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Karhunkierroksen retkeilyopas - 
ehdoton hankinta
Kun Karhunkierroksen retkeilyopas tuli postissa 
arvosteltavaksi, olin enemmän kuin innoissani. 
Karhunkierros on monellakin tapaa minulle kaikis-
ta rakkain retkeilyreitti. Kun joskus kauan sitten, 
14-vuotiaana, luin Anni Polvan Karhunkierroksesta 
kertovan kirjan "Kumpi vei sydämeni", olin myyty. 
Savonlinnalaistytön oli pakko päästä vaeltamaan 
Karhunkierros, joten rinkka selkään ja peukalo 
pystyyn. Tarinassa on paljon unohtumattomia 
hetkiä muisteltavaksi ja niitäkin kohtia, joita ei 
jälkipolville ihan heti kerrota. Vaan Karhunkierros 
sai minut rakastumaan pohjoiseen luontoon. Ja 
myöhemmin varmaan myös Kuusamon mieheen, 
jolle Karhunkierros oli aivan yhtä rakas.
     Aikanaan läksin Karhunkierrokselle ilman 
karttaa ja koordinaatteja, sydämessäni vain palo 
kokea ja nähdä Kuusamon villi ja upea luonto. 
Kateeksi käy niitä nuorempia polvia, jotka voivat 
ottaa tällaisen oppaan mukaan. Kirjassa on kaikki, 
mitä tällaiselta retkeilyoppaalta voi toivoa: kartat, 

reittikuvaukset, yöpymispaikat ja ohjeet 
Karhunkierrokselle saapumiseen. Ennen kaikkea 
minua ilahdutti kuitenkin kirjasta löytyvät 
Oulangan kansallispuiston erikoiset kasvit, eläinten 
jäljet ja vanhat metsät esiteltyinä. 
     Kirjaan on koottu paljon Karhunkierroksen 
erikoisuuksia kasveista eläimiin ja kirja riittää 
peruspatikoijalle mainiosti kokoomateokseksi ja 
reissussa selailtavaksi. Lisäksi kierreselkä 
mahdollistaa kirjan näppärän kuljettamisen oikea 
kohta avattuna.
     Suosittelen lämpimästi mukaan otettavaksi. Itse 
kierrätän oman kappaleen siskolleni koekäyttöön, 
sillä vanhoihin muistoihin palaaminen sai 
vähemmän patikoineen siskoni sydämessä 
syttymään saman palon kuin minulla aikanaan. 
Jospa kirjan autenttisen koekäytön jälkeen saisin 
lisää kommentteja. Kirja on kuitenkin ehdottomasti 
hintansa väärti (hinta pyörii noin 20-25 € 
ympärillä) ja jokaisen vähemmän (ja enemmänkin) 
Karhunkierroksella kiertäneen hankintalistalla. 
Suosittelen lämpimästi – sekä upeaa 
Karhunkierrosta että patikointia helpottavaa 
opasta.
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Karhunkierros on yksi Suomen suosituimmista 
vaellusreiteistä. Klassikko. Retkeilytoimittaja Jouni 
Laaksonen on kirjoittanut alueelta retkeilyoppaan 
ja tehnyt hyvää työtä. Kirjassa esitellään 20 

erilaista reittiä, mutta vinkataan myös, missä 
kannattaa poiketa polulta, jotta näkee upeimmat 
maisemat tai vesiputoukset. Oppaassa on tarkat 
ulkoilukartat ja kierreselkä, joten se toimii hyvin 
myös karttalaukussa.


