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Kirja-arvosteluja:

23.9.2022 Kuhmolainen, Jarno Hiltunen
Kuhmolainen tietokirjailija ja eröopas Jouni Laaksonen on julkaissut uuden retkikirjan. Tällä kertaa 
hän on paneutunut talviretkeilyn saloihin teoksella, joka kantaa ytimekkäästi nimeä Talviretkeilijän 
opas. 
     Kirja kokoaa yhteen Laaksosen vuosikymmenien kokemukseen perustuvan tiedon ja vinkit 
luonnossa liikkumisesta, kun lämpömittari on painunut miinuksen puolelle.
     SKS:n julkaisemassa oppaassa muun muassa käydään lävitse, miten juoma- ja ruokapuoli sekä 
telttailu hoituvat pakkasella ja miten nuotio sytytetään lumihangenkin keskelle. Talvella tapahtuvien
päivä- ja viikonloppuretkien sekä pidempien vaellusten lisäksi teos kertoo, mitä pitää ottaa 
huomioon, kun retkelle lähdetään lasten kanssa. Kirjasta löytyy myös pakkauslista viikon 
mittaiselle talvivaellukselle.
     Talvi on Jouni Laaksosen mukaan mitä sopivinta aikaa retkeilylle. Silloin eivät ötökät kiusaa 
eikä helle vie voimia. Liikkua voi kevyesti suksilla. ”Kesällä pääsemättömät paikat, kuten 
vetisimmät suot, ovat nyt käden ulottuvilla. Koko kesän ja syksyn piilossa olleet erämaan nisäkkäät 
muuttuvat näkyviksi, kun niiden yölliset jäljet tallentuvat hangen pintaan retkeilijän tutkittavaksi ja 
ihailtavaksi”, Laaksonen kertoo. 
     …

26.10.2022 Uusi Rovaniemi, Olga Haataja
Monet jopa kokeneet retkeilijät eivät uskalla vaeltaa pakkasella pitkiä matkoja. Talvinen luonto voi 
tuoda lämpöä sekä mielelle että keholle, jos hankitaan oikeat varusteet ja ruuat.
     Palkittu tietokirjailija ja eräopas Jouni Laaksonen on kirjoittanut uuden kirjan, missä 
vuosikymmenten kokemuksen perusteella hän opastaa miten eri ikäiset, kokemattomat ja kokeneet 
retkeilijät pärjäävät talvella. Teos sisältää kolme osaa. Ensimmäinen, ”Päivä- ja viikonloppuretkeily 
talvella”, opastaa miten tehdään lyhyitä matkoja sisältäen patikoinnin, lumikenkäilyn, 
umpihankihiihdon, retkiluistelun ja muita lajeja, sekä yön yli -retkeilyn.
     Toinen osa on omistettu talviretkeilylle lasten kanssa, missä huomioidaan vaatetus, ruokailu ja 
kulkuvälineiden turvallisuus lasten iän mukaan. 
     Viimeinen osa on pyhitetty vaelluksille. Vaelluksen suunnittelu, ajankohdat, varusteet, 
suunnistus ja yöpyminen pakkassäällä, kaikki nämä tärkeät seikat otetaan huomioon oppaan 
sivuilla. Talven taiteen ihailu palkitsee väsynyttä retkeilijää; lumen muodot, lumijäljet ja 
taivaanilmiöt kruunaavat vaellusta.

Erä-lehti 11/2022
Jos kesä ja syksy alkavat tuntua retkeilijästä nähdyiltä ja helpoilta vuodenajoilta, on ehkä aika 
siirtyä talviretkeilyn pariin. Ihan kylmiltään hommaan ei kannata heittäytyä ja lähteä ensimmäiselle 
talviretkelle Lappiin keskelle synkintä talvea. Se saattaa huonolla tuurilla olla viimeinen reissu.
     Jos kokemusta ja tietoa talviretkeilystä ei ole, kannattaa tarttua Jouni Laaksosen tuoreeseen 
Talviretkeilijän oppaaseen (SKS 2022). Kirjan lukuja seuraamalla jokaisesta voi tulla täysiverinen 
talviretkeilijä, sillä liikkeelle lähdetään ihan perinteisistä päivä- ja viikonloppureissuista. Kun 
kokemusta karttuu 60 sivun verran, voikin jo suunnata suksensa ensimmäiselle pitkälle reissulle. 
     Laaksosen teoksesta saa varmasti koetellut ja pätevät ohjeet talvisessa luonnossa pärjäämiseen.



15.11.2022 sydan.fi, Tiina Eloranta
Jouni Laaksonen retkeilee kesät talvet. Erityisesti Lapin-vaellukset kuuluvat hänen elämäänsä. Nyt 
Jounilta ilmestyi kirja Talviretkeilijän opas (SKS Kirjat, 2022).
     Talvi on erinomaista aikaa vaeltamiselle, Jouni Laaksonen rohkaisee kirjansa alkusanoissa. 
”Talvella ei ole kiusaa hyttysistä, mäkäräisistä, polttiaisista, paarmoista, hirvikärpäsistä eikä 
punkeista. Talvella ei ole pakahduttavaa, voimat vievää hellettä.” Talviretkeilyssä on myös se hyvä 
puoli, että raskaankin kuorman voi olkapäitä rasittamatta vetää ahkiossa. Lisäksi hiihtäminen on 
nivelille lempeämpää.
     Laaksonen on kotoisin Etelä-Suomesta, mutta hän on asunut 2000-luvun Kuhmossa. Nuorena 
hänen oli päästävä Lappiin kahdeksankin kertaa vuodessa. Kokemusta retkeilystä kirjailijalla on, 
sillä pisin hänen tekemä retki on reilun kahden kuukauden hiihtovaellus Nellimistä Kilpisjärvelle. 
Retki ajoittui marraskuusta tammikuulle.
     Kirjassaan Talviretkeilijän opas Laaksonen rohkaisee retkeilemään myös talvella. Kirjassa hän 
myös valmistelee retkeilijää hyvin, niin varusteiden kuin retkeilytaitojenkin suhteen.
     Päiväretkeily on helpointa retkeilyä. Silloin mukaan ei tarvitse ottaa telttaa, makuupussia ja 
muita painavia varusteita. Päiväretkeä on helpompi siirtää, jos sääennuste lupaa huonoa säätä, 
Laaksonen opastaa. Vaatetus kannattaa valita sään mukaan: ulommas puetaan tuulenpitävä takki ja 
housut, jalkaan lämpimät jalkineet, päähän pipo ja käsiin riittävän lämpimät käsineet. Myös 
Laaksosen mielestä tärkeä osa retkeä on eväiden syönti. Tulentekovälineet ja puukko pitää ottaa 
matkaan, vaikka aikomus ei olisikaan tehdä tulia. Myös suunnistusvälineet pitää ottaa matkaan.
     Talviretkeilymuotoja:
-Patikointi on helpointa talvipuuhaa.
-Lumikenkäily on hyvin samantapaista kuin tavallinen käveleminen. Lumikengillä pääsee 
ummessakin oleville retkeilyreiteille.
-Umpihankihiihtoon tarvitaan sopivat sukset. Pitkät ja leveät metsäsukset jakavat painon laajalle. 
Lyhyemmät mutta leveämmät karvapohjasuksetkin sopivat upottavaan lumeen.
-Hankikantoretket kuuluvat kevääseen. Lapin Käsivarressa jopa toukokuussa pääsee nauttimaan 
hankikannosta. Hiihtäminen ja lumikengillä eteneminen on keveää.
-Latuhiihto on etenkin kansallispuistoissa ja Lapin hiihtokeskuksissa antoisaa, koska ladut kulkevat 
kauniissa metsä-, tunturi- ja järvimaisemissa. Latujen varsilta löytyy nuotiopaikkoja, laavuja, kotia 
ja autiotupia.
-Läskipyöräily sopii myös talveen. Hiihtokeskuksista löytyy yhä enemmän talvipyöräilyreittejä.
-Retki- ja matkaluistelu tasaiseksi jäätyneellä ja lumettomalla järven- tai merenjäällä on mahtava 
kokemus.
     Kirjassa opastetaan myös talvivaelluksen saloihin. Jouni toteaa: ”Talvinen päiväretkeily on 
varsin helppoa ja lumen kuorruttamat maisemat upeita, mutta toki talvi on haastavin vuodenaika 
retkeilyyn. Ennen kuin lähtee useamman päivän talvivaellukselle, on kerättävä kokemusta 
pakkaskauden päivä- ja viikonloppuretkistä.”

16.11.2022 Kirjavinkit.fi, Joni Sundström
Jouni Laaksonen on kirjoittanut retkeilystä niin yleisiä kuin yksityiskohtaisempia kirjoja. 
Talviretkeilijän opas menee jälkimmäiseen kategoriaan, sillä se keskittyy nimensä mukaisesti täysin
talvella tapahtuvaan retkeilyyn.
     Kylmä ja nälkä ovat asiat, jotka pilaavat helposti retken valtaan päästessään. Nämä kaksi teemaa 
ovatkin kirjan pääaiheet ja talviolosuhteissa sopivien varusteiden merkitys korostuu. Toki se sisältää
paljon muutakin, kuten eri kulkuvälineiden vertailua tai yöpymistapoja. Alku keskittyy lasten 
kanssa retkeilyyn, joka vaatii eniten jo suunnitteluvaiheessa.
     Laaksonen tekee tapansa mukaan huolellista työtä kertoen erityyppisistä ja -kestoisista retkistä. 
Välillä mennään todella yksityiskohtaisiin asioihin, kuten sukkien höyrysulkuun tai 
välipalapatukoiden pakkasominaisuuksiin.
     Hyvä opas ja taustatuki etenkin niille, jotka ovat epäröineet talvella maastoon lähtöä. Kuten kirja
useampaan kertaan painottaa niin retkelle ei välttämättä tarvitse lähteä kauas. Kohde voi olla 
vaikkapa lähin metsä tai jopa oma piha.



19.11.2022 Iijokiseutu, Toivo Kiminki
Ammattilaisen kirja vaikka aloittelijalle
Talviretkeilijän opasta ei ole tehty umpihankihiihtopipo tiukalla, vaikka huoli talvien 
tulevaisuudesta painaakin.
     Kuhmolainen kirjailija Jouni Laaksonen tunnetaan Pudasjärvellä hyvin. Aikoinaan diplomi-
insinööriksi opiskelut mies on jo pitkään tienannut elantonsa suomalaiseen eräretkeilyyn 
perehtyneenä kirjailijana.
     Laaksonen on yksi harvoista jokaiseen Umpihankihiihdon MM-kilpailuun osallistunut henkilö, 
Mörskän miehet-joukkueensa kantavana voimana. Miehen uusimmassa, tänä vuonna ilmestyneessä 
kirjassakin kilpailu vilahtaa, muutamissa kuvissa umpihankihiihtopipo on tunnistettavissa. Kirjan 
runsas kuvitus vain on enimmäkseen kovin pientä, hyvälaatuista sentään.
     Laaksosen kirjoja, niitä on jo liki kaksikymmentä, on kustantanut moni yhtiö. Tällä kertaa asialla
on arvostettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusyhtiä SKS Kirjat. Sen julkaisujen 
kokoelma kuuluu Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin. 
     Noin 250-sivuinen kirja on selvästi alan perinpohjin tuntevan tekijän työtä. Laaksonen ei onneksi
sorru kaikkitietävyyteen, vaan kirjan ohjeiden mukaan voisi aloittelijakin uskaltautua maastoon 
ainakin päiväretkille.
     Pitemmänkin retken tekoon saa kirjasta varmasti kunnon ohjeet, onhan Laaksonen lyhyempien 
retkien lisäksi tehnyt Ylä-Lapissa parikuukautisiakin talvivaelluksia.
     Pelkästään hiihtoon ei kirjailija ohjeitaan anna. Mukana ovat myös patikointi, läskipyöräily ja 
lumikenkäily, kuten myös retkiluistelu ja laturetkeily.
     Täkäläisittäin mielenkiintoisinta antia ovat Laaksosen kokemukset kunnon talviretkeilystä 
umpihankisuksilla.
     Kirja päättyy Laaksosen vetoomukseen talvien pelastamisesta. Omaa osaansa hän on jo tehnyt. 
Mahdollisuuksien mukaan hän kertoo tekevänsä maantiematkat vaelluskohteisiin junalla tai linja-
autolla.

1.12.2022 Latu & Polku 4/2022, Raija Hentman
Tuottelias tietokirjailija Jouni Laaksonen on tällä kertaa pureutunut talviretkeilyyn. Ennen pidempiä
koitoksia käsitellään päivä- ja viikonloppuretkeilyä eri välinein. Oman lukunsa on saanut myös 
lasten kanssa retkeily kylmissä oloissa.
     Talvivaelluksen osuus on jaettu kymmeneksi kokonaisuudeksi, joissa käsitellään perusteellisesti 
muun muassa vaelluksen suunnittelua, kulkuvälineitä, varusteita, tulentekoa, suunnistusta, 
hiihtämistä ja yöpymistä.
     Retkeilytoimittajana ja -kirjailijana Laaksoselle on kertynyt runsaasti kokemusta erilaisista 
varusteista. Niinpä kirjassa käydään läpi liikkumistapoja ja varusteita talven eri vaiheissa syksyn 
rospuuttoajasta vaativiin sydäntalven oloihin sekä leppoisampaan kevättalven hankiaikaan ja myös 
sen loppumiseen.
     Asioita käsitellään perusteellisesti, mutta eri vaihtoehtoja esitellään tasapuolisesti, ja lukija saa 
tehdä omat johtopäätöksensä. Runsas kuvitus toisaalta tukee tekstiä, mutta toisaalta sitä olisi voinut 
myös karsia, jotta joitain kuvia olisi saanut niin isoiksi, että kuvatekstin asiat ilmenesivät kunnolla 
kuvasta.
     Kuvituksen ja tekstin avulla monet taidot teltan sujuvasta pystyttämisestä nuotion tekoon 
selostetaan perusteellisesti. Turvallisuusasioihin on paneuduttu monessa yhteydessä ja tarinat omista
kokemuksista tekevät ohjeista konkreettisia.

11/2022 Aarre-lehti
Hyvälle hiihtäjälle talviretkeily voi olla sulan maan patikointia mieluisampaa, mutta riskejä on 
enemmän kuin kesällä. Varustevalinnoissa riittää pohdittavaa ainakin pidemmillä vaelluksilla, kun 
säät ja hiihtokelit vaihtelevat. Kuhmossa asuvan Jouni Laaksosen käytännönläheiset vinkit 
perustuvat vuosikymmenten kokemukseen.



7.12.2022 luonnonvalo.net, Teemu Saloriutta
Talviretkeilijän opas johdattelee talviseen luontoon
Talvi on upeaa retkeilyaikaa, mutta vaatii hieman enemmän varustautumista kuin kesä. 
Tuoreemmalle retkeilijälle talvivaellus voi vaikuttaa salatieteeltä, jossa on osattava läjäpäin 
ihmeellisiä taitoja ja haalittava kaapit täyteen kummallisia erikoisvarusteita.
     Jouni Laaksosen tuore Talviretkeilijän opas madaltaa kynnystä talviretkille kokoamalla 
aiheeseen liittyvät tiedot ja taidot helposti ymmärrettävään pakettiin. Olin kirjan tekemisessä 
mukana pienessä sivuroolissa: kävimme helmikuussa 2021 Puljun erämaa-alueella kuvaamassa ja 
testaamassa talvivarusteita Talviretkeilijän opasta sekä Ossi Määtän Vaellusvarusteet-kirjaa varten. 
Minä ja varusteeni esiinnymme muutamissa Talviretkeilijän oppaan kuvissa ja kuvasin kirjaa varten
sarjan tunneliteltan pystyttämisestä.
     Talviretkeilystä saa halutessaan vaikeaa, jos lähtee esimerkiksi kaamosaikaan telttailemaan 
puuttomille suurtuntureille tai napajäätiköiden myrskyihin. Talviretkeilijän oppaassa ei kuitenkaan 
painoteta tällaisia haastavia reissuja, vaan lähdetään liikkeelle aivan jokaisen ulottuvilla olevista 
retkistä. Alussa käydään läpi päiväretkeilyn mahdollisuudet eri kulkuvälineillä, sitten talviretkeilyä 
lasten kanssa.
     Pienen lapsen isänä itselleni melkeinpä hyödyllisin osio kirjassa on käytännön vinkit lapsen 
kanssa retkeilyyn. Vaikka osaan pitää itsestäni huolta aika hankalissa oloissa, en aina osaa 
hahmottaa, miten 3-vuotiaan saisi parhaiten viihtymään pakkasella tai pimeässä. Nyt kun eteläänkin
saatiin lunta jo marraskuussa, ehkäpä pääsemme opettelemaan hiihtoa ihan kotipuolessa.
     Toki kirjassa kerrotaan myös varsinaisista talvivaelluksista. Eri talvikuukausien olosuhteita 
käsitellään seikkaperäisesti. Kevättalvella moni asia helpottuu ratkaisevasti kaamokseen verrattuna. 
Myös reittisuunnittelua opastetaan käytännönläheisesti karttojen ja esimerkkireittien avulla.
     Talviretkeilijän opas ei sukella varusteiden hienouksiin yhtä syvälle kuin Vaellusvarusteet-kirja, 
joten ne täydentävätkin mainiosti toisiaan. Vaellusvarusteet-kirja sisältää yksityiskohtaisia 
materiaalitietoja ja vinkkejä lähes kaikkien yksittäisten varusteiden valintaan, kun taas 
Talviretkeilijän oppaan näkökulma on enemmän toiminnallinen. Eli millaisia asioita 
talvivarusteiden valinnassa on huomioitava ja miten niitä käytetään oikein. Jounin pitkä kokemus 
näkyykin tässä osiossa lukuisina hyödyllisinä pikkuvinkkeinä.
     Esimerkiksi Facebook-keskusteluja lukemalla saattaa helposti päätyä luulemaan, että 
talviretkeily vaatii aina järeän tunneliteltan, kalliin bensakeittimen keitinlaatikoineen ja vaikka mitä 
tilpehööriä. On olosuhteita, joissa sellaiset ovat paikallaan, mutta Jouni kertoo kirjassa esimerkiksi 
huhtikuisesta Metsä-Lapin retkestä laavukankaan ja nuotioruokien turvin. Oleellista on tunnistaa, 
millaisiin oloihin on menossa, ja varautua niiden mukaisilla taidoilla ja varusteilla.
     Vaatetuksen ja muiden varusteiden ei kaikissa oloissa tarvitse olla uusinta uutta, vaan Jounikin 
retkeilee talvisin edelleen parikymmentä vuotta vanhassa kuoritakissa. Pidän kirjan 
lähestysmistavasta, joka saa talviretkeilyn vaikuttamaan extremehifistelyn sijaan melko arkiselta 
touhulta. Kuhmossa asuvalle kirjailijalle kunnon lumitalvet ja kireät pakkaset ovatkin arkipäivää, 
toisin kuin monelle lukijalle.
     Naisretkeilijöille talveen liittyy muutamia erityiskysymyksiä, jotka voivat arveluttaa vaellusta 
suunniteltaessa. Jouni on saanut tähän lukuun taustatukea aiheen kokemusasiantuntijoilta, joten 
vinkit ovat varmasti hyödyllisiä.
     Talvi on vuodenaikana kaunis, mutta joskus myös vaarallinen. Kirjan lopussa on omat luvut sekä
talven taiteelle että haasteille. Talven kauneutta edustavat esimerkiksi tykkylumi, eläinten lumijäljet 
ja taivaan ilmiöt.
     Yhteenvetona voisi todeta, että talviretkeily on varsin turvallista, kun tiedostaa riskit etukäteen 
eikä vasta sitten, kun tilanne on jo housussa.
     Talviretkeilijän opas on aiheen perusteos, joka kannattaa jokaisen talviretkeilystä kiinnostuneen 
hankkia. Se solahtaa kirjamarkkinoilla väliin, jossa monia kirjan aiheita on käsitelty osittain muissa 
kirjoissa, mutta ei näin kattavana pakettina.



11.12.2022 merjanmatkassa.fi
Joululahjavinkki talviretkeilijälle
Retkeily yleistyi koronavuosien aikana. Luonto ja metsät olivat auki, kun kaikki muu sulkeutui. 
Minäkin laitoin useana viikonloppuna vaelluskengät jalkaan ja lähdin etsimään itselleni uusia 
patikkapolkuja. Mutta kun lumi satoi maahan, retkeily loppui kuin seinään, kunnes se 
kevätauringon myötä alkoi uudestaan.
     Kun sain Talviretkeilijän oppaan käteeni, ensimmäinen ajatus oli, että nyt ollaan uuden edessä. 
Mutta tarkemmin ajateltuna olihan minulla kokemusta talvisessa luonnossa retkeilystä. Olen 
yöpynyt Kilimanjaron rinteillä teltassa, vaikka lämpötila yöllä kävi pakkasen puolella. Rämmin 
Elbrusin rinteitä kirjaimellisesti lumessa ja yritin pysyä polulla, jota oli vaikea erottaa pyryn 
keskeltä. Yöt nukuin yhdessä muiden retkeilijöiden kanssa kontissa, jossa sähköä oli saatavilla vain 
kaksi tuntia illassa. Levillä olen patikoinut Kätkätunturilla. Näistä kokemuksista huolimatta en pidä 
itseäni talviretkeilyn konkarina.
     Mitä on talviretkeily? Talviretkeily on pakkasella tai lumisessa maastossa tapahtuvaa retkeilyä. 
Ensimmäisenä tulee mieleen patikointi tai hiihtäminen, mutta lumikenkäily, läskipyöräily ja 
retkiluistelu ovat myös talviretkeilyä. Oikeastaan siihen lasketaan kaikenlainen talvella luonnossa 
touhuaminen. Levillä mietittiin lumikenkäilyä, mutta päätimme mennä Kätkätunturille kuitenkin 
jalkaisin, koska polku näytti olevan hyvässä kunnossa. Mitä ylemmäs pääsimme, sitä huonommassa
kunnossa polku oli. Lumikenkäilijöitä näkyi reitin varrella, mutta eipä heidänkään eteneminen 
umpihangessa kovin vauhdikasta ollut. Kannattaa tietysti muistaa, ettei vauhti ole retkeilyssä 
muutenkaan pääasia.
     Talviretkeilijän opas on kattava vinkkipaketti upeilla valokuvilla höystettynä siitä mitä pitää 
ottaa huomioon ennen kuin heittää repun selkään ja painuu lumen peittämään luontoon. Kirjassa 
kiteytyy hyvin ajatus siitä, että asumme pohjolassa, jossa sääolosuhteet ovat lähes puolet vuodesta 
talvea. Kun retkeily on rakas harrastus ja intohimo, ei sitä haluaisi laittaa tauolle talven tullessa eikä
tarvitsekaan. Kirjan kirjoittaja Jouni Laaksonen on kokenut retkeilijä, eräopas ja palkittu 
tietokirjailija Kuhmosta. Hän muistuttaa, että vaellusharrastus kannattaa aloittaa muulloin kuin 
talvella. Kun kokemusta on sulan maan vaelluksilta, on helpompi siirtyä talviretkeilyyn. Kirja on 
kirjoitettu retkeilijöille, joilla on perustaidot hallussa.
     Talviretkeily on helpointa aloittaa päiväretkistä. Kun kokemusta karttuu, voi lähteä 
viikonloppuretkille ja siitä seuraava askel on pidemmät vaellukset. Perustiedot ja -taidot 
vaatetuksesta, ruoka- ja juomahuollosta, suunnistuksesta sekä tulenteosta on oltava hallussa. 
Talviretkeilyn ensimmäiset yöt voi viettää tuvissa tai laavuilla ja testailla omia tuntemuksia. Suin 
päin ei kannata lähteä tunturiin viikon vaellukselle teltan kanssa, jos ei ole sellaista koskaan tehnyt. 
Turvallisuus ennen kaikkea!
     Kirjassa käydään hyvin läpi talvivaellukselle lähtemistä aina suunnittelusta ja ajankohdasta 
varusteisiin ja suunnistamiseen. Pidin erityisesti kattavasta varusteiden esittelystä sekä aivan 
mahtavasta varusteluettelosta. Myös tulenteon salat kuvin ja sanoin oli hyvä ja hyödyllinen osio.
     Talviretkeilyä voi harrastaa koko perheen voimin, se ei ole pelkästään aikuisten juttu. Kirjassa 
huomioidaan perheen pienimmät ja annetaan hyviä vinkkejä lasten kanssa retkeilyyn.
     Vaikka talvella kylmä sää haastaa, on siinä hyvätkin puolensa. Kuten Laaksonen kirjoittaa, 
talvella ei ole hyttysiä eikä muitakaan öttiäisiä. Talvella ei tarvitse hikoilla, paitsi jos on pukenut 
liikaa päälle. Talvella voi ottaa avuksi sukset, jotka ovat nivelille lempeät apuvälineet. Kesällä eteen
voi tulla paikkoja, joista on vaikea päästä yli esimerkiksi suo tai joki, talvella niiden ylittäminen on 
helpompaa. Näiden esimerkkien valossa ei talviretkeilyn aloittamiselle ole enää oikeastaan mitään 
esteitä.



ET-lehti 2/2023, Liisa Saarinen
Lumiselle retkelle
Retkeily on suosittua kesällä, mutta talvella retkeilyreiteillä on hiljaisempaa. Opas kannustaa 
lähtemään lumisiin maisemiin, ja lukiessa todella innostuu. Miksipä ei?
     On monta tapaa päästä talviretkeilyn lumoihin, eikä harrastus vaadi kalliita varusteita tai 
matkustamista Lappiin. Matalankynnyksen päiväretken voi tehdä jalkapatikassa lähimetsän poluilla 
tai vain hiihdellä ajetulla ladulla termospullo ja eväät repussa.
     Kirja tosin antaa vinkit myös kunnianhimoisesti erähenkisille aina lumikuopassa nukkumista 
myöten. Oletko tiennyt, että vesipullo ja kännykkä kannattaa pitää talvella lähellä kehoa? Ne eivät 
silloin jäädy.

1/2023 Tunturilatu-lehti, Antti Karlin
Talviretkeilyyn monipuolista tietoa
Jouni Laaksosella on monipuolinen retkeilykokemus ja hän on kirjoittanut retkeilystä yli 20 vuotta. 
Uudessa talviretkeilykirjassa hän jakaa mielellään tietojaan myös muille.
     Kirja on jaettu kolmeen pääosaan: Päivä- ja viikonloppuretkeily talvella, Talviretkeily lasten 
kanssa sekä varsinainen Talvivaellus. Talvella voi patikoida, kävellä lumikengillä, hiihtää 
umpihangessa, ladulla tai hangilla. Uusien teknisten välineiden myötä mukaan ovat tulleet 
esimerkiksi läskipyöräily, retki- ja matkaluistelu, leijahiihto ja jääkiipeily. Talvella voi retkeilystä 
nauttia monipuoliesesti, tosin Etelä-Suomessa talvet eivät aina ole oikeastaan talvia, vaan 
pätkätalvia lumien sulaessa välillä vedeksi.
     Talvivaellukseen on aina valmistauduttava paremmin kuin kesävaelluksiin. Säiden ennakointi on
tärkeää reitin suunnittelussa. Reitin osalta on myös mietittävä, millä suksilla hiihdetään, vai 
mennäänkö lumikengillä. Ja onko mukana rinkka vai ahkio. Muuten talvivaelluksen varustelista 
noudattaa muiden vuodenaikojen varustelistaa. Vaatetus pitää miettiä tarkemmin ja myös 
yöpymisvarusteet. Ja ruokaakin kuluu enemmän. Suunnistus ja liikkuminen pitää miettiä hyvin ja 
vältellä tiheitä vesistöjen varsia ja sulapaikkoja. Elektroniset välineet antavat oman helopotuksen 
suunnistukseen, mutta aina niihin ei voi luottaa. 
     Kirjassa on hyvin kuvattu varustautumista ja myös missä yönsä voi viettää. Lumi- ja 
hätämajoitteista on annettu hyvät tiedot. Kirjan loppuosassa on kuvattu lumen muotoja ja lumijälkiä
sekä myös taivaanilmiöitä, kuten revontulia ja niiden kuvausta. Viimeinen luku käsittelee 
talviretkeilyn haasteita ja tässä on huomioitu myös lumivyöryt.
     Kirjan kuvat ja karttaesimerkit ovat hyviä. Lopussa oleva hakemisto helpottaa asioiden hakua. 
Laaksosen kirjasta kokeneempikin talviretkeilijä löytää uutta tietoa. Ja kansikuva – sehän on upea!


