
Laanilan viikot 2015  

Hiihtoretki Laanilassa viikolla 16 eli 11.-18.4.2015 

Kevään hiihtoviikko oli pääsiäisen 
johdosta myöhäisempään ajankohtaan 
kuin normaalisti. Silloin kevätaurinko 
helli meitä. Ladut olivat kuitenkin 
hyvässä kunnossa yöpakkasten jäljiltä. 
Myöhemmin iltapäivällä ladut kuitenkin 
hieman vettyivät, joten luisto kärsi. Se 
ei kuitenkaan haitannut porukoita, sillä 
useimmilla oli pitopohjasukset, jotka 
ovat nimenomaan kevään vaihteleville 
keleille.  

Savottakahvila tarjosi meille kulttuuria Juha Vartiaisen (”Kiuruveden 
Pavarotti”) ja Esa Roineen (”Laanilan kanttori”) esityksen myötä. Lisäksi 
viikolla esiintyi myös Kairankulkijat (Kai Lehtinen ja Heikki Rantanen). Näiden 
esitysten myötä tunnelmoimme Lapinhenkisten laulujen ja tarinoiden parissa. 

 

Ruskaretki Laanilassa viikolla 37 eli 5.-12.9.2015 

Syksyn ruskaviikko vietettiin 
poikkeuksellisesti Willemin 
majassa Suksitiellä. 
Savottakahvillasta saimme 
kuitenkin aamupalan ja 
päivällisen sekä retkieväät. 
Ruskaviikon aikana vaellettiin 
totuttuun tapaan tunturissa ja 
Sivakkaojan laavulla nautittiin 
retkieväät. Pessinlammen 
maisemat yläkautta nähtynä 
olivat aivan upeat. Aurinkoinen 
syyssää kirvoitti meitä vaeltamaan. Maja tyhjeni aamulla ja vietimme koko 
päivän ulkosalla. Sateen sattuessa teimme hieman kevyemmän ulkoilun. 
Onneksi sadesää ei kuitenkaan ollut kuin vain yhtenä päivänä, jolloin teimme 
ostoksia Saariselällä. 

Kairankulkijat tarjosivat myös ruskaviikolla kulttuuria. Nyt ohjelma oli eri, kuin 
mitä hiihtoviikolla, joten menimme tietenkin seuraamaan sitä. 

 



Kaamoshiihto Laanilassa viikoilla 49-50 eli 03.-10.12.2015  

Kaamoshiihtoviikko oli myös 
myöhäisimpään ajankohtaan, mitä 
olemme tehneet. Viikko aloitetaan 
torstaista torstaihin ja se on nyt 
osoittautunut hyväksi, sillä lentämällä 
tulevat saavat hieman halvemmat 
lennot, kuin viikonloppuna. 
Tullessamme Laanilaan, täällä vallitsi 
talvinen ajokeli. Lunta oli noin 30 
senttiä ja pikkupakkanen. Heti 
seuraavana päivänä lähdimme ladulle, 
kuka millekin matkalle. Tunturisukset 
olivat nyt kova sana, sillä lunta ei ollut liikaa, vaan niillä päästiin hyvin 
metsäladuilla ja tunturissa. Myös lumikengillä kulkeminen onnistui hyvin. 
Tiistaina koimme mielettömän valoilmiön – taivas värjäytyi tulen punaiseksi ja 
pilvet loimusivat punavärein. Sellaista väri-iloittelua emme ole nähneet täällä 
aikaisemmin kaamoksella. Paria pakkaspäivää lukuun ottamatta nautimme 
muutaman asteen pakkasesta ja luisto oli laduilla hyvä. 

Kulttuuria tarjosi Juha Vartiainen ja Esa Roine, jotka lauloivat Sininen hetki-
konsertissa lauluja lapista ja kaamoksesta. 

 

Kaikille viikoille yhteistä  

Pidimme yhteisen tutustumis- ja juttutuokio sunnuntaina paitsi kaamosviikolla, 
jolloin tarinoimme perjantaina, kun kaikki osallistujat olivat tulleet paikalle. 
Kerroimme kuulumiset edelliskerran jälkeen.  

Yhteinen "juhlaillallinen" oli torstaina perinteiseen tapaan. Kaamoksella 
vietimme itsenäisyyspäivää sunnuntaita ja silloin nautimme perinteisen 
illallisen. Nautimme poronkäristyksen ja lapin juuston lakkahillon kera hieman 
juhlallisemmin katetussa ja somistetussa isossa pöydässä Savottakämpässä.  

 


