
”Kyllä nyt luistaa ja pitää”, sanoi huoltomies 

 
 

Tämän vuoden talvilomaviikko Vuokatissa sujui kireiden aamupakkasten, nihkeän suksien luiston ja 

auringossa kimaltelevan lumen merkeissä. Vuokatin vaaran havupuiden tykkylumipeitteet antoivat 

hiihtoretkiin aavemaista värettä ja puiden lomassa koskemattomissa luminietoksissa kimalteleva 

aurinko lisäsi niiden syvyysvaikutusta. Tykkylumikuorma oli tänä vuonna poikkeuksellisesti niin 

runsas, että siitä kerrottiin jopa valtakunnallisissa päivälehdissä. Kirjoituksissa varoitettiin hiihtäjiä ja 

muita metsässä liikkujia auringon paisteessa sulavasta lumesta ja sen aiheuttamasta puihin 

kohdistuvasta painovaikutuksen muutoksista ja siitä mahdollisesti johtuvasta puiden katkeamisista.  

 

Hiihtoretkien kannalta kovat aamupakkaset aiheuttivat suksien luistoon nihkeyttä, joka vaihteli vielä 

huomattavasti varjoisilla ja aurinkoisilla osuuksilla. Sukset olin huoltanut jo ennen Vuokattiin menoa ja 

viime vuonna koemielessä hankitut ja hyväksi havaitut pitoteipit oli kiinnitetty suksen pito alueelle. 

Ensimmäisen päivän hiihtoretken aikana vallinnut kireä pakkanen aiheutti teipissä pientä jäätymistä ja 

vasta käynti paikallisen huoltomestarin luona antoi lisävalaistusta mahdollisiin parannustoimenpiteisiin. 

Tiedon pohjata kiikutin sukseni paikalliseen suksihuoltoon, jossa teippien päälle vedettiin kovaa 

voidetta ja saatteeksi kolmen euron huollolle huoltomies totesi ”Kyllä nyt luistaa ja pitää”.  Hiihtoretket 

Vuokatin maastoissa ovat reitinvalinnasta riippumatta haasteellisia. Ladut kulkevat korkeudeltaan 

vaihtelevassa maastossa ja nopeaa laskua seuraa aina yhtä tiukka nousuosuus. Viikon hiihtosaldoksi 

kertyi edellisten vuosien tapaan noin sata kilometriä ja pisin yksittäinen lenkki oli kolmekymmentäyksi 

kilometriä.   

 

Uutena kokemuksena tällä reissulla oli osallistuminen Katinkullan kylpylän järjestämään pilkkiretkeen 

Välikoskelle, joka sijaitsee noin kolmenkymmenen kilometrin päässä Vuokatista. Kohteena oli pieni 

suohon kaivettu metsälampi johon oli istutettu mm. kirjolohia ja nieriää. Matka tehtiin tila autolla ja 

osallistujia oli pelkästään meidän viiden hengen ryhmä. Lammelle saavuttaessa meitä oli 

vastaanottamassa kalastusopas, jolla oli kaikki tarvittavat pyyntivälineet, kairat ja syötit.  

 

 

 

Kävelymatkaa kalastuspaikkaan kertyi noin parisataametriä ja ensimmäistä reikää jäähän kairatessa jään 

paksuudeksi osoittautui noin kahdeksankymmentä senttiä. Harvoin jääkairaa käyttäneille poraaminen 

aiheutti hikisiä hetkiä, mutta kaikki saivat kuitenkin reiän porattua. Kalastusoppaan avustuksella 

osallistujat pääsivät kaikki hyvin kalastuksen makuun. Joku pilkkijöistä laittoi pilkin pystyyn lumeen 

korjatessaan vaatetustaan ja opas oli heti huomauttamassa mahdollisen kalan ehkä vievän 

pyyntivälineen. Kuinka ollakaan opas laittoi itse pilkin hetkeksi pystyyn lumeen ja veti kiinni 

pilkkihaalarin vetoketjun, mutta se oli liian pitkä hetki ja kala vei koko pilkin avannon reikään. 

”Kylläpä nyt nolottaa, tällaista ei ole sattunut koskaan aikaisemmin koko pilkki urallani”, noitui opas.  

Ensimmäisen tunnin aikana esiintyi pientä varovaista syöntiä. Muutaman paikan vaihdon jälkeen 

minulle iski reilun kilon kokoinen kirjolohi, jonka sain ujutettua myös reiästä jäälle. Tämä antoi lisää 

puhtia pilkintään ja uutta reikääkin syntyi jäähän ennätysvauhtia. Oppaalle iski taas kala, joka vei tällä 

kertaa ainoastaan siiman katkeamisen myötä kuvan ja syötin. Oppaan menetyksiä alettiin pitämään jo 

mainoskikkoina ja siitä hänelle huomauteltiin koko loppu ajan.  

Parin tunnin kalastelun jälkeen tuli lämmittely- ja kahvitauko rannalla olevassa korkeassa kodassa. 

Paikallinen yrittäjäpariskunta, joka näitä opastettuja pilkkimatkoja järjestää oli loihtinut kotaan 

taukoeväät jossa tarjolla oli haapapäreen päältä puisella haarukalla ja veitsellä syötävät muurinpohja 

letut ja nokipannukahvi. Välipalan nautinnan lomassa pariskunta kertoi lammen syntyneen heidän 

toimestaan pienelle suoalueelle ja rannalla olevat pienet huvilat olevan myös vuokrattavia. Nyt 

pariskunnalle oli kertynyt ikää sen verran, että sukupolven vaihdos oli tehty ja poika ”pyörittää” 

toimintaa muun työn ohessa. Viikon aikana totesin monessa yhteydessä paikallisten maatilojen 

uusiutuneen perinteisestä viljelystä ja karjanhoidosta siirtymällä tavalla tai toisella matkailuun liittyvien 

toimintojen piiriin. 



Pilkkiretken kesto oli kaikkiaan nelisen tuntia ja tauon jälkeen saatiin ainoastaan muutama ahven. 

Kustannuksia pilkkiretkelle kertyi kaikkiaan kaksikymmentä euroa per osallistuja ja lisäksi pilkitty 

kirjolohi maksoi seitsemän euroa, joka teki yhteensä sataseitsemän euroa. Kirjolohesta ja ahvenista 

tehtiin maukas kalakeitto jonka annoshinta vastasi hyvän tason ravintolan ruoka-annoksen hintaa. 

Kaikesta huolimatta pilkkiretki ja keitto olivat hintansa arvoinen.  

Viikko aktiivisessa ja hyvähenkisessä porukassa menee nopeasti ja tapahtumarikkaasti. Vuokatin alue 

tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisiin toimintoihin kuten moottorikelkkailuun, hiihtoon, uintiin, 

kylpyläpalveluihin, hierontaan, tennikseen, keilailuun, golfiin, sulkapalloon, lumikenkäkävelyyn……… 

 

 

 


