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Hetan Majatalolla on pitkät perinteet matkailijoiden palveluksessa. Enon-
tekiölle päätyneiden matkailijoiden ja työmatkalaisten palveleminen aloitet-
tiin jo vuonna 1924, jolloin Anna Kreeta ja Fredrik Vuontisjärvi aloittivat ko-
dissaan majatalon pidon. Ennen sotia Reetrikin mäki oli kylän keskuspaik-
ka, jossa oli bensiiniasema, postipankin konttori, postitoimisto, puhelinkes- 
kus, sekatavarakauppa ja hotelli. Lapin sodassa kaikki tuhoutui. 
    Heti sotien jälkeen tehtiin ensimmäinen sukupolven vaihdos. Kalle ja 
Maija perustivat kestikievarin sekä kauppaliikkeen. Majatalo sai Suomen 
viimeiset kestikievarioikeudet vuoteen 1955 saakka. Kestikievarioikeudet 
velvoittivat mm. kyytitysten järjestämiseen. Porojen ja hillojen osto oli 
myös iso osa mäen liiketoimintaa. 1960-luvun alussa Kalle osti maapalan 
rakennettavan Norjan Koutokeinoon johtavan tien risteyksestä. Ostetulle 
alueelle nousi nopeasti Leiribaari  ja pyöröhirsinen sauna ja telttailijat toivo-
tettiin tervetulleiksi. Uuden yrityksen nimeksi tuli Leirikenttä. Jo muutaman 
vuoden kuluttua matkailu uudella tiellä oli vilkastunut niin, että baarissa 
aloitettiin ruokatarjoilu ja rakennettiin neljä hirsimökkiä. Pian suuren deval-
vaation ansiosta matkailu räjähti ja alkoi kansainvälistyminen.
    Kauppa laitettiin kiinni 1970-luvulla, jolloin perhe pystyi keskittymään 
paremmin matkailijoihin. Majatalo tuli maankuuluksi ruoastaan, palve-
lustaan 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 hen-
kilöihin kuten Tapio Rautavaaraan, Mirjami Kuosmaseen, Åke Lindmaniin, 
Irwin Goodmaniin, Arkkipiispa Johannekseen, Tauno Äijälään ja Yrjö Kok-
koon. 1980-luvun lopulla tehtiin kaksi sukupolvenvaihdosta. Alpo, neljästä 
pojasta toiseksi nuorin, jatkoi Leirikenttää Ounasloma-nimellä rakentaen 
korkeatasoisia huviloita ja neljäs sukupolvi on sielläkin jo mukana. Matti, 
pojista nuorin, rakennutti Tuulansa kanssa hotellirakennuksen majatalon 
viereen. Lähes heti hotellin valmistuttua Suomeen iski lama, joka vaikutti 
Lapin matkailuun suuresti. Siitä kuitenkin selvittiin kovalla puurtamisella ja 
silloin kanta-asiakkaiden merkitys todettiin kultaakin kalliimmaksi.
   Hotellia laajennettiin vuonna 2000, koska vieraiden vaatimustaso kasvoi. 
Matti ei valitettavasti ehtinyt nauttia työnsä tuloksista vaan kuoli äkillisesti 
aivan liian aikaisin vuonna 2002. Monet  suunnitelmat jäivät toteutumatta, 
mutta Tuula, Tiina ja nyt myös Petri jatkavat perinteiden vaalimista ja Ma-
jatalon kehittämistä parhaansa mukaan. Vuosien saatossa matkailijakunta 
onkin kansainvälistynyt ja sesongit pidentyneet vaikkakin rakkaat kan-
ta-asiakkaat ovatkin edelleen erittäin tärkeitä talonväelle.
    Kalle, Matti ja Tiina ovat kasvaneet turistien kanssa ja ensimmäiset muis-
tikuvat liittyvät jokaisella matkailijoihin. Majatalo on antanut todella paljon 
hienoja kokemuksia ja pitkiä ystävyyssuhteita. Rakkaus Majataloon ja kaik-
keen siihen liittyvään sekä yrittämiseen on tullut verenperintönä. Majatalon 
pito on hyvin palkitseva ja antoisa elämäntapa.

Näihin Majatalo-vuosiin on mahtunut  monenlaista. Meillä oli Matin kans-
sa paljon hienoja hetkiä, joita muistellessa mietin usein, kuinka tärkeää 
Matille varmasti on, että olemme jatkaneet hänen sukunsa yritystoimintaa 
tyttäremme kanssa. Maija-anoppi on opettanut minulle kaiken siitä, miten 
ruoanlaitto ja siivous tulee talossa hoitaa. Kalle-apelta sain hyviä vinkkejä 
yrittämisestä. On erittäin osuvasti sanottu, että työ tekijäänsä opettaa. Nyt 
on minun vuoroni opettaa Tiinaa ja Petriä ja koenkin onnistuneeni siinä 
hyvin. Olen onnellinen, että Tiina tahtoi jatkaa isänsä jalanjäljillä ja on 
löytänyt hyvän ja ahkeran puolison rinnalleen. Elämäni on hyvin Majata-
lo-painotteista mutta nautin siitä kovasti.

Olen äärimmäisen kiitollinen ja ylpeä saadessani jatkaa aiempien suku-
polvien alulle laittamia  perinteitä. Meillä on uskomattoman hienot lähtö-
kohdat jatkaa Majataloa Matti-isäni rakennuttamisen ansiosta. Isi kuoli 
liian aikaisin ja liian yhtäkkiä, mutta uskon, että hän on ylpeä minusta ja 
äidistä, koska olemme pärjänneet mielestäni aika hyvin. Minulla oli turval-
linen lapsuus vieraiden, varamummojen, -pappojen, -tätien ja -setien sekä 
leikkikavereiden ympäröimänä. Yrittäjyys ja palvelualttius ovat minulla 
luonnostaan. Tuula-äitikin on omaksunut samat piirteet Hetan vuosiensa 
aikana kunniakkaasti. Toivon, että myös Petri ja jokin päivä myös meidän 
jälkikasvumme tuntisivat nuo ominaisuudet omikseen, kokisi yhtä ihania 
hetkiä kuin minä sekä saisimme jatkajan viidenteenkin sukupolveen. Tämä 
on ihana elämäntapa! Välillä toki rankka mutta niin kovin antoisa.

Ulla on Kallen ja Maijan nuorin lapsi ja ainoa tytär.
Niin usein mieleen palaa tuo rikas aika lapsuuden ja nuoruuden… 
Sain elää aikaa, jolloin mäellä meitä oli kolme sukupolvea. Me lapset 
saimme oppia palveluammatin perimmäiset arvot; asiakkaiden hyvinvointi 
ja etu menivät aina etusijalle. Niinpä minäkin juuriharjalla harjasin pirtin lat-
tian vähintään kerran viikossa. Makoisaa ruokaa ja siistiä täytyi olla. Isäni 
opetti minulle rakovalkean teon. Oli tuisku tai pakkanen, tuli oli kotaan 
laitettava. Palveluhenkisyyden ansiosta vieraat tulevat aina uudelleen. 
Pitkäaikaiset asiakkaat ovat olleet majatalon rikkaus ja heidän kanssaan 
on ystävystytty. Matti-veljeni perheen jatkettua vuorostaan, huomaan, että 
sukupolvien perinne jatkuu ja saamme olla perheeni kanssa edelleen osa 
Reetrikin mäen elämää.

Jouko Olkkola on Herttoniemen pastori ja vieraillut Majatalossa jo kol-
misenkymmentä vuotta seurakuntien nuorisoryhmien kanssa. 1980-lu-
vulla Käpylän seurakunnan TalviLappi-leirillä vielä hiihdettiin perinteisesti. 
Käytössä oli ainoastaan pihan puusauna, jossa tytöt kävivät peseytymässä 
ennen ruokaa ja pojat ruoan jälkeen. Viimeisenä iltana meillä oli aina 
hieman juhlavampi iltaohjelma, jossa muun ohjelman ohessa Kalle-isäntä 
tarinoi omia juttujaan. Lähtöaamuna lauloimme aina koko porukalla pihal-
la ”Tää ystävyys ei raukene, vaan kestää ainiaan...” ja kyllä laulaessa ja 
lähtiessä aina kyynel silmiin tuli. Lähtöaamun perinteet jatkuvat edelleen-
kin.

Pieniä pätkiä Vuontis-Kallen muisteluksesta
Kun presidentti navetassa yöpyi
Tulkaahan paikan päälle lukemaan koko tarina!

Soli kesä 1927... Tuli ethen ilmiö, jota nykysin sanothan asuntopulaksi... 
Äiti tunsi suomenmarkan arvon ja hoksas, ette navetta löytyy, iso ja hyvä 
kans... Longin-Kalle, joka oli sakin kookhain, panthin sonninhinkalhon... 
Seuraavinna kesinä navetta tosihyvin pesthin, suonpursuila ja vereksillä 
katajilla siihen saathin oikhein kesäillan raikas tuoksu... Siitä tuli semmo-
nen kesähotelli, viihtyvyisyyven puolesta, ette tuskin semmosia ennään 
onkhan... Moni siinä meinas, jotta kukhan soli tuo vanhempi mies, ku soli 
niin tutun näkönen... Olishan meilä ollu heile oikhein huonekki muuten, 
mutta soli yks syrjäkylän nuoripari päivälä vihilä käyny ja niille oli annet-
tu talon paras huone noin niinku toishinsa tutustumista varten... Pappilan 
rouva hoksas, ette se vanhempi mies oli entinen resitentti Ståhlberg. Sil-
loin tuli Reetun hotelhin vilskettä... Nuoripari häävythin häätää talon par-
haasta huonhesta lathon nukkumhan.... Pietarinkukkia, niittyleinikkiä ja 
päivänkakkaroita oli tuotu monta sylilistä ja laitettu vishiin viitheentoista 
vaashin... Mutta resitentti sieltä rankisen sisältä vastas, ette het on täälä 
ensyön... Ei sinne ees lavosta sitä nuortaparia käsketty jatkamhan kes-
kenjäänyttä tutustelua. Mutta jälkhiinpäin kyllä näky, ette olit net toistensa 
väärtiksi pääshet.

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, joka oli tullut 
esiintymään seuraintalolle. Hän sanoi, että heille on tilattu huone majata-
losta. Olin lukenut lehdistä, että Irwin elää hohdokasta elämää ja korttee- 
raa vain hotelleissa. Sanoin hänelle, ettei tämä ole mikään hotelli. Hän sa-
noi huoneiden olevan varattuna ja olihan hän oikeassa joten annoin heille 
kammarit yläkerrasta. Irwin kävi meillä vajaan kymmenen kertaa. Hän oli 
aina oikein siivosti, hän tykkäsi syödä ja he seurustelivat Kallen kanssa 
pitkiä aikoja ja kävivät kalassakin. Meistä tuli niin hyvät ystävät, että kun 
Irwin tuli esiintymään Kittilään, hän tuli meille yöksi. Viimeisen kerran Irwin 
vieraili meillä muutamaa vuotta ennen hänen kuolemaansa.
    Esa Pakarinenkin kävi esiintymässä seuraintalolla ja asusteli meillä. 
Kerran hän otti tekohampaat pois suusta ja alkoi näytellä. Kalle luuli, että 
no nyt se tuli hulluksi ja olipa meillä sen jälkeen hauskaa.
    Tapio Rautavaarakin majoittui meillä usein. Meille tuli aikoinaan vesi 
vain navettaan, niin hän ruukasi käydä pitkän juoksulenkkinsä jälkeen 
viruttamassa itsensä kylmällä vedellä. Nyt osa navetasta on muutettu mu-
seoksi, joten voitte käydä siellä aistimassa Rautavaaran henkeä.  

Vieraskirjaote 1.5.83
Selailtuani tätä “opusta” olen tullut vakuuttuneeksi, että kaikki suomenkielen superlatiivit ovat jo löytäneet paikkansa 
ja oikean osoitteensa. Alkaen taivaallisista säistä, sivuten Maijan notkuvaa pitopöytää ja loppuen Kallen makoisiin löy-
lyihin. Näillä “tiedoilla ja lukemisilla” en todellakaan keksi enkä tiedä mitään uutta sanottavaa, joten muodostakoon 
ne kaikki yhdessä sydämelliset kiitoksemme viikosta Suomen Enontekiön, Hetan kylässä.

Vieraskirjaote 11.4.-80
Tiedän paikan armahan, onnellisen ihanan
jossa stressi huojentuu, arkihuolet unohtuu
Sepä keidas tämä on; Majatalo verraton
eipä paikkaa lienekään Hetan vertaa päällä maan
Emäntä on ehtoisin; herkkupöydin notkuvin
vieraitansa kestitsee, lapin herkut laittelee
Isäntä myös ihmeisin, kyvyin yliluonnollisin
arvaa saunan lämmittää, tilaussäät järjestää
Vaikka tauti yllättää, kelpaa täällä köllöttää
Maija mehut keittelee, luonnon rohdoin hoitelee
Siispä kiitos olkohon, Maijan, Kallen suunnaton!
Joka vuosi, varma on, tuumme taasen talohon.

Vieraskirjaote 24.6.2013 
Sydämellinen kiitos hyvästä pidosta, 
lämmöstä ja ystävyydestä. Luvataan, 
että tullaan vielä 50 vuoden kuluttua-
kin. Majatalon energialla jaksaa pit-
kään! Ystävyydellä ja kaikkea hyvää 
elämäänne toivoen.

Levin Sanomat 1/2008

Tunturien kevät 1995



Tiina ja Petri 
Ounastunturin huipulla

Reetu ja Reetrikki

Kalle ja Maija

Matti ja Tuula

Tiina ja Petri

Jaakob Fredrik Vuontisjärvi eli Reetrikki ja Anna Kreeta eli Reetu avioituivat 
1890-luvun lopulla. Reetrikki oli uuttera, rohkea, osaava ja kova tekemään 
töitä. Hän oli kylän merkkihenkilö oman aktiivisuutensa ansiosta toimies-
saan mm. kauppiaana ja herastuomarina. Reetu oli tarkka ja taloudellinen 
emäntä. He opettivat nuorille jatkajilleen kaiken tarvittavan ja luopuivat 
yrityksestään 1940-luvun lopulla, jolloin heidän nuorin poikansa Kalle ja 
puolisonsa Maija ottivat yritystoiminnan hoiviinsa.

Kallen ensimmäiset muistot turistien palvelijana on kesältä 1925, jolloin 
hän oli 8-vuotiaana oppaana kalareissulla. Kalle kasvoi palveluammattiin 
ja kauppiaaksi ja jatkoi Lapin sodan jälkeen yritystoimintaa jälleenraken-
tamalla Reetrikin mäen. Kalle oli kova tekemään töitä niin kaupassaan, 
poronostoreissuillaan ja kahta majoituspaikkaa hoitaessaan, mutta hän oli 
myös legendaarinen juttumies ja tarinan kertoja. Hän viihdytti asiakkaita 
muisteluksillaan ja nuorempien sukupolvien iloksi nauhoitti ja kirjoitti niitä 
muistiin. Kalle menehtyi kirjoituspöytänsä ääreen keväällä 1995.
    Maija on tehnyt osaltaan Majatalosta maankuulun pitopöytänsä, 
siisteytensä ja palvelualttiutensa ansiosta. Hyvästä ruoasta ja puhtaudesta 
hän oli tinkimätön. Maijan ruoka on ollut niin maankuulua ja erinomais-
ta, 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.
    Kalle ja Maija ovat saaneet muun muassa Tornionlaakson Matkailuyh-
distyksen matkailuyrittäjä-palkinnon vuonna 1991 sekä Matkailuhistorian-
seuralta Vuoden maineteko 1993 –palkinnon.

90-vuotisjuhlavuonna 2014 juhlitaan sekä Majataloa että vanhaa emäntää Maijaa. Vuoden aikana 
on muun muassa Maijan 90-vuotissyntymäpäiväjuhlat, Majatalon juhlaviikko, vanhojen tarinoiden ja 
asioiden henkiinherättelyä, mielenkiintoisia muisteluksia, toivottavasti naurun ja ilonkyyneleiden täyt-
tämiä 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 vuosikym-
menistä toisiin. Pitkät ystävyyssuhteet ovat meidän elämämme ilo ja mukavien vieraiden takia tah-
domme jatkaa edelleen ja edelleen. Me tulemme onnelliseksi siitä, että te tulette onnelliseksi Lapin 
matkallanne. Tarkoituksenamme on jatkaa Majatalon perinteitä vielä usealle sukupolvelle. Toivomme, 
että tekin olette osa tätä jatkumoa.

Vanhoille vieraillemme lämpimät kiitokset menneistä ja tulevista vuosista!
Uudet toivotamme erityisen lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan taloomme!

Matti oli hyväsydäminen, hauska ja juuri oikeassa ammatissa. Hän rakasti 
Majatalon vieraita ja oli hyvin palvelualtis ja asiakasystävällinen. Matti oli 
Kallen ja Maijan pojista nuorin ja yrittäjyys siirtyi juuri hänelle aivan luon-
nostaan, koska hän vaikutti Maijan mukaan sopivimmalta majatalon jat-
kajalta. Tuula ja Matti tapasivat 1970-luvun alussa ja he tulivat Hettaan 
1980-luvun lopulla rakentamaan hotellin, jota he laajensivat myöhemmin. 
Matilla oli paljon ideoita Hetan ja Majatalon matkailun kehittämiseksi, mutta 
aika loppui kesken.
    Tuula on Hetan Majatalo Oy:n toimitusjohtaja ja nykyinen tomera emäntä. 
Tuula tuntee Majatalon jokaisen kolkan ja osaa korjata paikan kuin paikan 
ja hoitaa asiat kirjanpidosta jättikokoisten kaasupullojen vaihtoon. Hän on 
oppinut emännyyden ja maukkaiden ruokien teon anopiltaan ja selvinnyt 
vaikeista ajoista uskomattomalla sitkeydellään ja hyväsydämisyydellään.  
Tuula hoitaa Majatalon keittiön sekä toimistotöitä. Hän on Majatalon sydän 
ja pää. Tuula ja Matti saivat Enontekiön vuoden 1999 yrittäjäpalkinnon.

Tiina, pikkujohtajatar, kuten itseään kutsui isänsä kanssa. Tiina on saanut 
Majataloon liittyvän elämäntavan verenperintönään ja toivoo, että seuraa-
vatkin vuosikymmenet olisivat yhtä menestyksekkäitä kuin kuluneet vuo-
det. Tiina hoitaa Majatalon hotellin puolen asioita kuten vastaanoton, mark-
kinoinnin, retket ja opastukset yms. Hän rakastaa työtään ja vieraitaan 
sekä jatkaa perinteitä erittäin ylpeänä ja kiitollisena. Tiina sai Länsipohjan, 
eli länsi-Lapin Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinnon vuonna 2013.
    Tiinan puoliso Petri on ollut mukana vuodesta 2004 asti ja on Majatalon 
jokapaikan höylä, joka hoitaa vauhdikkaasti mutta huolella niin keittiö- kuin 
kunnostustyötkin. Hän on kiintynyt ja vakiintunut Hettaan ja Majataloon ja 
on erittäin hyvä ‘tuleva talon isäntä’. Toivottavasti viides sukupolvi joskus 
tulevaisuudessa jatkaa esi-isiensä perinteitä.

TosiLapin uusin hotelli &
Lapin vanhin matkailun perheyritys

•  Tilavat ja tasokkaat hotellihuoneet

•  Perinteiset ja edullisemmat majatalohuoneet

•  Ystävällinen ja yksilöllinen palvelu

•  Kotoisa tunnelma

•  Maankuulu pitopöytä

•  Mahdollisuus huolettomaan täysihoitoon

•  Saunat, hyvin varustettu kuntosali, minikirjasto,

     WLAN, yleisötietokone, matkamuistonurkkaus,

     peli-leikkipaikka, kota, grillipaikka,

     sekä paljon muuta vieraiden käytettävissä

•  Täydellisen luonnonrauhan keskellä,

     mutta kirkonkylän palvelujen vieressä

•  Monipuoliset retkeilyreitit ja oheispalvelut

•  Paljon nähtävää, tehtävää ja koettavaa!

•  Koskematon luonto

•  Huikeat maisemat retkeilyyn

•  Euroopan puhtain ilma ja luonto

•  Kaikki suomen suurimmat tunturit

•  Välittömät ja ystävälliset ihmiset

TosiLappi Enontekiö

Majatalon neljä sukupolvea

Lämmin kiitos vieraillemme ja iloisiin näkemisiin

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi vieraaksemme Majataloon!

Hotelli Hetan Majatalo
Riekontie 8, 99401 Enontekiö

Puh. 016-554 0400
Fax 016-521 362

info@hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi

Visiteeratkaahan nettisivustoillamme! 

Holirei 2009

Pohjolan Sanomat 
5.12.1999

Pohjolan Sanomat 
19.6.1993

Tunturien kevät 1995

TalviKaleva 2009

Reetu ja Reetrikki 
Pikku-pirtissään

Maija ja Kalle Ruokapirtissään

Tuula, Tiina ja Petri, 90-vuotisjuhlavuoden aloitus 1.1.2014

Tapaamisiin
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Evento 5/2013

Vieraskirjaote 19.9. – 25.9.2009
Tää Hetan majatalo mieleen usein palaa, jossa vietin viikon ihanan. Ei tarvinnut siellä syödä salaa, 
siel Tuulan ruoat oli maistuvat. Oi niitä hetkiä, oi niitä herkkuja me jälleen tuumme niistä nauttimaan. 
Näämme Tiinan herttaisen ja Petrin komean. ME TULEMME, TULEMME TAAS!

Vieraskirjaote 8.9.– 13.9.2008 
Kiitos ikimuistoisista hetkistä, antoisista retkistä ja maittavista ruoista.
Näimme paljon, koimme paljon, ennenkaikkea saimme paljon.
Aurinkoa, hiljaisuutta, rauhallisuutta, kaunista ruskaa, unohtamatta 
monenlaista elämän ja ajan tarinaa. 
Muistamme Maahisten olemassaolon, Lapin taian ja Jyppyrän huuman. 
Viemme mukanamme paljon ihania muistoja, Kiitos Majatalon väelle niistä. 
Ruskaviikosta sydämellisesti kiittäen!

Vieraskirjaote 18.4.2009 – 25.4.2009
Kiitos ihanasta 85-vuotisjuhlaviikosta! Onnea ja menestystä tuleville 
vuosille. Tulemme jälleen 100-vuotisviikolle.

Vieraskirjaote 24.6.2013 
Sydämellinen kiitos hyvästä pidosta, lämmöstä ja ystävyydestä. Luvataan, että tullaan vielä 50 vuoden kuluttuakin. 
Majatalon energialla jaksaa pitkään! Ystävyydellä ja kaikkea hyvää elämäänne toivoen..


