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outdoorfamily.fi 17.6.2019 
Kirjavinkki kaikille lasten kanssa retkeileville: 
Jouni Laaksosen kirjoittama Lapsiperheen 
retkeilyopas!
     Kyseessä on ihan loistava kokoelma vinkkejä 
lapsille(kin) sopivista retkikohteista eri puolilta 
Suomea.

Poikkeuksellisen palkitseva retkikirja
Kirja on jo muutaman vuoden vanha, mutta itse 
bongasin sen vasta jokunen viikko sitten – ja 
vaikutuin välittömästi. Olen haalinut 
kirjahyllyymme lukuisia retkeilyoppaita ja 
kolunnut netin retkisivustoja suurella innolla. 
Tästä huolimatta tämä pieni retkeilyopas onnistui 
hurmaamaan itseni ensinäkemältä.
     Kirjan alussa on muutaman aukeaman 
mittainen, tiivis infopaketti siitä, mitä kaikkea 
kannattaa huomioida retkeillessä lasten kanssa 
(riittävän väljä aikataulu, varavaatteet, eväät jne.). 
Tämän jälkeen siirrytään tutustumaan 80 
poikkeuksellisen hienoon retkeilyreittiin, joita on 
poimittu mukaan niin etelästä kuin pohjoisesta, 
niin idästä kuin lännestä, niin rannikolta kuin 
sisämaastakin.
     Kullekin kohteelle on varattu oma selkeä 
aukeamansa. Vasemmalla sivulla on alueen 
suunnistuskelpoinen kartta, johon on merkitty 
laavut, WC:t, tulipaikat jne. Oikeanpuoleinen sivu 
on varattu kunkin reitin sanalliseen esittelyyn. 
Mukana on myös reittien tarkat pituudet, 
koordinaatit, saapumisohjeet sekä mm. lähialueen 
kiinnostavat kohteet. Lisäksi symbolimerkein on 
kerrottu mm. alueen mahdollinen esteettömyys, 
kahvilat, kodat yms.
     Jokaisen reitin yhteyteen on myös kirjattu 
verkkosivu, josta voi käydä lukemassa lisätietoja 
kohteesta. Ja tämä kannattaa ilman muuta tehdä, 
paitsi lisätietojen vuoksi, myös siksi, että viidessä 
vuodessa alueilla voi olla tapahtunut suurtakin 
kehitystä (vrt. esim. Porkkalanniemi).
     Reitit on jaoteltu kirjassa maakunnittain, ja 
kunkin luvun alussa on myös paikkojen sijainnit 
näyttävä ote maantiekartasta. Erittäin 

havainnollista!

Ansioituneen retkikirjailijan ja -toimittajan 
taidonnäyte
Jouni Laaksonen on eräopas sekä pitkän linjan 
retkitoimittaja ja -kirjailija. Hän on kirjoittanut 
mm. useita retkeilyyn liittyviä opaskirjoja sekä 
lukuisia retkiartikkeleita eri medioihin. Lisäksi 
hänen oma lapsensa oli tämän Lapsiperheen 
retkeilyoppaan julkaisemisen aikaan 
ekaluokkalainen.
     Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että Laaksonen 
on onnistunut kokoamaan näin havainnollisen, 
näin käytännöllisen ja näin innostavan retkikirjan 
lapsiperheille.

Kätevä kierremalli ja näppärä koko
Oman plussansa ko. kirjaan tuo sen käteen sopiva 
koko sekä näppärä kierremalli, joka mahdollistaa 
sen, että kirjaa viitsii tarvittaessa kantaa mukanaan 
myös retkillä – ja hyödyntää näin sen tarjoamia 
karttoja reittisuunnittelun lisäksi myös 
konkreettisesti maastossa.

80 maamme parasta reittiä
Kun huomioi Laaksosen vahvan retkeilytaustan, voi 
olla aika vakuuttunut, että kirjaan valitut 80 
retkireittiä todellakin lukeutuvat maamme 
parhaisiin. Ja jos tarkastelee vaikkapa sitä, että 
Uudeltamaalta mukana ovat mm. kaksi omaa 
suosikkiani, Porkkalanniemi ja Meiko, voi olla 
entistä varmempi siitä, että valitut kohteet ovat 
todellakin käymisen arvoisia.
     Ja kun Lapistakin on päässyt mukaan 
rakastamani Sulaojan luontopolku, en malta 
odottaa tutustumista myös meille ennestään 
tuntemattomiin kohteisiin! Vai mitä sanot mm. 
Kelventeestä ja Jurmosta, Valkmusan soista ja 
Yyterin luontopoluista? Ja jos loputkin kirjan 
kohteet ovat tätä luokkaa, taitaa tästä opuksesta 
riittää vinkkejä pitkäksi aikaa kotimaassa 
matkailtaessa.



arcticspell.blogspot.fi 28.10.2014: 
Lapsiperheen retkeilyopas – 
viiden tähden hankinta
Karttakeskuksen vuonna 2014 julkaisema ja Jouni 
Laaksosen kirjoittaman Lapsiperheen retkeilyopas 
ilahdutti minua suunnattomasti ilmestyessään. 
Niin vähän suomenkielistä kirjallisuutta on julkais-
tu lasten kanssa retkeilystä (mielestäni ei siis ollen-
kaan) ennen tätä teosta. Ajatus kirjan hankkimises-
ta kuitenkin unohtui kiireisen syksyn hulinoissa, 
mutta Savonlinnassa syyslomalla kirjastoon eksyes-
säni kirja odotti minua uutuuksien hyllyssä. Päätin 
tutustua kirjaan ensin kirjastoversiona, jonka jäl-
keen tekisin päätöksen hankinnasta.
     Kirjassa ensimmäisenä huomioni kiinnitti mu-
kavan kompakti koko (sopii reppuun matkaan) ja 
mukava kuvitus (kettu joka seikkailee lapsiperheen 
mukana eri kohteissa). 
     208-sivuinen opus jakautuu selkeästi kahteen 
osaan. Ensimmäisessa osassa (sivut 1-19) kerrotaan 
lyhyesti retkeilystä yleensä. Mukana on lyhyesti 
retkeilyn turvallisuuteen ja varustukseen liittyviä 
perusasioita.  
     Loppuosa kirjasta (sivut 20- 208) on lapsiper-
heille sopivien retkikohteiden esittelyä. Jos joku 
odottaa saavansa kattavan listan kaikista Suomen 

retkeilyreiteistä käsiinsä pettyy - niin epärealistista 
toivetta ei luonnollisesti edes pysty toteuttamaan. 
Kyseessä on retkeilyideoiden ja erilaisten mahdolli-
suuksien esittely. Erityisesti kiitän kuitenkin kaik-
kien maakuntien kohteiden tasapuolista esittelyä. 
Myös pohjoinen Suomi (Kainuu, Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa) on otettu mukaan. Yhteensä 24 koh-
detta 80 esitellystä kohteesta on tältä alueelta ja jo 
se saa minut rakastumaan tähän kirjaan!
     Kaikkien maakuntien mahdollisuuksien ja eri 
vuodenaikojen retkeilyn huomioiminen tekstissä 
on suuri saavutus. Lisäksi jokaisesta kohteesta on 
olemassa reittikartta sekä linkki verkkosivuille, 
josta on saatavissa lisätietoa. Tällaisen oppaan 
kanssa kelpaa kyllä aloitella retkeilyharrastusta. Ei-
kä sen hankinta mene todellakaan hukkaan vaikka 
osan esitellyistä kohteista olisi jo kiertänytkin.
     Plussat:
+Kirja on edullinen hankinta ja tuo uusia ideoita 
retkien suunnitteluun
+Itselleni päällimmäiseksi jäi idea retkiluistelusta 
vanhempieni kotiseudulla - menee tulevaisuudessa 
varmasti toteutettavien kokemusten joukkoon
+Hyvät kartat ja koko Suomen tasapuolisesti 
kattava retkeilyalueiden esittely
+Hauska kuvitus ja helppo luettavuus

Erä-lehti 11/2014:
Perheellistyminen pakottaa yleensä ihmiset 
katsomaan asioita pienemmässä mittakaavassa. Se 
mikä sopii aikuiselle, ei välttämättä ole lapsesta 
kivaa.
   Vaellusoppaiden kirjoittajana kunnostautunut, 
pitkien ja hirvittävän pitkien vaellusten ekspertti 
Jouni Laaksonenkin on joutunut hidastamaan 
vauhtia ja tutkimaan ympäristöä lapsen silmin.
   Tutkimusmatkan tulos on Lapsiperheen 
retkeilyopas, joka jakaa perheellisten käyttöön 80 
eri retkikohdetta Uudeltamaalta Lappiin.
   Kohteiden kuvausten lisäksi kirjan parasta antia 

ovat kartat. Kirjan perusteella retkeille 
uskaltautuvien ei nimittäin tarvitse hankkia 
yhteenkään kohteeseen erillistä karttaa. Kohteille 
pystyy suunnistamaan 17 x 17-senttisten (kirjan 
sivun koko) karttojen avulla.
   Kartat ovat pääosin mittakaavassa 1:20 000, 
joten niillä pystyy tarvittaessa poikkeamaan 
helposti reitiltä, jos lähellä näkyy mielenkiintoista 
tutkittavaa. Kompassio on kuitenkin syytä ottaa 
mukaan. 
   Kierreniskan ansiosta sivut pysyvät auki 
pingottamatta.

Retki-lehti 5-6/2014:
Lapsiperheen retkeilyopas on Jouni Laaksosen 
tekemä erinomainen kirja Suomen parhaista 
päiväretkikohteista. Selkeä kuvaus, tarkka 

reittikartta ja kaikki muu tarvittava jokaisesta 
esitellystä paikasta on yhdellä aukeamalla. 
Helppokäyttöisen kierreselkäisen oppaan kohteet 
soveltuvat lähiretkeilyyn kaikenikäisille.



Latu & Polku 3-4/2014:
Monissa perheissä päätetään juuri nyt 
kesälomaohjelmasta. Kovin vääntö käytäneen siitä, 
mennäänkö tänä vuonna Lintsille vai 
Särkänniemeen. 
     On sääli, että suomalaiset luontokohteet – 
toisenlaiset elämyspuistot – eivät näyttäydy 
vaihtoehtoina perhelomaa suunniteltaessa. 
     Osittain syy voi olla se, että kohteista ja 
retkeilymahdollisuuksista ei tiedetä.
     Nyt sekin puute on korjattu.
     Jouni Laaksosen Lapsiperheen retkeilyopas 
esittelee – ja samalla “brändää” – 80 
päiväretkikohdetta eri puolilta Suomea.
     Tällaista opusta on kaivattu, ainakin meidän 
perheessä. Lyhyitä ja helppoja kohteita, joihin voi 

lomamatkalla tutustua myös pikkulasten kanssa. 
Vinkkejä. Suosituksia. Ja tietysti tarkat kartat.
     Kohteet ovat lapsipereille suunnattuja, mutta 
toki kirja sopii lapsettomillekin päiväretkeilijöille.
     Laaksonen esittelee omat suosikkinsa 
aukeamittain. Mukana on tarkka kohdekartta 
reitistä palveluvarustuksineen, lyhyt esittely ja 
kuva.
     Laaksonen on valinnut kohteet mahdollisimman 
tasaisesti ympäri maata, ja työ on tehty 
asiantuntevasti.
     Kirjaa lukiessa ei voi kuin nyökytellä: tämän 
kohteen minäkin olisin omilta kotikulmiltani 
valinnut mukaan.

Voima-lehti 6/2014:
Mars metsään!
Arvostelussa Jouni Laaksosen kirja Lapsiperheen 
retkeilyopas.
     Luonnon kunnioittamiseen ja ympäristövastuul-
lisuuteen kasvaa parhaiten, jos saa jo lapsesta asti 
kiipeillä kalloilla, leikkiä metsissä ja kirmailla 
niityillä. Kesämökin pihapiiri tai kerrostaloalueen 
lähimetsä tarjoavat kiinnostavaa tutkittavaa ja 
sopivia paikkoja pienille evästelytuokioille, mutta 
oikeaan retkitunnelmaan pääsee, jos myös patikoi 
jokusen kilometrin.
     Jos malttaa jättää kiireen kotiin, lapsen kanssa 
retkeily on hieno kokemus. Poluille ei tulla niele-
mään kilometrejä, vaan nauttimaan luonnon tuok-
suista, äänistä, valosta ja väreistä.
     Lapselle ja lapsenmieliselle retken kohokohta ei 
välttämättä ole patikoinnin päämääräksi määritelty 
nuotiopaikka tai komea jyrkänne, vaan vaikkapa 
polun varrelta löytynyt kivankarhea karahka, uutte-
ran muurahaisen tapaaminen tai kevätpuron soli-
nan kuuntelu.
     Onnistuneen retken ykkösasia on riittävän väljä 
aikataulu, mikä on paljolti kiinni patikkamatkan 
pituudesta. Itse kävelevien lasten vauhti ja tottu-
neisuus metsässä kävelyyn toki vaihtelee, mutta 
alle kouluikäisten kanssa leppoinen päiväretki on 
maksimissaan noin viisi kilometriä.
     Mukavan mittaisia päiväretkikohteita löytyy 
Jouni Laaksosen kirjoittamasta Lapsiperheen 
retkeilyoppaasta. Näppärästi reppuun mahtuvassa 
kierreselkäisessä kirjassa esitellään 80 
retkikohdetta ympäri Suomea.
     Valikoima on todella monipuolinen. Laaksonen 
antaa hyvien kohdekarttojen ja selkeiden kuvaus-
ten avulla vinkkejä erilaisista metsäkohteista, sois-

ta, saarista ja tuntureista. Kirjassa keskitytään 
patikointimahdollisuuksiin, mutta kannustetaan 
retkeilemään myös pyöräillen, meloen ja hiihtäen.
     Koko Suomen kattava opas sisältää luonnolli-
sesti rajallisen määrän lukijan omilla lähitienoilla 
sijaitsevia kohteita. Toisaalta kirjan vinkit voivat 
tuoda uusia ideoita kotimaanmatkailuun, ja voihan 
oppaasta löytyä mummolan tai kaukana asuvan 
ystäväperheen lähistöllä sijaitseva houkutteleva 
retkipaikka.
     Laaksosen edellinen kirja Retkeilijän opas 
(Otava 2013) sisältää laajan luvun lasten kanssa 
retkeilyn tietotaidosta. Myös uutuuskirjan johdan-
toluvussa on tiiviissä muodossa runsaasti käyttö-
kelpoisia vihjeitä koko perheen retkiharrastukseen.
     Luontoseikkailu alkaa jo sopivan retkikohteen 
valitsemisesta ja retkeen valmistautumisesta. 
Ainakin isommat leikki-ikäiset voivat olla mukana 
esimerkiksi eväiden tekemisessä. Mikään ei voita 
kannonnokassa nautitun, itse voidellun voileivän 
makua.
     Luonnonympäristö rauhoittaa sekä lasta että 
aikuista, ja retkellä tuskin tarvitaan erityistä viih-
dykettä tai kannustusta. Väsähtämisen varalta fiksu 
kuitenkin varaa takataskuun mieltä virkistäviä 
sanaleikkejä ja kehoa voimistavaa välipalaa.
     Tärkeintä tietysti on, että retkellä on kaikilla 
kivaa ja seikkailusta jää porukalle hyviä muistoja. 
Aikuisen tehtävänä on suunnitella retket niin, ettei 
kenellekään tule vilu tai nälkä. Silloin metsä kutsuu 
sekä pientä että isoa kulkijaa uudemmankin 
kerran.
     Jouni Laaksonen: Lapsiperheen retkeilyopas. 
Karttakeskus 2014. 208 s.
     5 tähteä.



www.ulkoilunmaailma.com 8.6.2014:
Kun kuulin ensimmäisen kerran, että Jouni Laak-
soselta on tulossa kirja lasten kanssa retkeilystä, 
olin hyvin innoissani ja luottavainen. Itse elän juuri 
tätä aikaa, jolloin mietitään mennäkö vai eikö men-
nä ja minne mennä. Tiedän Jounin taustat retkei-
lyssä sekä opaskirjallisuudessa, joten odotukset 
voisi huoletta asettaa korkealle tasolle. Kyllä kan-
natti odottaa, sillä kirja on oikeastaan juuri sitä 
mitä luvataan; opas päiväretkeilyyn sekä retkeilyyn 
pienten lasten kanssa.

     Kirjan ajatuksena on antaa vinkkejä jo vasta-
syntyneen vauvan kanssa tehtäville pienille päivä-
retkille mutta myös melontaretki hiukan vanhem-
pien lasten kanssa onnistuu hyvin kirjan avustuk-
sella. Kaikki kirjassa esiteltävät kohteet sopivat 
tietenkin myös muille retkeilijöille sekä pituutensa 
puolesta myös iäkkäämmille retkeilijöille.
     Kartta on riittävä retken suunnittelun 
tekemiseen sekä kohdekuvaukset ajo-ohjeineen 
antavat tarvittavat vinkit onnistuneen päiväretken 
tekemiseen.

Suomen Luonto 5/2014:
Iiris Kalliola & Lasse J. Laine: Suomen lasten 
retkeilyopas (Otava 2014),
Jouni Laaksonen: Lapsiperheen retkeilyopas 
(Karttakeskus 2014)
Otavan ja Karttakeskuksen julkaisemat tuoreet 
lasten retkeilyoppaat täydentävät mukavasti 

toisiaan. Kalliolan ja Laineen Suomen lasten 
retkeilyopas antaa vinkkejä eri vuodenaikojen 
retkeilyyn ja Laaksosen Lapsiperheen retkeilyopas 
esittelee Suomen parhaita päiväretkikohteita 
lapsiperheen näkökulmasta. Valinnan varaa on 
lintutorneista erämaapolkuihin. (5 / 5 tähteä.)

Kainuun Sanomat 1.6.2014:
Opas kädessä, melkein retkellä!
Tänä kesänä meidän perhe käy luontoretkellä eikä 
vähiten Jouni Laaksosen Lapsiperheen retkeily-
oppaan ansiosta.
   Lupaus on melkoinen, sillä tavallisesti vain uim-
me kesäpäivät pääksytysten, kierrämme jonkun 
huvipuiston ja vietämme aikaa jäätelöä nuoles-
kellen.
   Pelkkä ajatuskin karttojen tuijottamisesta, retken 
suunnittelusta ja sopivien kamppeiden ja eväiden 
pakkaamisesta on väsyttänyt. Kuka jaksaa hankkia 
hyttyshuppuja, kun senkin ajan voi viettää 
tekemättä juuri mitään?
   Mutta Laaksonen kirjoittaa: ”Kesäretkille ei tar-
vitse kurvata retkeilykaupan kautta, vaan oman 
vaatekaapin sisällöllä tulee hyvin toimeen.”
   Laaksonen opastaa jättämään kunnianhimoiset 
suunnitelmat kotiin ja suuntaamaan lasten kanssa 
luontoon ajan kanssa ja vain lyhyt reitti kiertäen. 
Sopiva matka on kilometrin, korkeintaan neljän 
mittainen.
   Opas esittelee 80 lapsiperheelle sopivaa retki-
kohdetta ympäri Suomen. Sellaisia löytyy vaikka 
Helsingistä, metromatkan päästä keskustasta.

   Kaikista kohteista on kartat paikan päälle 
saapumiseksi ja päiväreitin kulkemiseksi. Muita 
karttoja tai opuksia ei tarvita. Lisäksi Laaksonen 
kuvailee jokaisen retkikohteen erityispiirteitä, 
kertoo minkä tasoinen ja mittainen reitti on, voiko 
sen kulkea lastenvaunujen kanssa, onko käymälää 
ja, missä tauon voi viettää. Aukeamat ovat selkeitä, 
juuri sellaisia kuin montaa asiaa yhtä aikaa 
toimittava pikkulapsen vanhempi toivoo.
   Laaksosen opas on ainoa lajiaan, sillä tiettävästi 
muita lapsiperheille tarkoitettuja retkikohde-
oppaita ei ole. Kirja täyttää tarpeen mainiosti.

Iiris Kalliolan ja Lasse Laineen Suomen lasten 
retkeilyopas (Otava 2014) on lähes vastakohta 
Laaksosen oppaalle.
   Kalliola ja Laine esittelevät Suomen luontoa ja 
ilmiöitä vuodenaikojen mukaan. He kertovat, mitä 
aarteita luonnosta voi milloinkin löytää, vinkkaavat 
miten varustautua ja opastavat, miten retkestä saa 
rakennettua oikean luontoseikkailun. Yhtään retki-
kohdetta opas ei esittele.
   Siksi kaksikon opas pitäisi panna samaan rep-
puun Laaksosen oppaan kanssa. Melko pienikokoi-
set kirjat täydentävät hyvin toisiaan.

outa.fi 1/2014
Lapsiperheen retkeilyopas soveltuu päiväretki-
oppaaksi kaikille retkeilijöille, vaikkakin se on 
suunnattu erityisesti lapsiperheille. Kuvat, kartat ja 
tekstit esittelevät 80 erilaista pääasiassa alle viiden 
kilometrin mittaista merkittyä reittiä kaikkialla 
ympäri Suomea. Oppaan alussa luku Lapsen kanssa 
retkelle antaa vinkkejä siitä, mitä lasten tai miksipä 
ei kaiken ikäisten kanssa liikkuvan kannattaa ottaa 
huomioon retkeä suunnitellessa.
+ Opas on täsmällinen, huolellisesti tehty, selkeä, 
kaunis ja hyvin taitettu. Kuvitus on tarkoituksen-
mukaista, kauniit kuvat kertovat lisää kohteista.
+ Kohteista ei tarvitse hankkia lisäkarttoja. Oppaan 
tie- ja maastokartat riittävät niin perille löytämi-
seen kuin maastossa kulkemiseen.

+ Reitit ovat kuvattu tarkkaan. Ne on määritelty 
vaativuuden mukaan helppoihin, keskivaativiin, 
vaativiin tai sopivatko ne kenties lastenvaunujen 
kanssa kuljettavaksi – tai miksipä ei rollaattorilla 
tai pyörätuolilla?
+ Oppaassa esitellään erilaisia kohteita, tarjolla on 
esim. harjupolkuja, pitkospuita, 
hiekkarantakohteita, ja erityisiä kohteita kuten 
hiidenkirnuja tai vesiputous. Lisäksi opastetaan 
hiihto-, pyörä-, melonta- ja laivaretkiin sekä pariin 
erilaiseen telttaretkeen.
+ Wire-sidonta, eli kierresidonta helpottaa käyttöä 
ja oppaan paperi on tarkoituksenmukaista, 
normaalia vahvempaa.
+ Hyvä lahjakirja.



sininenkeskitie.blogspot.fi 27.5.2014:
Supervinkki kesäretkille: Lapsiperheen 
retkeilyopas
Kun huomasin, että Karttakeskus oli julkaissut 
valokuvilla kuvitetun, Jouni Laaksosen Lapsi-
perheen retkeilyoppaan (2014), pyysin sen heti 
blogiini esiteltäväksi. Kuten moni blogiani seuran-
nut tietääkin olen kovasti lasten ulkoilun ja liikun-
nan puolella ja vaikka itsekin olen varsin urbanisoi-
tunut pelkurimutsi, yritän välillä pitää lapsiani 
perusarvojen äärellä. Minusta on hyvä opettaa 
lapselle kestävämpiä arvoja kuten luonnon ja 
ympäristön arvostusta, sillä ilman luontoa ei 
meitäkään ole olemassa.
   Retkeilyyn erikoistunut tietokirjailija ja vapaa 
toimittaja Jouni Laaksonen kuvaa alkusanoissaan 
ihanan tavallisesti, kuinka vauvan synnyttyä teki 
mieli hetkeksi käpertyä kotiin ihastelemaan 
vastasyntynyttä mutta sitten mieli jo maailmalle. 
Kirjassa kerrotaankin perheen retkeilleen todella 
laajasti päiväretkistä viikkoretkiin ja Laaksonen on 
itse retkeillyt kaikki kirjassa esiteltävät kohteet. 
   Lapsiperheen retkioppaaseen Laaksonen on 
koonnut 80 maakunnittaisesti esiteltyä luonto-
retkikohdetta. Vinkit kattavat siis Uudestamaasta 
Lappiin, sisältäen noin 5-10 retkimahdollisuut-
ta/maakunta. 
   Kirja esittelee retkeilyä matalalla kynnyksellä 
ihan vasta-alkajille, eli jopa lastenvaunuilla 
kuljettavia parin kilometrin (allekin) reittejä, jotka 
voivat olla hyvin lähellä kaupunkioloja. Mukana on 
myös tottuneemmalle keskivaativia ja vaativiakin 
reittejä. Kesä on mitä parhainta aikaa tehdä näitä 
pikkuretkiä lähimaastossakin, kun vaan katsoo 
aamulla kivan ilman, pakkaa pikkuisen perusjuttu-
ja mukaan ja eikun menoksi! Eikä ole kukkaroja 
rasittavia pääsymaksuja, jonotteluja kesähelteessä, 
mutta sitäkin enemmän kokemuksia, ihmettelyä, 
yhteistä aikaa ja liikuntaa.
   Laaksosen kirja innostaa lapsiperheitä retkeilyyn 
ja into tarttui minuunkin. Olemme lähdössä kesä-

lomaretkellemme Lapin suuntaan ja olen miettinyt, 
että eläintarhan, museoiden ja joulupukin lisäksi 
matkaan tulisi löytää hyvä pikkuinen parin kilo-
metrin "vaellus", jossa lapsemme näkisivät paikal-
lista metsää (ja itikoita). Löysinkin kirjasta pari 
reitillemme osuvaa retkikohdetta, joista ainakin 
yhdelle menemme. Lisäksi aion ihan varmasti käy-
dä kesäretkillä mökkimaisemissa ja omalla kotiseu-
dullakin. Ilokseni huomasi mukana olevan myös 
joitakin meille jo tuttuja kohteita mutta samalla 
huomasin, että aijaa tuonnehan pääseekin tuota 
kautta, joten seuraavalla kerralla voin ottaa lapseni 
mukaan luontopolulle, jonka luulin olevan heille 
liian pitkän kävelymatkan päässä! Näitä luonto-
retkikohteita (kuten muitakin lapsikohteita) on 
minusta rasittavaa etsiä netistä, jossa tietoa on 
äärettömästi. Parasta on kuulla hyviä vinkkejä 
muilta, jotta kuulee todella missä kunnossa kohde 
on "nyt" ja onko se "vaivan väärti". Lapsiperhe-
reissuilu on kuitenkin aina oma ponnistuksensa ja 
tällainen ajan tasalla oleva opas on lähtemis-
kynnystä madaltava.
   Kirja on siksikin mukava, että se kattaa koko 
Suomen, jolloin mukavia yhteisretkiä löytyy var-
masti vaikka mummulareissujen iloksi. Harvem-
min kirjoitan näin, mutta käytännön kannalta tämä 
kirja on varmasti hyvä ihan omistaa itse, sillä mitä 
lähempänä kirja on, sitä helpompi sieltä on katsoa 
spontaanimminkin pikku ulkoretki viikonlopuksi 
tms. Lisäksi omaa kirjaa on mukavampi kuljetella 
reissussa, eikä tarvitse varoa jos joku mustikka-
tassu sattuu sivulle osumaankin (omassa kirjassa-
han se on vain muisto, ei rike!). Uskotte jo var-
maan, että fanitan tätä kirjaa ihan todella ja toivon, 
että moni teistä tutustuu kirjaan ja löytää pikkuiset, 
matalan kynnyksen metsäretket muiden perheret-
kien lisukkeeksi. Mielekäs yhdessäoleminen, 
siinäpä on taikaa :)! (5/5).          
   Erityiskiitos Jouni Laaksoselle isosta työstä ja 
selkeästä, helppolukuisesta retkikirjasta. Upea 
kirja!

pihinnaisenelamaa.blogspot.fi 20.5.2014:
Jouni Laaksosen kirjoittamasta Lapsiperheen 
retkeilyoppaasta tuli heti lempparini. Kirja esittelee 
80 lapsiperheelle soveltuvaa luontopolkua ympäri 
Suomen. Reitit ovat pääsääntöisesti muutaman 
kilometrin mittaisia ja ympyränmallisia. Eli juuri 
mukavia kohteita lasten kanssa päiväretkellä 
patikoitavaksi ja tutkailtavaksi.
   Kirja on jaksotettu maakunnittain eli opas on 
varsin tasapuolinen; miltei jokaiselle löytyy reitti 
kohtuullisen läheltä kotia. Tasapuolisuudella on 
puolensa. Toisaalta olisin toivonut enemmän 
kohteita Uudeltamaalta, missä itse asumme (nyt 
reittejä on Uudeltamaalta esitelty kahdeksan). 
Todennäköisesti suurin osa kirjan reiteistä jääkin 
kiertämättä niiden sijainnin vuoksi. Toisaalta 
laajassa reittikattauksessa on hyväkin puolensa. 

Löysimme heti monta kiinnostavaa reittiä mm. 
Pappalamme lähistöltä. Sukulais- ja mökkivierai-
luihimme taitaakin oppaan ansiosta jatkossa 
sisältyä pieniä yhteisiä patikkaretkiä. Onneksi koko 
sukumme tuntuu olevan kiinnostunut retkeilystä.
   Kirja on hyvin konkreettinen. Alussa on jonkin 
verran yleistä asiaa lasten kanssa retkeilystä, mutta 
pääasiassa kirja on omistautunut luontopolkujen 
esittelyyn. Enemmän tietoa retkeilystä ja retkiin 
valmistautumisesta löytyy Laaksosen kirjoitta-
masta Retkeilijän oppaasta.
   Lähdimme Lapsiperheen retkeilyoppaan innos-
tamina ensimmäistä kertaa retkelle Sipoonkorpeen. 
Kiersimme kirjan esittelemän Ponun perinnepostia 
-luontopolun. Pituutta polulle kertyy leppoisat 2,5 
kilometria, jonka aikana ehtii nähdä monenlaista 
maisemaa vanhasta metsästä aina laitumeen asti. 



luminenomena.blogspot.fi 19.5.2014:
Voi pojat! Pieni kettu suorastaan hukkuu 
kohteiden määrään!
   Näin huudahtaa pieni, veitikkamainen kettu-
hahmo, joka seikkailee Jouni Laaksosen Lapsi-
perheen retkeilyoppaan sivuilla vähän siellä täällä 
ja kommentoi retkikohteita. Ja niitä kohteita pii-
saa: 80 erilaista koko perheelle sopivaa retkikoh-
detta halki Suomen aina Ahvenanmaalta Kilpisjär-
velle ja Merenkurkun maailmanperintökohteesta 
Ruunaan Neitikoskeen Lieksassa.
   Huhtikuun alussa esittelin blogissani Iiris Kallio-
lan ja Lasse J. Laineen Suomen lasten retkeily-
oppaan. Nyt voisi kysyä, että miksi uusi retkeily-
opas, miksi näin pian ja miksi samassa blogissa? 
Uusi retkeilyopas tietenkin siksi, että Laaksosen 
kirja sisältää paljon sellaista, mitä Kalliolan ja 
Laineen kirjasta uupui ja päinvastoin, mielestäni 
kirjat täydentävät toisiaan. Näin pian, koska 
ainakin meillä retkeillään eniten kevään, kesän ja 
syksyn aikana. Samassa blogissa siksi, että rakastan 
pieniä päiväretkiä ja retkeilemme perheeni kanssa 
melkein joka viikonloppu. Tällaista kirjaa olin 
vähän toivonutkin.
   Laaksosen kirja on näistä kahdesta 
retkeilyoppaasta toimivampi silloin, kun on 
oikeasti retkellä. Kätevästi kierrekantinen ja 
kooltaan mukavasti käteen sopiva ja pieneenkin 

reppuun solahtava kirja keskittyy kohde-
esittelyihin ja mikä parasta, se sisältää kartat 
jokaisesta retkikohteesta. Laaksonen luonnehtii 
kohteita tarkkaan ja kertoo, ovatko ne helppoja, 
keskivaativia, vaativia tai sopivatko ne kenties 
lastenvaunujen kanssa kuljettavaksi. Kirjan alussa 
kerrotaan myös yleistä retkeilystä, esimerkiksi siitä, 
miten valita kohteet, mitä varata mukaan ja 
millaisia retkiä eri-ikäisten lasten kanssa voi tehdä. 
Tärkein ohje lasten kanssa retkeilyyn on viisas: 
suunnittele väljä aikataulu. Olen samaa mieltä, 
kiirehtiä ei kannata ja pysähtelemällä näkee 
enemmän.
   Kirjaan ovat oman perheeni suosikkikohteista 
päässeet Lemmenlaakso Järvenpäässä ja 
Byabäckenin luontopolku (Ponun perinnepostia) 
Sipoonkorvessa, joka on jo melkeinpä kotimme 
lähimaisemia. Ilahduin myös Pohjois-Karjalan 
reiteistä ja haikailen aikoja, jolloin vaelsin Lieksan 
Ruunaalla ystäväporukan kanssa. Tulevana kesänä 
haluan ehdottomasti käydä Maaningan 
Korkeakoskella, jossa on Suomen korkein 
vesiputousmainen koski. Koska lomailen 
kotiseudullani Pohjois-Savossa, pitäisi Maaningan 
olla helposti saavutettavissa.
   Laaksosen kirja on ennen kaikkea kätevä ja selkeä 
opaskirja, jonka suurin anti on retkikohteiden 
kuvaus ja mukana tulevat kartat.

retkipaikka.fi 12.5.2014:
Lapsiperheen retkeilyopas esittelee 80 reittiä eri 
puolilta Suomea. Valtaosa niistä on helppoja, osa 
esteettömiä ja pidemmälle perheretkeilyssä 
ehtineille on esitelty myös muutama haastavampi 
reitti.
   Ennen varsinaisia kohde-esittelyitä on varsin 
kattava johdanto ja kirjan käyttö-ohje, joiden avulla 
myös ensimmäistä kertaa retkelle suuntaavat 
löytävät sopivan kohteen ja osaavat valmistautua 
reissuun asianmukaisesti. Mikäs se parempi tapa 
aloittaa uusi harrastus. Kirja on siis 
poikkeuksellisen hyvin lahjaksi sopiva.
   Kohteet on ryhmitelty maakunnittain, joten 
lähellä olevat paikat on helppo löytää. Jokaisesta 
kohteesta on kattava esittelyteksti, reitin pituus ja 
sijainti. Lisäksi ohjeet saapumiseen, läheltä 
löytyviin kohteisiin ja lisätietoihin. 
   

Tekstin lisäksi reiteistä on myös aina kuva, joka 
auttaa silmäillessä hahmottamaan paikkojen 
luonnetta. Kuvat ovat melko pieniä, mutta ajavat 
asiansa hyvin. Pienimpiä lukijoita ajatellen kirjan 
sivuilla seikkailee myös hauskoja sutkautuksia 
kertova kettuhahmo. Ja hymyilyttää se ismpiakin.
   Kuvia suurempi painoarvo oppaassa on kartoilla. 
Jokaisen esittelyn yhteydestä löytyvät myös reittien 
kartat, joten erillisen kartan hankkimiseen ei ole 
tarvetta. 
   Lapsiperheen retkeilyopasta voi suositella 
laajemmalti Suomessa liikkuvalle päiväretkeilijälle 
hyväksi perusoppaaksi vaikkapa aina autossa 
kulkemaan, josta löytyy kohdeideoita kaikkialta 
maastamme. Mutta eritoten retkeilystä 
kiinnostuneille lapsiperheille se on enemmän kuin 
paikallaan.


