
Kuulumisia ja 
kirjatarjouksia

Hei, retkeilyn ystävä!

Tämä on ollut hieno retkivuo-
si, toivottavasti sinullakin.  
Kesän retkien jälkeen vuo-
rossa oli ruskavaellus syys-
kuun puolivälissä. Haltin suun-
nalla näytti välillä tältä, mutta 
välillä paljon talvisemmalta-
kin... Kuvassa on Pitsus-
köngäs.
   Hyvää talven odotusta ja 
hyviä retkiä sinulle! 

Kuhmossa 8.11.2021
Jouni Laaksonen

Huom! Pidän nykyään paljon luentoja ja etäluentoja retkeilyn eri aiheista. Vilkaise www.iki.fi/jel  Luennot.→

http://www.iki.fi/jel


Kesä 2021 oli superhelteinen. Mahtava oli kuumista päivistä nauttia hiekkarannoilla retkeillen ja järvissä lilluen. Patikoimme monelle eri rannalle, ja välillä 
meloimme perille. Kyllä on elämä mallillaan, kun ilman lämpötila on lähemmäs 30 astetta ja saa istua autiolla luonnonhiekkarannalla takapuoli pohjahiekassa, 
varpaat ja kädet vedenpinnalla kelluen, ja edessä aukeaa maisema äänettömälle järvelle ja sinitaivaalle. Toisaalta muuten en ole suuri kuuman ystävä. 
Kaikenlainen puuhailu, onpa se sitten polttopuiden tekoa, kasvimaan kääntämistä tai patikkavaellusta, on helteellä raskasta. 

Nuoremman tyttären kanssa teimme viikon turneen eteläisempään Suomeen ja yhden tai kaksi päiväretkeä per päivä. Kyllä eivät Suomesta retkikohteet lopu, 
vaikka miten monta vuosikymmentä niitä ahkerasti koluaisi. Taas löytyi minulle uusia, aivan upeita paikkoja, kuten Hitonhaudat, Kulhanvuori, Kammiovuori, 
Pisamalahden linnavuori...



Elokuussa suuntasimme perheen kanssa Lappiin. Meillä on nyt neljän vuoden perinne lasten 
kanssa, että kesällä käydään aina kunnon vaellus. Päiväretkiähän olemme lasten kanssa 
tehneet satoja ja vaelluksiakin sekalaisemmin myös aiemmin, mutta nyt lapset ovat asen-
noituneet siihen, että totta kai kesällä lähdetään vaellukselle. Pyhä-Luoston, Hetta-Pallaksen 
ja Kaldoaivin jälkeen nyt oli vuorossa kaksi eri kohdetta: minä ja 7-vuotias suuntasimme UK-
puiston Paratiisikuruun ja vaimoni patikoi 14-vuotiaan kanssa Kevon reitin.  Se ei ollut yllätys, 
että esikoinen jaksoi hienosti. Eikä sekään, että kuopus jaksoi käydä Paratiisikurussa, mutta 
se hämmästytti, miten helposti hän jaksoi ja halusi kävellä reilun kymmenen kilometrin 
päivämatkoja. Tällä kertaa oli osunut motivointi täydellisesti kohdilleen. :)

11.9. lähdimme ruskavaelluskaverieni Jussin ja Samin kanssa Kilpisjärveltä kohti Haltia. Saimmekin samalle reissulle ruskavaelluksen sekä ensilumivaelluksen! 
Kilpparilla, Tsahkalilla ja Saarijärvellä oli upea ruska. Toisena aamuna teltat olivat kuurassa ja taivas sininen. Päivän mittaan kuitenkin pilvistyi, ja kun kolmas aamu 
koitti Kuonjarjoella, oli täysi lumimyrsky. Lunta tuli päivän mittaan 10-15 senttiä, ja Pitsusjärven tuulipussi sojotti vaakasuorassa. Sitten oli taas pari sateetonta ja 
tyynempää päivää, ja saimme ihailla lumen kuorruttamaa Haltia. Parhaimmillaan kinospaikoissa sai kahlata yli polven syvyisessä hangessa, mutta toki keskimäärin 
lunta oli vain ehkä sen 15 senttiä. Paluumatkalla kävin bongaamassa Bihčosjávrin ja Bierfejávrin kivistä ladotut porojen erotuskaarteet. Vaikuttavia! Meekolle asti oli 
upeaa ruskaa, mutta sitten tuli taas myräkkäpäivä ja lunta riitti Saarijärvelle laskeutumiseen saakka. Lumiraja oli noin 750-800 metrissä. Tavallinen reissu ei aina jää 
mieleen, mutta erikoisempi jää! – Ehkä tapasinkin jonkun teistä vastaanottajista Haltin suunnalla? Olihan meitä monta porukkaa siellä liikkeellä.



Ostaminen
Jos haluat ostaa kirjan tai kirjoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
jouni.laaksonen@iki.fi. Kerro, mitä kirjoja haluat ostaa ja anna postiosoit-
teesi sekä puhelinnumerosi (Postia varten). Kerro myös, haluatko kirjaan 
tekijän omistuskirjoituksen tai pelkän nimmarini. Jos et mainitse näistä 
mitään, en kirjoita mitään. Tässä mainittuihin hintoihin lisätään postikulu:
–alle 250-grammaiset kirjeenä 3,70 euroa (pelikortit ja Karhunkierros) 
–muut on halvinta lähettää pakettina, joka maksaa yhdeltä kirjalta yleensä 
5,90 euroa ja useamman kirjan tilauksilta 6,90 euroa

Kaikista kirjoista löytyy runsaasti lisätietoa osoitteessa www.iki.fi/jel. Tässä 
kirjeessä mainitut tarjoushinnat ovat voimassa jouluun asti, sen jälkeen 
palataan taas nettisivujeni hintoihin. Jos tilaat kirjoja lahjaksi, varaa 
riittävästi aikaa postin kulkuun. Jos menekkiä on, saatan joutua tilaamaan 
joitakin kirjoja lisää kustantajilta ja siihenkin menee aikaa.

Lapsiperheen retkeilyopas, Karttakeskus 2014: 
ovh 27,90 e, nyt 5 euroa.

Retkeilijän kansallispuistot, 10. päivitetty painos, 
Otava 2021: ovh  33,90 euroa, nyt 20 euroa. 
Mukana ennakoivasti myös Sallatunturi.
”Retkeilijän kansallispuistot on inspiroiva ja taidolla
tehty opas Suomen kansallispuistoihin.” 

Karhunkierros retkeilyopas, Karttakeskus 2016:
ovh 24,90 e, nyt 20 euroa.

Hanki hohtava alla – Umpihankihiihtäjän kirja, 
Art House 2017: ovh 36,50 euroa, nyt 20 euroa.

Suomen autiotuvat, Karttakeskus, päivitetty 2020:
ovh  32,90 euroa, nyt 20 euroa. (Tämä ei ehdi isänpäiväksi)

Hiking in Finland, Karttakeskus 2019, 304 sivua:
ovh  29 euroa, nyt 20 euroa.

Kiilopää, Calazo 2020:
ovh  29,90 euroa, 
nyt 20 euroa.
Samassa paketissa 
96-sivuinen opaskirja
ja ulkoilukartta 
1:50 000/1:25 000.

Pohjois-Suomen vaellusreitit, Minerva 2020, 
328 sivua: ovh  26 euroa, nyt 20 euroa.
”Pohjois-Suomen vaellusreitit on erinomaisen
kattava opas. – –  Tunnelmallinen kuvitus lisää 
reittien houkuttelevuutta. Teos on kuin tilaustyö 
ulkoilun ja retkeilyn kokiessa uutta renessanssia.”

”Harvoin tapaa näin kätevässä pikku oppaassa näin paljon oleellista 
tietoa. Nappisuoritus.” 

Suomen kansallispuistot -pelikortit, 
Karttakeskus 2021: ovh 7,50 euroa, nyt 5 euroa.
Jos haluat kattavat tiedot kansallispuistoista, osta 
Retkeilijän kansallispuistot. Mutta jos pelkkä kuva 
ja pari numerotietoa per puisto riittävät, niin tässä 
oivat pelikortit!

Vaellustarinoita – Askeleita luontoon, 
Minerva kesäkuu 2021, 392sivua: 
ovh  25 euroa, nyt 20 euroa. 
”Luin kirjan yhdeltä istumalta!”
”Teos sopii niin nojatuoliretkeilijälle kuin virikkeeksi 
retkiä suunnittelevalle.”
"Parasta kirjassa on jokaisesta lauseesta huokuva innos-
tus retkeilyä ja luontoa kohtaan. Innostus on vieläpä 
tarttuvaa laatua. Nyt ulos: polut kutsuvat!"
(Huom! Tämä kirja on saatavissa myös ääni- ja e-kirjana, 
tosin ei minulta, katso kauppa.minervakustannus.fi.)
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