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HETAN MAJATALO
Perheyritys kestinnyt vieraitaan
vuodesta 1924 alkaen

Reetrikin mäki v. 1943.

Reetrikin ja Reetun perhe.

		
Hetan Majatalolla on pitkät perinteet matkailun palveluksessa. Enontekiölle eksyneiden matkailijoiden palveleminen aloitettiin jo vuonna
1924, jolloin Anna Kreeta ja Fredrik Vuontisjärvi aloittivat kodissaan
majatalon pidon. Ennen sotia Reetrikin mäki oli kylän keskuspaikka,
jossa oli bensiiniasema, postipankin konttori, postitoimisto, puhelinkeskus, sekatavarakauppa ja hotelli. Lapin sodassa kaikki tuhoutui.
Heti sotien jälkeen tehtiin ensimmäinen sukupolvenvaihdos. Kalle
ja Maija perustivat kestikievarin sekä kauppaliikkeen. Majatalo sai Suomen viimeiset kestikievarioikeudet vuoteen 1955 saakka. Kauppa laitettiin kiinni 1970-luvulla, jolloin perhe pystyi keskittymään paremmin
matkailijoihin. Majatalo tuli maankuuluksi ruoastaan, palvelustaan ja
siisteydestään. Nuo ominaisuudet ovat edelleenkin tärkeimmät asiat
Majatalon toiminnassa. Kalle oli mestari tarinoiden kerronnassa omalla
murteella ja viihdytti vieraita mielellään useita tunteja päivässä. Työteliäs Maija passasi vieraita ammattitaidolla ja suurella sydämellään. Maija
ja Kalle ovat ystävystyneet moniin kestitsemiinsä julkisuuden henkilöihin kuten Tapio Rautavaaraan, Mirjami Kuosmaseen, Åke Lindmaniin,
Irwin Goodmaniin, Arkkipiispa Johannekseen, Tauno Äijälään sekä Yrjö
Kokkoon.
1980-luvun lopulla tehtiin toinen sukupolvenvaihdos, kun Matti
rakennutti Tuulansa kanssa hotellirakennuksen majatalon viereen.
Hotellia laajennettiin vuonna 2000. Matti ei valitettavasti ehtinyt nauttia työnsä tuloksista vaan kuoli äkillisesti vuonna 2002. Tuula ja Tiina
jatkavat perinteiden vaalimista tänä päivänä.
Kalle, Matti ja Tiina syntyivät yrittäjäperheeseen ja ovat kasvaneet
turistien kanssa. Ensimmäiset muistikuvat liittyvät jokaisella matkailijoihin. Rakkaus Majataloon ja kaikkeen siihen liittyvään on ollut jokaisella verissä. Majatalo on antanut todella paljon hienoja kokemuksia
ja pitkiä ystävyyssuhteita. Yksi hienoimmista kanta-asiakassuhteista on
Käpylän seurakunnan nuorten vierailu joka vuosi viikolla 8 vuodesta
1963 alkaen.

MAJATALON NAISENERGIAA
NELJÄSSÄ POLVESSA
Reetu

Majatalon ensimmäinen isäntäpari
Reetrikki ja Reetu Vuontisjärvi.

Reetu pirtissään.

Maija

Legendaariset
Maija ja Kalle Vuontisjärvi.
Lapin Kansa 5.2.1994
Maija 70-vuotta 6.2.1994

Yksi Maijan lukuisista muistoista
Maija mankeloi.

Tunturien kevät 1995

Muistan oikein hyvin tammikuisen pakkaspäivän 1960-luvun lopulla.
Olin tehnyt poroverimakkaroita koko päivän, keittiö oli aivan höyryssä
ja ikkunat huurussa. Ovelle tuli mies, jonka tunnistin Irwin Goodmaniksi. Hän sanoi, että heille on tilattu huoneet majatalosta. Olin lukenut
lehdistä, että Irwin elää hohdokasta elämää ja kortteeraa vain hotelleissa. Sanoin hänelle, ettei tämä ole mikään hotelli. Hän sanoi huoneiden
olevan varattuna ja olihan hän oikeassa, joten annoin heille kammarit yläkerrasta. Tuolloin ensimmäisellä kerralla he tulivat esiintymään
seuraintalolle. Irwin kävi meillä vajaan kymmenen kertaa. Hän oli aina
oikein siivosti, hän tykkäsi syödä ja he seurustelivat Kallen kanssa pitkiä aikoja. Kalassakin he kävivät. Meistä tuli niin hyvät ystävät, että kun
Irwin tuli esiintymään Kittilään, hän matkasi meille yöksi. Viimeisen
kerran Irwin vieraili meillä muutama vuosi ennen hänen kuolemaansa.
Irwin oli oikein hyvä ja mukava ystävä.

Lähtö itkua vailla...
Kalle, Matti, Tuula, Tiina ja Maija hyvästelemässä
Käpylän srk:n nuoria kotimatkalle keväällä 1989.
Tunturien kevät 1995

Lapin Kansa 23.2.1993

Pohjolan Sanomat 5.12.1999

Majatalon mäki 2000-luvulla.

Majatalon vanha emäntä, legendaarisen Vuontis-Kallen vaimo ja Majatalon emäntä 1940-luvulta alkaen. Maija on tehnyt osaltaan Majatalosta
maankuulun pitopöytänsä, siisteytensä ja palvelualttiutensa ansiosta.
Hyvästä ruoasta ja puhtaudesta hän oli tinkimätön. Maija muun muassa piti huolen, että pirtin lattia sekä seinät pestiin hyvin, juuriharjalla
tietenkin. Jos lattian pesemiseen meni aikaa alle 15 minuuttia, työtä ei
oltu tehty huolella vaan se piti tehdä uudestaan. Maijan ruoka on ollut
niin maankuulua ja erinomaista, että hänen reseptillään tehdyt poronkielet otettiin Helsingin Vaakunan ruokalistalle. Maija on saanut monia
tunnustuksia elämäntyöstään. Hän oli muun muassa läskisoosin teon
Suomen mestari 1970-luvun alussa. Maija on saanut Kallensa kanssa
muun muassa Tornionlaakson Matkailuyhdistyksen matkailuyrittäjäpalkinnon vuonna 1991 sekä Matkailuhistorianseuralta Vuoden maineteko 1993 -palkinnon. Maija on päässyt ansaitsemalleen eläkkeelle,
mutta on edelleen mukana ja näkyvillä Majatalon toiminnassa. Hän
käy päivittäin tapaamassa vanhoja ystäviään sekä Majatalon seuraavien
sukupolvien naisia. Maija on ikäisekseen hyvässä kunnossa ja asuu Majatalon mäellä omassa kauniissa kodissaan. Maija ja Majatalo viettävät
85-vuotisjuhliaan samana vuonna.

Maija keittiössään.

Tuula
Vieraskirjamerkintä alkuvuonna 1971:
Jälleen kerran oltiin taas Kallella ja Helvetin hauskaa oli niin kuin aina ennenkin.
Irwin Goodman.

Ulla-Marjan näkemys Majatalosta
Mainos vuodelta 1995

Anna Kreeta eli Reetu tuli Vuontisjärven sukuun 1890-luvun lopussa
avioituessaan Jaakob Fredrik Vuontisjärven eli Reetrikin kanssa. Reetu oli tarkka ja taloudellinen emäntä ja hän tiesi markan arvon. Vuoden 1927 kesällä oli kylällä majoitustilan puute, jolloin Reetu siivosi
ja järjesteli navetan ja siitä tulikin viihtyisä kesähotelli uima-altaine
kaikkineen. Presidentti Ståhlberg majoittui poikansa kanssa mielellään
yhdessä Reetun kesähotellin hinkalossa. Ensimmäinen sukupolvi luopui yrityksestään 1940-luvun lopulla, jolloin heidän nuorin poikansa
Kalle ja puolisonsa Maija ottivat liiketoiminnan hoiviinsa. Reetu opetti
nuorelle Maija-miniälleen kaiken tarvittavan sekä opasti hänet tarkaksi
emännäksi. Sukupolven vaihdoksen jälkeen Reetu keskittyi seurustelemaan vieraiden kanssa ja keittelemään kahvia.

Ulla on Maijan ja Kallen nuorin lapsi ja ainoa tytär.
Niin usein mieleen palaa tuo rikas aika lapsuuden ja nuoruuden... Sain elää aikaa, jolloin mäellä meitä oli kolme
sukupolvea. Reetu-ämmi eli viimeisiä vuosiaan olemalla tärkeässä roolissa vanhana emäntänä Maija-äidin ja Kalle-isän
vastatessa liiketoiminnasta. Heiltä saimme oppia palveluammatin perimmäiset arvot; asiakkaiden hyvinvointi ja etu menivät aina etusijalle. Niinpä minäkin juuriharjalla harjasin
pirtin lattian vähintään kerran viikkoon. Siistiä ja makoisaa
ruokaa täytyi olla. Isäni suurena viihdyttäjänä opetti minulle Matti, Alpo, Ulla-Marja, Maija ja Kalle
jopa rakovalkean teon. Oli tuisku tai pakkanen, tuli oli ko- Mainos-TV:n Meidän perhe -ohjelmassa
taan laitettava. Heidän palveluhenkisyytensä ansiosta vieraat 8.1.1967.
tulevat uudelleen ja uudelleen. Pitkäaikaiset asiakkaat ovat
olleet majatalon rikkaus. Vuosien varrella he ovat vierailleet
useita kertoja ja heidän kanssaan on ystävystytty. Matin perheen jatkettua vuorostaan, huomaan, että sukupolvien perinne jatkuu ja saamme olla perheeni kanssa edelleen osa
Reetrikin mäen elämää.

Hetan Majatalo Oy:n toimitusjohtaja ja nykyinen emäntä. Edesmenneen
Matti Vuontisjärven, Majatalon kolmannen sukupolven puoliso 30 vuoden ajan. Tuula on Majatalon jokapaikan höylä ja osaa korjata paikan
kuin paikan ja hoitaa asiat kirjanpidosta jättikokoisten kaasupullojen
ja pääsulakkeiden vaihtoon. Hän on oppinut emännyyden ja maukkaiden ruokien teon anopiltaan Maijalta ja selvinnyt vaikeista ajoista uskomattomalla sitkeydellään ja hyväsydämisyydellään. Tuula ja Matti saivat
Enontekiön vuoden 1999 yrittäjäpalkinnon. Tuula on tämän päivän Majatalon sydän ja pää. Hän hoitaa Majatalon keittiön sekä toimistotöitä.

Tuula iltatiskin aikaan v. 1989.

Tiina
Talon tytär, pikkujohtajatar, kuten itseään kutsui isänsä kanssa. Tiina
on Majatalon neljännessä sukupolvessa tarkoituksenaan jatkaa Majatalon perinteitä toivoen seuraavankin 85 vuoden jakson olevan yhtä
menestyksekäs. Tiina hoitaa Majatalon hotellin puolen asioita kuten
vastaanoton, markkinoinnin, retket ja opastukset yms. Hän rakastaa
työtään ja vieraitaan sekä jatkaa Majatalon perinteitä erittäin ylpeänä ja
kiitollisena. Tiina on saanut yrittäjyyden sekä siihen liittyvän elämäntavan verenperintönään.

Tiina mettäreissulla.

Tuula
– palkanlaskijasta matkailuyrittäjäksi
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Helmikuun ensimmäinen päivä vuonna 1989 muutin Hettaan pysyvästi jatkamaan Majatalon pitoa Matin kanssa, joten
aikaa siitä on nyt noin 20 vuotta. Tähän aikaan on mahtunut
paljon. Hotellin rakennusaikana olin vielä osittain töissä Inarin
kunnalla, mutta viikonloppuisin ja lomilla ollessa olin apuna
rakentamiseen liittyvissä hankinnoissa ja paperihommissa Tiinan viihdyttäessä Maija-ämmiä ja Kalle-äijiä. Lähes heti hotellin
valmistuttua Suomeen iski lama, joka vaikutti Lapin matkailuun suuresti. Selvisimme siitä kuitenkin kovalla puurtamisella
ja silloin kanta-asiakkaidemme merkitys todettiin kultaakin
kalliimmaksi. Hotellin laajennus tuli tarpeelliseksi, kun vieraidemme vaatimustaso kasvoi ja ihmiset halusivat olla huoneessa
neljän hengen sijaan kahdestaan. Saimme hienot tilat yrittämiseen, mutta Matti kuoli aivan liian aikaisin ja monet yhteiset
suunnitelmat jäivät toteuttamatta. Matti oli hyväsydäminen,
hauska ja juuri oikeassa ammatissa. Meillä oli hienoja hetkiä,
joita muistellessa miettii, kuinka tärkeää Matille varmasti on,
että olemme jatkaneet hänen sukunsa yritystoimintaa.
Maija-anoppi on opettanut minulle kaiken siitä, miten ruoanlaitto ja siivous tulee talossa hoitaa. Kalle-apelta sain hyviä
vinkkejä yrittämisestä ja hän kertoi minulle paljon tarinoita
Vuontisjärven suvusta, Enontekiöstä ja Lapin matkailusta. On
erittäin osuvasti sanottu, että työ tekijäänsä opettaa. Nyt on
minun vuoroni opettaa Tiinaa ja uskonkin onnistuneeni siinä
hyvin. Olen onnellinen, että Tiina tahtoi jatkaa isänsä jalanjäljillä ja olen erittäin mielelläni mukana auttamassa häntä. Tiinan
johtoon siirtyminen tapahtuu sitten kun hän on siihen täysin
valmis. Siihen asti otan mielelläni vastuun vaikkakin voisin jo
pian alkaa mummin tehtäviin. Elämäni on hyvin Majatalo-painotteista, mutta nautin siitä. Kiitokset mukaville vieraillemme
mukavista hetkistä parinkymmenen vuoden aikana!

Tiina
– kiitollisena neljännessä polvessa
Olen äärimmäisen kiitollinen vanhemmilleni, isovanhemmilleni sekä isoisovanhemmilleni. Olen ylpeä saadessani jatkaa aiempien sukupolvien alulle laittamia upeita perinteitä. Nuorempana sanoin aina, etten missään nimessä jää Majataloon vaan
alan lastenlääkäriksi, vanhainkodinjohtajaksi tai psykologiksi.
Olen käynyt muutaman kerran muualla ja aina tullut takaisin.
Nyt olen täällä pysyvästi, kun tajusin etten halua tai edes osaa
tehdä mitään muuta. Meillä on uskomattoman hienot lähtökohdat jatkaa Majataloa Matti-isäni rakennuttamisen ansiosta.
Isi kuoli liian aikaisin ja liian yhtäkkiä, mutta uskon, että hän
on ylpeä minusta ja äidistä. Olemme pärjänneet mielestäni niin
hyvin kuin olosuhteisiin nähden on mahdollista.
Olen kasvanut lapsuuteni Majatalossa vieraiden ympäröimänä. Minulla on ollut turvallinen lapsuus monien varamummojen, varapappojen, varatätien, varasetien sekä leikkikavereiden
ympäröimänä. Ehkä minut on tuolloin lellitty hieman piloille.
Muistan erityisesti, kuinka pienenä saunoin vieraiden kanssa
tuntitolkulla. Tietenkin saunaa ennen oli pitänyt pakottaa joku
vieraista päivän toiselle hiihtolenkilleen. Kutsuin myös mielelläni vieraita kylään huoneeseeni. Hotellihuoneet ovatkin kokeneet vaikka minkälaisia erilaisia järjestyksiä aina silloin, kun
olen oman hotellihuoneen käyttööni saanut.
Yrittäjyys ja palvelualttius ovat tulleet verenperintönä ja ne
ovat minulla luonnostaan. Tuula-äitikin on omaksunut samat piirteet Hetan vuosiensa aikana kunniakkaasti. Toivon,
että jokin päivä minun jälkikasvuni tuntisi nuo ominaisuudet
omikseen, kokisi yhtä ihania hetkiä kuin minä sekä saisimme
jatkajan viidenteenkin sukupolveen. Ennen toivottavaa seuraavaa sukupolvenvaihdosta minulla on paljon ideoita Majatalon
tulevaisuutta ajatellen.
Mikäpä tässä ollessa. Olen sitä mieltä, että meillä käy ainoastaan mukavia vieraita. Ei asiakkaita, vaan vieraita. Ihana
elämäntapa! Välillä rankka mutta niin kovin antoisa. Suuri kiitos kuuluu teille, vieraamme, että teette ja toivottavasti tulette
tekemään tämän mahdolliseksi.
Tunturien kevät 1995

SEURAAVAT 85 VUOTTA

Maija, Kalle, Tiina ja Tuula.

Tuula ja Matti uuden hotellinsa respassa.

Vuonna 2009 voimme juhlia sekä Majataloa että vanhaa emäntää Maijaa. Vuoden aikana on muun muassa Maijan 85-vuotissyntymäpäiväjuhlat, Majatalon juhlaviikot keväällä ja syksyllä, juhlavuoden tarjouksia,
vanhojen tarinoiden ja asioiden henkiinherättelyä, mielenkiintoisia muisteluksia, toivottavasti naurun ja
ilonkyyneleiden täyttämiä hetkiä sekä uusien muistojen luomista.
Majatalossa käy paljon kanta-asiakkaita, joista osa on käynyt Hetassa jopa vuosikymmenien ajan. Toivomme voivamme syventää näitä ystävyyssuhteita entisestään tulevina vuosina. Meillä on myös paljon ihania uudehkoja tuttavuuksia, joita toivoisimme näkevän Hetassa vuosista ja vuosikymmenistä toisiin. Pitkät
ystävyyssuhteet ovat meidän elämämme ilo ja mukavien vieraiden takia tahdomme jatkaa edelleen ja edelleen. Me tulemme onnelliseksi siitä, että te tulette onnelliseksi Lapin matkallanne.
2009 on palautteenantovuosi, jolloin toivomme palautetta tietenkin hyvin sujuneista asioista, mutta
etenkin vinkkejä, miten voisimme palvella vieraitamme vielä paremmin. Tarkoitushan on, että te viihtyisitte
meillä mahdollisimman hyvin. Kiitos jo etukäteen, teemme parhaamme toteuttaaksemme toiveenne.
Tulevaisuudessa pyrimme parantamaan palvelujamme entisestään ja kehittämään taloa oikeaan suuntaan ajan ja vieraidemme vaatimusten mukaan. Matti-isäntä rakennutti hienon hotellirakennuksen, joka
saa ainakin toistaiseksi riittää eli laajennusta ei ihan heti olla tekemässä. Matin kolmas visio hotellin rakentamisen ja laajennuksen jälkeen oli maisemaravintolan rakentaminen vanhan piharakennuksen tilalle.
Käytössä olevaa vanhan majatalon ruokapirttiä on vasta uudistettu ja se toimii nyt hyvin. Pitopöydässä
on edelleen hyväksi havaitut ruokalajit ja Ounastunturi näkyy kauniisti pirtin ikkunoista. Vaikka istumapaikkoja on lisätty, voi ajoittain vaivata tilan puute, mutta reissussahan onkin tarkoitus tutustua uusiin
ihmisiin eikä olla vain oman seurueen kesken. Suurin syy, ettei maisemaravintolaa olla ihan lähiaikana
rakentamassa on kuitenkin se, että uuteen rakennukseen ei mitenkään saisi sitä harvinaista tunnelmaa,
joka ruokapirtissä nyt on.
Paikalleen ei kuitenkaan jäädä vaan ideoita suuntaan jos toiseenkin riittää. Tiina on päättänyt jäädä
jatkamaan Majatalon perinteitä ja onkin astumassa äitinsä rinnalle tasapuoliseksi yrittäjäksi. Tarkoituksena
on jatkaa Majatalon perinteitä vielä usealle sukupolvelle.
Vanhoille vieraille suuri kiitos menneistä ja tulevista vuosista!
Uudet toivotamme erityisen lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan taloomme!

Tuula ja maankuulu pitopöytä Jouluna.

    Tapaamisiin,
      Tiina ja Tuula

Kalle, Tiina ja Maija.

Tiina ja Tuula lähdössä maaherran
Uuden Vuoden 2003 vastaanotolle.

Tiina, Matti sekä pitkäaikainen vieraamme.

Hotelli Hetan Majatalo
Riekontie 8, 99401 Enontekiö
Puh. 016-554 0400
Fax 016-521 362
info@hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
Visiteeratkaapa nettisivuillamme.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi vieraaksemme Majataloon!
Tiina lettujen paistossa.

