
Olen Vaasan Ladun uudempaa kaartia, Matti Tikkao-

ja 48 vuotta eli jo hyvässä 50 km hiihtovauhdissa,

vielä ihan syntyjalkainen Vaasalainen ja perheeseen

kuuluu vaimo, tytöt isä 8 ja 12 vuotta sekä vauhdikas

pihakoira Hiisku. Asustelen tuolla Teeriniemellä ja

toimin myös Teerikiilassa aktiivina.

Olen tehnyt pitkän työuran jo valtionhallinnossa

(työsuojelu), nykyisin työnantajani on Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallinto- virasto. Sain kipinän tähän

luonto- liikuntaan Vaasan Ladun ruskaretkellä vuon-

na 2016 joka suuntautui silloin upeisiin Saariselän

maisemiin, onneksi satuin löytämään retken seura-

kunnan infolehdestä, jossa oli Eräkerho Kaltion mai-

nos.

Olihan tuo ihka eka ruskaretki iso elämys hyvien op-

paiden vetämänä ja juuri tuo patikointi taitaa olla lä-

himpänä sydäntäni. Tästä innostuneena otin opinto-

vapaan virkamiestöistä vuonna 2017 ja aloitin luon-

to-ohjaajanopinnot Järviseudun ammatti-instituutis-

sa, Alajärvi. Tarkoitus oli lähteä kartuttamaan omia

erätaitoja yms ihan harrastemielessä ja haistella uusia

tuulia.

Olen aina tykännyt liikkua luonnossa koiran kanssa

ja muutenkin, mutta opintojen myötä on avautunut

lähes uusi ovi luontonautintoon ja olen nyt pyrkinyt

altistamaan itseäni sille mahdollisimman paljon va-

paa-ajan myötä.

Meillä oli innostava opettaja ja opiskelijaryhmä joiden

kanssa tutustuttiin mm. lumikenkäilyyn, hiihdon ope-

tukseen ja metsäsuksilla hiihtoon, pilkkimiseen, iglun

ja lumikammin rakentamiseen, retkeilyyn, luontokoh-

teisiin, kansallispuistoihin eritoten Salamajärvi, tähti-

tieteeseen, eläimiin ja kasveihin, lepakkojahti, luonnon

parantavaan voimaan jne.

Tein työharjoitteluni kesällä hienossa paikassa eli Sa-

lamajärven kansallispuistossa sijaitsevassa Koirasal-

men luontotuvalla, tämä alue on kuuluisa metsäpeuran

kotina – siellä pääsin tekemään myös uraauurtavat en-

simmäiset opastetut retket monenlaisille ikäryhmille

päiväkotilapsista alkaen.ätä kirjoittaessa tulen valmis-

tumaan joulun jälkeen, kun näytöt ja tehtävät on suori-

tettu. En ole ollut mikään aktiiviliikkuja aikaisemmin,

eikä hiihtokokemusta ollut muuta kuin kouluajoilta

mutta lähdin silti rohkeasti Pekan ja muiden kannusta-

mana Kilpisjärven hiihtovaellukselle (2017 kevät) ja

totta tosiaan hiihtoon tuli taas tuntumaa karvapohja-

suksien myötä.

Myös huikea Halti saatiin valloitettua lumikengillä ja

hengästyä hulpeista maisemista! Tämä reissu oli var-

maan yksi suurimpia elämyksiä tässä vaiheessa elä-

mänpolkuani ja löi lisää pökköä pesään ”Lapin

hulluus” sitä parasta! Myös viimeisin vaellus Kolin

upeisiin maisemiin teki vaikutuksen, vaikka päivätai-

val oli melkoinen ja maasto todella vaihtelevaa.

On ollut tosi helppoa liittyä mukaan näin iloiseen Vaa-

san Ladun retkeilyporukkaan ja vastaanotto on ollut

mukavaa – matkaevääksi riittää into ja reipas mieli.

Olen toiminut nyt Vaasan Ladussa ½ aktiivina ja vetä-

nyt muutamia mielenkiintoisia harjoitusretkiä Pilvi-

lampi sekä Merenkurkun vaikuttava maailmanperin-

töalue. Tarkoitus olisi vielä syventää omaa opiskelua

tuohon luonnon parantavaan voimaan sekä retkeily-

puoleen, lisätä lähiretkiä tarjontaan omille jäsenille se-

kä yhteistyökumppaneille.

Myös nuorten aktivointi tämän harrastuksen pariin on

tulevaisuuden haasteita. Tässä hommassa ei koskaan

voi tulla valmiiksi, opittavaa on vielä niin paljon. Toi-

votaan että Vaasan Latu jatkaa aktiivista toimintaa täs-

tä eteenpäinkin vielä vähintään seuraavat 20 vuotta.

Oma mottoni on ”Vierivät kivet ei sammaloidu”, kan-

nattaa aina lähteä ulos luontoon liikkumaan – se on il-

maista ja luonto ei ole ikinä sama.

Viimeaikaiset tutkimuksetkin todistavat jo että 15 mi-

nuutin liikkuminen luonnossa parantaa terveyttä, joten

kannustan kaikkia ihmisiä luontolutrauksen pariin!

Latukasvo 2019 Matti Tikkaoja

Meillä on onneksi näin lähellä hyvä paikka kuin Pilvilampi.




