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Julius Salmela Halsualta 
muistetaan' 'voidemestarin 

Moni keskipohjalainen muistaa halsualais
syntyisen, myöhemmin Kokkolaan muutta
neen Julius Salmelan ja nähdessään hä
nen valokuvansa vuosikymmenien jälkeen 
palautuu mieleen, kuinka sen näköinen mies 
oli paikalla lähes kaikissa keskipohjalaisissa 
hiihtokilpailuissa suksivoiteineen, nuotioi-

Julius Salmelan täyttäessä 60 
vuotta kirjoitti Keskipohjan
maa, että jos hän olisi ollut ko
ko ikänsä yhdellä paikkakun
nalla, niin hänen monipuolinen 
henkilöllisyytensä olisi jättänyt 
kotiseudulleen paljon syvem
män jäljen mitä tapahtui. 

Mutta jälkeä tuli nytkin, vaik
ka sitä on seurattava tässä ka
pealla alalla. Halsualla synty
nyt Juho Heikki Julius Salmela 
oli nuoruudestaan saakka inno
kas urheilija ja urheilijana tun
nettiin myös hänen isänsä De
metrius Salmela, mutta varsi
naiset kilpailusaavutukset tule
vat esille Halsuan Toivon histo
riassa. 

Julius Salmelan mieli kääntyi 
hiihdon kehittämiseen ja keksi
jäluonteelleen ominaisesti hän 
ryhtyi tutkimaan varsinkin suk
sien voitelua. Kun Salmela 1936 
voitti vielä Keski-Pohjanmaan 
sk.piirin mestaruuden hiihto
ammunnan ikämiessarjassa 
niin kipailun jälkeen pidetyssä 
illanvietossa hän sk.piirin joh
don toivomuksesta esitelmöi 
suksien voitelusta. 

Tässä yhteydessä hän kai al
kajaisiksi lausui yleisväitteen, 
että voiteiden tulee olla kestä
viä, pitäviä ja luistavia. Tälle 
lausumalle kotiseudulla naurah
deltiin, kuh se muka oli niin 
selvä asia suksivoiteista puhut
taessa. Naurajat eivät kai kuun
nelleen kunnolla, sillä samassa 
esitelmässä (se on painettu 
Keskipohjanmaassa kilpailun 
jälkeen) osoittaa tutkineensa 
voidekysymystä tarkkaan. Hän 
oli syventynyt lumen laatuun, 
voidekerrostuman paksuuteen 
eri kelillä ja eri matkoilla jne. 

Kuinka vaikeaa on olla arvos
tettu kotiseudullaan, sitä todisti 
että naureskeltiin myös Salme
lan tarkkuudelle voideasioissa, 

kun hänellä oli eri voiteet vain 
kahden ja neljän asteen sää
muutoksille. Ihmiset sanoivat 
että kaksi voidelajia riittäisi, 
nuoskalle ja pakkaskelille. Ju
lius Salmela oli tässäkin asiassa 
kuten monessa muussakin edel
täkävijä, sillä myöhemmin teh
tiin kautta maailman kuulut 
voiteet samalla periaatteella. 

Visa oli tunnettu 
nimi 

Julius Salmelan voiteen nimi 
oli Visa ja hän teki siis niitä 
erilaisille keleille. Voiteet olivat 
hyvin tunnetut ja monet hyvät
kin hiihtäjät niitä käyttivät. Eh
kä vain pääoman puute oli es
teenä, että niiden käyttö olisi 
ollut vielä laajempaa. Salmela 
värkkäsi niitä pienissä oloissa 
ensin Halsualla ja myöhemmin 
Kokkolassa. 

Pulma oli silloinkin sama 
kuin nykyäänkin. Jos ei ollut 
sopimusta Hiihtoliiton kanssa, 
vaikea oli saavutuksia mainos
taa. Puhuttiin että Visalla hiih
dettiin · SM-mitalejakin, mutta 
todisteita ei ole ainakaan säily
nyt. 

Arvo Kippola oli eräs Salme
lan voiteitten ahkera käyttäjä 
ja hänen nimellään oli takuuta. 
Salpausselän voittajakin. 

Erkki Laasanen oli Pohjan
maan parhaita ja hän käytti 
paljon Salmelan· voiteita, niin 
myös Alavetelissä 1940-1950 lu
kujen vaihteessa kohdatessaan 
ensimmäisen kerran Suomen 
parhaita hiihtäjiä. Erkki Laasa
nen oli kilpailun suuri yllättäjä 
ja hän voittikin yhdessä samal
la ajalla Suomen kuuluisimpiin 
kuuluvan Valter Forsellin kans
sa. Julius Salmela oli voidellut 
itse Erkin sukset. 

K ä yttöohje 

Kii:'>·t etiifl n riintLisatcella ja paattaa
,·alla kelillii kun lumi on pehmc5ä 
ja m:irkii:i. . Jos lumi tarttuu kiinni 
liikaa. vedetään ohut peittädi ker
ros Visa N :o l 

neen ja puhalluslamppuineen antamassa 
hiihtäjälle apua ja samalla tarjoamassa 
omia keksimiään voiteita. Harvalie kuiten
kin silloin selvisi, kuinka Julius Salmela oli 
monella tavalla edeltäkävijä ja monen har
rastuksen taitaja. 

Monissa muissakin hiihdoissa 
menestyi hän Salmelan voiteil
la, vaikka on muistettava kun 
tässä kerrotaan pääasiassa suk
sivoiteista ja niiden tekijästä et
tä kyllä hiihtäjääkin tarvitaan. 

Laasasen mukaan kilpailisi 
vitikelin Visa tänäkin päivänä 

parhaitten voiteitten kanssa, 
niin hyvä se oli. Erkillä on tal
lella vielä muutama Visa-purk
ki ja hän on säilyttänyt niitä 
kuin muistoina entisistä hiih
doistaan. 

Voitto Liedes oli taas enem
män juoksija kuin hiihtäjä mut
ta hän kertoo että saavuttaes
saan neljä piirinmestaruutta on 
niistä kolmeen suuri osuus Ju
lius Salmelan voitelulla. 

Voitto Liedes vahvisti myös 
todeksi sen, että Halsuan voitta
essa maakuntaviestin oli voite
lulla merkityksensä. Kasperi 
Kujala toimi voitelumestarina 
mutta käytti Salmelan voiteita. 
Voitto itse hiihti Teerijärveltä 
Kaustiselle ja pääsi lähtemään 
niukasti ennen Pyhäjärven Lau
ri Tikkaa. Tikalla oli sellainen 
maine hiihtäjänä, että Voitto 
uskoi hänen menevän heti ohi, 
mutta Tikka jäikin lisää lähes 
minuutin. Voitto Liedes antaa 
tästä ansiota Salmelan voiteille. 

Koostumus 
suuri salaisuus 

Suksivoiteita salailtiin ennen 
paljon enemmän kuin nykyään. 
Hiihtäjätkään eivät halunneet 
paljastaa, mitä panivat suksien
sa pohjiin. Vaihtoivatpa usein 
purkkiensa sisältöjä, jotta kil
paveikot eivät pääse voitelusta 
perille. 

Varsinkin rasvamestarit vält
tivät kertomasta voiteittensa 
koostumusta. Halsualainen 

Bruksan,· isning 

, .-\rwiindes vid gloppreng och blid
··t~ire när snön ii. r mjuk och vat. Om 
snön fas tnar för mycket. drages ett 
tunt täckande Jager Visa ~ :o 1. 

mestarihiihtäjä Kasperi Kujala 
yritti kysellä Julius Salmelalta 
voidereseptiä jatkaakseen Visa
voiteen valmistusta. Kasperi
han kokeili itse voiteitten "keit
tämistä"' mutta ei onnistunut 
yhtä hyvin kuin "Julleksi" ni
mitetty mestari. Eikö Kasperi 
saanut reseptiä. 

Julius Salmelan Kokkolassa 
nykyisin asuva Hannu-poika, jo
ka kyllästyksiin saakka sai puh
distella suksien pohjista vanho
ja voiteita, kertoi voiteiden si
sältäneen tervaa, sulaa kumia, 
hartsia, parafiinia, mehiläisen 
vahaa, jotakin toistakin vahaa 
jonka oikeinkirjoituksesta ei ol
tu varmoja ja ehkä muitakin 
aineita. 

Missä määrin mitäkin käytet
tiin, se oli mestarin salaisuus ja 
tieto meni hänen mukanaan 
hautaan. 

Siihen aikaan oli ikäänkuin 
Hiihtoliiton "virallinen voide
mestari" Esa Rossi Savosta. 
Tunnettu salaisuus oli, että ne 
purkit jota hän antoi edustus
hiihtäjien käytettäväksi ja 
myynnissä olevat, vaikka pur
keissa oli samat etiketit, sisälsi
vät erilaista ainetta. Erkki Laa
sanen kertoo, että hänen käy
dessä Kokkolassa hakemassa 
Julius Salmelan "tehtaalta", jo
ka sijaitsi omakotitalon kella
rissa pitäen yllä jonkinlaista tu
lipalon vaaraa koko ajan, voi
teita omaan käyttöönsä, Salme
la vakuutti, että kaikkien purk
kien sisältö oli samanlainen. 

Voitto Liedes oli kuitenkin si
tä mieltä, että näin ei ollut ai
van tarkkaan. Luonnon kumi oli 
tär~eä aine voiteissa, mutta si
tä ei tahtonut millään saada ja 
niin joutui Salmela sulattamaan 
rasvaansa vanhoja autonkume
ja. Halsualaiset hiihtäjät saivat 
Liedeksen uskon mukaan luon
nollisesta kumista tehtyä suksi
rasvaa. 

Oli tuon seikan laita miten ta
hansa, eräänlainen keskipohja
lainen "Esa Rossi" Salmela oli. 
Hän tutki voiteiden tehoa ja 
käyttöä paljon ja kuten Rossi
kin otti hoitoonsa mestarihiihtä
jiä kuten Jussi Kurikkalan, jär
jesti Salmela leirejä keskipoh
jalaisille hiihtäjille. 

Valmistaa ja myy J SALMELA 
Förfiirct igar orh säljer • 

Koklwla, Falanderinl<. 
16 A. Puhelin 3032. 
Gamlakarleby, Falan
der>~ . 16 A. Tel. 3032. 

Salmela oli palavasti hiihtoon 
syttynyt ja sellainen hän piti 
ollakin. Hän ei ollut riittävästi 
liikemies ja ei saanut varmaan-y l.f ~~-LIISTERI 

MÄRÄLLE LUMELLE 
FÖR VAT SNö 

Mm. \' . 1948 Kokkolan suurl.;isoissa ru Jt~inmaalainPn Josefsson voitti 
30 km täll ti voiteella. 

Kokkolassa valmistetun ja vieläkin kehutun Visa-liisterin etiketti. Valmistaja mainostaa, että sillä 
voitti ruotsalainen Enar Josefsson "Kokkolan suurkisoissa"· 1948. 

kaan sitä taloudellista hyötyä 
toiminnastaan minkä olisi an
sainnut. 

Isä-Demetriuk· 
sestakin 

Alkupuolella mainitaan Ju
liuksen isä, halsualainen poliisi 
Demetrius Salmela. Oskari 
Kauppisen mukaan oli tämä 
Salmela kuin nykyaikaisen 
"korttelipoliisin" esikuva. Sal
melan talo, jossa Juliuskin kas
voi, oli nuorten kokoontumis
paikka ja Demetrius Salmela 
ymmärsi heitä ja ohjasi heitä 
hyviin harrastuksi,in. 

Keskipohjalainen Julius Salmela (24.5.1894-12.8.1958), suksivoidetehtailun edeltäkävijä valokuvassa 
Kokkolassa perheineen. Lapset takarivissä vasemmalta Hannu (s. 1933 - nykyisin SOK:n Kokkolan 
tehtaan tuotepäällikkönä), Marjatta (s. 1934, naimisissa Ruotsissa Tukholman eteläpuolella, nykyinen 
nimi Pekkarinen), Heikki (s. 1931 - hotellin omistajana Göteborgissa - kirjoitti aikanaan Keskipoh
janmaan matkailukertomuksia kaukomailta), eturivissä isän sylissä Tuula (s. 1945, diakonissa ja on 
seurakuntasisarena Ruotsissa Boråsissa ja on naimisissa) sekä Terttu (synt. 1941, nykyinen sukunimi 
on Kettunen ja hänet on vihitty Ruotsissa papiksi toimien Karlskogan seurakwmassa). Ensimmäisen 
puolisonsa menetti Julius Halsualla ja kuvassa on hänen toinen vaimonsa Helli o.s. Kero. 

Salmelan pihalla oli urheilu
välineet, sisällä tuvassa oli mo
nia soittovälineitä. Nuoria oh
jattiin niitä käyttämään. Joskus 
tanssittiinkin ja joskus harras
tettiin muuta. Halsuan nuorilla 
ei ollut pulma, missä viettää 
aikaansa. 

Kalliokosken lähimpänä ystävä
nä. Julius kävi myös kansano
piston Ilmajoella ja pyrkies
sään liikealalle hän kävi vuoden 
kurssin SOK:n kauppaoppilai
toksessa. Sen jälkeen palveli 
hän yli kymmenen vuotta 
osuuskaupoissa Virroilla, Ori
päässä. Punkalaitumella ja jne. 

Kaikkialla hän osallistui nuor
. ten harrastuksiin kuuluen kuo-
roihin, soittaen ja näytellen. 

1\.iiyte:~Ji.än nU06halumE~Ha -sil-. 
loin, lnm )iistereihJn tartt,\tU. 
.iumi eHdi U1~ted.t h.ästa. ll'l~ 
temro1Uä xnatko1Ua vedt)t.llän 
i>.>h..iavolteeksl VlsaliJ,te~lä 
N:o 2. :Sl Upsu j!l lu.l~t,a~ 
hyvi.l>. 
.. -\.nV'älldt<~ ·~·id blidfött", då 
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ut.a.n :ftE>.tnar. F-ör Hingre 
Hlrder a.nvät1.de~t 'fisa.-kUs.te-l· 
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dorna glideX. bta, bHr ej 00!\.·· 
hnla, 
J'~ Salmela, .Fnhwd~d.n.k 15 A 
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Monipuolinen 
Julius 

Niin myös Halsualla, minne pa
lasi 1930-luvulla perustaen Me
riläisen kylään oman liikkeen. 
Sotien kynnyksellä muutti hän 

Nuoskan lnmen sukslvoidepurkin etiketti. 

Julius Salmelan täyttäessä 60 Kokkolaan, missä jatkoi voide-
vuotta Keskipohjanmaa-lehti tehtailuaan. 
kertoo hänen elämäntarinaan- Julius Salmela oli erikoinen 
sa. Lyhyesti siitäkin puolesta 1)1enkilö, sen kaikki hänet tunte-
joka ei kulunut urheiluharras- neet myöntävät. Paljon taiteili-
tuksen ja voidetehtailun paris- ja ja paljon kek'Sfjäkin. 1940-
sa. luvulla _)Jän"'keksi .marjanpoi-

Salmela oli sivistyshaluinen J:Uintakoneen. Se tehtiin puusta 
ja oli mukana Halsuan nuoriso- ------] a Salmelan lasten perheissä 
seuran toiminnassa Viljami ovat ne käytössä edelleen ja 

kuulemma tehokkuudella ohit
tavat nykyajan peltiset poimi
jat. Kuvaavaa oli tarkkuus ja 
kokeilu tämänkin keksinnön yh
teydessä. Mainostaessaan ko
nettaan ilmoitti hän, että poi
mittaessa koneella puolukoita 
sai 8 tunnin aikana kokoon 48 
litraa enemmän kuin poimiessa 
käsin. 

KÄYTTÖOHJETAULUKKO- BRUKUftYI~ftlftfiSTABELL n::l == -
V 1 SA-Iiisteri 

N:o 1. 
Karkealie lumelle 

30-0+ 2. 

Karkealie lnmelle N:o 1. För skarp snö 
30-0 + 2 .30-0 + 2 

Märälle lumelle N:o 2. För våt snö 
2 +4. 2 +4. 

V esikelille N:o 3. För vattenföre 
3 + f\. 3 + 6. 

Seuraa tark('lin käyttöohjeita . niin onoistut aina voitelussa. 
Följ noga bruksanvisningen s~ lyckas du allttid med smörjningen. 
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Julius Salmelan Halsualla valmistaman Visa-Iiisterin n:o 1 etiketti. Siinä oli mukana käyttöohjetauluk
ko ja vielä molemmilla kielillä. 

Niin kauan kuin on hiihdetty 
kilpaa on myös yritetty valmis
taa hyviä ja toisia parempia 
suksivoiteita. Niin Keski-Poh
janmaallakin. Kasperi Kujalas
ta on jo edellä, mainittu. Nykyi
sin valmistavat Bror-Erik Prest 
ja Ruben Casen Kokkolassa 
omia voiteitaan. On varmaan 
muitakin. 

Erikoisuutena kerron, että 
näin vanhasta lehdestä noin 
vuodelta 1920 ilmoituksen, jossa 
Pihtiputaan apteekkari Berndt 
Forsblom mainosti omia suksi
voiteitaan. Onkohan kellään 
niistä enää tietoa? 

Apteekkari Forsblom muutti 
1920-luvulla Kiuruvedelle, vau
rastui vaikka tuskin suksivoi
teitten ansiosta ja tuki myö
hemmin Jean Sibeliusta rahalli
sesti huomattavasti jotta tämä 
voisi omistautua sävellystyöl
leen. 

JUKKA KORHONEN 


