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H iihtelin pari vuotta
sitten Pudasjärven
umpihankihiihdon
reittiä. Jututin ja va-

lokuvasin ohitseni vähän ker-
rassaan hiihtäviä kilpailijoita. Il-
tapäivällä kuljin jonkin matkaa
yhdessä kolmen naisen joukku-
een kanssa. Sen nimi oli vaikut-
tava: ”Pirttihirmut puskassa”.

He osoittautuivat huumorin-
tajuisiksi ja erätaitoisiksi naisik-

Pirttihirmuja nuotio

T E K S T I J A K U V A T P E R T T I R O V A M O

Usein ajatellaan, että eräretkeily on 
miesten harrastus. Mutta onkohan niin? 
Mitä ajattelet mm. siitä että ensimmäiset
Haltille nousseet retkeilijät olivat naisia, 
tai siitä, että tunturihiihdon keksivät naiset.
Hiukan historiaa lehteilemällä löytyy 
paljon muutakin.

si. Hiihdellessämme keskuste-
limme retkeilystä. Pirttihirmut
kritisoivat, että naisten erähar-
rasteista kerrotaan yleensä vää-
rin sävyin ja väärässä yhteydes-
sä. Minua jäi vaivaamaan, mitä
he sillä oikein tarkoittivat.

Sittemmin tapasimme Pudas-
järvellä uudelleen. Jatkoimme
teeman käsittelyä. Pohdin asiaa
myös muutaman muun koke-
neen Pudasjärven naiskävijän
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iolla
kanssa. Myöhemmin innostuin
kaivelemaan eräretkeilyn taus-
toja sukupuolten ja harrastuk-
sen lähtökohtien valossa. Ko-
konaisuus on yllättävä; lajin
miehisyys murenee.

Mies metsällä, 
nainen keittiössä?
Pirttihirmut Tarja Tolonen Tai-
valkoskelta, Tiina Koponen
Juuasta ja Taina Itkonen Sodan-

kylästä laukaisivat heti jatko-
keskustelun alussa, että perus-
virhe on siinä ajatuksessa, että
naisten retkeileminen olisi jo-
tenkin erikoista. ”Ei se kerta
kaikkiaan ole.”

”Kun nainen lähtee umpi-
hankikisaan, asia nostetaan hel-
posti otsikoihin sukupuolen
vuoksi. Naista ei silloin nähdä
yksilönä, vaan sukupuoltaan
edustavana erikoisuutena. Kun

mies osallistuu, kirjoitetaan yk-
sinkertaisesti, että Jäppisen
Hannu hiihti”, tiivistää Taina It-
konen.

Pirttihirmuja ärsyttää kaukaa
erä- ja maatalouden historiasta
periytyvä asenne: mies on met-
sällä ja nainen keittiössä. Suo-
malainen yhteiskunta on jo kau-
an toiminut täysin toisin sään-
nöin.

”Eräässä tuttavaperheessäm-
me nainen metsästää, mies ei.
Heillä on tapana, että rouva
pyytää joulumetson”, Taina tar-
kentaa.

Paitsi keskustelujemme tari-
nat ja vitsit, myös Pirttihirmu-
jen sukset luistivat livakasti ja
suunnistus sujui. Muut kilpaili-
jat kuiskuttelivat, että Pirttihir-
mujen joukkueessa hiihtää nais-
ten maastohiihdon maailman-
mestari. Totta on. Kuka Pirtti-
hirmuista hän on, miltä matkal-
ta ja miltä vuodelta? Paljastan
oikean vastauksen tarinan lo-
pussa.

Naiset valloittivat 
Haltin
”Erä” mielletään miesten maa-
ilmaksi. Eräharrastus on kui-
tenkin moni-ilmeinen, ja sen si-
sällä sukupuolinen jakauma
vaihtelee erittäin paljon. Mie-
hisintä on metsästys, sillä naisia
on metsästäjistä vain kolme
prosenttia. Eräretkeily edustaa
toista ääripäätä. Koko histo-
riansa ajan se on ollut suku-
puolisesti selvästi julkista ku-
vaansa tasa-arvoisempaa.

Suomen Naisten Liikuntalii-
ton toiminnassa toisiinsa tutus-
tuneiden naisten rooli vaellus-
retkeilyn tunnetuksi tekemises-
sä ja sittemmin tuntureille
suuntautuvan hiihtoretkeilyn
käynnistäjinä on merkittävä.

Lääkäri ja SNLL:n silloinen
puheenjohtaja Kaarina Kari
kertoo teoksessaan Haltin val-
loitus, että hän vei vuonna 1929
oppilaita pääsiäisviikolla hiih-
tämään Sotkamoon. Tämä oi-
vallus johti myöhemmin koulu-
laisten hiihtoloman syntyyn.

Saman vuoden kesällä Kaari-
na Karin ja voimisteluopettaja
Anna Lehtosen kokoama nais-

joukko lähti ensimmäiselle tun-
turiretkelleen nykyiselle Koil-
lismaalle. He retkeilivät silloin
Suomeen kuuluneella Tavajär-
vellä, Nuorusella ja Paanajär-
vellä. ”Erityisinä varusteina oli-
vat vain poikien puolikengät ja
tavallinen selkäreppu”, Kari
kertoo. Eväitä tarvittiin vain vä-
lipaloihin, sillä retkeläiset ma-
joittuivat ja ruokailivat paikalli-
sissa taloissa.

Tämä on kuitenkin vain har-
joitusretki. Tavoite oli päästä
Haltille. Vuonna 1932 naiset pa-
tikoivat Tromssasta, Siilastuval-
le mutta joutuivat luopumaan
Haltilla käynnistä tulvivien jo-
kien vuoksi. Seuraavana vuonna
kolme naista: Kaarina Kari, An-
na Lehtonen ja Inkeri Arajärvi
kävivät ensimmäisinä retkeili-
jöinä Haltilla ja veivät sinne pel-
tirasiaan sijoitetun vieraskirjan.
Naiset tekivät 1930-luvulla vielä
kaksi vaellusretkeä Haltille.

Naisten suorituksen arvoa li-
sää se, että he joutuivat patikoi-
maan Norjasta Jäämeren ran-
nalta ensin Kilpisjärvelle, sitten
käymään Haltilla ja laskemaan
veneellä Porojärveltä Palojoen-
suuhun. Retkeilyvälineet olivat
alkeellisia. Sen aikainen sopu-
teltta painoi kahdeksan kiloa.
Siksi naiset kuljettivatkin varus-
teensa itse suunnittelemillaan
työntörattailla, jotka oli tehty
vanerista ja kärryjen nokassa oli
suuri pyörä, joka Karin mukaan
kulki hyvin louhikossakin.

Samat naiset aloittivat
”tunturihiihdon”
Kaarina Kari kertoo Tunturila-
dun 50-vuotishistoriikissa, että
Suomen Naisten Liikuntaliitto
(SNLL) oli vuonna 1928 aloitta-
nut naisille suunnatun hiihdon-
opetuksen. Koska miesten hiih-
donopetus keskittyi puhtaasti
kilpahiihtoon ja naiset vierasti-
vat sitä, liitto lähetti useina vuo-
sina jäseniään opiskelemaan
hiihtoa Ruotsin tuntureille.
Näiltä matkoiltaan naiset toivat
innostuksen tunturihiihtoon ja
tunturiretkeilyyn.

Toisin kuin 1930-luvun Ruot-
sin Lapissa, Suomen Lappi oli
tiettömien taipaleiden takana ja

Naiset ovat tuoneet eräharrasteisiin myös uudenlaista 
estetiikkaa. Kuvassa lieksalaiset eräoppaat Tuija Hurri, 
Mari Jannela ja Irja Turunen.
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matkailurakentaminen oli ai-
van lapsen kengissä. Silti naiset
päättivät, että tunturihiihdon
täytyy olla mahdollista myös
Suomessa.

Naisten Suomeen tuoma ja
kaupunkilaisten miesten no-
peasti oppima suuri uudistus
eräretkeilyyn oli, että tuntureil-
le alettiin etsiytyä vailla saaliin
tavoittelua ja ilman työtehtäviä.

Uusi eräretkeily alkoi tapah-
tua virkistymisen, maisemien
ihailun ja liikunnan riemusta.
Siihen ei liittynyt enää aineelli-
sia tavoitteita. Sama eetos on
yhä kaiken nykyaikaisen vael-
lusretkeilyn keskeistä sisältöä.
Retki on irtiotto arjesta, työstä ja
velvollisuuksista. Ensimmäiset
eräretkeilijät olivat pääosin
kaupunkilaisia henkisen työn
tekijöitä ja usein ylempää keski-
luokkaa.

Hiihtäjät tai patikoijat eivät
sinänsä keksineet retkeilyn hu-
vi- ja virkistysulottuvuutta. He
vain toivat sen Lapin erämai-
hin. Ehkä ensimmäisiä sillä mo-
tiivilla Suomen luonnossa liik-
kuneita olivat 1880-luvulla me-
lonnan maahamme tuoneet
miehet ja naiset.

Lapissa hiihtäminen innosti
siellä käyneitä niin paljon, että
syksyllä 1935 perustettiin Hel-
singissä Tunturihiihtäjien ker-
ho. Sitä voidaan pitää maamme
ensimmäisenä Lapin retkeilijöi-
den järjestönä.

Suunnilleen sama joukko oli
muutamaa vuotta myöhemmin
puuhaamassa koko maata kat-
tavan hiihdonedistämisjärjes-
tön perustamista, jonka seu-
rauksena tammikuussa 1938
perustettiin Suomen Latu. Sa-
malla päättyi Tunturihiihtäjien
kerhon toiminta.

Sotien jälkeen Suomen Ladun
toimenkuva laajeni ja nimen-
omaan tunturiretkeilystä innos-
tuneet haluttiin koota tiiviim-
min yhteen. Siksi Ladun jäsen-
yhdistykseksi perustettiin mar-
raskuussa 1946 Tunturilatu, jol-
la on nyt viisitoista alueellista
jäsenjärjestöä.

Tunturilatu kehitti 40-luvulla
jäsenilleen järjestelmän, jossa
tunturisuden arvonimi anne-
taan tietyt taidot ja riittävän laa-
jan retkeilykokemuksen omaa-
ville jäsenille. Luettelo tämän
arvon saaneista on julkaistu yh-

distyksen 50-vuotishistoriikis-
sa. Puolen vuosisadan aikana
yhdistys nimitti 1 615 tunturi-
sutta, joista on naisia noin 35%.
Se osoittaa, että aktiivisista La-
pin retkeilijöistä on koko ajan
runsas kolmannes ollut naisia.

Prosentuaalisesti eniten nai-
sia hyväksyttiin tunturisusiksi
50-luvulla, jolloin heitä oli 41%
arvonimen saajista.

Viime vuosina tunturisusiksi
on hyväksytty esim. 60- ja 70 lu-
kua selvästi vähemmän väkeä.
Tunturiladun puheenjohtaja
Raimo Pahkala selittää, että
vaatimuksia tiukennettiin 90-
luvun puolivälissä ja nykyisin
heitä vihitään vuosittain enää
kymmenkunta. Tunturiladussa
on noin 2 700 jäsentä ja Pahkala
laski otannan avulla jäsenrekis-
teristä naisten osuudeksi 40%.

Kysyin myös kattojärjestö
Suomen Ladusta, kuinka paljon
heidän jäsenistään on naisia. Jä-
sensihteeri Marita Lassila ker-
too, että muutaman vuoden ta-
kaisen tutkimuksen mukaan
heitä on noin 40%.

Partiojärjestön jäsensihteeri
Sinikka Alvesalo puolestaan
kertoo, että partiolaisista on tyt-
töjä tällä hetkellä 55%. Tyttöjen
osuus oli pitkään kasvussa,
mutta kasvu on hienokseltaan
taittunut. Järjestössä onkin yri-
tetty huolehtia, etteivät pojat jä-
tä partiota ja suuntaa ulkoilu-
harrastuksiaan tykkänään esi-
merkiksi urheilun pariin.

Hyötyliikuntaa
Keskusteluista Pirttihirmujen
kanssa saa sen käsityksen, että
maalta kotoisin olevien tai siel-
lä asuvien naisten luonnossa
liikkumisen lähtökohtana on
usein luonnon hyötykäyttö, tai
muu luonnossa liikkumisen pe-
rinne. Posiolta lähtöisin oleva
Taina Itkonen kertoo: 

”Ei minun kotona varsinai-
sesti retkeilty, mutta luonnon
hyötykäyttö oli tärkeää. Sieltä
minulle on iskostunut, että pa-
kastimeen pitää poimia paljon
marjoja. Omat lapseni ovat ny-
kyään aina mukana, vaikka al-
kuun se oli heistä tylsää. Sa-
noin, että jos meinaatte syödä
mustikoita, niitä täytyy poimia.
Mutta kun lähdetään mustik-
kaan, lähdetään aina samalla
retkelle. Mukana on eväät, sään
salliessa tehdään tulet ja paiste-
taan makkaraa. Kun lapset saa
metsään, he ovat kauhean tyy-
tyväisiä, eivätkä oikein haluaisi
lähteä pois.”

Jossain vaiheessa Tarja Tolva-
nen ja Tiina Koponen asuivat
Kemijärvellä.

”Siellä me tutustuimme ja
aloimme retkeillä yhdessä. Tal-
ven aikana vedettiin vauvoja
tuhatkunta kilometriä ahkiossa
pitkin Kemijärven jäitä. Ja aina
oli eväät mukana.”

Lähes yltiöpäisiäkin suori-
tuksia on mahtunut mukaan.

”Oltiin Tiinan perheen kanssa
neljän vuorokauden vaelluksel-

la Pyhätunturin maastossa ja
meidän nuorimmainen oli vain
12 vuorokautta vanha. Kun jäl-
keenpäin ajattelen, se oli vähän
ajattelematon reissu. Vauvat
kiepsahtelivat ahkiossa ympäri,
enkä ollut ihan kunnossa syn-
nytyksen jäljiltä”, Tarja muistaa.

Pirttihirmuja yhdistää se, että
heidän miehensä ovat lapsuu-
den kavereita ja monipuolisia
erämiehiä. Ulkoilmaelämä on
tärkeä osa perheiden arkea.

”Meillä on yhteensä kymme-
nen lasta ja kaikki ovat nuorin-
ta lukuunottamatta partiossa.
Partiossa opetetaan luonnossa
liikkumisen taitoja ja minusta
Sodankylässä on innokkaat ve-
täjät ja korkeatasoista toimin-
taa. Lisäksi meidän perheessä
suunnistetaan, ne harrastukset
tukevat mukavasti toisiaan”,
kertoo Taina Itkonen. 

Vaativuus ja
monipuolisuus kasvaa
Toinen Pudasjärven kisoihin
useita kertoja osallistuneen
naisjoukkueen muodostavat
oululaiset Anja Koskenniska,
Raija Vilppola ja utajärveläinen
Irja Jokela.

”Me olemme Oulun Seudun
Lapinkävijöiden jäseniä, mutta
retkeilemme paljon omin nok-
kinemmekin. Meillä ei ole tiuk-
kaa vakioporukkaa, vaan ret-
killä lähtee aina ne, joille sattuu
sopimaan”, kertoo Anja Kos-
kenniska.

Pirttihirmut saapumassa tehtävärastille, Tiina Koponen (vas), Tarja Tolvanen ja Taina Itkonen.
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Kaikki kolme ovat alkuaan
maalta kotoisin ja tottuneet liik-
kumaan luonnossa sekä kalas-
tamaan pienestä pitäen.

Myös näiden naisten kohdal-
la retkeily on vähitellen muut-
tunut yhä vaativammaksi ja
monipuolisemmaksi. Enää heil-
le ei ole minkäänlainen ongel-
ma nukkua talviyötä ulkona.

”Alkuun kuljettiin kämppien
varassa, mutta nykyään on esi-
merkiksi kevättalvella mielui-
sampaa viettää yö teltassa.
Hyödynnämme toki kämppiä
mahdollisuuksien mukaan.
Laitetaan niissä ruokaa ja joskus
yövytään niiden läheisyydessä,
kämpässähän saa kuivatetuksi
kostuneet varusteet”, kertoo
Anja Koskenniska.

Pari vuotta sitten naiset olivat
Sevettijärven suunnalla Tsur-
nujärvellä viikon kalassa. Mat-
ka taitettiin lentokoneella.

”Kun noustiin ilmaan, lentäjä
sanoi, että olemme ensimmäi-
nen täysin naiskuorma. Meitä
oli kolme, koska koneeseen
mahtui sen verran, samoin yh-
teen autoon. Yritettiin houku-
tella tuttuja kokoamaan toinen
kolmikko, muttei se onnistu-
nut”, kertoo Irja Jokela.

”Meillä oli järvellä vuokrattu
vene ja pidettiin leiriä yhdessä
paikassa. Se oli mukavasti eri-
lainen retki. Ei tarvinnut kantaa

mitään ja järvelle pääsi omaan
tahtiin. Joka päivä syötiin ka-
laa”, kertoo Raija Vilppola.

Naiset ja miehet 
retkellä
Vaikka naisia on koko eräret-
keilyn historian ajan ollut mu-
kana runsaasti, on heidän ase-
mansa retkeilijöiden joukossa
itsenäistynyt. Se näkyy yllä ole-
vista naisten kertomuksista.
Niissä ei ole mitään erityisen
”naisellista”. Ne ovat saman-
laista omakohtaista puhetta
kuin miestenkin retkikerto-
mukset.

Ilmiö näkyy myös maastossa.
Naisryhmien osuus on mieles-
täni selvästi kasvanut, vaikka
minulla ei ole mitään täsmällis-
tä tutkimustietoa asiasta.

Vaikka naisilla oli retkeilyn
syntyyn suuri vaikutus, moni
miesretkeilijä suhtautui naisiin
vielä sotien jälkeen hiukan alen-
tuvasti. Hyvä esimerkki on Kul-
lervo Kemppisen vuonna 1958
ilmestyneen Lumikurun kuvaus
retkiseurueen kokoonpanosta ja
naisen asemasta siinä:

”Retkiseuruetta suunnitelta-
essa lähdetään useimmiten vais-
tomaisesta käsityksestä, ettei sa-
maan joukkoon voi vaikeuksitta
mahduttaa miehiä ja naisia. Se
on aivan turha harhaluulo. Jos
retki suunnitellaan oikein ja to-

teutetaan taiten, ei mikään voi
olla rattoisampaa kuin esimer-
kiksi kahden keskenään hyvin
toimeen tulevan pariskunnan
yhteinen erämaavaellus.”

”Nainen on hyvä ja hyödylli-
nen apu miehen taloudessa –
myös Lapissa. Naisen silmin
moni seikka, jota mies ei ikinä
olisi tullut huomanneeksikaan,
tulee tutkittavaksi ja tarkastel-
tavaksi koko seurueen koke-
musten rikastuttamiseksi.”

”Miksei miehissäkin ole hy-
viä kokkeja, mutta kyllä nainen
pystyy loihtimaan nokisessa
kattilassa tervasnuotion tulella-
kin maittavimmat ja moni-
puolisimmat ruoat kuin mies-
väki konsanaan. Miesjoukolla
se syömisen touhu tahtoo kan-
gistua pelkkään kahvinjuontiin
voileipien kanssa, kaurapuu-
roon ja  – jos Ahti on ollut antoi-
sa – kalanpaistoon.”

Oma ikäpolveni ei enää koke-
nut naiskumppania retkellä
tuohon tapaan. Ajattelen itse,
että kyse on yhä selvemmin pi-
kemminkin yksittäisten ihmis-
ten luonteenpiirteistä kuin su-
kupuolesta.

Tosin myönnän, että varsin-
kin nuoret miehet saattavat olla
retkeilijöinä keskimäärin kilpai-
luhenkisempiä ja taipuvaisem-
pia etsimään suorituskykynsä
rajoja. Absoluuttista rajaa en sii-

näkään asiassa näe. Dominick
Arduin oli vaikuttava esimerk-
ki äärimmäisiin ponnistuksiin
pyrkivästä naisesta.

Kaupungistumisen myötä
suomalaisten pitää opetella leh-
tien ja kirjojen avulla erämaail-
man perinne, kulttuuri, taidot ja
niksit. Niin miehet kuin naiset-
kin ovat luonnossa yhä useam-
min syntyjään ulkopuolisia.
Erällä liikkumiseen ei enää kas-
veta samalla kuin kehitytään
lapsesta aikuiseksi. Tarvitaan
heräte ja sille kasvumahdolli-
suudet.

Miten päästä 
kasvamaan erälle?
Eräelämään kasvaminen ei ole
itsestään selvää edes maaseu-
dulla. Taivalkoskelainen Tarja
Tolvanen kertoo:

”Minä teen työtäni pienellä
kyläkoululla Koillismaalla. Siel-
läkin on alkuopetuksessa lapsia,
jotka eivät ole koskaan paista-
neet makkaraa tulilla. Ja kun
kaupunkilaisia lapsia tulee Koil-
lismaalle kyläilemään, he eivät
osaa kävellä maastossa, jossa on
juurakoita ja kiviä. On totuttu
kulkemaan tasaista asfalttia.”

Myös minulla on Rantasal-
melta samantapaisia havainto-
ja. Olen kolmen tyttären isänä
vakaasti sitä mieltä, että 10–14
vuoden välillä pojat ja tytöt ovat
yhtä kiinnostuneita eräretkei-
lystä, vaikka poikien kiinnostus
saattaa suuntautua alan sisällä
saalistavampiin kuvioihin kuin
tyttöjen. Mutta onkimalla tai
virvelillä saatu kala on kova jut-
tu molemmille.

Samalla uskon, että nykyai-
kainen eräretkeily avautuu niin
naisille kuin miehille, niin ty-
töille kuin pojille, jos se avataan
oikealla ja ihmisen persoonalli-
suutta ja kiinnostuksen kohtei-
ta mukailevalla tavalla.

Luonnossa liikkuminen kaik-
kina vuoden aikoina on eräs ta-
pa elää, kiteyttää Anja Kosken-
niska. �

PS. Maastohiihdon maailman-
mestari on Taina Itkonen, omaa
sukua Impiö. Hän oli voitta-
massa viestihiihdon MM-kultaa
Lahden kisoissa 1978. Joukku-
eessa hiihtivät hänen lisäkseen
Marja-Liisa Hämäläinen, Hilk-
ka Riihivuori ja Helena Takalo.Oulunseudun Lapinkävijöiden naisjoukkue. Anja Koskenniska vasemmalla.


