
 Juhlahiihtona 60:s Keuruu-Multia laturetki 2. - 3.3.2019 
 Parempi mies ladulta kuin kadulta. Se joka jaksaa hiihtää aamusta iltaan, 

 jaksaa tanssia illasta aamuun, oli Tahko Pihkalan toteamuksia. 

 

Talvet eivät ole veljeksiä keskenään. Jos Keuruu-Multia -laturetken hiihtopäivät, reitit ja 

latujen taso ovat ensimmäisestä Marian päivänä 24.3.1957 hiihdetystä laturetkestä 

muuttuneet, on ensimmäisen laturetken kokemuksista esitetty rohkea ennuste toteutunut: 

Siitä tulee suurhiihto. Laturetkestä kerrotut kokemukset toivat hyväksynnän valtakunnan 

laturetkien verkostoon ja vuosikymmenien myötä kunniakkaat perinteet. 

 Keuruun kirjaston rannasta kolmea rinnakkaista latua hiihtäen pohjustettiin 

ensimmäisten laturetkien reitit. Veikkola oli ja on ollut tulipalon keskeytystä lukuun 

ottamatta laturetken osanottajien suosituin energian täydennys – levähdyspaikka. 

Valkeisenmäellä vanha pirtti ja tilan peltoaukion nuotiopaikka reitin raskaimman nousun 

näköalapaikkana on ollut ainakin aurinkoisena hiihtopäivänä mitä mainioin kohde makkaran 

ja juoman nauttimiseen sekä jutusteluun. Valkeisenmäeltä on edetty vauhdikkaasti Multialle 

Hotelli Peurun ja myöhempinä vuosina Sinervän Ristille ja kirjasto-kuntotalolle. 

 Ensimmäisen Keuruu-Multia -laturetken kannustavat kokemukset saivat järjestäjät 

kunnostamaan pistolatuja. Asunnalta, Kalettomalta ja Huttulasta oli omat pistoladut 

Jukojärvelle. Haapamäeltä oli oma latunsa. Latuja syntyi vuosien varrella yhä lisää; tuli 

yhteys Valkealahteen, Hotelli Keurusselkään ja Lavikkoon. Pihlajaveden kunta oli 1963 – 

1968 laturetkikumppani. Tarhian/Keuruun Latu ry oli perustettu tammikuussa 1968. Siitä 

alkaen se on ollut Keuruu-Multia -laturetken kiinteä yhteistyökumppani. 

 Palmusunnuntaina 22.3.1959 hiihdetty laturetki osoittautui poikkeuksellisen 

ongelmalliseksi. Aurinko pehmitti ladut ja vesiosuuksilla oli viiden sentin vesikerros. 

Seuraava laturetki ajoitettiin helmikuun viimeiselle sunnuntaille. Joinakin vuosina lämpimät 

säät sekä lumipula ovat kiusanneet Keuruu-Multia -laturetken osanottajia. Kelvottomat 

hiihtokelit ovat johtaneet laturetken peruuntumisiin vain vuosina 1967 ja 2017. Maaliskuun 

ensimmäinen viikonvaihde on toistaiseksi kiinteytynyt laturetkipäiväksi. Osanottajien 

määrät ovat vuosikymmenien aikana vaihdelleet: Laturetkipäiväksi hyväksyttiin myös 

lauantai ja vapaa hiihtotapa hyväksyttiin vuodesta 1988. Lasten Laturetki Kurkisaareen on 

saavuttanut  suuren suosion. Osanottajien määrä 1960-luvun lopulta 1980-luvun alkuvuosiin, 

jolloin koululaisten sekä varusmiesten hiihtopäivien suoritukset kirjattiin, oli enimmillään 

reilut 3 000. 

 Tasavallan presidentti Urho Kekkonen Keuruu-Multia -laturetkellä 1977 

Valtakunnallisia laturetkiä on myönnetty Keuruu-Multia -laturetkelle neljästi. Lentokeli 

siivitti 13.3.1977 Urho Kekkosen hiihtoa Multialta Keuruulle. Vuosina 1987, 1997 ja 2002 

olivat seuraavat valtakunnalliset laturetket. 

  Hiihtolatujen olennainen parantuminen tapahtui 1960-1970 -lukujen taitteessa, 

jolloin ensiksi kunnostettiin latupohjat lainaksi saadulla moottorikelkalla, sitten kunnan 

omalla kelkalla ja vuodesta 1987 latukoneella. Laturetken järjestelyissä on 60 vuoden 

aikana tarvittu useitten järjestöjen tukitoimia. Talkooapu hiihtotapahtuman onnistumiselle 

on ollut korvaamaton tuki laturetken vastuutahoille Keuruun ja Multian kunnille. 

 Laturetken osanottajien jälkihuolto Keuruun uimahallissa saunoineen on nautinto 

jokaiselle, on takana lyhyempi tai pidempi hiihtomatka. Kunniakirjat ja mitalit ovat useilla 

osanottajilla muistona lukemattomista Keuruu-Multia -laturetkistä. 

 

 Luistavia latuja toivoo laturetkitoimikunta ja OH 

 


