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Onhan se tietenkin aivan pakko päästä 
kevättalvisin pohjoisen erämaihin hiihtelemään. 
Lapin kantavien keväthankien kutsu on 
yksinkertaisesti ohittamaton. Parhaimmillaan 
lähitähtemme hellii kulkijaa kevättalvella kuin 
kesällä. Ja kovakantiseksi paahdettu maalis-tai 
huhtikuinen lumi kantaa niin, ettei täyteen pakattu 
ahkiokaan haittaa. Lisäksi kevättalven reissussa voi 
tavata jo ensimmäiset muuttolinnut, kuten 
aukeavien virtapaikkojen laitamilla avantouintia 
innokkaasti harrastavat koskikarat.
     En tietenkään ole ainoa, jolla on tällainen 
kevättalvinen vaellusvietti. Tässä jutussa jatkossa 
käsitelty Jouni Laaksonen, esimerkiksi, on mitä 
ilmeisemmin aivan samanlainen hankifriikki. Tästä 
on todisteena hänen oivallinen, aihetta koskeva 
tietokirjansa. Tässä postauksessa arvostelen tämän 
teoksen erityisen perinpohjaisesti ja myös vertaan 
lukemaani omiin mittaviin kokemuksiini. Samalla 
täydennän Retkipaikan julkaisemaa, sinällään 
oivallista mutta lyhyempää Asko Ristolaisen kirja-
arvostelua vuodelta 2017. Lisäksi käsittelen lyhyesti 
Laaksosen yleistä, ohittamatonta merkitystä 
suomalaisessa retkeilyskenessä.
     Emme me suomalaiset laaksoset, kallionsivut ja 
ristolaiset toki ainoita pohjoisen pakkasen 
havisijoita ole. Välillä paksuja arktisia nietoksia 
ihailemaan saapuu vieraita kauempaakin. 
– – 
     Suomen johtava umpihankihiihdon asiantuntija 
lienee jo mainittu retkeilytoimittaja ja tietokirjailija 
Jouni Laaksonen (s. 1970). Oivallisessa teoksessaan 
Hanki hohtava alla – Umpihankihiihtäjän kirja 
(2017) hän havainnollistaa hyvin, miten pitkä 
historia umpihankihiidolla on takanaan ja miten 
uusia nämä meille tutummat nykytavat oikeastaan 
ovatkaan. Jos suomalaisen hiihtämisen historian 
ajatellaan vuorokauden mittaisena, on 
nykymuotoista maastohiihtoa valmiilla laduilla on 
harrastettu alle puoli tuntia. Muuten koko pitkä 
vuorokausi – eli koko Laaksosen teoksessaan 

hahmottelema suomenniemen menneisyys aina 
esihistorian hämäriin saakka – on edetty 
puusuksilla koskemattomaan umpihankeen!
     Latuhiihto on siis meille nykysuomalaisille hyvin 
tuttua. Mutta umpihankeen tarkoitettujen 
metsäsuksien osalta jopa suurella kotimaisella 
yleisöllä lienee nykyään paljon petrattavaa. 
Toisaalta arktinen opettaa ja vaellusharrastus 
valaisee. Talvivaelluksilla oppii nopeasti, kuinka 
tärkeää on valita oikeat varusteet. Puuterisessa 
umpihangessa tavallinen murtomaasuksi ei kanna. 
Suomalaisessa talviympäristössä laajapinta-alaiset 
metsäsukset olivat itse asiassa pitkään kaiken 
elämän ehto. Siten nämä ennen hyvin arkiset 
liikkumavälineet ovat tavallaan myös kulttuurimme 
ytimessä. Jo yksin tästä historiallisesta syystä 
innokkaan hiihtoharrastajan kannattaa tutustua 
Laaksosen teokseen. Tämä oivallinen opus käy läpi 
hiihtämisen ja hiihtovälineiden laajan 
kehityskaaren. 
     Hanki hohtava alla kuljettaa lukijansa varmalla 
otteella luolamaalauksiin taltioituneesta 
esihistoriallisesta ajasta aina keskiajan 
hiihtotapoihin ja edelleen nykyajan laajakirjoiseen 
kilpaurheiluun ja virkistysliikuntaan saakka. 
Tutuiksi tulevat esimerkiksi kivikauden hiihtotavat, 
erilaiset esimodernit side- ja suksityypit, suksien ja 
talvimetsästyksen suhde ja vaikkapa (lopulta) 
muovipohjaisten lasikuitusuksien yleistyminen 
kansainvälisissä kilpailuissa. Aktiivisena 
kilpahiihdon seuraajana Laaksonen pohtii 
kaunopuheisesti myös talvisen penkkiurheilun 
kulttuurista merkitystä. Monesta muusta 
asiaankuuluvasta seikasta puhumattakaan. 
Laaksonen tuntee aihealueensa läpikotaisin – myös 
käytännössä – ja se myös näkyy. 
     Ja mikä tärkeitä: Laaksosen teoksessa 
opastetaan havainnollisesti umpihankihiihtämisen 
käytännön saloihin. Hanki hohtava alla tarjoaa 
lisäksi metsäsuksien ostoa harkitsevalle selkeät 
ohjeet siitä, millaisilla malleilla kussakin 
ympäristössä on hyvä liikkua. Se on lisäksi hyvä 
johdatus Suomen parhaisiin talvivaelluskohteisiin 
ja itse metsäsuksilla suoritettavan talvivaelluksen 
periaatteisiin. 
     Talvihangen riemuja monisanaisesti kuvaava 
teos on itse asiassa tavallista monipuolisempi 
tietokirja. Ensinnäkin se on virkistävä poikkeus 
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pääosin kesäretkeilyyn keskittyvien 
retkeilyoppaiden puuduttavasta massassa. 
Toisekseen sen noin kolmeen ja puoleen sataan 
sivuun on ahdettu valtavasti tietoa myös 
suomalaista lumiolosuhteista ja ylipäätään koko 
talvisen luonnon ja retkeilyn ominaispiirteistä. 
– –
     Edellä on toki esitelty vasta osa mittavan 
teoksen tarjonnasta. Itse luin kirjan ahmimalla. 
Innokkaana umpihankihiihtäjänä ja talviretkeilyn 
harrastajana en yksinkertaisesti keksinyt yhtään 
asiaankuuluvaa aihepiiriä, jota ei olisi käsitelty 
ainakin lyhyesti. 
– –
     Laaksosen tapaan koen, että tunturisuksiin 
verrattuna metsäsukset ovat useimmissa 
olosuhteissa tarkoituksenmukaisemmat. Ne 
puolustavat paikkaansa hyvin metsäisemmässä 
Lapissa. Nouseepa niillä tarvittaessa ahkio perässä 
tunturiinkin. Etenkin jos mukana on leveät 
liimapohjaiset irtoskinit eli metsä- tai 
tunturisuksiin erikseen suunnitellut nousukarvat. 
Nämä voi helposti sekä kiinnittää että irrottaa 
tarvittaessa.
     Kuten Laaksonenkin vahvistaa, suomalaiset 
suksivalmistajat ovat huomioineet tarkkaan 
maamme olosuhteet. Laadukkaiden kotimaisten 
metsäsuksien ostaja voi luottaa siihen, että tuotteen 
ominaisuudet on tarkkaan punnittuja juuri 
meikäläisiin olosuhteisiin. Meillä tiedetään hyvin, 
että pohjoissuomalainen hanki on usein vielä 
maaliskuussakin monin paikoin melko paksua ja 
upottavaa. Ja etenkin kaamosvaelluksella 
hankikanto on tyypillisesti lähes olematon. 
Tällaisilla keleillä erityisesti nietoksen päälle 
helposti nousevat, joustavakärkiset metsäsukset 
puolustavat hyvin paikkaansa. Teräskanttinen, 
suhteellisen lyhyt ja jäykkä tunturisuksi on 
umpihangessa raskas. Keväällä se on aivan 
mahtava, etenkin tunturimaastossa.
     Jos oletetaan, että hiihtovaelluksen 
kokonaisuudesta 80–90 prosenttia sijoittuu 
tuntureiden väliseen maastoon ja vain 10–20 
prosenttia matkasta kuljetaan tuulen pyyhkimillä 
ylämailla, on valinta ainakin itselleni varsin 
yksinkertainen. Oman luottovaelluskaverini kanssa 
rutiiniksi on muodostunut, että urattomassa 
ympäristössä hiihdän itse edellä pitkillä 
metsäsuksilla latua avaten. Kelkkauraa edeten 
edessä on tunturisuksiinsa luottava. Tunturiin 
noustessa omat sukseni eivät kanna aina aivan 
laelle asti, joten siinä vaiheessa jalkineet irroitetaan 
suksista – ja kävellään kovalla pohjalla suksia 
kantaen. Kaveri pääsee huipulle hiihtäen, mutta 
kokonaismatkaa ajatellen voitto on varsin pieni. 
Toki makunsa kullakin. Itse arvostan ennen 
kaikkea mukavaa perusetenemistä.
     Joka tapauksessa on selvää, että monipuolisena 
ja mukautuvana retkeilyvälineenä metsäsuksi avaa 
maailmoita. Hanki hohtava alla -teoksen tärkein 
ydinsanoma onkin tavallaan se, että omien reittien 

valinta on helpointa juuri pitkillä ja kantavilla 
sivakoilla. Kuten Laaksonen muistuttaa, Suomen 
pinta-asta vain neljä prosenttia on avotunturia. 
Tunturisuksilla vaeltava tuppaa siten meillä 
olemaan astetta enemmän valmiiden reittien vanki. 
Lopulta motorisoidusti liikkuvien poro- ja 
huoltomiesten valmiiden kelkkaurien sekä 
suosituimpien autiotupien väleille syntyneiden, 
retkeilijöiden itsensä uurtamien latujen 
seuraamiseen kyllästyy. Taitojen ja kokemusten 
karttuessa nälkäkin kasvaa. Veri alkaa vetää kuntoa 
vaativaan koskemattomaan ympäristöön. Edelleen, 
etelän soidensuojelualueilla ja monissa 
pienemmissä kansallispuistoissa koskematon 
umpihanki on usein se ainoa vaihtoehto. Muista 
valtaväylien ulkopuolisista reiteistä 
puhumattakaan.
     Oikeastaan vain Käsivarren suurtuntureilla – ja 
toisaalta Ruotsin ja Norjan Suomea jylhemmissä 
olosuhteissa – ovat suksivalinnan prioriteetit 
selkeästi toiset. Samaten telemark-hiihtoa eli  
vaelluksen ohessa vaellusvälineillä vapaalaskua 
harrastava todennäköisesti tympääntyy 
metsäsuksien sidejärjestelmien suhteelliseen 
huteruuteen. Perinteisiin eräsiteisiin tungetut 
huopakumpparit eivät ole hiihtojalkineina aivan 
jämerimmästä päästä. Siksi Laaksosen teoksessa 
käydään läpi myös metsäsuksen 
kilpailukykyisimpiä vaihtoehtoja nimenomaan 
pitkän talvivaelluksen kontekstissa. 
     Ylipäätään Laaksosen tavassa ylistää perinteisiä 
metsäsuksia on jotain hyvin sympaattista. 
Kirjoittajan lämmin suhde harrastusvälineisiin on 
hänellä mitä ilmeisimmin täysin aito. Ja miksipä ei 
– arvostanhan itsekin nimenomaan juuri tätä 
sivakkatyyppiä. Omassa 
ulkoilmaharrastuspaletissani metsäsuksi on 
yksinkertaisesti vain kova juttu. Retkikajakin, 
näppärän lasikuituisen pikkuahkion ja laadukkaan, 
pitkiin kesävaelluksiin soveltuvan satalitraisen 
rinkan ohella ne ovat lempiharrastusvälineitäni. 
Luottotavaraa. 
     Edelleen, vaikka Laaksosen Hanki hohtava alla 
perustuu vankalle kirjalliselle tutkimustyölle, siitä 
henkii myös vahva kokemuksellisuuden tuntu. 
Laaksonen on hiihtänyt lempityylillään ties kuinka 
monta tuhatta kilometriä. Retkeilyalan 
tietokirjailijalle tämä on aikamoinen laatusuositus. 
Muiden Laaksosen retkeilyalan tietokirjojen tapaan 
myös nyt käsitelty teos sisältää lisäksi useamman 
laajan vaelluskertomuksen – tällä kertaa 
metsäsuksien päältä koettuna. Laaksosella on 
pistämätön kyky kuvata retkeilyn tunnelmia ja 
harrastuksen omakohtaista merkitystä. Tarinat 
virittävät lukijansa oivallisesti hiihtoretkeilyn 
ainutlaatuisiin tunnelmiin. Tällaista 
tarinamateriaalia olisi saanut teoksessa olla 
oikeastaan lisääkin. Omakohtaisia 
vaelluskokemuksia ruotivien kertomusten kautta 
havainnollistuu niin talviretkeilyn uniikki 
erityislaatu kuin kirjoittajan palava rakkaus 



talviseen maisemaan. Elävästi kirjoitetut tarinat 
avaavat hyvin harrastuksen sitä puolta, jota pelkkä 
pinnallinen tietopaketti ei tavoittaisi. 
     Myös teoksen runsas, näyttävä kuvamateriaali 
ruokkii mielikuvitusta. Tekee mieli lähteä heti 
talviselle lähisuolle. Tai suksia ahkio perässä 
unelmien horisontissa siintäviä tuntureita päin. 
     Laaksonen kirjoittaa myös pohjoisen herkästä 
luonnosta. Vanhojen retkeilyoppaiden maailmassa 
Lappi on tyypillisesti vielä etäinen ja villi, hiukan 
myyttinenkin. Laaksosella se on entistä 
saavutettavampi, demokraattisempi, 
konkreettisempi – ja hauraampi. Laaksosen Lappi 
on sama kuin omanikin, eli helposti jokaisen 
eteläsuomalaisen luontoliikkujankin 
tavoitettavissa. Ei siis ole ihme, että hän kantaa 
vilpitöntä huolta pohjoisen ympäristön tilasta. Siksi 
lukijaakin opastetaan systemaattisesti vastuullisen 
retkeilyn saloihin. Toki turhia saarnaamatta tai 
syyllistämättä, mutta kuitenkin. Nykyisen 
retkeilybuumin aikana tämä kiihkoton herättely 
onkin oikeastaan ohittamaton vaatimus. Jo 
pelkästään kansallispuistojen nopeasti kasvava 
vuosittainen kävijämäärä asettaa omat haasteensa 
arvokkaimpien luontokohteidemme kestokyvylle.
     Eräoppaaksikin aikoinaan kouluttautunut 
Laaksonen tuntee läpikotaisin  suomalaisen 
retkeilyskenen. Hän on suoltanut julkisuuteen 
laadukasta retkeilyalan tietokirjallisuutta ja 
lehtiartikkeleita koko 2000-luvun ajan. Itse asiassa 
kirjoittajasta itsestäänkin on muodostunut 
pikkuhiljaa sellainen retkeilijöiden hyvin tuntema 
maamerkki, jonka hurjista pakkasseikkailuista 
kirjoitellaan valtamediaa myöten. Itse olen nähnyt 
Laaksosen livenä kerran; hän esiintyi Tunturikerho 
Kolbman järjestämässä vaellusalan 
julkaisutoimintaa käsittelevässä tapahtumassa 
Tampereella. Lempeän ja rauhallisen oloinen 
erämaiden konkari oli selkeästi illan valovoimaisin 
esiintyjä.
     Harrastusta aloittelevalle retkeilijälle tulevat 
nopeasti tutuksi sekä Urho Kekkosen 
kansallispuiston suosituimmat keinot että Hetan 
kylästä hotelli Pallakselle kulkeva, koneladulla 
varustettu vaellusreitti Suomen komeimmissa 
maisemissa. Samaten pakollinen Haltin 
hiihtovaellus avotunturissa lienee alansa 
ohittamaton suomalainen klassikko. Ja aivan 
samalla lailla ohittamaton on myös Laaksosen koko 
mittava, yli tusinan tietokirjan tuotanto. Itse 
pänttäsin aikoinaan asiantuntevaa Erämaat, 

Pohjoisen Lapin vaelluskohteet -teosta (2010) kuin 
retkeilijän Raamattua – ja sellainen se 
vaellusharrastusta aloittelevalle olikin. Polunpää 
erämaihin aukeni helposti tämän hyvän kirjallisen 
tekstin kautta. 
     Sittemmin olen seurannut Laaksosta useimpiin 
pohjoisen erämaihin – vaikkakaan en tosin hänen 
seurassaan, mutta kuitenkin tietokirjailijan 
esikuvallisella retkeilyhengellä ja hyvin neuvoin 
varustettuna. Kiitos Laaksoselle tästä. 
     Kuten todettua, kulttuurimme koko historia on 
erottamattomasti sidottu metsäsuksiin ja 
umpihangessa hiihtämiseen. Hanki hohtava alla 
tekee tämän hyvin selväksi. Vankka asiantuntemus 
ja innostus aiheeseen loistaa teoksen joka sivulta – 
kuin otsalamppu kaamokseen hukkuneen kairan 
keskeltä. Tällaista majakkaa seuraa mielellään. 
Olen itse armoton ahkiopummi. Toisin sanoen 
talvisilla ulkoilmaharrasteilla on hyvin merkittävä 
osa elämässäni. Olen myös väitellyt humanistinen 
kirjallisuudentutkija. Se, miten vapaa-ajan 
ulkoilmakokemukset tarinallistetaan, kiinnostaa 
minua ammatillisesti. Tästä näkökulmasta Suomen 
johtavan retkeilyalan tietokirjailijan tapa jäsentää 
omaa  luontosuhdettaan on erityisen kiinnostava. 
– –
     Kuten olen pyrkinyt osoittamaan, Laaksosella on 
mahtava voima kuljettaa lukijansa paikan päälle eli 
talvisen kairan sydämeen. Hän saa lukijansa 
näkemään erämaiden kauneuden ja 
retkeilykokemuksen autenttisuuden jo kotisohvalta 
käsin. Tässä hän edustaa eräopaskoulutuksensa 
parasta henkeä – ja ylittää sen. Kun asiaan 
lisätätään vielä vuosikymmenten kokemus Suomen 
etäisimmistä kolkista sekä kyky kertoa aihepiiristä 
asiantuntevasti myös käytännön tasolla, ei tarjolla 
voisi olla parempaa alan kirjallisuutta. 
     Hanki hohtava alla on mainio ostos. Jo 
muutama vuosi teoksen julkaisemisen jälkeen on 
helppo todeta, että kyseessä on suomalaisen 
retkeily- ja virkistysliikuntagenren tasapainoinen, 
monipuolinen klassikkoteos. Kokonaisuus kestää 
varmasti hyvin aikaa, sillä se sijoittaa nykyisen 
hiihtoharrastuksen laajan kirjon laajempaan 
jatkumoon. Lisäksi se on retkeilyoppaana 
uudenlainen, tuoreen eli talvisen näkökulman 
omaava. Myös tässä suhteessa se on myös oman 
kokemuksennälkäisen aikansa ohittamaton 
kulttuuriteko. 



Ulkonatv.fi, 2018
Ulkonatv:ssä reilun viiden minuutin kirja-arvostelu 
videomuodossa. Käy katsomassa&kuuntelemassa
http://ulkonatv.fi/retkeily-ja-luonto/hanki-
hohtava-alla-jouni-laaksonen
Poimintoja videolta:
-Nyt on hieno kirja!
-Upea teos siitä, minkälaista on suomalainen 
umpihankihiihto. Todella monipuolinen ja kattava 
kirja siitä, millaista on se hiihtäminen joka on 
vapaa laduista, vapaa muiden valitsemista reiteistä, 
vapaa melkein mistä tahansa.
-Paitsi että tämä on upea tietokirja tarkkoine 
hakemistoineen ja lähdeviitteineen kaikkineen, niin 
tämä on myös retkikirja. Kirjaa rytmittävät hienosti 

Jounin omat vaelluskuvaukset vuosien varrelta. 
Niissä minun mielestäni Jouni on parhaimmillaan. 
Hän kuvaa hyvin retkeilyn tunnelmaa, niitä ihmisiä 
joiden kanssa on liikkeellä, luontoa, maastoa, ja 
samalla antaa hyviä retkeilyvinkkejä.
-Paitsi että tässä on tietoa umpihankihiihdon 
historiasta näihin päiviin saakka ja vaellustarinoita, 
niin tästä löytyy myös paljon tietoa 
umpihankihiihtäjän retkikohteista, mitä luonnossa 
voi talvella havainnoida, ja lopussa on kokonainen 
luku Umpihankihiihdon MM-kioista.
-Suosittelen tätä kirjaa aivan ehdottomasti kaikille 
niille retkeilijöille, jotka vähän edes haaveilevat 
talviretkeilystä! Kerrassaan upea kirja.

KAINUUN KIRJALISUUSPALKINTO  2017,
perustelut Eine Syvävirta
Kainuun Kirjailijoiden vuosittaista kirjallisuus-
palkintoa on jaettu vuodesta 2003 saakka.  Vuoden 
2017 aikana teoksia oli tarkasteltavina yli kuusi-
kymmentä. Raadissa olivat varatuomari Pekka 
Tammelander, suomen kielen lehtori Kerttu Mulari 
ja kirjoittajakouluttaja Eine Syvävirta. Suurena 
apuna oli kirjastonhoitaja Leena Marja Tikkanen. 
Palkittavan teoksen kirjoittajan on oltava kirjailija-
yhdistyksen jäsen tai teoksen sisällön on liityttävä 
Kainuuseen.
   Aikaisempien vuosien tapaan teosten joukossa oli 
kylä- ja henkilöhistorioita, runoteoksia ja luonto-
kirjoja sekä romaaneja. Hengellistä sisältöä tarjo-
sivat esimerkiksi Pentti Hakkaraisen, Risto Kormi-
laisen ja Lahja Sarkkisen teokset. Elina Saksala 
kirjoitti Sakari Kukosta, Panu Rajala Eino Leinon 
elämästä ja Kari Vuokare oli koonnut selityksiä 
Veikko Huovisen sanastoon. Juha Väisäsen teos 
Ässän pitkä tie käsitteli Matti Toivosen sotapäivä-
kirjan merkintöjä. Kajaanilaisen Paavo Siltasarin 
tarinan Korpisoturista esikuntaherraksi oli koon-
nut hänen vävynsä. 
   Kaikkien teosten joukosta vahvimmaksi nousivat 
Kainuuta koluamassa: kulttuuri- ja luontokohteita 
Kainuun kulmakunnilla, Valo muuttaa kaiken: 
Tuomo Sepon kokoelma ja Hanki hohtava alla: 
umpihankihiihtäjän kirja. Kainuuta koluamassa 
kirjan on kirjoittanut Reijo Heikkinen ja valokuvat 
ovat Risto Mäläskän. Raadin mielestä teos on 
Kainuun matkailua suunnitteleville loistavaa 

materiaalia. Valo muuttaa kaiken teoksen sisältö 
koostuu Tuomo Sepon haastatteluista sekä hänen 
omista muistiinpanoistaan. Vaikuttavaa tekstiä 
kuvien kera kaikille taiteesta kiinnostuneille.  
Umpihankihiihdosta kirjoittaa kuhmolainen Jouni 
Laaksonen. Häneltä on jo aiemmin ilmestynyt 
useita vaellusaiheisia luontokirjoja.
   Näiden upeiden teosten joukosta raati yksimieli-
sesti valitsi palkittavaksi Jouni Laaksosen Hanki 
hohtava alla teoksen seuraavin sanoin: Teos on 
tietokirja, eräkirja ja historiateos. Ulkoasu on 
kaunis, runsas kuvitus erinomaista. Laaksonen on 
paneutunut aiheeseen perusteellisesti, mistä kertoo 
lähde- ja viitesivujen määrä. Suksien ja hiihtämisen 
historia valaistaan esi-isien ajoista nykypäivään, ja 
nykypäivän umpihankihiihtäjä saa kattavasti tietoa 
parhaista hiihtovaelluskohteista ja – välineistä, 
etenemis- ja erätaidoista sekä umpihankihiihdon 
MM-kilpailuista.
   Elävästi kuvatut vaelluskertomukset, eräkulttuu-
rin kuvaukset sekä ”hankiharrastuksien” selosta-
minen keventävät runsasta tietosisältöä. Hanki-
harrastuksia ovat esimerkiksi eläinten jälkien tun-
nistaminen, lintujen seuranta, kääpien tutkiminen 
ja monet muut luonnon kiinnostavat yksityis-
kohdat. Saadaan kiinnostavasti kerrottuna tietää 
vaikkapa Kalevalan ja Kantelettaren hiihtäjistä ja 
välineistä, sota-ajan hiihtojoukoista Raatteen tais-
teluissa sekä Ruijaan Suomesta nälkää pakoon 
vaeltaneiden hiihtäjien uroteoista.  Teoksella on 
annettavaa jokaiselle lukijalle, ei vain hiihto-
harrastajille.

http://ulkonatv.fi/retkeily-ja-luonto/hanki-hohtava-alla-jouni-laaksonen
http://ulkonatv.fi/retkeily-ja-luonto/hanki-hohtava-alla-jouni-laaksonen


Vuokatti News helmikuu 2018 (lyhentäen)
Kaikki metsäsuksista ja 
umpihankihiihdosta
Kuhmolaisen tietokirjailijan ja toimittajan Jouni 
Laaksosen kirja Hanki hohtava alla kertoo 
hiihtämisen alkuperäisestä ydinajatuksesta, 
hiihtämisestä hoidettujen ja koneella ajettujen 
latujen ulkopuolella, umpihangessa.
     349-sivuista, runsaasti kuvitettua kirjaa voi 
hyvällä syyllä pitää metsäsuksilla liikkuvan ja myös 
talvivaeltajan kattavana perusteoksena. Kirjoittaja 
liikkuu sujuvasti suksien historiasta ja 
kalevalaisesta mytologiasta nykyaikaisten 
metsäsuksien ominaisuuksiin ja valintaan, 
talvivaelluksen erä- ja suunnistustaitoihin sekä 
talvisessa luonnossa kohdattaviin lintu- ja 
nisäkäslajeihin.
     Umpihankihiihdon viehätys latuhiihtoon 
verrattuna on reitinvalinnan vapaus. “On 
alkukantaisella tavalla huikea tunne, kun hiihtää 
itse valitsemaansa reittiä koskemattomassa 
hangessa. Mukana on kaikki ne varusteet, mitä 
viikon tai parin vaelluksella tarvitsee: koti, keittiö, 
välineet veden sulattamiseen ja säilyttämiseen, 
ruoka, vaatetus. Hiihtovaelluksella pääsee lähelle 
elämän perusasioita. Illalla pystytetään teltta tai 
laavu, sytytetään nuotio tai keitin ja vietetään iltaa 
tähtitaivaan alla. Aamulla ehkä riekko huutaa ko-
peek aivan laavun edustalla ja aurinko nousee 

tunturin takaa oranssina.”
     Kirjassa on Laaksosen omia retkikertomuksia, 
jotka tukevat hyvin kirjan tietopuolista osuutta. 
Kertomuksista välittyy vahvasti kokeneen vaeltajan 
asenne, suhde luontoon ja tapa toimia.
     Kokeneen vaeltajan tekstistä löytää monia 
käytännön vinkkejä sellainenkin, joka ei 
välttämättä itse lähde hiihtämään umpihankea ja 
yöpymään laavukankaan alle viikkokausiksi 
talvisiin metsiin ja tuntureille. Kirjoittaja 
esimerkiksi kertoo hakevansa autiotuvalla 
juomavedeksi sulatettavan lumen puuliiterin 
katolta. Siellä lumi ei koskaan ole keltaista.
     Kirjan kuvitus on havainnollista ja lukujen ja 
osioiden jaottelu selkeää. Kirja antaa hyvät eväät 
metsäsuksien ja umpihankihiihtoon tarvittavien 
muiden välineiden valintaan. Retkikertomukset 
yhdessä kirjan kuvituksen kanssa houkuttavat 
kokeilemaan hiihtoa huollettujen latujen 
ulkopuolella.
     Kainuussa umpihankihiihdolla ja metsäsuksilla 
on pitkät perinteet. Kainuulainen metsäsuksim, 
jota ennen nimitettiin matkasukseksi, oli aikanaan 
yksi maan suosituimmista suksimalleista. Perinne 
elää edelleen Esko Vilmingon suksiveistämöllä 
Sotkamon Ohravaaralla. Vilmingon suksen kärjet 
leikkaavat puhdasta lunta Jouni Laaksosen kirjan 
kansikuvassa.

joukonkirjablogi.fi, elokuu 2018
Hiihtämisen kuninkuuslaji
Mieleeni on tullut umpihankihiihtämisestä 
muutamia muistumia. Ensinnäkin lapsuusmuistot, 
jolloin mentiin umpihangessa melkoista pölläkkää. 
Tapana oli lähteä ”pupusille” joen rantaan. 
Korkealta rantatöyräältä etsittiin sopivia paikkoja 
hangessa, josta tehtiin toisille lasku-ura. Jos joku ei 
uskaltanut laskea, niin sehän oli ”pupu pöksyssä”. 
Usein reissulta palattiin suksen kärki kainalossa 
katkenneena, mutta isäpä teki liitoksen 
peltipurkista saadun pellin avulla ja taas mentiin.
     Koulun kilpailuissa oli lumituiskukeli se ”minun 
keli”. Olin melkoisen varma voittaja umpihangessa. 
Useimmat uupuivat ladun varteen.
     Tämä kirja perehdyttää umpihankihiihtoon 
aivan ”pohjamutia” myöten. Mukaan otetaan mm. 
Juho Vesainen, joka 1500 – luvun lopulla teki 
Ruotsin kuninkaan pyynnöstä hävitysretken 
Petsamon luostariin hiihtäen matkan 400-päisen 
pohjalaisjoukon kanssa osin umpihangessa. Perillä 

tehtiin ”täystuho” niin kuin oli kuninkaalle luvattu. 
Yksikään munkki ei jäänyt eloon.
     Kalevalan aikoihin käytettiin ”lylyä” ja ”kalhua”, 
joista lyhemmällä lykättiin vauhtia ja pidemmällä 
liu´uttiin. Samoilla keinoilla onnistui hirven 
hiihtokin ja lopulta saalis keihästettiin kuoliaaksi 
hankeen.
     Itselleni muistuivat mieleen tässä vaiheessa 
kotikuntani Värtsilän Piiroisen veljekset. He 
hiihtivät suurisompaisilla sauvoilla ja 
umpihankisuksilla ilvekset väsyksiin, jolloin ne 
nousivat puuhun ja olivat käytännöllisesti katsoen 
satimessa. Elävä ilves vietiin korennossa kellariin ja 
sieltä eläintarhaan.
     Tämä kirja on ansiokas teos hiihtolajeista 
vanhimman ja arvostetuimman vaiheista 
maassamme. Myös suksen valintaa neuvotaan ja 
ollaan mukana umpihankihiihtokisoissa. 
Vaeltamista suksipelissä neuvotaan ja 
ongelmatilanteista selviytymistä.



Keski-Suomen kirjastojen nettisivut, 
www.keskikirjastot.fi, kesäkuu 2017
Jouni Laaksonen on pitkän linjan retkeilytoimittaja 
ja –kirjailija, hänen tuotantonsa on kasvanut häm-
mästyttävän laajaksi ikään kuin varkain. Hänen en-
simmäinen teoksensa oli Seppo J. Partasen kanssa 
tehty Autiotuvat – Pohjois-Suomen tuvat ja tari-
nat vuodelta 2002. Sen jälkeen on tullut lukuisia 
kohdeoppaita ja retkeilykirjoja, joista monista on 
otettu jo useita painoksia. Lisäksi Laaksonen kir-
joittaa artikkeleita moniin lehtiin. Hän on retkeily-
kirjallisuuden ammattilainen.
     Tällä kertaa Jouni Laaksonen on siirtynyt hiu-
kan mukavuusalueensa ulkopuolelle, Hanki hohta-
va alla ei ole tavallinen retkeilyopas. Kyseessä on 
laaja tietokirja hiihtämisen historiasta, erilaisista 
suksista kautta aikojen, välineistä ja nykypäivän 
umpihankihiihdosta. Umpihankihiihtäjä on hiihtä-
jä, joka aukaisee omat latunsa. Hän on vapaa val-
miiden latujen kahleista, ”vapaa on vain umpi-
hanki”. Kirjassa toki kerrotaan myös valmiilla la-
duilla hiihtämisestä, mutta siinäkin on retkeilijän 
näkökulma.
     Teos on perusteellinen, on vaikea keksiä, mitä 
siitä puuttuisi. Selityksensä saavat mm. lyly ja 
kalhu, suomalaisten muinaiset hiihtovälineet. 
1800-luvulla hiihdettiin Suomesta Ruijan rannikol-
le nälkää pakoon ja metsälappilaiset ajoivat tun-
turipeuroja satimeen ns. moitahiihdolla. Kalevalas-
sakin hiihdetään. Hiihto on ollut myös osa arkipäi-
vää ja normaalia liikkumista paikasta toiseen.
     Nykyajan hiihtovälineet käydään läpi tarkasti. 
Painopiste on retkeilyssä ja vaeltamisessa kirjan 
aiheen mukaisesti. Kilpahiihtoakin vähän sivutaan. 
Retkeilyyn liittyvät turvallisuuskysymykset saavat 
myös osansa, vaikka hiihtoretkeily ei kovin riski-
altista olekaan. Esimerkkien avulla tarkastellaan 
tilanteita, joissa olisi voinut käydä huonosti. Ja 

yhdessä kävikin. Kirjailija osaa kertoa totuuden-
mukaisesti, minkälainen on vaikkapa ns. ”white 
out”, valkoinen pimeys. Mitään ei pysty näkemään, 
vaikka valoa riittää. Edessä on vain varjotonta val-
keutta, ei voi edetä, pinnanmuotoja ei näe. Tuttu 
tilanne kokeneelle talvivaeltajalle, mutta kokemat-
tomalle pelottava. Pahaan keliin ei pidä lähteä.
     Jouni Laaksonen on itse intohimoinen retkeilijä. 
Hän intoutuu kertomaan maamme parhaista 
hiihtovaelluskohteista antaumuksella. Niistä ei voi 
olla muuta kuin samaa mieltä. Sama innostus pais-
taa omista vaelluskuvauksista, joissa Laaksonen on 
kirjoittajana parhaimmillaan.
     Hangella voi tehdä muutakin kuin hiihtää. Voi 
tarkkailla eläinten lumijälkiä, seurata lintuja, tutkia 
kääpiä ja ihmetellä luonnon muita kiintoisia yksi-
tyiskohtia. Autiotupien ja luonnonnähtävyyksien 
kulttuurihistoriasta saa reissulle lisäarvoa.
     Kirjan loppuosa käsittelee umpihankihiihdon 
MM-kilpailuja. Kisat on järjestetty Pudasjärvellä 
Syötteen maisemissa vuodesta 1998 lähtien ja 
Laaksonen on osallistunut joka ikiseen kisaan kil-
pailijana. Viime vuosina konkarin vauhti on hiukan 
hidastunut, alkaa varmaan jo ikä painaa. Perheelli-
nen mies ja ahkera kirjoittaja ei ehdi paneutua 
asiaan niin perusteellisesti kuin nuorempana. Mut-
ta joka vuosi kisaan on päästävä.
     Laaksonen kuvaa kisan tunnelmaa ja meininkiä 
väkevästi. Ei jää epäselväksi, mikä sinne aina vetää. 
Kaltaiseni täysin vailla kilpailuviettiä oleva erämai-
den kulkurikin ymmärtää villakoiran ytimen.
     Hanki hohtava alla on vankka tietopaketti, uusi 
askel Jouni Laaksosen tuotannossa retkeilykirjojen 
ja kohdeoppaiden jälkeen. Alkaa taas tehdä mieli 
reissuun, vetämään ahkiota tuntureille ja metsiin. 
Tutkimaan luonnon ihmeitä, elämään talvisen 
erämaan rytmissä ja ehdoilla.

Saariselän Sanomat, pääsiäinen 2017
Jouni Laaksosesta on kehkeytynyt maamme ret-
keilykirjallisuuden johtava nimi. Hän on ollut erin-
omaisen tuottelias kirjoittaen retkeilyoppaiden 
lisäksi teoksia muun muassa autiotuvista. 
     Perinteisen vaellusretkeilyn ystävänä hän on 
tuottanut nyt kattavan oppaan umpihankihiihdos-
ta. Toki vaikka UK-puistossa on keväthankien 
aikaan valmiita latuja hiihdettäväksi vaikka Luiro-
järvelle saakka, niin todellinen vaeltaja voi irtautua 
latujen vankeudesta riittävän pitkillä umpihanki-
suksilla ja valita siten omat reittinsä halujensa 
mukaan.
     Laaksosen teos pitää kattavasti sisällään kaiken 
sekä umpihankien riemuista, kalustosta, talviret-
keilyyn liittyvisät monista laajemmista kysymyk-
sistä aina umpihangen MM-kisoihin saakka. 
     Perinteinen suomalainen umpihangille tarkoi-
tettu metsäsuksi on yleensä lähes kolme metriä 
pitkä, nykyajan latusuksea leveämpi. Normaali 
suomalainen hanki upottaa talvella, mutta laaja-

pohjainen metsäsuksi saattaa kannatella mainiosti 
aikuista miestä tai naista reppuineen.
     Laaksonen käy läpi metsäsuksien historiaa, niin 
käytön kuin valmistuksenkin suhteen, ja luettelee 
joukon tänä päivänä saatavissa olevia metsäsuksia, 
sauvoja ja siteitä eroineen ja käyttöön sopimisi-
neen. Teoksessa on erinomainen kuvitus.
     Kirjan tieto-osuuksia keventävät neljä vaellus-
kertomusta Lapin pohjoisosista. Retkikertomuk-
sista voi lukea niin riemun kuin tympääntymisen 
hetket. Niissä tulevat vastaan kaikki sääolot, ja 
erityisesti huonojen ja takeltavien kelien raskaus. 
     Mukana on myös paljon välineitten kuvausta, 
muttei onneksi liian mainostavana, vaan tarpeen ja 
tarpeettomuuden pohdinnan kautta.
     Umpilumen kutsua tuskin voi kuvata monipuoli-
semmin kuin Laaksonen on teoksessaan onnistu-
nut tekemään. Teos on juhlakirja, ja siksi sillä on 
myös kokoa. Se painaa toista kiloa, ja siksi sitä ei 
voi pitkään lukea selällään ilman ranteiden puutu-
mista. Kokonaisuutena upea ja suositeltava teos.



Rajaviesti 1/2017
Umpihankihiihtäjän tietopaketti
Hiihtämisen historiaa nykypäivään Laaksonen 
vertaa osuvasti aikamääreillä: Jos ajatellaan, että 
maassamme on hiihdetty vuorokauden ajan, 
nykymuotoista maastohiihtoa valmiilla ladulla on 
harrastettu alle puoli tuntia. Alamäkihiihdon eli 
laskettelun historia on vielä nuorempi. Muuten 
koko pitkä vuorokausi on edetty puusuksilla 
koskemattomaan umpihankeen.
     Kirja jakaantuu lukuihin, joissa käsitellään hiih-
tämistä: Mitä tarkoitetaan hiihtämisellä? Suksien ja 
hiihdon historia, Nykyajan umpihankihiihto, Par-
haita hiihtoretkikohteita, Hankiharrastuksia ja 
Umpihankihiihdon MM-kilpailut. Kuten lukujen 
otsikoista käy selville, kirja antaa hyvää perustietoa 
maamme ja pohjolan hiihdon pitkästä historiasta 
nykypäivään ja kohteisiin, minne hiihtoretken voi 
suunnata. Perustellusti voidaan sanoa, ettei Suomi 
viettäisi nyt 100-vuosijuhliaan, jos hiihtämisen tai-
to ei olisi ollut menneillä sukupolvilla lähes myötä-
syntyistä.
     Teoksessa lähdetään liikkeelle historiasta.
Suomen vanhin suksi löydettiin Sallasta 1938. 
Radiohiiliajoituksella sukselle on saatu ikähaaruk-
kaa 5300 – 4300 vuotta. Silloin hiihtäjät liikkuivat 
riistan kannoilla, siitä kertoo mm. 500 jaa. Rooman 
valtakunnassa asunut historioitsija Prokopius ja 
tietenkin Kalevala, jonka kuuluisa kolmastoista 
runo kertoo Lemminkäisen hirvenhiihdosta: …
Hiihti soita, hiihti maita, hiihti aukkoja ahoja: tuli 
suihki suksiloista, savu sauvojen nenistä...
     Hiihtotaitoa sotatantereilta Laaksonen esittelee
muutaman talvitaistelun avulla, jossa pieni Suomi
näpäytti kunnolla suurta itäistä naapuriaan. Yksi
sellainen taistelu käytiin 1555 maaliskuussa 
Karjalan kannaksella Joutselässä, jossa vouti Juho
Maununpoika 560 miehensä kanssa löi pajari
Ivan Bibikovin joukot, joiden miesvahvuus oli eri
lähteistä riippuen 30 000, 12 000 tai 6 000, joka
tapauksessa ainakin kymmenkertainen määrä
suomalaisiin verrattuna.
     Lähempään tarkasteluun Laaksonen ottaa
myös Suomussalmen – Raatteen taistelut talvi-
sodassa, jossa tuhottiin Puna-Armeijan kaksi valio-

divisioonaa, 163. ja 44. Divisioona lähes viimeiseen 
mieheen pääasiassa hiihtojoukkojen voimin.
     Varsinaisia umpisen hiihtäjiä olivat jatkosodassa
Päämajan ja divisioonien kaukopartiomiehet.
Näiden miesten hiihtosuoritusten esittely vaikkapa
muutaman esimerkkipartion osalta olisi ollut
kirjassa paikallaan.
     Sotatantereiden jälkeen päästään nykyaikaan
ja esitellään eri vaihtoehtoja retkeilijän suksiksi.
Tosiasia on, että jos haluaa liikkua lumen pinnalla
mahdollisimman vaivattomasti, tarvitaan eri maas-
toihin ja lumiolosuhteisiin sopivaa suksikalustoa, 
joita Laaksonen esittelee asiantuntevasti.
     Myös voiteluun kannattaa panostaa. Tätäkin
puolta Laaksonen valottaa kirjassaan, mutta vasta
oma kokemus tuo varmuutta voitelun saloihin. Itse
olen vuosien mittaan huomannut, että perehtymäl-
lä kunnolla yhden voidemerkin tarjontaan ja toimi-
vuuteen eri keliolosuhteissa, niin yllätyksiä ei voi-
telun suhteen tule. Kuten Laaksonen korostaa, pito 
on vaelluksilla luistoa tärkeämpää, etenkin 
ahkionvetäjillä.
     Turvallisuudesta ei kannata tinkiä. Laaksonen
esittelee muutaman esimerkkitapauksen kautta, 
mitä erämaassa voi sattua ja mitä niistä kannattaa 
ottaa oppia. Yhtenä talven 2016 UKK-puiston 
Härkävaaran tapaus.
     Parhaitten hiihtovaelluskohteiden kautta kirjas-
sa edetään hankiharrastuksiin, jossa esitellään niin 
talvilintujen tunnistusta, luonnon havainnointia 
kuin eränkäyntiäkin, unohtamatta nähtävyyksien 
bongaamista.
     Kirjan viimeisenä osiona on Umpihankihiihdon
MM-Kilpailujen esittely. Mainittakoon, että 
Laaksonen on yksi niitä harvoja, joka on osallis-
tunut kaikkiin kahteenkymmeneen umpihanki-
hiihtoon Pudasjärvellä, Mörskän miehet -nimisessä 
joukkueessa.
     Kirjan arvoa nostaa vielä se, että tekstiin on
sisällytetty lähdeviitteet ja loppuun lähteet ja
hakemisto. Näistä voi tarvittaessa kaivaa esille
lisätietoa.
     Hanki hohtava alla – Umpihankihiihtäjän kirja
on oivallinen tietopaketti talvisesta retkeilystä 
kiinnostuneelle, niin kokeneelle kuin harrastuk-
sensa alussa olevalle henkilölle.

Hiihto-lehti 2/2017
Kuhmolainen erätoimittaja ja -kirjailija Jouni 
Laaksonen on innokas umpihankihiihtäjä. Hanki 
hohtava alla – Umpihankihiihtäjän kirja kertoo 

kaiken oleellisen umpihanki-, metsä- ja 
retkihiihdosta. Teoksessa on runsaasti tietoa mm. 
välineistä, hiihtotekniikoista, erätaidoista, 
turvallisuudesta ja parhaista hiihtovaelluskohteista. 



Retki-lehti 22.3.2017
Kaikki umpihankihiihdosta
Aito ja alkuperäinen hiihdon muoto on umpihanki-
hiihto. Siinä hiihtäjä tekee omat latunsa edetes-
sään. Pitkät sukset ja isot sommat vauhdittavat 
etenemistä muutoin upottavassa hangessa. Jouni 
Laaksosen Hanki hohtava alla käy läpi umpihanki-
hiihdon juurta jaksaen, aina perusteista MM-
kilpailuihin asti.
     Kirja esittelee lukijalle suksen ja hiihdon histo-
rian lyhyen oppimäärän. Sukset ovat vanha keksin-
tö ja niillä on merkittävä osuus myös Suomen his-
toriassa. Suksen menneisyyden lisäksi paneudu-
taan nykyisten umpihankihiihtoon soveltuvien 
suksien teknisiin ominaisuuksiin. Kirja kertoo 
paljon hyödyllistä tietoa erilaisista siteistä, 

hiihtojalkineista ja sauvoista.
     Hanki hohtava alla esittelee myös Suomen par-
haita reittejä umpihankihiihtämiseen, jotka Laak-
sosen mukaan löytyvät Lapista, kuten arvata saat-
taa. Hossasta Käsivarteen ulottuvalta alueelta on 
esitelty 18 parasta hiihtovaelluskohdetta.
     Hanki hohtava alla tarjoaa lukijalle useita eri 
hankiharrastuksia hiihtoreissulle ajanvietteeksi ja 
ohjelmaksi. Hiihtäessä voi tutkia eläinten jälkiä 
hangessa, tarkkailla lintujen toimintaa ympäröi-
vissä puissa tai vaikka kääpiä noissa samoissa 
puissa. Kirja esittelee myös kalastusta, metsästystä 
ja luonnon nähtävyyksien bongaamista hangilla 
liikkujan näkökulmasta.
     Hanki hohtava alla on mainio paketti jokaiselle 
joka valitsee jalkaansa sukset suunnatessaan 
hangille.

Retkipaikka.fi 3.3.2017
“Tietä käyden tien on vanki. Vapaa on vain 
umpihanki.” 
     Tätä monen tuntemaa Hellaakosken runoa 
mukaillen voisi tien muuttaa laduksi. Näin minä ja 
moni muu eräsuksien ystävä varmasti kokee. Sitä 
vapautta, minkä pitkät sukset ja koskematon hanki 
antavat, on vaikea selittää. Se pitää kokea.
     Innostaakseen mahdollisimman monen koke-
maan tämän vapauden tunteen, tietokirjailija Jouni 
Laaksonen kirjoitti kirjan umpihankihiihdosta. 
     Laaksosen kirja on jaettu viiteen osaan. Ensim-
mäinen osa, Suksen ja hiihdon historia, paneutuu 
suksien ja hiihtämisen historiaan sekä suksien 
kehitykseen. Kaikesta huomaa, että kirjoittaja on 
paneutunut asiaan todella syvällisesti. Suksien 
kehityksen monet vaiheet tulevat seikkaperäisesti 
selvitettyä. Lukijalle avautuvat sellaiset termit kuin 
lyly, kalhu sekä päläs, joka on kengän kärjen yli 
kulkeva hihna. Aikoinaan kiivaassa metsästys-
tilanteessa tai sotaretkellä oli tärkeää päästä 
nopeasti pälkähästä. Tämä sanonta on jäänyt 
elämään, ja se on lienee tuttu monille nykyisinkin.
     Toinen osa on nimeltään Nykyajan umpihanki-
hiihto. Tässä osiossa kirjoittaja käsittelee suksen 
valintaa erilaisiin olosuhteisiin, sekä hiihtovälinei-
den huoltoa. Lisäksi aiheena on sauvojen, monojen 
ja muiden varusteiden valinta. Tässä osiossa hän 
myös käy läpi neljä erilaista onnettomuuteen 
päätynyttä vaellusta ja pohtii, mikä meni pieleen ja 
miten onnettomuudet olisivat olleet vältettävissä.
     Niin tämän kuin muidenkin osioiden lopussa on 
erätarina kirjoittajan omista päiväkirjoista. Niiden 
kerronta on mukaansatempaavaa ja sujuvaa. 
Kertomuksia täydentävät erinomaiset valokuvat.
     Kolmannessa osassa esitellään Suomen parhaita 
hiihtoretkikohteita. Tästä osiosta löytyy jokaiselle 
jotain. Latujen ystäville on tarjolla runsaasti latu-
retkikohteita maamme hienoimmista maisemista. 
Umpihankeen mielivät löytävät vinkkejä lyhyiden 
päiväretkien kohteiksi, tai vinkkejä jopa viikkojen 
hiihtovaelluksille asumattomissa erämaissa.

     Sivujen reunahuomautuksissa on runsaasti vink-
kejä kirjallisuuteen tai nettisivuihin. Kirjan kartto-
jen ansiosta esitellyt kohteet on helppo paikallistaa.
     Neljäs osa, Hankiharrastuksia, opettaa 
luonnossa liikkujaa mm. tunnistamaan nisäkkäiden 
sekä lintujen jälkiä lumessa sekä tunnistamaan 
erilaisia kääpiä ja puissa kasvavia jäkäliä. Kaikista 
eläinten jäljistä on piirroskuvien lisäksi 
erinomaiset valokuvat. Niiden avulla on helppoa 
opetella yleisimmät luonnossa kohtaamansa jäljet.
     Tässä osiossa kirjoittaja syventyy myös entisajan 
ja nykyajan eränkäyntiin. Niin tässä kuin 
muissakin osioissa hän siteeraa monia kirjoja. 
Nämä poiminnat  mm. Kalevalasta, 
Kantelettaresta sekä Samuli Paulaharjun 
Sompiosta tuovat oman mielenkiintoisen lisänsä 
kirjaan. Lähes kaikissa tulee hyvin esille suksien 
välttämättömyys entisajan eränkäynnissä. Ilman 
niitä metsästäminen ja kalastaminen paksun lumen 
aikaan olisi ollut mahdotonta. Entisinä aikoina 
eränkäynti ei ollut harrastus vaan elinehto.
     Lopuksi annetaan neuvoja erilaisten nähtävyyk-
sien bongaamiseen. Vaellusta suunnitellessa voikin 
miettiä mitä kaikkea haluaa nähdä. Ovatko aapa-
suot, vanhat ikimetsät, pyhät paikat vai kenties 
avarat maisemat sinun sielunmaisemaasi? 
     Kirjan viimeinen osa keskittyy umpihankihiih-
don MM-kilpailuihin. Osiossa esitellään kuinka 
kaikki sai alkunsa ja kuinka kilpailu on kehittynyt 
vuosikymmenten aikana. Kirjoittaja esittelee kilpai-
lun kulkua perusteellisesti ja ainakin itselläni, joka 
en ollut aiemmin perehtynyt kyseiseen kilpailuun 
lainkaan, syttyi pieni kilpailuhengen kipinä.
     Myös kilpailuvarusteiden valinta saa oman 
huomionsa. Kilpailun sääntöjen mukaan maalissa 
repun on oltava vähintään 8 kilon painoinen. Tällä 
vältetään ylilyönteihin johtanut grammanviilaus. 
Toisaalta varusteiden on oltava mahdollisimman 
kevyitä, mutta esimerkiksi makuupussin liiallinen 
keveys voi kostautua huonosti nukuttuina öinä ja 
kilpailukunnon laskuna.
     Kokonaisuutena kirja on sopiva sekoitus tieto-



kirjaa, historiateosta ja eräkirjaa. Kirjan ajallinen 
kulku on johdonmukaista esi-isien ajoista nyky-
päivään. Ennakko-odotuksesta poiketen kirja ei 
ollut vain hiihtämistä, vaan siinä käsiteltiin laajasti 
eräkulttuuria ja kaikkea siihen liittyviä taitoja ja 

tapoja. Kirjan lähde- ja viitesivuja on 9, ja myös 
tämä kertoo siitä, kuinka perusteellisesti kirjoittaja 
on paneutunut asiaan. Laaksosen oma vuosikym-
menten kokemus erästelystä näkyy kirjassa. Vain 
omien kokemusten kautta voi neuvoa toisia.

Latu & Polku 1/2017
En ole koskaan hiihtänyt metsäsuksilla, saati 
kumisaappailla. Rehellisesti sanottuna ei ole 
koskaan käynyt edes mielessä. Mutta toisaalta, kun 
asia nyt kerran tuli esille, pitänee varmaan kokeilla.
     Jos ajatellaan tämän maan retkeilykulttuuria, 
sivistyksessäni on ilmeinen aukko. Onneksi sen 
täyttämiseksi on kirjoitettu erinomainen kirja.
     Jouni Laaksosen Umpihankihiihtäjän kirja on 
suomalaisen metsäsuksen ylistyspuhe – ja paljon 
muutakin. Kirja kannustaa retkeilemään vuoden 
ympäri ja poikkeamaan tehdyiltä laduilta 
riippumatta siitä, millä välineillä itse kukin sen 
tekee. 
     Ja kuten monet Laaksosen aiemmista, tämäkin 

on pohjimmiltaan retkeilyopas. Kirjan sisältöä 
rytmittäviin vaelluskertomuksiin kätkeytyy 
enemmän talviretkeilytietoa kuin moneen 
vaellusoppaaseen.
     Teos käsittelee kattavasti myös suksen historiaa. 
Nykymuotoinen metsäsuksi puolustaa paikkaansa 
suomalaisissa oloissa, eikä sitä juuri muualla edes 
tunneta. Siinä missä omat kapeammat sukseni 
suuntaavat useimmiten avotunturiin, Jounin 
maisemia ovat isojen erämaiden jängät, 
metsäisempi Lappi.
     Vaelluskohteille on omistettu lukunsa. Sekin 
puolustaa paikkaansa, sillä perinteiset reittioppaat 
kirjoitetaan lähes yksinomaan kesävaeltajille. 
Talvella maisema ja reitit eivät ole samoja.

arcticspell.blogspot.fi 12.2.2017
Umpihankihiihtäjän kirja ei vättämättä olisi ihan 
ensimmäinen teos, johon tarttuisin ellei kirjailijana 
olisi Jouni Laaksonen. Sunnuntaihiihtelijällä, 
peruskoulun liikuntatuntien verenmaun vasta 
suusta huuhdelleella bloggarilla kun ei 
omakohtaista kokemusta umpihankihiihdosta ole. 
Kiinnostusta kuitenkin sitäkin enemmän, onhan 
perheen nuoriso-osasto innostunut hiihdosta ja 
talviimme on alkanut kuulumaan myös hiihtäen 
tehtyjä retkiä. Kirjailijan nimi sai kuitenkin 
tarttumaan aihealueeltaan vähän vieraampaan 
teokseen. Enkä pettynyt.
     Laaksosen kirjoissa on hienolla tavalla koottu 
aihealueiden ympärille paljon muutakin kuin 
kirjojen nimistä voisi päätellä. Umpihankihiihdon 
kirjassa tämä korostuu. Kirjasta jäi ennen 
lukemista jotenkin vahvasti mieleen viite 
umpihankihiihdon MM-kisoihin, jota toki kirjassa 
käsitellään yhden luvun verran. Pääpaino on 
kuitenkin retkeilyssä. Kirja on todella monipuo-

linen kattaus umpihankihiihdon erilaisista 
ulottuvuuksista aina varusteista reitistöihin ja 
eläinten jäljistä historiaan. Vaikkei koskaan suksille 
nousisikaan, tarjoaa tämä tuhti lukupaketti hienon 
nojatuolimatkan hankien keskelle pohjoisen 
talviseen luontoon. 
     Kirja on myös visuaalisesti erittäin kauniisti 
toteutettu. Arthousen julkaisema kirja on 
tyylikkäästi taitettu, Laaksosen kuvat ovat kauniita 
ja taiton ansiosta kirjaa on miellyttävä lukea. 
Jotenkin myös koko viehättää – kirja on kooltaan 
hiukan tavallisuudesta poikkeava ja siinä kuvat 
pääsevät oikeuksiinsa. 349 sivua tarjoaa varmasti 
jokaiselle talviretkeilystä kiinnostuneelle 
mielenkiintoista luettavaa. Ensimmäinen ajatus 
kirjaa katsellessani olikin, että tämä sopisi tosi 
hienosti myös lahjaksi.
     Kirja saa Arctic Spellin nuotio-arvosanoin täydet 
viisi tulistelupaikkaa. Upea teos sekä sisällöltään 
että ulkoilmeeltään.


