liikuntatoiminta jatkui monipuolisena. Painikilpailuja pidettiin säännöllisesti ja piirinmestaruuksistakin
usein valtaosa tuli Lieksan Innolle. Yleisurheiljat ahkeroivat eri puolilla maakuntaa ja Innolla oli viestijuoksujoukkueitakin lähes jokaiselle matkalle. Lentopalloilijat hallitsivat pitäjäsarjaa ja ottelivat myös Lentopalloliiton silloisessa Bsarjassa. Pöytätennispelaajat menestyivät hyvin maakunnan ulkopuolellakin
viemällä mm. v.1967 kaikki Pohjois-Karjalan piirimestaruudet. Nuoriso voimisteli ja tanhusi, huvitoimikunta hankki varoja arpajaisilla ja iltamilla. Seuratoiminta oli vireää osallistumisen ja "elämisen" henkeä.
1970-luvulla seuran perinteinen vahva laji paini loppui vähitellen saliongelmien
vuoksi. Samalla voimailulajien laajapohjainen harrastus Lieksassa supistui
yleisesti. Samoin kävi seuran edustaminen yleisurheilun, lentopalloilun ja
pöytätenniksenkin kohdalla harrastajien vähenemisen takia.
1980-luvulla seuran toiminta jatkui edelleen vireänä ja vilkkaana. Kaukalopallo
harrastuksen tultua tutuksi puulaakeja järjestettiin ja osanottajia oli vuosittain
14 - 16 joukkuetta joissa harrastajia 200 - 250. Lieksan Into liittyi 1991 Suomen Kaukalopalloliittoon. Ja kuten monessa harrastuksessa jo aiemmin oli
käynyt niin 90 -luvun puolessa välissä aktiivisesti liikkuvan ikäluokan muuttaessa pois paikkakunnalta ja siten harrastajamäärien vähetessä ei saatu
tarpeeksi kokoon puulaakijoukkueita, vuonna 2003 järjestettiin viimeinen sarjamuotoinen puulaakikausi.
Salibandytoiminta alkoi vuoden 1992 aikana ja vuosittain järjestettiin
salibandyturnauksia kaksi kertaa harrastajamäärän ollessa n. 200. Vuoden
1995 aikana alkoi nuorten salibandytoiminta missä oli mukana n. 150 harrastajaa.
Mutta samoin kuin kaukalopallopuulaakissa harrastajamäärän pudottua
turnauksia ei ole voitu järjestää, mutta laji on säilynyt seuran harrastuksena
harjoittelun muotona.

Voimakas panostus Kaukalopalloon antoi hyvän tuloksen seuran junioreiden
noustessa yhdeksi Suomen kärkiseuroista. Kaukalopalloon, erityisesti nuorten
toimintaan panostaminen kannatti sillä seuran 90-juhlavuotena voitiin juhlia
A- junioreiden ja C-junioreiden kauden päättymistä SM-pronssimitaleja, sekä
sen jälkeen vuosittain jonkun ikäluokan mitaleilla. Lisäksi seura on palkittu
liiton toimesta useana vuonna parhaasta juniorityöstä.
Edustusjoukkue pelasi aluksi muutaman vuoden 2. divisioonassa nousi 1. divisioonaan vuonna 2003 ja voitettuaan vuonna 2006 1. divisioonan, nousi liigaan
2007 ja joukkueen tasosta ensimmäisenä vuonna kertoo se, että runkosarjan
pistepörssin voitti Tapio Niskanen, toiseksi tuli Jani Kuiri ja neljäs oli Lasse
Niskanen. Joukkue pelaa toista kautta liigassa tänä juhlavuotena. Laaja junioritoiminta antaa uskoa lajin tulevaisuuteen sekä seuraväelle suuria haasteita
tuleville vuosille.
Lieksan Into on kuulunut jäsenenä Suomen Urheiluliittoon vuosina 1908-1917
ja TUL:n perustamisen jälkeen 1918 seura liittyi Työväen Urheiluliittoon. 1970luvun lopussa seura liittyi SVUL:n jäseneksi.
1908-18 väliseltä ajalta ei ole varmaa tietoa ketkä ovat toimineet seuran
puheenjohtajina, mutta vuoden 1918 jälkeen puolen vuosisadan
virstanpylvääseen seuran toimintaa luotsasivat puheenjohtajina: Pekka
Timonen, Mikko Liimatainen Antti Pursiainen, Heikki Moilanen, Vainö Kuusisto,
Albin Bröms, Onni Ikonen, Väinö Mörsky, Hannes Pyykönen, Lauri Rönkkö, Eino
Kosonen, Yrjö Venäläinen, Suoma Repo, Sulo Torvinen ja Matti Pollari.
Innon puheenjohtajina 1960 luvulla olivat: Vainö Kuusisto, Reino Sorjonen,
Sulo Repo, Matti Pollari, Risto Karvonen ja Arttu Sarkkinen. 1970 -luku käynnistyi Arttu Sarkkisen vetamänä ja seuraavina puheenjohtajina toimivat sitten
Esa Horttanainen, Pekka Aho, Martti Kokkonen, Suoma Repo ja vuodesta 1985
alkaen nykyinen puheenjohtaja Herkko Sottinen.
Lieksan Innon johtokunta juhlavuonna 2008 on seuraava:
Puheenjohtaja Herkko Sottinen, sihteerinä Risto Ikonen, rahastonhoitajana
Otto Sottinen ja muut jäsenet Linda Sottinen, Bertel Haikola, Lea Savinainen,
Ville Schadewitch, Risto Puumalainen ja Jouko Savinainen.
Lieksan Innon 100-vuotinen toiminta on antanut henkistä ja fyysistä vireyttä
sekä miellyttäviä elämyksiä tuhansille lieksalaisille. Nuorten urheilun- ja liikunnan hyväksi seuran riveissä on uurastanut satoja lieksalaisia johtokunnan
jäseninä, valmentajina, ohjaajina ja toimitsijoina.
Heidän nimensä ovat kirjoitettuina historian lehdillä, seuran pöytäkirjoissa,
seuran toimintakertomuksissa ja ihmisten mielissä.
Niin seurojen, järjestöjen kuin ihmistenkin työssä on nousu ja laskukausia.
Tänään voimme todeta, että 213 jäseninen Lieksan Into on vuosikymmenien
kuluessa tehnyt hyvin merkittävää työtä liikunnan, urheilun harrastajien ja

muun yhteiselon harrastajille järjestäessään erilaisia tilaisuuksia kehittävään,
terveeseen vapaa-ajan toimintaan.
Historiikin laati: Hannu Härkönen, 20.11.2008.
Lähteet:
- 50 -vuotta Lieksan Työväen V- ja U Seura Into, Aarne Sarkkinen.
- Lieksan Työväen V- ja U Seura Into 1908 – 1968, Arttu Sarkkinen.
- Lieksan Into ry, 90 vuotta, Arttu Sarkkinen
- Seuran toimintakertomukset ja pöytäkirjat.

