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Uusin päivitys 1.9.2022

Kirja-arvosteluja:

9.6.2021 Kainuun Sanomat ja 11.6.2021 Sotkamo-lehti, Marjatta Kurvinen:
Olipa kyse melkein kenestä tahansa muusta kuin Jouni Laaksosesta, liki 400-sivuisen, itse tehtyihin 
vaelluksiin ja retkiin pohjautuvan kirjan kirjoittaminen tyhjentäisi tarinavaraston. Laaksonen sen 
sijaan joutui tekemään valintaa kirjoittaessaan uutuuskirjaansa Vaellustarinoita, jonka on 
kustantanut Minerva. Laaksonen on nimittäin tehnyt yli sata Lapin-vaellusta ja nelinumeroisen 
määrän retkiä. Laaksonen tunnetaan retkeilyoppaiden tekijänä, mutta nyt on käsissä 
vapaamuotoisempi kirja, ei tiukka tietokirja tai opas. Teos sopii niin nojatuoliretkeilijälle kuin 
virikkeeksi retkiä suunnittelevalle.
     Valinnanvaraa retkeilijälle on paljon, todistaa Laaksonen kirjassaan. Vaikka olisi bongannut 
kaikki 40 Suomen kansallispuistoa ja käynyt jokaisella Metsähallituksen Luontopalvelujen 
retkeilyreitillä, on vielä lisäksi tuhansia eri tahojen ylläpitämiä reittikilometrejä ja muita 
retkikohteita. Suomessa on päiväretkikohteita niin paljon, ettei kukaan niitä kaikkia ehdi elämänsä 
aikana koluta. Kirjassa Laaksonen antaa vinkkejä, mistä retkikohteita löytyy.
     Kirjassa liikutaan pääosin Suomessa ja monesti tunnetuimpien retkikohteiden ulkopuolella, 
mutta mukana on kertomuksia myös Arkangelista, Saarenmaalta, Teneriffalta, Madeiralta, 
Grönlannista ja Pohjois-Norjasta. Vuodenkieron mukaan etenevät tarinat kertovat patikka- ja 
melontaretkistä, pyöräilymatkoista ja hiihtovaelluksista, niin monen päivän taipaleista kuin lyhyistä 
päiväretkistäkin.
     Kirja avaa myös kirjailijan ajatusmaailmaa eikä pelkästään kertaa retkikokemuksia. Laaksonen 
esimerkiksi kirjoittaa, että välttämättömien menojen jälkeen suunnilleen arvokkainta, mitä rahalla 
voi ostaa, on vapaa-aika. Vaikka hän on tehnyt myös varustetestejä, hänen mielestään retkeily ei ole 
erityisen varustekeskeinen harrastus. 
     Laaksonen on perimmältään vaeltaja. Täyttäessään hiljan 50 vuotta hän teki viiden viikon 
mittaisen vaelluksen Lapissa. Pitkällä vaelluksella hän kertoo pääsevänsä parhaimmillaan flow-
tilaan, jossa ajatukset lentävät erityisen luovasti. Jokainen retki kuitenkin hänen mukaansa virkistää 
mieltä. 
     PS. Kuhmo tunnettiin aiemmin eräkirjailijoiden tyyssijana. Nyt Kuhmossa on merkittävä 
luontokirjailijoiden keskittymä. Tänä vuonna uutuuskirjan ovat Laaksosen lisäksi julkaisseet jo 
luontokuvaaja ja -kirjailija Antti Leinonen sekä kirjailija Aura Koivisto.

---

Helsingin Sanomat 2.7.2021, Mikko-Pekka Heikkinen:
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008079775.html, 2.7.2021
Näitä kirjoja kannattaa lukea tänä kesänä – HS:n kulttuuritoimitus listasi 28 kiinnostavaa 
kirjaa

”Jouni Laaksonen on Suomen johtava retkeilyoppaiden takoja. Hänen kirjoissaan on 
insinöörimäisen tarkat tiedot autiotuvista ja reiteistä. Vaellustarinoissa hän kirjoittaa vaihteeksi 
sattumuksista polkujen ja vuosien varrelta, muun muassa Suomessa, Arkangelissa, Grönlannissa ja 
Madeiralla.”
---

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008079775.html


Retki-lehti 7/2021:
Rauhan jäljillä

Jouni Laaksosen nimi on tuttu monille. Hän on kirjoittanut parikymmentä kirjaa ja lukuisia 
lehtijuttuja vaelluksesta. Laaksosen tuorein kirja, Vaellustarinoita, on henkilökohtainen ja 
tunnelmallinen teos, jossa esitellään Suomen luontoa ja patikoidaan Lapin lisäksi muualla 
Suomessa, Norjassa ja Teneriffalla.
     Vaelluksia tehdään yksin, kaksin, lasten kanssa ja isommallakni porukalla, jokaisena 
vuodenaikana.
     Kirjan alussa Laaksonen kirjoittaa poltteesta, joka saa vaeltajan jatkamaan rauhatonta 
etenemistään, vaikka pysähtyminen antaisi enemmän. Uskon, että etenkin yksinvaeltajat voivat 
hyvin samaistua tekstiin. Miksi pysähtyminen on joskus niin vaikeaa? No, lopulta Laaksonen löytää
rauhan vaellusreittien varrelta. Toivottavasti me muutkin.

---

Erä-lehti 9/2021:
Ammattina retkeilijä

Diplomi-insinööri Jouni Laaksosesta tuli ammattiretkeilijä lopullisesti 2000-luvun taitteessa, kun 
hän kirjoitti ensimmäiset lehtijuttunsa. Takana oli jo tuolloin lukuisia vaelluksia sekä eräopaskurssi 
Eerikkilässä. 
     Nyt takana on kilometreittäin lehtijuttuja, 18 kirjaa ja vielä enemmän peninkulmia maastossa. 
Viimeisin teos, Vaellustarinoita – askeleita luontoon, on eräänlainen välitilinpäätös tai 
vuosikymmenten summaus.
     Jos Laaksosen tietokirjat eivät ole vielä tuttuja, tästä voi aloittaa. Leppoisasti etenevät tarinat 
taustoittavat monia lehtijuttuja ja kirjoja ja paljastavat, miten löytää uusia retkipaikkoja, ja miten 
laajalla kirjolla retkiä ja vaelluksia voi tehdä. 
     Samoja polkuja ei kannata välttämättä kulkea, sillä kuten tekijä muistuttaa, ei ole yhtä oikeaa 
tapaa tai varustetta. Mutta oppia voi aina.

---

Latu & Polku 3/2021, Panu Könönen:
Vuosien vaelluksia

Tietokirjailija ja toimittaja Jouni Laaksonen on kirjoittanut Latu&Polku-lehteen jo vuodesta 2000 
alkaen – yli kaksi vuosikymmentä. Näköislehtiarkistosta löytyy hakusanalla Jouni Laaksonen peräti 
230 mainintaa. Ensimmäinen juttu kertoi muuten vaatimattomasti kahden kuukauden vaelluksesta 
Haltille (L&P 1/2000).
   ”Retkeilytoimittamisen” lomassa on syntynyt myös lukuisia kirjoja, joista Laaksonen sai vuonna 
2016 Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirjailijapalkinnon. 
   Laaksosen kirjat ovatkin tähän mennessä olleet erilaisia opas- tai tietokirjoja. Uutuuskirja 
Vaellustarinoita johdattelee lukijan viimein ”proosan” äärelle, kun mukaan on valittu parhaat 
vaellustarinat vuosien varrelta. 
   Annetaan Laaksosen sanoa se itse: ”Minulla oli tosi hauskaa, kun valikoin vuosikymmenien 
retkistäni kaikkein mieleenjääneimpiä. Valokuvia katsellessani ja vaelluksista kirjoittaessani sain 
elää mahtavia hetkiä uudelleen. Toivon, että lukijalla on edes puoliksi niin kivaa, silloin olen 
onnistunut!”
   Kirjassa liikutaan pääosin Suomessa, mutta mukana on kertomuksia myös Arkangelista, 
Saarenmaalta, Teneriffalta, Madeiralta, Grönlannista ja Pohjois-Norjasta. Latu&Polku-lehden 
sivuilta tutuiksi käyneet Laaksosen lapset ovat myös osassa tarinoita mukana. 
   Jos olet pitänyt Laaksosen jutuista tämän lehden sivuilla, pidät varmasti myös Vaellustarinoista. 
---



www.kirjavinkit.fi/arvostelut/vaellustarinoita/
Vinkkaaja: Joni, Julkaistu: 8.10.2021
Viisi viikkoa Lapin erämaassa, lasten kanssa lähimetsässä, vaellus, jossa edetään myös uiden. Jouni 
Laaksosen Vaellustarinoissa on retkiä joka lähtöön. Hän kertoo tehneensä yli 500 retkeä pelkästään 
Kainuuseen, joten siinä on mistä valita.
     Kirjassa ei ole tiettyä teemaa, mutta retket ovat jaettu kuukausittain ja takakannen sloganiin on 
helppo yhtyä: joka kuukausi on retkikuukausi. Laaksosen laajan tuotannon pääpaino on 
opastyyppisissä kirjoissa. Tämä teos koostuu nimensä mukaisesti vaellustarinoista, mutta kas vain, 
itse huomasin tarinoista löytyvän jopa enemmän tai ainakin osuvampaa tietoa retkeilystä kuin 
varsinaisista oppaista.
     Monipuolisuuden lisäksi rehellisyys kuuluu kirjan valtteihin. Vaikka Laaksonen on toiminut 
tuotetestaajana, joka on melkein pakosti kytköksissä tuotteiden markkinointiin, niin hän painottaa 
vaatteiden kestävyyttä ja yksinkertaisuutta. Nuorempana hän piti retkeilykilpailuja väärinä ja 
luonnottomina kuten moni muukin, mutta on sittemmin ollut erävaelluksen SM-kilpailujen 
vakiokävijä.
     Suomi on siitä hyvä retkeilymaa, että suurimmista kaupungeista pääsee nopeasti maastoon. 
Toisaalta laajoja erämaita on enää Lapissa, eikä kohta enää sielläkään. Vaellustarinoita kuitenkin 
innostaa, kannustaa ja opastaa lähtemään ulos missä, ja melkeinpä milloin vaan.

---

Lappilainen 34/2021, Riitta Kemppainen-Koivisto

Kun kaipaat hieman pohjustelua retkelle lähtemiseksi, kannattaa lukea muutama retkitarina. Usein 
tarinat avaavat matkan tekijän kommellukset ja sattumukset mukavaksi lukukokemukseksi, josta on 
ammentaa omalle retkelle ideoita.
     Tällaista tarinointia tarjoaa Jouni Laaksosen retkitarinat. Ne vievät lukijan upeisiin 
luontoelämyksiin kansallispuistoihin, tunnettuihin kohteisiin, mutta kirja myös tekee tunnetuksi 
aivan uusia retken arvoisia kohteita. Pääset patikkaretken ja melontareissun tunnelmiin, 
pyöräilymatkoille ja hiihtovaelluksille. Joskus retki on lyhyt päivän reissu, toisinaan pitempi monen
päivän vaellus. 
     Pääosin liikutaan Suomessa, mutta mukana on kertomuksia myös Arkangelista, Saarenmaalta, 
Teneriffalta, Madeiralta, Grönlannista ja Pohjois-Norjasta. Osassa vaelletaan lasten kanssa, mikä 
tuo oman lisänsä tarinoihin. 
     Teos sopii niin nojatuoliretkeilijälle kuin virikkeeksi retkiä suunnittelevalle. 

---

Tunturilatu 4/2021, Hanna Sinilehto
Jouni Laaksosen tuorein kirja on kirjailijan omien sanojen kuvaamana monen vuoden haaveiden 
tulos. Teos on monitasoinen, sitä voisi kutsua matkakesrotmukseksi tai tarinakokoelmaksi, jossain 
määrin myös omaelämäkerraksi.
     Tekstin ryhmittely noudattaa vuodenkiertoa, joka kuukautena esitellään juuri siinä hetkessä 
tapahtunutta. – – Mukaan päässeet kohteet esitellään monipuolisesti, tarinaa elävöittävät muun 
muassa historia, geologia, biologia ja saamelaiskulttuuri sekä pohdinnat paikannimien syntymisestä 
ja retkeilykulttuurin kehityksestä. 
     Kirjoittaja on ehtinyt liikkua läpi elämän kestäneen retkeilyuran aikana monipuolisesti niin yksin
vaeltaen, ryhmässä kuin perheen kasvavien lasten kanssa. Luonnossa on liikuttu kävellen ja 
hiihtäen, pyöräillen, meloen ja uiden, ja myös näitä liikkumismuotoja yhdistellen. On tehty pitkiä ja 
lyhyitä vaelluksia ja retkiä, joskus kilpanumero rinnassa. Etupäässä mukana on kotimaisia kohteita, 
mutta myös Suomen rajojen ulkopuolelta on päässyt mukaan muutama retki. 
     Kohdeluettelo on kunnioitettavan mittainen!

---



Kuhmolainen 15.10.2021, Mari Heikura:
Nojatuoliretkelle tai luonnon ääreen

Tieto- ja retkikirjailija Jouni Laaksosen uusin kirja Vaellustarinoita – Askeleita luontoon sopii hyvin
nojatuoliretkeilijälle, mutta innostaa myös lukijan luontoon.
     Selvä viesti kirjassa on se, että retkeillä voi monella tavalla. Ei tarvitse lähteä keskitalven 
tunturiin hiihtämään umpihankeen harrastaakseen retkeilyä, mutta senkin voi tehdä, jos intoa ja 
taitoa riittää. Pienikin retki voi olla merkittävä luontokokemus, eikä aina tarvitse lähteä merta 
edemmäs kalaan.
     Retkitarinat on kirjoitettu Laaksosen tyylille uskollisesti varsin tietokirjamaisesti. Tarinoissa 
teksti voisi olla lennokkaampaakin, mutta siitä huolimatta lukiessa tulee olo, että pitäisi päästä 
metsään.
     Kirjassa kerrotaan monenlaisista retkistä, viikkojen vaelluksista sekä päiväretkistä lasten kanssa. 
Tämä tekee kirjasta sopivan kenelle tahansa retkeilijälle tai retkeilystä kiinnostuneelle.
     Retkeily ei ole Laaksosen kirjassa pelkkää patikointia, vaan mukana on kertomuksia myös 
hiihtovaelluksista, pyöräretkistä ja melonnasta. Erityisen hauska oli kuvaus hybridiretkestä 
lähiluontoon. Laaksonen kävi Lentuan saarissa kävellen ja uiden.
     Ainakin itselleni tuli mieleen kirjan monipuolisuudesta, että pitäisi kyllä käydä melomassakin tai
pyöräilemässä joskus.
     Erityisen mielenkiintoista oli lukea eräopaskoulutuksen aikaisia kokemuksia. Tarinoista kävi 
selväksi, ettei talviseen tunturiin ole mitään asiaa ilman riittävää kokemusta ja retkeilyn tuntemusta.
     Kirja etenee vuodenkierron mukaan ja kuten esittelytekstissä todetaan, vuoden jokainen 
kuukausi on retkeilykuukausi.
     Kirja alkaa kesäkuusta, mikä johdattaa lukijan helppojen retkien äärelle.
     Talvikauden vaellukset vaativat jo laajempaa osaamista ja kokemusta, mutta kirja kannustaa 
kokeilemaan umpihankea tutuissa maisemissa tai nauttimaan kevään hankikannosta.
     Talven kuukausina pyrähdetään myös muutamalle ulkomaan retkelle, joista Grönlanti oli 
ehdottomasti mielenkiintoisin kohde.
     Kulttuurihistoriaa, kasvitietoa ja geologiaa on moniin kirjan tarinoihin upotettuna. Ei liikaa, 
mutta juuri sopivasti, jotta asiasta kiinnostunut voi jatkaa aiheen parissa ehkä toisten lähteiden 
avulla.
     Omaksi osiokseen on koottu Laaksosen top 10 -lista maisemapaikoista ja kulttuurihistoriallisista 
kohteista. Kuvat on koottu kirjan keskelle omaksi osiokseen.
     Kirjan lopusta löytyy vinkkejä retkikohteiden etsimiseen, karttojen käyttöön ja 
kulttuurihistoriaan tutustumiseen.

---

Kaltio 4/2021, Marjo Jääskä

Kuhmolainen Jouni Laaksonen on Suomen ahkerimpia ja ehkä tunnetuimpia retkeilykirjailijoita. 
Tietoteoksia on syntynyt melkein yhden kirjan vuosivauhdilla jo parinkymmenen vuoden ajan. 
Inspiraatiota luonnossa liikkumiseen ovat lukijoille tarjonneet esimerkiksi Pohjois-Suomen 
vaellusreitit, Lapsiperheen retkeilyopas sekä Retkeilijän kansallispuistot, josta tänä vuonna saatiin 
kymmenes, jälleen kerran päivitetty painos.
     Lisää retkivinkkejä voi etsiä Vaellustarinoita-kirjasta. Siinä Laaksonen esittelee 
kansallispuistojen ja muiden tyypillisten luontokohteiden lisäksi myös vähemmän tunnettuja 
paikkoja. Kuvailtuja retkiä kertyy noin pari sataa ja tekstissä mainittuja retkikohteita löytyy kirjan 
lopun hakemistosta liki kolmesataa. 
     Tuhti, yli 350-sivuinen teos on järjestetty vuodenkierron mukaan kesästä kesään, mutta 
kirjoittaja yhdistelee saman luvun alle eri vuosien retkeilykokemuksia. Rakenne tuo kirjaan hauskaa
rönsyilyä. Saman kuukauden alla esimerkiksi käsitellään niin perheen kanssa vuonna 2013 tehtyä 



Ahvenanmaan pyöräretkeä kuin seitsemän vuotta myöhemmin taivallettua viiden viikon 
erämaavaellusta. Viimeksi mainitun retken Laaksonen antoi itselleen 50-vuotislahjaksi.
     Variaatiota on muutenkin mukavan paljon sekä retkityypeissä että -kohteissa. Matkaa taitetaan 
paitsi patikoiden, myös pyörällä, meloen ja hiihtäen. Pääosin pysytellään Suomen rajojen 
sisäpuolella, mutta muutamissa muisteloissa käydään myös muualla. Kiinnostavasti Laaksonen 
kuvaa esimerkiksi pyöräretkeä Virossa, risteilylomaa Grönlannissa sekä patikointia Madeiralla. 
     Retkien pituudet vaihtelevat viikkojen vaelluksista lyhyisiin piipahduksiin nuotiolounaalla 
lähiluonnossa. Välillä ollaan liikkeellä kaveriporukalla, välillä puolison kanssa kahden tai koko 
perheen voimin. Arvostuseroa retkien välillä ei tekstistä huomaa. Laaksonen kirjoittaa yhtä 
innostuneesti huimista Kerran Elämässä -vaelluksista kuin pikkulapsiperheen arkisista 
luontohetkistä. 
     Kirjoittajan ote on selväsanainen, perusteellinen ja raportoiva. Varsinkin pienissä pätkissä 
luettuna tyyli toimii hyvin. On kiehtovaa uppoutua kirjoittajan kokemuksiin vaikkapa 
eräopaskurssilla tai umpihankihiihtokisoissa.
     Lukija saa paljon tietoa erityyppisistä retkikohteista ja retkelle valmistautumisesta. Parasta 
kirjassa on kuitenkin jokaisesta lauseesta huokuva innostus retkeilyä ja (Suomen) luontoa kohtaan. 
Innostus on vieläpä tarttuvaa. Nyt ulos: polut kutsuvat!

---

Koillismaan Uutiset, 25.11.2021, Risto Kormilainen
Vaelluskirjailija Jouni Laaksonen vie uudessa teoksessaan Vaellustarinoita parilel sadalle retkelle 
Suomen eri kolkkiin, mutta myös Arkangeliin, Saarenmaalle, Teneriffalle ja Pohjois-Norjaan. 
Tarinat etenevät vuodenkierron mukaan ja vaellus sujuu mutkattoman ilmeikkäästi luontoa 
tarkkaillen.
     Retkeilyuran voi aloittaa vaikka kuukauden iässä. Laaksosen kuopus on nimittäin vanhempien 
mukana tehnyt oivallisen ensireissun tuossa iässä. Päivät täyttyivät retkeilystä Etelä-Konneveden 
kansallispuiston maisemissa ja illaksi palattiin mukavuuksien äärelle. Isän rintaa vasten vauvan oli 
rintarepussa hyvä imeä erätaitoja. 
     Yksi mielenkiintoinen luku on varusteista. Eri pituiset ja eri vuodenaikoina toteutetut vaellukset 
vaativat erilaisen varustuksen. Mitä kylmemmistä olosuhteista on kyse, sitä paremmat varusteet on 
ehdottomasti oltava. Laaksonen on päässyt testaamaan varusteita ja kokekeena vaeltajan niitä myös 
kehittämään. Diplomi-insinööritaustasta on taatusti myös suuresti hyötyä. Testit kun koostuvat niin 
mittauksista kuin unsaasta käytöstä. Retkeilyn ja vaelluksen kannalta käytännöllisyyden ohella 
korostuvat keveys ja pieni koko. Eritasoiset harrastajat löytävät mainioita vinkkejä Laaksosen 
pitkän kokemuksen suodattamana niin päivän reissuille kuin viikkojenkin vaelluksille.
     Laaksonen on kouluttautunut 1990-luvun lopulla eräoppaaksi ja kertoo myös tästä 
koulutusvaiheesta. Eräoppaan tulee olla monenlaiseen toimintaan mukautuva, sillä harvoin opas on 
mukana vaelluksilla päiväkausia, vaan enemmänkin luontoa tunteva viihdyttäjä, kieliä osaava 
suunnistaja, ensiaputaitoinen kokki ja markkinoija. Laaksonen on löytänyt kutsumuksensa alan 
lehtiin kirjoittajana ja tietokirjailijana.
     Monipuolinen, rennolla otteella sekä asiantuntevasti kirjoitettu Laaksosen uutuus ehdottomasti 
on.

---

Uusi tie, 33/2022, Matti Korhonen
Loppukesästä kuuntelin Jouni Laaksosen äänikirjaa Vaellustarinoita (Minerva 2021). Laaksonen on 
intohimoinen retkeilijä ja vaeltaja, joka on kirjoittanut parikymmentä aihepiiriin liittyvää kirjaa. 
Vaikka teos ei ole kirjallisesti mitenkään erityinen, viihdyin sen parissa hyvin ja loppupuolelle 
päästesäni toivoin, ettei se loppuisi vielä.
   Laaksosella ei ole tarjota jännittäviä kohtaamisia karhujen kanssa tai kuvauksia vaarallisista 



jokien ylityksistä. Mutta kirja tutustuttaa täysin toisenlaiseen ajattelu- ja elämäntapaan, johon tämän
päivän kaupunkilainen, kuluttava ja trenditietoinen ihminen on tottunut. Laaksonen on täpinöissään 
tunturin takaa paistavasta ilta-aurongosta päivien sateen jälkeen tai nähdessään jonkin harvinaisen 
kukkalajin. Hänen mielestään marraskuukin on aivan hyvä retkikuukausi ja hiihtovaellukselle voi 
lähteä aivan hyvin neljänkymmenen asteen pakkaseen, kunhan on varustautunut oikein.
   Huomasin kirjaa kuunnellessani ajattelevani monta kertaa: voisiko asian nähdä noinkin? Itse olen 
suuren osan elämästäni viihtynyt paremmin kaupungissa. Olen luullut, että luontoon meneminen on 
eroon joutumista todellisesta elämästä, ajan hukkaa.
   Mutta m itä jos se todellinen elämä onkin siellä luonnossa? Entä jos me olemme rakentaneet 
keinotekoisen teknologian ja digitaalisen maailman, ja olemme joutuneet eroon sieltä, missä todella 
ollaan oleellisen äärellä? Entä jos sosiaalisen median seuraaminen onkin ajanhukkaa?
   Havahduin siihen, miten Laaksosen kanssa viettämäni aika alkoi vaikuttaa ajatteluuni. Nyt on 
voimakas tarve lähteä luontoretkille. Ehkä voisin muuttaa lihapainotteista ruokavaliotani hieman 
ekologisemmaksi. Kiireistä arkeani ryhdyn ainakin höllentämään. 

---



Lukijapalautetta:

”Luin kirjan yhdeltä istumalta!”

---

”Kuuntelin kirjasi Vaellustarinoita – Askeleita luontoon. Pidin kirjastasi todella paljon. Olen 
tarinoiden suuri ystävä. Kuvailet tarinoissasi hienosti luontoa ja sen monimuotoisuutta, hetkiä ja 
retkiä sekä jaoit avoimesti ajatuksiasi. Tähän kirjaan on helppo palata uudelleen ja uudelleen.”

---

”Mukava retkikirja, joka koostuu useista lyhyemmistä tarinoista. Laaksonen inspiroi 
kertomuksillaan retkeilemään erilaisissa elämäntilanteissa, uusissa maastoissa ja ennen kaikkea 
ennakkoluulottomasti. Yksi parhaista suomalaisista retkeilykirjoista niin informatiivisesti kuin 
kielellisestikin.”

---

”Olen lukenut Vaellustarinoita, ja enää on jäljellä osa Huhtikuusta ja Toukokuu. Yritän olla 
ahmimatta ja nauttia niitä aina sellaisina sopivina retkiannoksina. Mutta ekalla lukukerralla tahtoo 
usein mennä ahnehtimiseksi. Tuota on kyllä sitten ensimmäisen luennan jälkeen kiva lukea myös 
sieltä täältä poimien, ja jos haluaa palata vielä johonkin aivan tiettyyn aiheeseen, se on varmaan 
helppo löytää, kun olet jäsennellyt tarinat niin hyvin – ja on vielä tuo paikkahakemisto.  
     Tuo kuukausien myötä kulkeva tarinointi oli kiva idea. Vuodenajat Suomessa ovat niin hurjan 
erilaisia, mutta tällä tavalla tarinat etenevät selkeästi, ja samalla lukija saa hyviä vinkkejä ja 
ajatuksia eri vuodenaikoina tehtävistä retkistä. Osaat kyllä harvinaisen mukavalla tavalla antaa noita
ohjeita ja ideoita retkeilyyn, ne kutoutuvat retkitarinoihin niin luontevasti ja mitenkään 
tuputtamatta. Samoin ajatuksesi luonnonsuojelusta, ekologisesta elämäntavasta ja muusta maailman
menosta kulkevat mukana kerronnassa sympaattisella tavalla. Voisin kuvitella, että kaikenlaista 
tärkeää ja hyödyllistä tarttuu lukijoiden mieliin ja muuttuu käytännön teoiksi.  
     Monipuolinen ja taitavasti kirjoitettu tarinakokoelma – päiväretkistä ja leppoisasta 
perheretkeilystä Venäjän seikkailuihin; on erämaita ja aarniometsiä, melontaretkiä, Norjan 
Lofootteja ja Kanarian saaria… Vaan onhan sinulla takana jo pitkä ura ammattivaeltajana ja 
ammattikirjoittajana.”

---

”En ole yhtään erähenkinen, en harrasta minkäänlaista vaellusta, mutta pitkät pyöräretket ja 
luonnossa liikkuminen päiväreissuilla osuu kohdille. Silti tämä kirja oli upeaa luettavaa. Kun 
kirjoittaja tietää asiastaan paljon ja selvästi oikeasti nauttii tekemisestään, on se yleensä myös 
mielenkiintoista lukijalle. Ja tulihan sitä heti tehtyä kirjaa kuunnellessa 15 kilometrin patikointi, 
tosin kaupungissa.”

---

”Olipa hienoa, että olet koonnut vaellustarinoitasi kirjaksi! Juuri tätä olin odottanut!
     Eniten pidin kohdista joissa kerrot omasta vaellusfilosofiastasi mitään muuta filosofiaa 
dissaamatta. Kumisaapas- ja eräsuksireissut ovat minunkin mieleeni, minä tosin olen enemmän 
haaveilija ja sinä toteuttaja. Samoin pidän ajattelutavastasi asumisen ja retkeilyn suhteen yleensäkin
vaikken itse samoin eläkään. Ylettömän kateellinen olen sille, miten hyvin olet saanut lapsesi 
mukaan retkille.” 



---

”Mukavia reissuturinoita. Erityinen kiitos reissukohteiden top-listauksesta. Toimi hyvin 
äänikirjana.”

---

”Luin kirjasi vastikään: inspiroivaa! Useita retkipaikkoja laitoin ylös. Etenkin tykkäsin kirjan alusta 
ja pitkän 50-v retken tarinasta.” 

---

”Kuuntelin kirjasi Suplasta ja tykkäsin kovasti! Paljon paikkoja eri puolilta Suomea, kiinnostavaa.” 

---

”Tykkäsin kovasti, olet  sinä oivallinen sanankäyttäjä. On siinä kaikenlaisia retkiä päivän 
marjaretkestä viiden viikon vaellukseen. On tärkeää, että seassa on muutakin kuin retkikuvauksia eli
tietoa ja tunnelmia kohteen taustoista. Omat mielipiteet ovat tärkeitä myös, koska asiat eivät ole 
yksiselitteisiä. Tässä mielessä luku "Vastarannankiiski" on oivallinen. Top ten -lista sivulta 125 
alkaen on ihan nappi. 
     Henkilökohtaisuus tuo kertomukseen inhimillisyyttä. Yksi hyvä valinta on myös tuo viiden 
viikon vaelluksen kuvaus. Et kerro koko matkaa seikkaperäisesti, vaan otat sieltä merkittäviä 
tärppejä. Muuten viittaat sen verran, että lukija tietää, missä menit.”

---

”Olipa mukava lukea tuoreinta kirjaasi.
     Kahlattuani aikanaan kaikki Kemppiset läpi, on hienoa lukea kokemuksistasi, joita olet saanut 
usein samoissa maastoissa kuin K:nkin – näkökulmat ovat tuoreita. Kirjan rikkaus on todella 
monenlaiset lähestymistavat – vaellukset yksin, kavereiden kanssa ja perheen kanssa. Tarinoista 
todella välittyy rakkaus harrastukseen!”

---


