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� Alle vuoden ikäinen lapsi kul-
kee kantolaitteessa tai ahkiossa
ja lasta voi myös työntää iso-
pyöräisillä lastenvaunuilla tai ve-
tää polkupyörän perässä kär-
ryillä.

Vasta kävelyikään ehtinyt lap-
si alkaa olla kuitenkin jo vaikea
mukaan otettava.Hän painaa lii-
kaa kannettavaksi eikä viihdy
aloillaan juuri missään vempai-
messa.

Viisainta on silloin antaa lap-
sen harjoitella kävelyä mahdol-
lisimman paljon,sillä kävelemis-
tähän retkeily on.Yllättäen kau-
punkilaislapsi saattaa olla tässä
paremmassa asemassa kuin
maalaislapsi.Maallahan ei nyky-
ään juuri kävellä.Mihin siellä kä-
velisikään, ellei metsään?

Kaupungissa kävely on usein
kätevin ja välillä ainoakin tapa
saavuttaa esim. kaivattu karkki-
kauppa.

Kävelemään tottunut 5-vuo-
tias pystyy jo tekemään yönyli-
reissun sopivaan retkikohtee-
seen.Telttamajoitusta kannattaa
muutama kerta treenata pihalla,
sillä ainakin omat lapseni hiip-
pasivat teltasta aluksi omaan
sänkyyn. Pihateltassa on hyvä
opettaa yöpymisrutiinit, ma-
kuualustan levitys,makuupussin
tuuletus kuohkeaksi, pissalla
käynti ja vaatteiden järjestämi-
nen. Sekä tottua yön ääniin.

Kun nämä on omaksuttu, telt-
ta siirretään yhteisellä päätök-
sellä niin kauaksi kotoa, ettei
omaan sänkyyn enää pääse.
Meillä jo 3-vuotias hyväksyi täl-
laisen järjestyksen nikottele-
matta.

Toisaalta lapsen on helpompi
tottua kämppämajoitukseen.
Kämpän ympäristö toimii jän-
nittävänä seikkailumaastona,sil-
lä lapsi tarvitsee jatkuvaa toi-
mintaa ja osallistumista.Hän ha-
luaa olla keskipiste ja kokija. Jos

Vanhempien retkeilyharrastuksen ei tarvitse
tyrehtyä lasten syntymiseen. Myös lapset 
oppivat nauttimaan luonnon rauhasta 
ja etenkin kiireettömästä yhdessäolosta
vanhempien kanssa. Homman voi kuitenkin
töpeksiä lopullisesti turhalla hosumisella ja
äyskinnällä ja ennen kaikkea lasten väärillä
varusteilla.

Vanhempien retkeilyharrastuksen ei tarvitse
tyrehtyä lasten syntymiseen. Myös lapset 
oppivat nauttimaan luonnon rauhasta 
ja etenkin kiireettömästä yhdessäolosta
vanhempien kanssa. Homman voi kuitenkin
töpeksiä lopullisesti turhalla hosumisella ja
äyskinnällä ja ennen kaikkea lasten väärillä
varusteilla.
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alkaa heti.
Reissukohteen pitää siis olla

paikka, jossa voi tehdä jotain
muutakin kuin paistaa makka-
raa.

Olen myös huomannut, että
esim.inkkarimelonta on hyvä ta-
pa liikkua lasten kanssa.Etenkin,
kun antaa myös lasten meloa.Sii-
nä sitä aika kuluu ja tuntee it-
sensä tärkeäksi. Lapset omaksu-
vat kyllä nopeasti tasapainon
säilyttämisen ja perusvedot,kun
huomaavat, mikä vaikutus itsel-
lä on niihin.

Lasten kanssa melon itse pit-
källä kajakkimelalla perästä.Lap-
silla on yllään melontaliivien si-
jaan oikeat pelastusliivit, jotka
kääntävät ja kelluttavat riittävän
korkealla.

Varusteet ovat tärkeitä myös
psykologisina tekijöinä.Lapsi on
usein vielä pahempi varustef-
riikki kuin isänsä (mikäli mah-
dollista) ja lapsen itsetunto on
lähes suoraan verrannollinen va-
rusteisiin. Luja uskohan vie reis-
saajan vaikka läpi harmaan ki-
ven.

Toisaalta märkä, rakkojalkai-
nen ja paleleva kouluikäinen on
reissussa niin kuollutta painoa
kuin voi olla. Oma tunnelmakin
painuu pakkaselle, kun tuntee
tyrineensä lapsen varustamises-
sa pahemman kerran.

Parempi siis satsata lasten va-
rusteisiin kuin omiinsa.

Omia ja yhteisiä 
varusteita

Kasvavien lasten varusteita joutuu
uusimaan jatkuvasti, jos ne halu-
aa pitää priimakunnossa.Olen rat-
kaissut tämän asian kahdella ta-
valla.

Ensiksikin lapset käyttävät osin
samoja varusteita kuin vanhem-
pansa ja toiseksi yritän ohjata ar-
kivaatteiden hankintaa sellaiseen

suuntaan, että ne olisivat käyttö-
kelpoisia reissussakin.

Periaatteenani on,että lapsi jak-
saa mukavasti kantaa sen saman
15% painostaan mitä aikuinenkin.
Eli 30-kiloinen lapsi voi kantaa vii-
si kiloa.

Paino pitää sisällään repun ja ko-
ko sen sisällön. Mieluimmin pai-
non pitäisi jäädä rajan alle.

Käytän itse retkeilyssä kolmen
tyyppistä varustesatsia. Kesäret-
kille on omansa, sulan maan ajal-
le kesän ulkopuolella omansa ja
talveksi omansa.

Tavaraa piisaa siis lainaan asti.
Isolla 65-litraisella repulla pär-

jään itse joka tilanteessa ja kevyt
noin 30-litrainen päiväreppuni toi-
mii lasten rinkkana. Sinne mahtu-
vat hyvin makuupussi, alusta, vä-

hän varavaatetta, veitsi, sytytys-
palat, vesipullo ja pikku eväät.

Ensiside, kompassi, pilli ja mik-
rovalaisin ovat pojalla niin kuin
isälläkin taskussa tai kaulassa.

Lastenkin käyttöön ostettavas-
ta aikuisten repusta on muistet-
tava tarkistaa, että se on varustet-
tu kunnollisilla viilekkeillä ja lan-
tiovyöllä ja että säätövaraa on tar-
peeksi. Seikkailurepuista löytyy
hyviä malleja tähän käyttöön.

Yhden tai kahden yön yli kestä-
villä vaelluksilla omassa repussa-
ni on omien viikonloppureissu-
kamppeiden lisäksi kaikki muonat,
keittovehkeet ja teltta, jota ilman
en lähde kämppäreissullekaan las-
ten kanssa.Teltan kanssa voi pitää
tauon tai yöpyä heti tarvittaessa,
eikä vasta ”perille” päästyä.

Kuoripukua tarvitaan sadekeleillä muutenkin.

Kevyt teltta ja yöpymistarpeet on syytä pitää aina mukana 
pidemmillä retkillä lasten kanssa.
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Lapsilla on jokaisella oma rep-
punsa,jotta he eivät tunne oloaan
turhaksi ja turvallisuudenkin
vuoksi. Käsky on käynyt, että jos
jostain syystä eksymme toisis-
tamme, lapsen on pistettävä re-
pustaan kaikki vaatteet päälleen
ja eväät poskeen. Jos ei isää muu-
ten kuulu,niin on puhalleltava ero-
tuomarin pilliin. Ja yön tai kylmän
yllättäessä on ryömittävä makuu-
pussiin kaikkine hyvineen.

Kompassi on jokaisen mukana
ja siihen on asetettu suunta,johon
kulkemalla löytää lähimmän tien.

Mikrovalaisin on myös turval-
lisuustekijä. Ilmasta etsijä löytää
pimeälläkin kirkkaan ledin hel-
pommin kuin lämpökamerakuvan
epämääräisen möykyn.Kuusen al-
la makaileva ihminen hyvässä ma-
kuupussissa ei paljon lämpöä sä-
teile.

Lapsilla on omat juniorimitoi-
tuksen kolmen vuoden ajan ma-
kuupussit (n. - 5 C). En kuitenkaan
luota yhdenkään valmistajan läm-
pötilasuosituksiin ennen kuin olen
itse kokeillut.

Usein lapsi haluaa mieluummin
nukkua isän multisport-kesäpus-
sissa,koska se on keveämpi ja var-
masti toimivaksi todettu. Ostin S-
koon pussin,vaikka olenkin XL-ko-
koa. Pussi on kuin sukkapuku ja
näin myös lämpimämpi kuin suo-
situksensa, koska tyhjää ilmaa ei
ole. Irtoliinalla lyhentämällä siitä
saa sopivan lapsille.Kesällä nukun
itse yleensä untuvatakissa ja tuu-

raa nestettä kymmentä painokiloa
kohti päivässä, vaikka ei hikoilisi
kuin nimeksi.

Lapsilla on aikuista herkempi
elimistö ja huonompi itsehillintä,
joten nestevajaus purkautuu
yleensä ”hanskat tiskiin ja ulinak-
si” -ilmiöllä.

Tätä estämään hankin perhee-
seen kunnon juomapullot eristei-
neen. 0,6-litrainen riittää lapselle
aamun ja illan tankkauksen lisäk-
si koko päiväksi, eikä ole liian pai-
nava kantaa.

Nyt on juomineen kolme kiloa
kasassa.

Lapsi pitää opettaa siemaile-
maan vettä suullinen silloin tällöin
eli koko ajan vähän, jotta neste-
tasapaino säilyy mahdollisimman
tasaisena.

Ensimmäisillä reissuilla sekoitin
lasten pulloihin vahvasti laimen-
nettua urheilujuomaa taika-
juomaksi. Suosio oli taattu.

� Aikuisten ulkoilmaharrastus-
ten ei tarvitse loppua lasten
syntymään. Mittakaava vain 
kehittyy.

� Reissuilla on hyvä harjoitella
myös tulentekoa.

lisäkissä tai makuupussilakanassa.
Keväällä ja syksyllä lapset, joita

yleensä on mukana vain yksi ker-
rallaan,käyttävät isän kevyempää,
noin kilon painoista untuvatäyt-
teistä talvipussia.Sillä pärjää käm-
pissä myös talvella. Isä käyttää
puolestaan kesäpussiaan.

Talvella annan aina lapselle läm-
pimämmän pussin, jotta huomai-
sin hiukan ennen kuin on myö-
häistä esim.kämpän jäähtymisen.
Sydäntalven telttareissuja en las-
ten kanssa ole tehnyt.

Makuualustana lapset käyttävät
samoja alustoja kuin vanhemmat.
Omille grammanviilauskeikoilleni
olen hankkinut 3/4-pituisen itse
täyttyvän makuualustan, joka riit-
tää hienosti lapsille kesällä ja käm-
pissä. Umpisolualustasta voi lei-
kellä turhat mitat poiskin, mutta
mieluummin olen taitellut alustaa
kaksinkerroin lisäeristeeksi.

Näin repusta, makuupussista ja
alustasta kertyy painoa yhteensä
pari kiloa.

Juomista ja syömistä

Tärkein kunnon ylläpitäjä reissus-
sa on juominen.Ihminen tarvitsee
liikkuessaan ainakin noin puoli lit-



Ravintotasapaino on yhtä tär-
keä. Lasten kannattaa antaa syö-
dä retken alusta asti aina, kun he
vain voivat ja muutenkin.

Aamuisin vedetään pikapuuroa
tai mysliä ja kaakaota. Päivällä pi-
dän yleensä lungin lounastauon,
jolloin pastakeitot maltodekstrii-
nillä höystettynä saavat seurak-
seen muutaman juustonäkkilei-
vän.

Illalla talouskäyttöön suunnatut
pikapasta-ateriat saavat parhaiten
kyytiä. Joistakin ”oikeista” retki-
muonista perunamuusimössöt
menevät myös. Nämä muonat
kannan itse, mutta lapsilla on re-
puissaan ja taskuissaan ener-
giapatukoita matkalla järsittävik-
si. Energiapatukoissa on tasapai-
noinen sekoitus energiaa ja mui-
ta elimistön rasituksessa kaipaa-
mia aineita. Älä erehdy ostamaan
huippu-urheilukäyttöön tarkoi-
tettuja valmisteita, ne ovat usein
liian erikoisia. Ruokakaupoistakin
löytyy hyviä välipalapatukoita.

Valkoista sokeria tai suklaata en
suosi kuin kaakaossa. Ne antavat
liian nopean piikin verensokeriin
ja vastareaktiona kovan insulii-
nierityksen. Lopputuloksena on,
että verensokeri on alempana kuin
aloittaessa ja vieteri loppuu siinä
paikassa.

Sokereista rypälesokeri, hedel-
mäsokeri (esim. Fruisana) ja mal-
lassokeri (esim. Maltodekstriini)
ovat parhaita. Fruisana on nor-
maali kauppanimike ja Maltoa ja

rypälesokeria saa luontaistuote- ja
lisäravinneliikkeistä pussi/säkkita-
varana.

Kannattaa testata retkimuonat
lastenkin kanssa etukäteen. Moni
urheilukaupasta saatavista retki-
muonista maistuu aika kamalalta
ja sekoittaa vatsan. Kotikäyttöön
tarkoitetuista pikavalmisteista
löytää usein paremmin syötäväk-
si kelpaavaa tavaraa halvemmalla,
tosin valmistus kestää jopa 5 mi-
nuuttia enemmän ja sottaa katti-
lan.

Lapsilla on lisäksi oma muovi-
lautanen, lusikka ja muki mukana.

Monenlaista hankittavaa

Lapsiemme jalkineina toimivat ko-
valla pakkasella Kamikit tai huo-
patossut ja ympärivuotisessa käy-
tössä on kevyehköt Gore-Tex-kal-
voiset vaelluskengät. Kengän kär-
keen pitäisi aina jäädä 15 mm liik-
kumavaraa, mutta me ostamme
vielä yhtä kokoa sitäkin isommat,
koska junioreiden jalka tuntuu
kasvavan yli 6,6 mm (yhden koon)
vuodessa. Parempi villasukalla til-
kitty kenkä kuin liian pieni.

Kesällä lapset käyttävät mielel-
lään sandaaleja niin pihalla kuin
retkillä. Näin kenkähankinnat ei-
vät rasita kukkaroa juuri normaa-
lia enempää.

Alusvaatteet ovat mukavuuden
kannalta kenkien ohella tärkeim-
mät asusteet. Urheilukerrastoissa
on nykyisin hyvin lasten kokoja ja
niitä voi talvella käyttää alusvaat-
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teina muutenkin.Puuvillaa ei kan-
nata retkelle ottaa kuin kovalla
helteellä.

Välikerroksena lapsilla on verk-
karihousut ja fleecepusero, jotka
kuluvat kovassa arkikäytössäkin.
Tarjolla on myös ohuita fleeceker-
rastoja,mutta sen lisäksi tarvitaan
lämmin pusero.

Kokonaisuuden kruunaa kuori-
asu, jollaista tarvitaan muutenkin
sadekeleillä.

Sukkina oikeaoppisesti alla te-
kokuituista, ohutta lineria ja sen
päällä villasekoitteista vaellussuk-
kaa. Ne maksavat hieman extraa
vaikkapa tavallisiin puuvillaisiin
tennissukkiin verrattuna, mutta
satsaus kannattaa.

Varsinaisia varavaatteita ei sit-
ten olekaan kuin toiset sukat.Rep-
puun pakataan kuitenkin kesät
talvet hanskat, fleecevuorinen pi-
po sekä pienenä erikoisuutena
Buff-mikrokuitukangastuubi. Sitä
voi käyttää kaulaliinana, otsapan-
tana, pipona ja naamasuojana.

Lasten iho ei kestä samalla lail-
la säätä kuin aikuisten. Meillä pa-
leltui yllättäen tyttäreltä posket
parinkymmenen asteen pikku-
pakkasella pienessä viimassa.Tyt-
tö itse ei kärsinyt kylmästä lain-
kaan, mutta viima hyydytti poski-
päät. Niitä piti sen jälkeen varoa
monta vuotta.

Pään kautta haihtuu eniten läm-
pöä, joten päähine on oikeastaan
turvavaruste, ja ohuet sormikkaat
tuntuvat todella mukavilta kesäl-
läkin, kun vettä vihmoo vasten
naamaa.

Lapset liikkuvat paljon turhaan
ja kehittävät näin helposti enem-
män lämpöä kuin aikuiset. Hikoi-
lu syö nopeasti lapsen pienet
energiavarastot, joten opeta lasta
vähentämään vaatetta ajoissa.
Äläkä ainakaan pakota pitämään
liikaa vaatteita päällä, mikäli lapsi
haluaa niitä vähentää.

Eri asia on sitten se,että vaatteet
eivät ole jostain syystä mieluisia.
Tämä asia pitää selvittää kuitenkin
jo ennen lähtöä. Yleensä nurinaa
tulee eniten alusasusta, joihin ny-
kylapset eivät ole joutuneet nöyr-
tymään. Ja tottahan on, että hal-
pa ja kehnolaatuinen tekokuitu-
kerrasto tuntuu hieman epämiel-
lyttävältä.Olen itsekin näissä alus-
asujutuissa karvaasti kokenut, et-
tä jos haluaa hyvän ja halvan, niin
joutuu ostamaan kaksi.

Taskuissa ja osin repussakin on
lisäksi hammasharja (tahna isällä)
ja retkipyyhe. Packtowl on hieno,
mutta mikrokuitusiivousliina ajaa
saman asian.

Ensiside on kaikilla aina taskus-
sa. Käytön oppii nopeasti, kun uh-

raa yhden paketin malliksi.Käytän
apteekin valmiita paketteja.

Erotuomarin muovinen (metal-
linen jäätyy suuhun kiinni) pilli toi-
mii merkinantovälineenä. Uudet
ledotsalamput riittävät touhui-
luun ja ovat keveitä. Pienille lap-
sille saa puukon pyöristämällä hy-
välaatuisen lyhytteräisen vuolu-
puukon kärjen. Valmiitakin saa
kaupasta.

Unohtaa ei sovi aurinkolaseja ei-
kä sytytyspaloja. Kukaan ei lähde
metsään ilman tulentekovehkei-
tä ja joka reissulla on hyvä harjoi-
tella tulentekoa.

Mukaan lähtevät vielä kartta tai
sen värikopio suljettavassa muo-
vipussissa ja kompassi. Ja niihin
myös perehdytään, vaikka suun-
nistuksen pyrkiikin hoitamaan isä.
Lapsen kartta ja kompassi toimi-
vat myös varavälineinä.

Menoa siivittävät teleskooppi-
sauvat, jotka auttavat lasta mäes-
sä ja mäen alla. Ainakin yksi pari
kolmeosaisia sauvoja, jotka voi
säätää molemmille, on aina mu-
kana. Sauvoissa tulee olla kova-
metallikärjet.

Yleensä mitoitan päivämatkat
niin, että pyöristän ne lapsen ikää
lähinnä olevaan viidellä jaolliseen
lukuun. Kun aloittelemme viisi-
vuotiaan kanssa, emme kulje yli
viittä kilometriä päivässä seitse-
män vuoden ikään asti.

Lapset mukaan
� Omat lapseni ovat olleet mukana erilaisissa ulkoaktiviteeteissa niin kauan
kuin ovat osanneet kävellä. Kertaakaan ei ole ollut vaikeaa houkutella heitä
mukaan.

Jo pienestä pitäen on etsitty merkkejä luonnon ihmeistä, aloittaen aivan pi-
hapiirin tuntumasta ja vähitellen ”reviiriä” laajentaen. Suurella mielenkiinnol-
la on tutkittu oravien jyrsimiä käpyjä,kerätty pudonneita sulkia,poimittu mar-
joja, maisteltu ketunleipiä yms.

Olemme löytäneet juuri uuden hauskuuden. Otamme eläinten jäljistä kipsi-
valoksia.Vettä pulloon ja kipsijauhe mukaan, pieni pahvirengas jäljen ympäril-
le ja muotti täyteen. Odotusaika menee kaakaon kera ja homma on valmis.

Lähes joka reissulla mukana on ollut pienet eväät ja pala retkipatjaa. Kiiree-
tön ajankäyttö eväineen on aina lasten mieleen.Useimmiten mukana on ollut
myös pienet puukot jotka ovat olleet ahkerassa käytössä.

Reissun pituus on lähestulkoon aina määräytynyt lasten tahdon mukaan,
vaikka tällöin kalareissukin on joskus jäänyt melko lyhyeksi. Kalassa ollessaan
pojat ovat tutkineet rantoja, heitelleet kiviä (ei kalastajien kohdalla) tai pyy-
dystäneet haavilla täkykaloja.Nyt isompana molemmat jigaavat ahvenia jo lä-
hes itsenäisesti, itselläni pitää kiirettä toimiessani kalan irrottajana.

Lapset suorastaan hehkuvat ylpeyttä saadessaan kalan! Siitä riittää kerrot-
tavaa pitkäksi aikaa.

Vanhempi poika on myös mukana sorsastusreissuilla ja tilanteen mukanaan
tuoma jännitys ja tunnelma saakin jo pojan kysymään, milloin seuraava kerta
on tulossa? Ja kyselyjä hirvimetsälle pääsystä on myös esitetty.Saalista on tut-
kittu ihan kädestä pitäen ja aivan pienestä asti, joten realiteetit elämän lop-
pumisesta riistalaukaukseen ovat pojilla hyvin tiedossa.

Tuttavien/sisarusten lapset ovat myös joskus mukana vanhempineen. Joka
kerta on huomattu, että kaikki lapset pitävät luonnosta, kunhan heidät sinne
vain viedään.Tässä vanhempien aktiivisuus on avainasemassa.

Juha Korhonen, Halikko

Kahdeksan ja kahdentoista vuo-
den välillä päivämatka ei ylitä
kymmentä kilometriä. Yli kaksi-
toistavuotias urheileva ja retkei-
lemään tottunut lapsi kävelee jo
kahdeksikkoa kokemattoman ai-
kuisen ympäri.

Kannattaa kuitenkin muistaa,
että huonokuntoinenkin aikamies
pystyy hoippumaan kolme päivää
ilman lepoa ja ruokaa, kunhan saa
vettä. Lapsella ei tällaista kykyä
ole.Vieteri loppuu, kun se loppuu.
Sitten huilataan.

� Hyvä alusasu on tärkein han-
kinta kenkien ja sukkien ohella.

� Pieni ledvalaisin on tärkeä
leiritouhuissa ja seikkailuilla
mutta myös turvallisuuden 
takia.
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� Jokamiehenoikeudet antavat
meille valtavat mahdollisuudet
luonnosta nauttimiseen. Jos lap-
semme oppivat oikean ja vastuul-
lisen suhtautumisen luontoon ja
oppivat siitä nauttimaan, ei ole
pelkoa harrastuksen näivettymi-
sestä tulevaisuudessakaan.

Itse kolusin nuorempana kave-
rien kanssa lähinnä Kaakkois-Suo-
men maastoja jatkuvasti viikon-
loppuretkillä, vaelluksilla ja par-
tiotaitokisoissa. Perheen perusta-
misen jälkeen harrastus muutti

PK 2055 Retkikärry
Käyttötarkoitus: Perheretkeily ”sulan maan aikana”; alle kouluikäisen lapsen

kuljettaminen kevyesti ja turvallisesti polkuja pitkin vaihtelevassa suoma-
laisessa maastossa; sopii ”kottikärrynä” myös tavaran kuljettamiseen.

Mitat: käyttökunnossa 173 x 68 x 50 cm ilman lastenistuinta, purettuna runko
150 x 10 x 5 cm,lisäksi pyörä 50 x 50 x 10 cm ja pohjalevy 50 x 50 x 1 cm,pyö-
räkoko 20" (polkupyörän etupyörä), kantavuus 55 kg (varmuuskerroin 2,0).

Paino: n. 11 kg ilman lastenistuinta (+ istuin n. 1,5 kg).
Rakenne: Runko teräsputkea ruuviliitoksin,pohjalevy filmivaneria,pikakiinni-

tys Hamax Kiss lasten (pyörä)istuimelle, istuimen kiinnitys alkuperäisillä
kiinnitysosilla.

Ominaisuudet: Yksinkertainen ja luja rakenne, istuin irrotettavissa ilman työ-
kaluja, mukava, nukkumisen mahdollistava istuma-asento, purettavissa run-
gon ruuviliitokset (4 kpl M8 ruuvit) ja pyörä irrottamalla, edullinen painoja-
kauma, painopiste alhaalla, pieni ”aisapaino”, suurin osa painosta pyörän va-
rassa,rannelenkit varmistavat otteen ja keventävät työntämistä,vakaa ja ke-
vyt työntää, ylittää esteet (kivet, juuret, ym.) helposti, tavaroiden kuljetus-
mahdollisuus myös istuinta käytettäessä (esim. yöpymisvarusteet, ”perhe-
teltta”,eväät ja keittovälineet, jne.), ilman lastenistuinta soveltuu isokokoisen
tavaran kuljettamiseen (esim.puolijoukkueteltta,polttopuut,vesiastiat,jne.).

TUOMO POHJANTULIRetkikärry
muotoaan.

Nyt teltta pistetään useimmiten
pystyyn vähintään viikoksi ja kier-
retään sitten ympäristössä ke-
vyemmällä varustuksella. Päivä-
matkat ovat vähitellen pidenty-
neet vanhemman poikamme kas-
vaessa (nyt 13 v).

Kun nuorempi poikamme syn-
tyi 2003, isoveli ehti jo huolestua,
miten retkeilyä voi jatkaa ”vauvan”
kanssa.

Aluksi käytimme veljen vanhaa
kantorinkkaa, mutta pikkukaveri

Lukuisten mittausten,kokeilujen ja
CAD-piirustusten jälkeen syntyi
tässä esitelty PK2055-retkikärry.

Tositoimissa kärry on ollut kesä-
ja syyslomilla yhteensä kuutisen
viikkoa Hossan retkeilyalueella.Ki-
lometrejä on kertynyt noin 300.

Kärry kulkee helposti kaikenlai-
sessa maastossa ja ylittää esteet
vaivatta,isoimmista puunrungois-
ta ym. mennään yli peruutusvaih-
teella.Kärry mahdollistaa myös yö-
pymisvarusteiden (laavu + keitto-
vehkeet) kuljettamisen istuimen
alla. Pimeäkäyttöön rungon alem-
paan poikkiputkeen kiinnitettiin
syksyllä polkupyörän ledvalaisin.

Ainoa hankaluus kärryn kanssa
liikuttaessa olivat työntäjää
kiusaavat hyttyset. Siihenkin on
nyt keksitty korjaus, kun viime ke-
väänä varustin aisat niskalenkillä.
Se mahdollistaa otteen irrottami-
sen aisasta hyttysten tappamisen
ajaksi ja muutenkin lisää muka-
vuutta, kun painoa voi tilanteen
mukaan jakaa käsien ja hartioiden
välillä.

Tässä siis meidän perheemme
ratkaisu kysymykseen lasten kans-
sa retkeilystä ja tarvittavista va-
rusteista.Jos kaupasta ei saa,pitää
tehdä itse.

Kärry on osoittautunut toimi-
vaksi ja siitä on tehty jo pari kehi-
tysversiota Stadian apuvälinetek-
niikan opinnäytetyönä. Niissä on
mm. kevyempi alumiinirunko ja
viimeisin on myös varustettu kä-
sijarrulla. Ne ovat edelleen kokeil-
tavina ja lainattavissa Malike-
vuokraamossa www.malike.fiTam-
pereella.

Jos sopiva yhteistyökumppani
löytyy, on mahdollista, että kärry
tulee jossakin vaiheessa myös
myyntiin. Asiasta kiinnostuneille
kerron mielelläni lisää tuomo.poh-
jantuli@pp.inet.fi.

lysähti aina nukahtaessaan rinkan
sisään kaikenlaisista toppauksis-
ta ja tukirakennelmista huolimat-
ta.Muun tavaran kuljettaminen oli
myös hankalaa lapsenkantorinkan
kanssa. Piti siis keksiä jotakin =
pyörä.

Ajatus retkikärrystä syntyi oi-
keastaan jo vuosia sitten, mutta
kun ensimmäinen poikamme kas-
voi ja jaksoi itse kävellä pitempiä
päivämatkoja, se jäi toteuttamat-
ta. 2004 keväällä ryhdyin viimein
kehittelemään ajatusta eteenpäin.

Kirves, saha, ym. varusteet pakataan istuimen alle ja Halti DL 
-laavu kulkee kärryn pohjalevyn alle hihnoilla kiinnitettynä.
Yksipyöräisellä kärryllä on helppo pujotella puiden ja kivien 
välissä ja hakea paras ”ajolinja”. Samaa istuinta voi käyttää koti-
oloissa alkuperäiseen tarkoitukseen polkupyörään asennettuna.
Irroitus ja kiinnitys kärryyn sujuu alle minuutissa.
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� Kun olimme lähdössä tyttäre-
ni Helenan ensimmäiselle eräva-
ellukselle,ajattelin,ettei 11-vuo-
tias suomalainen tyttö lähde mi-
hinkään viikoksi ilman, että hä-
nen saatavillaan on pullollinen
ketsuppia. Sattui, että ketsuppi
kuitenkin meinasi unohtua. Ai-
noa paikka mihin viime hetken
hätäostos voitiin enää sijoittaa,

Kaksi hiukan yli kymmenvuotiasta 
tytärtäni ovat olleet nyt yhteensä neljä 
kertaa mukana minun ja retkiveikkojeni
suunnilleen viikon mittaisella syys-
vaelluksella. Heidän suuresta ikäerostaan
johtuen mukana on ollut vain yksi varhais-
nuori kerrallaan. Yritän vetää yhteen, mitä
olen aiheesta näillä vaelluksilla miettinyt.

PERTTI ROVAMO

Unohda lasten Unohda lasten 
Jos haluat nuoresta  r
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n annokset!n annokset!
a  retkeilijän

oli hänen olkalaukkunsa.
Ensimmäisellä tauolla joku ai-

kuisista söi keripukin torjuntaan
tarkoitetun omenansa ja ket-
suppi saatiin sujautetuksi pois
Helenan laukusta.Sen koommin
hän ei ole ketsuppia retkellä kai-
vannut.

Ilmiö pysäytti miettimään,mi-
tä nuori haluaa ja mitä hän tar-

vitsee vaelluksella syödäkseen ja
juodakseen. Se johti pohtimaan
myös, mikä on ruoan merkitys
harrastuksen omaksumisessa.

Perusasia on, että kasvava
nuori kuluttaa eräretkellä ruo-
kaa aivan yhtä paljon – ellei
enemmän – kuin aikuiset. Hä-
nelle ei missään tapauksessa pi-
dä retken suunnitteluvaiheessa
laskea mitään ”lasten annoksia”.

Hän kantaa rinkkaa ja liikkuu
samat matkat kuin aikuisetkin.
Sen lisäksi hän kasvaa, eikä se
lakkaa retken ajaksi. Nuori tyttö
siis syö yhtä paljon kuin aikuinen
nainen ja nuori poika yhtä pal-
jon kuin raavas mies.

Lisäksi nuorella ei usein ole va-
rarasvakerrosta,josta hän voi tiu-
kan tullen repiä energiaa. Eikä
hänellä ole harjaantumista kes-
tämään vilua ja nälkää.Ja vilu tu-
lee erityisesti, jos on nälkä.

Retkellä 
syödään ”jatkuvasti”

Ruokailun vuorokausirytmi on
nuorella yhtä yksilöllinen kuin ai-
kuisillakin. Molemmat tyttäreni
ovat sattuneet olemaan samaa
laatua kuin muukin seurue. He ei-
vät pidä vahvasta ateriasta heti he-
rättyään.

Aamupalalla nautitaan teetä tai
kaakaota, syödään 2–4 voileipää
ja, jos on tavallista vaativampi
marssi edessä,tytölle keitellään li-
säksi annos pikanuudeleita tai
kuppikeittoa. Viimeiseksi, ennen
kuin leiri tai kämppä hyvästellään,
hörpätään kuksalliset kahvia.

Olen pyrkinyt siihen, että tytär

syö joka tauolla ainakin jotain,
kourallisen rusinoita, rivin suklaa-
ta ja juo vettä. Jos tauko on hiu-
kan pitempi, teen hänelle voilei-
vän.

Päivämatka keskeytetään ker-
ran pitempää taukoa varten. Sil-
loin levätään tunti tai kaksi, pais-
tellaan makkaraa ja/tai syödään
runsaasti leipää, keitetään läm-
mintä juomaa, useimmiten kaa-
kaota tai pussikeittoa. Iltapäivän
taipaleella harrastetaan taas joka
tauolla pientä napostelemista.

Pääateria syödään sitten iltalei-
rissä. Sitä tehdään huolellisesti ja
hartaasti. Tärkeää on, että ruokai-
lu tapahtuu kaikessa rauhassa,kun
teltat ovat pystyssä tai muuten on
asetuttu taloksi. Ja tietysti viikon
vaelluksella paistetaan 2–3 iltana
räiskäleitä makean nälkään.

Tarkoitus on taikoa retkimuo-
naan sen verran makuelämyksiä,
että ruokailu on nautinnollista ja
tarjoaa jopa  retken parhaita het-
kiä. Lisäksi ruokalista on suunni-
teltu niin,että joka ilta syödään eri-
laista ja eri makuista ruokaa.

Jos yhtenä iltana on pastaa,seu-
raavana on esimerkiksi keittoa,sit-
ten höysteenä on riisi, seuraavak-
si tehdään erilaista pastaa, toisen-
laista keittoa ja jälleen riisiruokaa,
joka ei ole samaa kuin ensimmäi-
nen jne.

Koska lapsen 
voi ottaa retkelle?

Kolmesta tyttärestäni vanhin on
nyt kaksikymmenvuotias ja nuo-
rin vasta tulossa vaellusikään.Kaik-
kien kanssa olemme retkeilleet

vauvasta saakka.
Lapsen voi todellakin ottaa mu-

kaan jo vauva-ikäisenä,mutta vie-
lä pitkään on varauduttava siihen,
että lasta täytyy kantaa tai vetää
varusteineen.Nykyään on välineet
siihenkin.

Itse olen sen verran mukavuu-
denhaluinen, että aivan pienen
lapsen kanssa retkeilen mieluiten
vesillä. Soutuveneessä tai kanoo-
tissa on helppo kuljettaa isokin
vaippavuori tai hiekkasankova-
rasto leiripaikkaan.

Silti hyvin pieni lapsi tuo retkei-
lyyn aivan oman soundinsa. On-
nistuakseen retken täytyy tapah-
tua sananmukaisesti lapsen eh-
doilla.

4–6-vuotiaana lapsi voi tehdä il-
man kantamuksia lyhyitä yöret-
kiäkin kävellen tai hiihtäen. Vesit-
se tehtynä retket voivat olla vii-
konkin mittaisia, kunhan lapsi ei
joudu kovin pitkään yhtäjaksoi-
sesti olemaan veneessä tai ka-
nootissa paikallaan.

Kymmentä vuotta lähestyttäes-
sä lapselle mahdolliset taipaleet
pitenevät ja ainakin koulurepulli-
nen tavaraa kulkee jo hänen omas-
sa selässään.

Entä koska varhaisnuoren voi
ottaa aikuisten mukaan oikealle
vaellusretkelle? Ainakin omat tyt-
täreni odottivat sitä kovasti.

Kyky kantaa rinkkaa

Pitkän vaelluksen vaativuuskin
kumpuaa itse asiassa ruoasta. Ei
sen syömisestä, vaan kuljettami-
sesta erämaahan.

Jo hiukan alle kymmenvuotias

� Kun nuori 
on mukana 
aikuisten 
vaelluksella,
on hyvä antaa
hänen määrätä
marssin tahti ja
kulkea edellä.
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etenee maastossa sellaista vauh-
tia, että huonokuntoisella aikui-
sella on perässä pysymistä. Sen
huomaavat usein mm. luontolei-
rikouluja järjestävät opettajat.On-
gelmana ei yleensä ole lasten,
vaan huoltajina toimivien aikuis-
ten jaksaminen.

Pitkän vaelluksen ikävaatimus ei
perustukaan lapsen tai nuoren kä-
vely- tai hiihtokestävyyteen, vaan
kykyyn kantaa omat varusteensa.

Erävaelluksella tarvitaan niin
paljon varusteita, että aikuinen ei
yksinkertaisesti voi kantaa niitä
nuoren puolesta. Jos ensimmäi-
nen retki tehdään varaustupien
varassa, teltta ja makuualustat,
kenties kattilatkin, voidaan jättää
kotiin ja makuupussia keventää.
Se helpottaa.

Mutta epäilen, että ensimmäi-

sen eräretken taiasta on paljon
poissa, jos koko ajan yövytään si-
sätiloissa.

Ruoka asettaa lopulta myös ai-
kuisten kantokyvylle paitsi tila-
myös painorajan. Normaali retki-
ruoka painaa noin kilon henkeä
kohti vuorokaudessa.Siten minun
ja tyttäreni viikon eväät painavat
yhteensä noin 15 kiloa.

Vaelluksella nuoren pitää käy-
tännössä kyetä kantamaan itse ai-
nakin tukeva makuupussi ja -alus-
ta,sadevarusteensa,villapaitansa,
vaihtovaatteensa ja muut henki-
lökohtaiset tavaransa,koska ne ei-
vät mahdu muualle kuin hänen
selkäänsä. Jos aikuisia on vain yk-
si, nuori joutuu yleensä ottamaan
aluksi kannettavakseen myös kat-
tilat, koska ne vievät painoonsa
nähden paljon tilaa.

Ihminen kykenee asiallisesti kul-
jettamaan rinkassa noin kol-
masosan painostaan. Jotta nuori
kykenisi kantamaan 10–12 kiloa
(joka kertyy helposti edellä mai-
nituista tavaroista), hänen itsensä
täytyisi painaa vähintään reilusti
yli 30 kiloa, mieluummin noin 40
kiloa.

Tämän painoluokan Mirkka saa-
vutti 12-vuotiaana ja Helena vuot-
ta nuorempana. Silloin he myös
pääsivät ensimmäiselle vaellus-
retkelleen ja kumpikin pärjäsi hy-
vin.

Tuota kolmasosan sääntöä on
vielä tarkennettava. Se ei tarkoita,
että sitä taakkaa on kiva kannis-
kella.Pieni laskutoimitus paljastaa
asian ytimen.75-kiloinen mies siis
kykenee saman kaavan mukaan

Joinakin syksyinä herkkutatit ovat 
tarjonneet hienoa lisämuonaa. Pekonista ja sipulista saa oivallista käristystä.

Säilykelihasta voi valmistaa maukkaita 
pihvejä.

� Jokia ylitettäessä nuoren 
retkeilijän on hyvä kulkea 
aikuisten välissä.

� Juomapullo on tarpeellinen 
varuste.



Nuorten suosikkiretkiruokia

kantamaan rinkassaan 25 kiloa ja
90-kiloinen 30 kiloa. Jokainen ai-
kuinen ymmärtää, että tällaiset
taakat ovat painavia.

Nuoren kanssa retkeillessä on
syytä tajuta,että vaikka hänen run-
sas kymmenkiloinen rinkkansa
painaa aikuisen mielestä vähän,se
on hänen kokoiselleen usein erit-
täin painava. Siksi on myös hyvä
toimia niin, että nuorenkin rinkka
edes hiukan kevenee sitä mukaa,
kun vaellus edistyy ja eväitä syö-
dään pois.

Nuori on tutkailemassa

Kun nuori haluaa mukaan vael-
lukselle, hän haluaa lähteä kokei-
lemaan, miltä se tuntuu ja kuinka
hän selviää. Hänellä ei voi olla en-
nen ensimmäistä reissuaan mi-
tään tietoa siitä, mitä hän jaksaa
missäkin maastossa ja olosuhteis-
sa.Siksi aikuisen on aivan turha ky-
syä kotona kartan ääressä, luulet-
ko jaksavasi kävellä tämän kym-
menen kilometriä tai nousta tuol-
le tunturille.

Nuori jaksaa parhaiten,kun hän
saa määrätä tahdin. Hän ei kyke-
ne, eikä haluakaan määrätä min-
ne kuljetaan. Mutta on viisaampi
panna hänet kävelemään edellä
kuin laahustamaan toisten rink-
kojen takana, josta hän lisäksi ei
näe mitään.

Nuoren kulkunopeudessa ei
yleensä ole valittamista.Ja jos hän
on oikein motivoitunut pääse-
mään jonnekin, häntä pitää pi-
kemminkin toppuutella.

Nuoren – samoin kuin kenen ta-
hansa ensimmäisellä vaelluksella
olevan – jaksamista on seurattava.
Jos ensin laskeutuu hiljaisuus ja
sitten pinna alkaa kiristyä, yleen-
sä vika on energian loppumisessa.
Silloin on syytä heti pysähtyä ja
syödä jotain. Asiasta ei ole viisas-
ta tehdä numeroa, puhumatta-
kaan, että nuori pitäisi vielä mui-
den silmissä nolata sanomalla, et-
tä ”sinäpäs olet väsynyt”.

Nälkää on myös turha kysyä.Kun
energia loppuu, sitä ei itse yleen-
sä huomaa. Asian havainneen ai-

� Nämä reseptit ovat pääosin Ris-
to Knuuttilan käsialaa ja usein käy-
tännössä Riston ja Pekka Laineen
valmistamia. Kyse ei ole ihmeelli-
syyksistä. Ne ovat vain vinkkejä sii-
hen,miten normaaliin retkiruokaan
saa puhallettua henkeä.

Kaksi taustaedellytystä resepteil-
le on. Risto on joka kerta kuivatta-
nut itse jauhelihan vähärasvaises-
ta paistista. Alkuperäiseltä painol-
taan sitä on ollut 2–3 kg. Mukana
on myös ollut Markun tai vaimoni
kuivattamia tatteja, kantarelleja,
suppilovahveroita ja mustia torvi-
sieniä.Jonain syksyinä on saatu La-
pista myös tuoreita sieniä.

Jauhelihahöystöä Carbonara

2 pussia Carbonara-pastaa
paketti amerikanpekonia
kuivattua jauhelihaa
valkosipulia
käristetty sipuli
homejuustoa
muutama desi vettä, jossa 
suurusteena vehnäjauhoja

Pane kuivattu jauheliha hyvissä
ajoin likoamaan. Käristä suikaloitu
pekoni kevyesti paistinpannulla ja
kuullota sipuli.Pane jauheliha,suu-
rustettu vesi, pekoni, sipuli ja val-
kosipuli kattilaan muhimaan kai-
kessa rauhassa. Lisää homejuusto
vähän ennen tarjoilua. Keitä Car-
bonara-pasta eri kattilassa ohjeen
mukaan. Ensin kaikkien lautaselle
pannaan jako-osa pastaa ja päälle
jauheliha-pekonihöystöä.

Makkara-pekonikeitto

paketti amerikanpekonia
muutama grillimakkara
2 pussia kirkasta juureskeittoa
6 perunaa
kuivattuja sieniä

Pane kuivatut sienet likoamaan.Pa-
loittele pekoni ja käristä pannulla.
Pilko makkarat pieniksi,palat voi kä-
ristää tai panna sellaisenaan keit-
toon. Laita kaksi pussia juureskeit-
toa kiehumaan.Kun vesi kiehuu,pil-
ko sekaan perunat.Kun ne ovat het-
ken kiehuneet, kaada makkarat ja
pekoni mukaan. Anna kiehua kyp-
säksi.

Vongoivan noisetit 
A’la Funghi ja sardiinileivät

purkki sika-nautasäilykelihaa
pussi herkkusienikastiketta
kuivattuja kanttarelleja
2 pussia A’la Funghi -pastaa
purkki Suomi-sardiineja tomaatti-
kastikkeessa
ruisleipää

Valmista toisessa kattilassa herkku-
sienikastike, johon lisäät liotettuja
kanttarelleja. Valmista toisessa kat-
tilassa puolestaan pasta pussissa
olevan ohjeen mukaan.Työnnä nau-
ta-sikasäilyke kokonaisena ulos pur-
kista ja viipaloi neljään yhtä suureen
osaan. Paista näin syntyneet pihvit
paistinpannulla pinnaltaan rapeik-
si. Laita lautaselle laitetaan ensin
pasta, sitten kullekin yksi pihvi ja
päälle sienikastiketta. Annoksen
kanssa nautitaan sardiinivoileipiä.
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kuisen on vain parasta pudottaa
oma rinkkansa ja sanoa, että nyt
on kahvittelun aika.

Pidä ajan tasalla 
ja jätä tilaa

Vaelluksella oleva nuori on jo sen
ikäinen, että hän aivan hyvin osaa
hahmottaa kartalta, missä men-
nään.Hänet onkin pidettävä suun-
nistamisesta selvillä.Jos hän kysyy,
paljonko vielä on matkaa jäljellä,
parasta on heti näyttää sijainti ja
päämäärä kartalta, eikä puhua
epämääräisyyksiä.Nuori ei ole pik-
ku lapsi.

Hänet on myös viisasta ottaa
kaikkiin retkeä koskeviin suunnit-
telutuokioihin mukaan aivan ku-

ten muutkin seurueen jäsenet.
Vastaavasti nuori haluaa aivan

kuten aikuisetkin välillä olla omas-
sa rauhassaan ja omissa maail-
moissaan. Siihen täytyy antaa
mahdollisuus.

Jos hän väsyy esimerkiksi kavu-
tessaan tunturille, hänen on an-
nettava olla väsynyt ja pitää tau-
koja haluamaansa tahtiin. Liian ti-
heä voinnin tiedusteleminen on
jokaisesta ärsyttävää.

Jollakin puuduttavalla metsä-
taipaleella, sateessa tai muuten
ikävissä oloissa on keskustelun
käynnistäminen jostain kiinnosta-
vasta asiasta, kaskujen kertomi-
nen tai jonkin seurapelin,tieto- tai
arvauskilpailun keksiminen usein
hyvä menetelmä saada ajatukset
pois rinkan kantamisesta tai mat-
kan edistymisestä.

Meidän seurueessamme on ol-
lut se tyttöjen kannalta onnellinen
piirre, että kaikki aikuiset harras-
tavat retkeilyn ohella hyvin eri
asioita.Niinpä tytöt ovat aika pian

kuisten miesten maailma voi olla
myös nuorista tytöistä kiinnosta-
vaa ja seura mukavaa.

Nuori ei ole fanaatikko

Nuori on kyllä valmis ponnistele-
maan, kärsimään hetkittäin näl-
kää,vilua ja huonosti nukuttuja öi-
täkin, jos tilanne niin vaatii.

Nuorella ei kuitenkaan ole mi-
tään tarvetta tehdä päivästä toi-
seen äärimmäisiä suorituksia
muutenkin oudossa ympäristös-
sä. Siksi on tärkeää, että hänellä
on myös lepopäiviä,jolloin rinkkaa
ei kuljeteta, eikä leiriä siirretä. Ei-
kä päivätaipaleidenkaan ole vii-
sasta olla joka päivä yhtä pitkiä.

Jos vaellus on yhtä kärsimystä
liian pitkien tai vaativien reittien
vuoksi,ruokailut ovat kärsimyksiä,
koska ruoka maistuu vastenmieli-
seltä ja jos nukkuminenkin muut-
tuu kärsimykseksi ylirasituksen tai
muiden häiriötekijöiden vuoksi,
on aivan selvää,että ensimmäinen
jää myös nuoren viimeiseksi erä-
retkeksi.

Itse asiassa olen onnellinen, et-
tä olin itse tehnyt riittävän monia
retkiä ennen kuin otin lapsiani mu-
kaan. Ehkä se osaltaan auttoi vält-

tämään retken muodostumisen
pieneksi simputtamiseksi.

Jälkikäteen oli onni,että olin ol-
lut parilla sellaisellakin vaelluksel-
la, missä ruoka oli kamalaa. En-
simmäisellä kaamosvaelluksellani
kaverini oli sitä mieltä, että niissä
oloissa tarvitaan hyvin ravitsevaa,
mutta helposti kannettavaa ruo-
kaa. Se syntyi hänen mielestään
luonnonriisistä ja sen seassa kei-
tetystä kuivalihasta. Sotku puis-
tattaa minua vieläkin,kun sitä syö-
tiin joka aamu kymmenen päivän
ajan ennen liikkeelle lähtöä.

Siitä huolimatta pidän oikein
tehdystä kuivalihavellistä. Olisipa
vain osattu sitä jo silloin valmistaa.

Toinen kaverini oli metsuriro-
mantiikan pauloissa. Hän oli lu-
vannut hankkia liharuoat ja vasta
metsässä selvisi, että se tarkoitti
sian savukyljestä käsitettyä tirri-
paistia ja perunamuusia päivästä
toiseen.

Noihin olisin retkeilyni lopetta-
nut,jos ne olisivat olleet ainoat ko-
kemukseni.

Olen myös kokenut,mitä seuraa,
jos vaelluksella on evästä liian vä-
hän. Kahden viikon vaelluksen lo-
pulla meiltä alkoi kaverin kanssa
kerta kaikkiaan päivämatkat lyhe-
tä ja lyhetä. Oli elokuu ja kuljim-
me lopulta lähes konttaamalla,
koska söimme kaikki näkemämme
hillat, mustikat ja juolukat.

Lopulta tajusimme yhtenä ilta-
na syödä kaiken mitä repussa oli
ja kävellä seuraavana päivänä 30
kilometriä maantielle.

huomanneet, kuka tietää tai on
kiinnostunut mistäkin. Sitten he
ovat tilaisuuden tullen hakeutu-
neet keskustelemaan kahden kes-
ken yhden aikuisen kanssa kerral-
laan vaikkapa linnuista ja eläimis-
tä, tähtitieteestä tai muuten vain
elämän suurista kysymyksistä.

Samalla minä isänä olen päässyt
hyvin lähelle tyttäriäni,kuulemaan
heidän kaverisuhteistaan, tule-
vaisuudentoiveistaan, suunnitel-
mistaan,haaveistaan.Asioista,jois-
ta arjen keskellä on vaikea keskit-
tyä keskustelemaan. Tuntisin tyt-
täreni paljon huonommin,elleivät
he olisi olleet mukana vaelluksil-
lani.

Nuori ihminen aikuisten seu-
rassa ei ole millään tavalla taakka.
Päin vastoin. Hän havaitsee ym-
päristöstään yleensä paljon ai-
kuista enemmän ja osaa kysyä yk-
sinkertaisia, mutta hankalia kysy-
myksiä. Niitä on mukava erämaan
rauhassa pohdiskella yhdessä.

On ollut mukava nähdä, että ai-

� Helena ja Essi nauttimassa
välipalaa Äkäskeron päivä-
retkellä.

� Tuntureille noustessa on 
hyvä pitää tarpeeksi taukoja.
Kuva Naltiotunturin rinteestä.


