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Kymmenvuotiaalla Epechillä 
alkaa jo ikä painaa tassuissa. 
Siitä huolimatta luotettava ja 
tottelevainen Epechi on edel-
leen Erkki Mäkelän huskylau-
man suvereeni johtaja, vaikka ei 
enää valjakkomatkoilla juokse-
kaan kärjessä. 

Sen paikan Epechi on luo-
vuttanut jälkikasvulleen, erityi-
sesti kuuliaiselle Aroi-urokselle. 
Valjakon ulkopuolella Epechin 
sana on kuitenkin edelleen eh-
doton laki ja järjestys. Työkoi-
rien kasvatuksessa terveyden 
ohella tärkeimpiä jalostuskri-
teerejä ovat käyttöominaisuu-
det, jotka nekin periytyvät.

Vesilahtelaisella Mäkelällä 
on yhteensä 14 siperianhuskya. 
Talviaikaan Mäkelä järjestää 
työkseen koiravaljakkosafa-
reita Vesilahdella ja usein työ 
vie matkoille pohjoisimpaan 
Lappiin asti. 

– Tarkemmin ottaen olen 
yhden miehen ohjelmapalve-
luyritys, joka on erikoistunut 
luontoretkiin. Koiravaljakko-
safarit ovat sitä ominta alaani, 
Mäkelä tarkentaa.

– Koirien vapaapäivinä vedän 
talviaikaan lumikenkäretkiä 
ja järjestän ulkoilmaohjelmia  
erilaisissa yritystapahtumissa, 
hän lisää. 

Luonto, ulkoilu ja eläimet 
ovat siis lähellä Mäkelän sy-
däntä, mutta erityisesti nuo-
rempana myös monet muut 
asiat kiinnostivat häntä. 

– Opiskelin filosofian mais-
teriksi tilastotieteestä ja samaan 
aikaan elätin itseni ravintola-
alan töillä, Mäkelä kertoo.

Maisterin papereiden jäl-
keen Mäkelä toimi pitkään 
ohjelmistosuunnittelijan teh-
tävissä Nokialla. Vuonna 2007 
hän päätti pitää toimestaan 
välivuoden ja opiskeli Kar-
kussa luonto- ja eräoppaaksi. 
Tuon vuoden jälkeen ohjel-
mistosuunnittelijan työt jäivät 
kokonaan ja Mäkelä aloitti 
oman luontoelämysmatkailu-
yrityksensä pyörittämisen.

Kiinnostus opiskeluun ei ole 
ammatin vaihtamisen myötä 
kadonnut. Nykyisen työnsä 
ohella Mäkelä on suorittanut 
suuren määrän seikkailukas-

vatusopintoja Pirkanmaan 
aikuisopistossa. Samalla hän 
on jatkuvasti kehittänyt omaa 
osaamistaan erilaisille kursseil-
le osallistumalla.

Valjakkoajo 
toiseksi tärkein

Ensimmäisen huskynsa Mäke-
lä otti jo vuonna 1989. Kuten 
arvata saattaa, energistä koi-
ranpentua seurasi pian toinen, 
sitten kolmas… Sen myötä 
mukaan tuli valjakkoajo, joka 
Mäkelän mielestä on kaikista 
järkevin ja koirille itselleen 
mieluisin tapa saada liikuntaa.

– Jokainen, joka on joskus 
käynyt koiravaljakkoretkellä, 
tietää, että huskyt ovat rat-
keta liitoksistaan, kun valjaat 
kaivetaan esiin. Juokseminen 
valjakossa on niille se ”kaikista 
tärkein juttu” syömisen jälkeen, 
Mäkelä kuvaa.

Rodussa Mäkelää viehät-
tää ennen kaikkea huskyn al-
kukantaisuus, sosiaalisuus ja 
hyvä terveys. Huskyt ovat toi-
minnannälkäisiä ja kestäviä: ne 

jaksavat viipottaa reen edessä 
pitkiä matkoja.

Viime viikonloppuna osallis-
tuin Lieksassa koiravaljakko-
kilpailuun, jossa juostiin 100 
kilometriä samana päivänä.

Koirien ja niiden omistajien 
ilo tarttuu helposti asiakkai-
siin. 

– Asiakkailla on lähes poik-
keuksetta suu hymyssä korvasta 
korvaan, Mäkelä naurahtaa.

– Muutama on jälkeenpäin 
laittanut viestiä, että kokemuk-
sen jälkeen oli pakko lähteä 
Lappiin viikoksi koiravaljak-
kosafarille.

Mäkelä ottaa kotikenneltilal-
laan Vesilahden Saarikunnassa 
vastaan pienryhmiä useista eri 
maista.

– Yhdeksänkymmentäviisi 
prosenttia asiakkaista on ul-
komaalaisia, ranskalaisia, eng-
lantilaisia, saksalaisia ja hollan-
tilaisia, Mäkelä sanoo.

– Jokunen suomalaisperhe-
kin on meidät löytänyt. Oman 
kotitilan lisäksi olen tänä tal-
vena tehnyt töitä valjakkoajon 
merkeissä Norjan rajan tuntu-

massa, Helsingissä ja Joulupu-
kin Pajakylässä Rovaniemellä.

Mukaan lämmintä 
vaatetta

Valjakkoretkeilyn ensikertalai-
selle Mäkelä suosittelee alkuun 
1–2 tunnin retkeä pienellä poru-
kalla. Mukaan retkelle kannattaa 
ottaa lämpimät, koirankestävät 
vaatteet, varsinkin jos haluaa 
osallistua koirien valjastamiseen. 

– Kenkien olisi hyvä olla 
lunta kestävät ja kerrospukeu-
tumista suosittelen. Varsinkin 
villaa kannattaa laittaa väliker-
roksiin. Pukeutumisessa ei voi 
liioitella, Mäkelä ohjeistaa. 

–Tarvittaessa meiltäkin saa 
lämmintä vaatetta lainaksi.

Riittävän ketterillä ja ter-
veydentilaltaan normaaleilla 
aikuisilla on myös mahdol-
lisuus päästä itsekin hieman 
kokeilemaan valjakon ajoa.

Lintuja ja 
retkiä

Kun ilmat huhtikuussa läm-

penevät, Mäkelä pyrkii lomai-
lemaan. Luontoa ja eläimiä ei 
silloinkaan unohdeta.

– Luonto on minulle kaikki 
kaikessa. Olen aina nauttinut 
retkeilystä, luonnossa olemises-
ta ja sen tutkimisesta. Lomalla-
ni seuraan kevään edistymistä 
ja lintujen kevätmuuttoa.

Vaikka koirat lomailevat ke-
sän ajan, ei isännän kesä kui-
tenkaan kulu toimettomana. 

– Vien ryhmiä esimerkiksi 
Etelä-Suomen kansallispuis-
toihin. Järjestän myös erilaisia 
linturetkiä, kuten alkukesään 
sijoittuvia yölaulajaretkiä. Ko-
tikylässäni Saarikunnassa olen 
tavannut noin 164 erilaista 
lintulajia. 

Vesilahdesta löytyy lintujen 
lisäksi hienoja luontokohteita 
vieraille ihasteltavaksi.

– Täällä on hienot vesistöt, 
Pyhäjärvi etunenässä. Vesilah-
den luonto on hyvin monimuo-
toinen, kun sitä pysähtyy tark-
kailemaan, Mäkelä iloitsee.

   Annika Eronen

Valjakkoajon riemua voi kokea Saarikunnassa

Erkki Mäkelän työssä yhdistyvät vauhdin riemu ja luonnonläheisyys.

Jouni Laaksomies

Erkki Mäkelän tilalla asustaa tällä hetkellä 14 huskykoiraa, jotka rakastavat juoksemista reen edessä. Valjakkoa 
johtamassa punaruskea Jäkkis ja tummempikarvainen Aroi.

Lapset ja vanhemmat pääsevät 
Etelä-Suomen ja Pirkanmaan 
hiihtolomaviikoilla purkamaan 
energiaansa monenlaisissa työ-
pajoissa lasten- ja nuorten kult-
tuurikeskuksessa Pii Poossa 
Lempäälän Ideaparkissa. Mah-
dollisuus on muun muassa har-
joitella Bollywood-hittitanssia, 
kokeilla sirkustaitoja, tehdä 
teatteria, soittaa bändissä, osal-
listua seinämaalausprojektiin tai 
askartella.

Bollywood-työpajassa harjoi-
tellaan Finnairin lentoemän-
tien YouTube -hitiksi yltänyttä, 
intialaisen tanssija-koreografi 
Manish Gawden  h i lpeää 
Bollywood-tanssia ja pidetään 
hauskaa.

Opettajana toimii Finnairin 
tanssiryhmän tanssija, purseri 
Ami Niemelä. Yhden työpaja 
kesto on noin puoli tuntia. Työ-

pajaan voivat osallistua lapset ja 
aikuiset. 

Sirkus tutuksi ja Tee itse teat-
teria -työpajoissa paneudutaan 
sirkuslajeihin, estradilla olemi-
seen ja improvisaatioon sekä 
tehdään yhdessä pieniä esityksiä. 
Pajoissa saa ideoida ja kokeilla 
omaa tapaansa olla lavalla ja ot-
taa vastaan aplodeja.

Lasten mahtavissa bändipa-
joissa pääsee kokeilemaan bän-
disoittimia. Bändejä ohjaa muu-
sikko Piritta Lumous.

Luonnossa -näyttely esittelee 
maahanmuuttajalasten teoksia 
Suomen luonnosta. Museo-
keskus Vapriikin kokoelmista 
koottu  Luonnossa -näyttely ava-
taan Pii Poossa 22. helmikuuta. 
Näyttelyssä leikitellään valolla, 
varjoilla ja suomalaisen luonnon 
eläimillä.

6–16-vuotiaat maahanmuut-

tajaoppilaat ovat rakentaneet 
kokonaisuuden, jossa teemana 
on suomalainen luonto ja erityi-
sesti lapsia kiinnostavat eläimet. 
Näyttely on syntynyt tampere-
laisessa Taidekaari-kulttuuri-
kasvatusohjelmassa tänä ja viime 
vuonna.

Lisäksi Pii Poossa on koko 
hiihtoloman ajan meneillään 
Aarre-huoneen seinänmaalaus-
projekti, jossa lapset saavat maa-
lata suurelle seinälle mieluisiaan 
kuvia. Seinämaalausprojektista 
vastaa kuvataiteilija Pauliina 
Pesonen.

Pii Poon työpajat toimivat 
uudenlaisena kulttuurin- ja tai-
teentäyteisenä lapsiparkkipalve-
luna niille yli 4-vuotiaiden lasten 
vanhemmille, jotka haluavat hoi-
taa asioitaan tai tehdä ostoksia 
lasten taiteillessa. 

Kaikkiin työpajoihin voivat 

kuitenkin osallistua myös van-
hemmat ja myös alle 4-vuotiaat 
lapset yhdessä vanhempiensa 
kanssa.

Lapsia työpajoissa ohjaavat 
kulttuurin ja taiteenalansa am-
mattilaiset. Tuhannen neliömet-
rin hulppeissa tiloissa on hauska 
touhuta ja tutustua eri taiteen-
lajeihin. 

Osallistuminen Pii Poon toi-
mintaan ei vaadi ennakkotaitoja.

Lasten- ja nuorten kulttuuri-
keskus Pii Poo ry on lasten- ja 
nuorten kulttuuriharrastusta jär-
jestävä ja kehittävä pirkanmaa-
lainen yleishyödyllinen, voittoa 
tavoittelematon yhdistys.

Pii Poon toiminnassa otetaan 
huomioon erityisesti erityistar-
peiset lapset. Jokaisesta osallis-
tumis- tai pääsymaksusta osa 
käytetään erityislasten kulttuu-
ritoiminnan kehittämiseksi.

Pii Poossa pääsee purkamaan  
hiihtolomaenergiaa

58. Pirkan Hiihto suksitaan 
sunnuntaina 4. maaliskuuta 
perinteisellä ja vapaalla hiih-
totavalla miesten ja naisten 
yleisessä sarjassa sekä 40- ja 
50-vuotiaiden miesten ja 
naisten sarjoissa.  45-vuotiai-
den naisten sarja sivakoidaan 
perinteisellä tyylillä. 

Eri hiihtotavat lähtevät 
taipaleelle tutulla porrastetul-
la lähdöllä: perinteinen tyyli 
lähtee matkaan Niinisalosta 
aamuseitsemältä, vapaan tyy-
lin hiihtäjät neljä tuntia myö-
hemmin.

Reitin alkupään 52 kilomet-
rin mittainen Retki-Pirkka 
hiihdetään Niinisalosta Ky-
röskoskelle. Reitin loppupään 
45 kilometrin Puoli-Pirkka 
Hämeenkyrön lentokentäl-
tä  Tampereelle. 

Ilman ajanottoa suksittava 

Reppuhiihto järjestetään seu-
raavana lauantaina 10. maalis-
kuuta.

3000 hiihtäjää

Pirkan Hiihdon laduille tavoi-
tellaan 3 000 hiihtäjää. Koko 
90 kilometrin latu-ura on hy-
vässä kunnossa.

Laturetkien kuningasmat-
kan uudistuksiin kuuluu tänä 
vuonna 50 hiihtäjän GPS-seu-
ranta.  25 seurantalaitetta jae-
taan kilpamenijöille, loput hi-
taammin kiiruhtaville. Näiden 
hiihtäjien etenemistä voi seu-
rata niin kotikoneelta kuin Tei-
von maalin tulosmonitoreista.

Uutta on myös ajanotto 
rintanumeroon kiinnitetyil-
lä RFID-tunnisteilla, joiden 
avulla ajat ja sijoitukset saadaan 
nyt automaattisesti.

Pirkan Hiihto  
maaliskuussa


