
 

 

Kohnalenkki 1965–1986 

 

Panelian Toive alkoi syksyllä 1965 järjestää juoksukilpailua, josta vuosittaisena tapahtumana muodostui 

”perinteellinen” Kohnalenkki. Ensimmäiset lehtitiedot siitä ovat vasta lokakuun 1968 

Kunnallissanomista, mutta mikäli vuonna 1977 tapahtuma järjestettiin 13. kerran, voidaan aloitusvuosi 

helposti laskea. Tietoja löytyi joka vuodelta lukuun ottamatta vuotta 1973, mutta syynä oli tiedotuksen 

eikä tapahtuman puute; seuraavana vuonna mainittiin hallitsevat mestarit.  

Kilpailukeskuksena oli Jaakko-tehdas, jonka savupiippu mainittiin usein lähtöpaikkana. Reitti 11.5 

kilometriä oli hieman nykyistä pidempi. Tapahtumalla ei ollut vakiintunutta kirjoitusasua (Kohnan lenkki, 

Kohnanlenkki, kohnalenkki, Kohna-lenkki), vaikkakin yleisin muoto oli juuri Kohnalenkki. Samoin 

tapahtumapäivä vaihteli, mutta useimmiten se oli lokakuun kolmas sunnuntai. Nelisen kertaa (1974, 

1979–1981) Kohnalenkki järjestettiin lauantaina. Ajankohdalle tyypillisesti juoksupäivä oli yleensä 

pilvinen, lämpötilan ollessa reilusti alle 10 asteen, mutta onnekkaasti vain harvoin päivälle sattui 

sadetta. 

 

Varhaisin tiedetty voittaja lokakuussa 1968 oli paikallinen Antti Heininen. Hänen aikansa 38:06 kerrottiin 

lyöneen reittiennätyksen. Heininen pääsi lähelle ennätystään seuraavanakin vuonna, mutta sen rikkoi 

vuonna 1971 Rauman Työväen Urheilijoiden Mikko Santonen ajalla 37:39. Hän paransi sitä seuraavana 

vuonna 37:06 ja hän nipisti siitä vielä kaksi sekuntia vuonna 1975. Mäntyluodon Kirin Jaakko Maimosen 

vuonna 1978 juoksema 36:27 jäi ilmeisesti reittiennätykseksi.  

 

”10-vuotias juoksijatyttö” Helena Rantapero kellotti naisten reittiennätyksen vuonna 1968 aikaan 58:36 

ja seuraavana vuonna paransi sitä 53:26. Seija Jokinen riisti häneltä ennätyksen lokakuussa 1972 ajalla 

50:33, josta hän nipisti kahdessa vuodessa lähes kahdeksan minuuttia. Jokisen aika 42:59 lokakuulta 

1974 jäi ilmeisesti naisten reittiennätykseksi. Jokinen voitti naisten sarjan vähintään kahdeksan kertaa.  

  



 

 

 

Vuonna 1970 miesten voittajalle annettiin kiertopalkinto, jonka Santonen sai omakseen voitettuaan sen 

kolme kertaa (1971, 1972, 1973). Hän voitti kisan myös vuosina 1975 ja 1977. Myös Maimonen voitti 

kisan kolmasti (1978, 1979, 1980) mutta ainakaan uutisessa ei mainittu kiertopalkinnosta enää mitään.  

 

Kohnalenkki oli Työväen Urheiluliiton Länsi-Suomen piirin kilpailu ainakin vuoteen 1979 asti, vaikkakin 

kilpailijat tulivat naapurikuntien lisäksi vain Porista ja Raumalta. Sarjat oli jaettu myös nuorille (alle 20-

vuotiaat) ja ”ikämiehille” (yli 35-vuotiaat). Viimeinen tieto Toiveen sisäisestä kilpailusta on vuodelta 

1975. 

 

Osallistujamääristä on hajanaisia tietoja. Vuonna 1971 Kohnalenkin kiersi yhteensä 26 osallistujaa (15 

juoksijaa ja 11 seuran hölkkäsarjassa), vuonna 1972 42 (15+27), joista naisia 7. Vuonna 1974 tehtiin 

tiettävästi osallistujaennätys 50 juoksijalla (19+31) ja seuraavana vuonna osallistujia oli vain yksi 

vähemmän (19+30). Vuonna 1976 sateinen ja tuulinen sää oli tekosyynä 23 osallistujaan mutta 

seuraavanakin vuonna lähtöviivalle saatiin vain 25 henkilöä. Määrä nousi 36 osallistujaan vuotta 

myöhemmin.  

 

Ilmoittelun vähäisyys kertoo tapahtuman erilaisesta luonteesta. Ainakaan aluksi ei ollut tarkoituskaan 

haalia mahdollisimman suurta väkijoukkoa vaan asialle vihkiytyneitä urheilijoita. Vielä syksyllä 1972 

hölkkääjä oli kirjoitettu lainausmerkkeihin ja heitä nimitettiin samassa jutussa retkeilijöiksi. Kuitenkin jo 

vuonna 1974 se oli ”Työväen kuntoviikon päätempaus Paneliassa”, jolloin julkilausuttunakin 

tarkoituksena oli laajentaa tapahtuma koko perheelle ja kaikelle kansalle. Kaikille osallistujille alettiin 

jakaa diplomi todistuksena suorituksesta. Ilmeisesti määrät laskivat 1970-luvun lopun jälkeen ja vuonna 

1985 kuntoilijoita houkuteltiin jopa mahdollisuudella kiertää lenkki pyöräillen. Seuraavana vuonna lähtö 

tuotiin ala-asteelle, jolloin reittikin lyheni. Muutokset kertovat yrityksistä nostaa osallistujamäärää, 

mutta kun siinä epäonnistuttiin, vuoden 1986 Kohnalenkki jäi tuolloin viimeiseksi tapahtumaksi.  

  



 

 

 

Olisi väärin yhdistää Kohnalenkin aloitus Suomessa heränneeseen lenkkeilyinnostukseen, sillä 

Kohnalenkki aloitettiin jo ennen sitä. Toki kansainvälinen menestys kestävyysjuoksussa seuraavalla 

vuosikymmenellä vaikutti myös Kohnalenkin suosioon mutta molemmat hiipuivat 1980-luvulla. 

Kohnalenkki ei ollut edes lähiseudun ainoa vastaava tapahtuma, vaan samoina vuosina järjestettiin myös 

Luulot pois -juoksu Naarjoelta Kiperiin. Tapahtuman erikoisuutena oli reitin puuttuminen vaan sen sai 

valita eri vaihtoehdoista.  

 

(Akateeminen lisäys: Tätä tekstiä varten luin Eurassa ilmestynyttä Kunnallissanomia (1965–1973) / 

Alasatakuntaa (1974–1986), jossa paitsi tapahtuman lähestymisestä myös sen tuloksista kertoi 

nimikirjaimet JW, epäilemättä Jali Westergård. Kuitenkin Alasatakunnan uutisointi päättyi vuonna 1980, 

jonka jälkeen tukeuduin SDP:n paikallislehti Uuteen Aikaan, jossa PaTo ilmoitti toiminnastaan; 

raportointia tällaisista paikallistason urheilutapahtumasta on lehdestä turha hakea. Viimeinen ilmoitus 

on syksyltä 1986; tarkistin myös seuraavat vuosikerrat mutta vedin vesiperän. Luin myös Harjavallassa 

ilmestynyttä Harjavaltaa, mutta siinä kerrottiin edes Paneliasta harvoin.) 
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