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Tunturilatu 3/2020
Jouni Laaksosen uutuus Retkeilyopas &
tunturikartta Kiilopää on paljon sivulukuaan
laajempi tietopaketti Koilliskairaan mieliville.
Pelkästään lisätieto-viittaukset läpikahlaamalla
saa kulumaan illan jos toisenkin.
Teoksen alkupuolella on tiivis tietopaketti
retkeilyn historiasta, alueen luonnosta ja retkeilypalveluista sekä retkeilyetiketistä kansallispuistossa. Luontokohteita ja retkeilyreittejä
esitellään yksityiskohtaisine maastokuvauksineen niin uraansa aloitteleville retkeilijöille
kuin jo enemmän kairaan kulkeneille.
Opaskirjan keskuspaikka on Suomen Latu
Kiilopää, josta löytyy monipuolisesti palveluita
päiväretkeläisille sekä suoraan tunturiin
nousevat polut puiston takamaille mieliville

kaukovaeltajille.
Kirja todistaa hienosti, että aina ei tarvitse
lähteä kauas, sillä ihan lähialueiltakin löytyy
uskomattoman hienoja luontokohteita: Kiilopään lähiympäristöstä löytyy katseltavaa viikoiksi. Erimittaiset teemareitit sopivat yhtä
hyvin kesäpatikointiin tai talviretkeilyyn vaikkapa lumikenkäillen.
Oppaassa on reittikuvaukset sekä merkityille
reiteille että näiden ulkopuolisille vaihtoehdoille. Pakettiin kuuluu hyvä retkeilykartta,
joka kannattaa pitää käsillä teosta lukiessaan,
sillä esitellyt luontonähtävyydet ja retkeilyrakenteet on numeroitu kartalle. Vedenkestävä
ja repeämätön kartta on helppo ottaa retkelle
mukaan.
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retkikohteet, joita löytyy kaikkiin ilmansuuntiin. Tällä tavoin päiväretkeilijästä voi kouliutua yhä pitempien ja haasteellisempien reittien
vaeltaja. Kohtuullisen turvalliset reitit ohjaavat
vaeltajaa vähin erin kauemmas, Anterinmukkaan saakka.
Oivaltavasti kirjoittaja muistuttaa kaikkien
virallisten kohteiden ulkopuolella olevan hienoja maastokohteita. Tylsää neliökilometriähän ei erämaassa olekaan!
Laaksonen ei sorru myöskään vähättelemään
vaaroja, joita voi sattua erityisesti talviretkeilyssä.
Opas sisältää ytimekästä tietoa UK-puiston
Inarin ja Sodankylän puoleisista osista auttaen
samalla ymmärtämään alueen historiaa. Oppaassa on myös taustatietoa alueen varhaisemmista vaiheista nykyiseen historiantietoon tukeutuen, mm. Kiilopään nimen etymologiasta,
jonka mukaan nimen kuuluisi olla Kyläpää.
Harvoin tapaa näin kätevässä pikku oppaassa
näin paljon oleellista tietoa. Nappisuoritus
Jouni Laaksoselta ja Suomen Ladulta.

Uusi erinomainen Kiilopään opas on
ilmestynyt
Yhteispaketissa ilmestynyt Kiilopään retkeilyopas ja tunturikartat Kiilopään lähialueista ja
Koilliskairasta nelostieltä Anterinmukkaan
saakka on erinomainen kokeilu yhdistää
samaan kansioon mielenkiintoista tietoa UKpuiston retkeilijälle sekä mainiot säänkestävät
kartat.
Kirja & karttapaketin kustantajalla on ollut
todellinen onni saadessaan paketin kirjoittajaksi alan johtava osaaja, Jouni Laaksonen.
Laaksonen johdattaa kulkijaa tehokkaasti
alueen retkikohteille ja reiteille. Teksteissä
vilahtelevat nimet on numeroituina löydettävissä kartoilta. Tämä auttaa varsinkin aloittelevaa päiväretkeilijää löytämään mm. Kiilopään lähiympäristön upeat kurut, joista Suomen Ladun entinen toiminnanjohtaja Tuomo
Jantunenkin on kirjoittanut ylistävästi
blogeissaan.
Tekstit kuljettavat retkeilystä innostunutta
löytämään Kiilopään lähialueen upeat päivä-

Erä-lehti 6/2020
Kiilopäältä aukeaa suuri Saariselkä

Calazon julkaisusarja täydentyy
retkeilyoppaalla & tunturikartalla nimeltä
Kiilopää. Oppaan teksteistä vastaa Jouni
Laaksonen. Nimi hieman hämää, sillä sekä
Retki-lehti 4/2020
Uusi opas Urho Kekkosen kansallispuistoon

Koilliskaira, itäkaira, Saariselkä. Nimet ovat
tuttuja ja houkuttelevia kaikille Lapissa
vaeltaneille. Urho Kekkosen kansallispuisto
ympäristöineen ja Kiilopää sen rajalla ovatkin
erinomainen kohde niin päiväretkiä
harrastaville kuin pitkiä erämaavaelluksia
tekeville.
Jouni Laaksonen on palkittu ja ammattitaitoinen tietokirjailija, joka tuntee UKK-puiston
hyvin. Calazon uudessa kirjassa hän esittelee
Koilliskairan pohjoispuoliskon patikka- ja
hiihtoreitit. Kiilopää on oppaan keskuspiste,
sillä se on paras lähtöpaikka Urho Kekkosen
kansallispuistoon.
Kirjan punainen lanka ovat reitit. Laaksonen
käy läpi järjestyksessä suosittelemansa päiväretket, vaellusreitit, hiihtoretket ja hiihtovaellukset.
Ilahduttavasti hän esittelee myös merkitsemättömiä polkuja pitkin kulkevia reittejä,
joista pisin on Lumikurun kierros, peräti 125
kilometriä.
Kirjaan liittyvällä kartalla reitit esitetään
kätevästi omalla tunnusvärillään.

kartalla että kirjalla voi haravoida Kiilopään
lisäksi lähes koko UK-puiston. Värikoodatut
reitit on painettu vedenkestävälle kartalle
Anterinmukkaan asti. Päiväretkiltä on helppo
aloittaa.

