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Suomen Luonto 4/2021
Maamme johtava retkeilytoimittaja on Jouni 
Laaksonen. Hänen asiantuntemuksensa niin 
umpimaiden samoilussa kuin vaellusreittien ja 
retkeilyä tukevan kämppäverkoston tuntijana on 
kiistaton. 
   Tuoreimpaan teokseensa Pohjois-Suomen 
vaellusreitit (Minerva 2020) Laaksonen on 
koonnut Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
vaellusreitit. Valinnanvaraa on muutaman päivän 
retkestä aina viikon vaellukseen – aloittelijoitakaan
unohtamatta.
   Osa esitellyistä reiteistä on hyvinkin tuttuja, osa 

on jäänyt vähemmälle huomiolle.
   Pohjois-Suomen vaellusreitit on erinomaisen 
kattava opas. Reitistöt on esitelty tarkoilla 
huomioilla. Reittiselostusten lomaan on kirjattu 
omia ja muiden vaeltajien muisteluksia ja 
tunnelmia alueella liikkumisesta.
   Teos on suunnattu erityisesti niille, jotka kevyen 
päiväretkeilyn jatkeeksi haluavat kokea hiukan 
pitempien vaellusten ihanaa rasitusta.
   Tunnelmallinen kuvitus lisää reittien 
houkuttelevuutta. Teos on kuin tilaustyö ulkoilun ja
retkeilyn kokiessa uutta renessanssia.

Tunturilatu 3/2020
Jouni Laaksosen uunituoreessa Pohjois-Suomen 
vaellusreitit -opaskirjassa on koottuna laaja kat-
taus merkityistä muutaman päivän reiteistä viikon 
vaellusreitteihin Puolangalta Nuorgamiin ja Kilpis-
järvelle. Mukana on vähemmän tunnettuja alueita 
ja klassikkokohteita. Pohjois-Suomen vaellusreitit 
on erinomainen ja kattava tietolähde erityisesti 
vaellusharrastuksen alkutaipaleella, kun etsitään 
ideoita ja uusia alueita tulevia retkiä varten. 
   Kirjan alussa on hyviä ohjeita ja vinkkejä etene-
miseen urapolulla päiväretkeilijästä vaeltajaksi, 

miten mm. ruoka- ja juomahuolto toteutetaan ja 
millaisia varusteita kannattaa varata viikon 
vaellukselle.
   Samoin kerrataan hyvää retkeilyetikettiä ja käy-
täntöjä autiotuvilla ja tulipaikoilla. Jokaisesta 
kohteesta on esitelty kohokohdat sekä mahdolliset 
haasteet, maaston ja alueen erityispiirteet, suositel-
tavat kartat ja saavutettavuus.
   Reittikuvaukset ovat yksityiskohtaisia ja kattavia 
ja kuvitus monipuolista. Omaan kirjahyllyyni tämä 
sopii ehdottomasti!

Latu & Polku 3/2020
Jouni Laaksosen retkeilyopastehdas pyörii tasai-
seen tahtiin. Tuorein tuotos esittelee kahdeksan 
muutaman päivän vaellusta, kolmetoista viikon 
vaellusta ja pari hyvin hiljaista reittiä Kainuussa, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
   Ensin kirja antaa hyvät eväät päiväretkeilystä 
vaeltamiseen siirtyvälle henkilölle. Tämä osio 
aloitetaan kertoen siirtymän eduista, sitten selvite-
tään suunnittelun, varusteiden, ruokien, juomien ja
vastuullisen toiminnan salat. Kirjan käyttöohjei-
neen tämä osuus vie 45 sivua 328 sivusta. Symbo-
lein esitetään paitsi kartan tietoja, myös onko reitti 
yksi- vai kaksisuuntainen, ympyräreitti, metsä- tai 
tunturimaisemissa, vaativuus, pääseekö julkisilla, 
miten kansoitettu reitti on ja onko kalastus-

mahdollisuuksia. Mietitty juttu.
   Muutaman päivän vaelluksen kesto on kahdesta 
viiteen päivään ja kilometrejä kertyy 28–51. Viikon 
vaelluksista esitellään ensin kuusi parasta ja sen 
jälkeen vielä seitsemän. Näiden kesto on neljästä 
yhdeksään päivään ja kilometrejä kertyy 42–105 
reittivalinnoista riippuen. Varsinaisen pääreitin 
lisäksi kerrotaan lyhyesti mahdollisuudesta 
muuntaa reittiä.
   Jokainen reitti selostetaan etappi kerrallaan, 
kerrotaan tuvat, laavut ja tulipaikat. Laaksosen 
tarinat omista retkikokemuksista elävöittävät 
kohdetietoja. Runsas kuvitus tukee hyvin tekstiä.
   Erityisen hyvin teos palvelee vähemmän vaelta-
neita, mutta veikkaanpa että konkarikin löytää 
sivuilta kiinnostavan kohteen.



Erä-lehti 8/2020
Päiväretkiltä pitkälle vaellukselle
Suurin osa suomalaisista retkeilijöistä harrastaa 
päiväretkeilyä ja vain harvat pitkiä vaelluksia. 
Suhde on toisaalta saattanut hieman muuttua 
viime vuodesta.
   Moni päiväretkeilijä saattaa silti haaveilla 
useamman päivän vaelluksesta, mutta ei tiedä 
miten sellaisen tekisi ja minne lähtisi.

   Tiedollisen mustan aukon täyttää Jouni Laakso-
sen tuore kirja Pohjois-Suomen vaellusreitit, joka 
opastaa vaelluksen tekemiseen varusteista ja 
ruuasta lähtien. Kirja tarjoilee tekijän suosituksia 
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun reitteihin. 
   Laaksonen esittelee kahdeksan muutaman päivän
vaellusta, kuusio suosikkiaan viikon retkelle sekä 
yhdeksän muuta reittiä. Kaikista on mukana kartta 
sekä muun muassa arvio vaativuudesta.

Aarre-lehti 5/2020
Vaaroille ja tuntureille
Jouni Laaksosen uusin retkeilykirja on maukas 
keitos tuttuja ja tuntemattomampia reittejä muu-

taman päivän tai viikon patikointiin. Kunkin reitin 
vaativuusaste on merkitty värikoodilla, ja lisä-
mausteena on kirjoittajan omia vaelluskokemuksia 
kavereiden ja perheen kanssa.

Kuukkeli, Ylläksen seudun paikallislehti 10.6.2020
Pohjois-Suomen vaellusreitit kansien väliin
Retkeilykirjailija Jouni Laaksonen julkaisi odotetun
Pohjois-Suomen vaellusreitit -kirjansa juuri 
sopivasti ennen kesää ja retkeilykautta.
   Kirjasa Laaksonen johdattaa lukijan vaeltajan 
maailmaan. Laaksonen toteaa kirjassaan, että 
päiväretkelläkin saa jo aavistuksen aidosta 
elämästä ilman koneita ja laitteita, mutta vasta 
pidemmällä vaelluksella löytyy rauhoittava flow ja 
parhaimmillaan jopa meditatiivinen tila. 
Luontosuhde syvenee aivan eri tavalla kuin 
päiväretkillä. Samalla oppii retkeilystä asioita, joita 
päiväretkillä ei välttämättä tule edes vastaan.
   Laaksonen muistuttaa, että vaeltaminen ei ole 
vaikeaa eikä vaadi hurjaa kuntoa tai täydellistä 
suunnistustaitoa. Sen sijaan pitkä vaellus vaatii 
tarkkaa ennakkosuunnittelua ja huolellista 
reitinvalintaa. Jos omiin suunnistustaitoihin ei 

vielä löydy sataprosenttista luottamusta, riittää, 
että valitsee hyvin viitoitetut ja selkeät reitit.
   Kirjasta saa vinkkejä sekä vaatetukseen, jalki-
neisiin, leiriytymiseen että turvallisuuteen. Pää-
paino on kuitenkin reiteissä.
   Mukana on 21 reittiä Puolangalta Sevettijärvelle 
ja näiden lisäksi pari nostoa reiteistä, joilta löytyy 
sammaloituvia pitkospuita. Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistosta Laaksonen on nostanut kirjaan 
Hetta–Pallas- ja Pallas–Ylläs-reitit. 
   Retkeily on ollut Laaksosen tärkein harrastus 
teini-iästä alkaen. Pitkä vaellukset Lapissa ovat 
erityisen lähellä hänen sydäntään. 
   Laaksonen on erä- ja luonto-opas ja vakituinen 
avustaja Erä-lehdessä ja Latu & Polku -lehdessä. 
Laaksonen on kirjoittanut useita retkeilyn ympä-
rille kietoutuvia kirjoja. Vuonna 2016 hän sai 
Suomen tietokirjailijoiden vuosittain jakaman 
tietokirjailijapalkinnon.



Koillismaan uutiset, 28.5.2020
Vaellusoppaassa useita reittejä Kollismaalta
Kuhmolainen retkeilykirjailija Jouni Laaksonen on 
kirjoittanut useita suosittuja retkeily- ja vaellus-
oppaita. Uudessa teoksessaan Pohjois-Suomen 
vaellusreitit hän esittelee perusteellisesti 23 
vaellusreittiä pohjoisen huikeissa maisemissa. 
Laaksonen myös kertoo jokaiset tarkkaan kuvatun 
reitin erilaisista variaatioista, joten kirjasta löytyy 
itse asiassa viitisenkymmentä erilaista vaellusta. 
Koillismaalta mukana ovat Karhunkierros 72–82 
km Kuusamosta, Riisitunturi–Karitunturi 28 km ja 
Korouoma 28 km Posiolta, sekä Syöte 59 km 
Pudasjärveltä. Kainuusta mukana on mm. Itärajan 
reitti 58 km ja Peranka–Hossa 74 km 
Suomussalmelta.
   Laaksosen teoksessa on neljä tasavahvaa osastoa. 
Ensimmäisessä hän käsittelee vaelluksen suunnit-
telua, tarvikkeita, ruokaa ja juomaa sekä kuvaa 
vastuullisesti toimivaa retkeilijää. Toisessa hän 
esittelee muutaman päivän vaelluksia mm. Pyhä–
Luosto-reitin ja UKK-reitin osuuden Hautajärvi–
Sallatunturi. Kolmannessa Laaksonen käy läpi 
viikon vaellusreittejä mm. Lemmenjoen Kultareitti,
Karhunkierros ja Haltin reitti. Neljännessä hän 
esittelee sammaloituvia pitkospuita mm. 
Martimoaapa–Kivalot-reitin Keminmaalla.
   Laaksonen on erittäin kokenut sekä vaeltajana 
että kirjoittajana. Niinpä tuloksena onkin erin-

omainen opas niin vaellukselle varustautumisessa 
kuin vaellusten toteuttamisessa.  Hän on luokitellut
asiantuntevasti reitit myös vaikeusasteiltaan 
helppoihin, keskivaativiin ja vaativiin. Kriteereihin 
ovat vaikuttaneet niin reitin merkintä, korkeuserot,
puuttomuus, taukopaikat sekä kahlaukset. 
Suunnitustaitoja ei monillakaan reiteillä tarvita, 
sillä polut ja maastomerkinnät takaavat reitillä 
pysymisen. Erilaiset tuvat ja saunomismahdolli-
suus tuovat vaellukselle lisämukavuutta, vaikka 
Laaksonen suosittaa myös telttaa pitämään 
mukana.
   Tässä kirjassa esiteltyjä vaellusreittejä voi 
soveltaen käyttää hyvin myös päiväretkeilyyn. 
Vaellusreittejä valitessa jakolinja menee karkeasti 
siinä, haluaako kulkea avotunturissa vai metsä-
maisemissa. Metsämaasto voi vaihdella aarnio-
metsästä talousmetsään ja varsinkin eteläisimmissä
paikoissa reitti voi viedä kilometrienkin mittaisille 
tieosuuksille. Tunturissa joutuu taas usein 
vaeltamaan vailla suojaa tuulessa ja viileässä eikä 
pilvien ollessa alhaalla näe kovin kauas. Tärkeintä 
on kuitenkin, että vaellus on monen tason 
nautintoa eikä vakavaa suorittamista. Vaeltajan 
kannattaa pitää vain sellaista vauhtia yllä, että ehtii
katselemaan maisemia, tarkastelemaan läheltä 
luontoa ja näkemään vakkapa nahkajäkälää tai 
juolukanlehdillä helmeileviä sadepisaroita. 

KMV-lehti 12.5.2020 (Mänttä-Vilppula-seudun 
paikallislehti)
Hyötytietoa vuosiksi retkeilijöille ja vaeltajille
Jouni Laaksosen kirja Pohjois-Suomen vaellus-
reitit on täydellinen löytö ihmiselle, joka suunnit-
telee lyhyempää tai pidempää retkeä tai vaellusta 
Pohjois-Suomeen. Kirja tarjoaa paljon käytännön 
hyötytietoa, myös aloittelevalle retkeilijälle.
   Laaksonen on palkittu tietokirjailija ja 
retkeilytoimittaja. Hän sai vuonna 2016 Suomen 
tietokirjailijat ry:n Tietokirjailijapalkinnon. Hän on
kirjoittanut lukuisia retkeily- ja vaellusoppaita.
   Kirja jakautuu neljään lukuun. Aluksi tarkastel-
laan sitä, miten päiväretkeilijästä voi siirtyä vaelta-
jaksi. Toinen osa käsittelee muutaman päivän vael-
luksia ja kolmas osa viikon vaelluksia. Neljännessä 
luvussa kerrotaan sammaloituvista pitkospuista, eli
huonokuntoisista reiteistä, mutta jotka ovat 
maisemaltaan hienoja kohteita.
   Päiväretkeily kasvattaa suosiotaan vuodesta 
toiseen. Suomen Ladun viime vuonna tekemän 
tutkimuksen mukaan 15–74 -vuotiaista päiväretkiä 
oli tehnyt 62 prosenttia ja vaeltamassa oli käynyt 6 
prosenttia. Opaskirjoille on kysyntää.

   Päiväretkeily on toki helppoa, maalaisjärjellä 
pärjää pitkälle, mutta vaeltaminen Lapin tuntureil-
la on jo haastavampaa. Maasto voi olla vaikea-
kulkuista, raskasta ja keli voi vaihtua todella 
nopeasti.
   Laaksonen toteaa kirjassaan, että vaelluksella on 
koko ajan pidettävä kirkkaana mielessä, mitä 
seuraavaksi pitää ja haluaa tehdä: etenemistä, 
ruokaa, juomaa, lämpöä, lepoa, suojaa. Kyse on 
elämän perustarpeista ja samalla palkitsevasta 
oppimisprosessista. Sinä opit ja osaat.
   Kirja alkaa vaelluksen suunnittelusta, miten 
pärjää eksymättä, mitä pakataan mukaan, miten 
pukeudutaan oikein, kuinka leiriydyn ja mitä 
turvallisuudesta pitää osata. Mitä haluat retkeltäsi?
Mukana on yksityiskohtainen varusteluettelo 
viikoksi.
   Kirjan retkikohteet esitellään seikkaperäisesti 
karttoineen. Mikä on reitin tila vuonna 2019, 
vaikeusaste, saapumisen helppous julkisilla 
kulkuvälineillä tai omalla autolla, yöpyminen, 
reittiselostus, päiväetapit ja reittien variaatiot.
   Kirjassa on runsaasti valokuvia reiteiltä. Tästä 
kirjasta on pitkäksi aikaa iloa ja käytännön hyötyä 
luonnossa liikkujalle.


