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2  Kiehinen

Hyvää juhlavuotta. Yhdistyksemme 
on perustettu 08.02 1984. Nyt mit-
tarissa on 25 vuotta, joten kirjoitan 

yhdistyksen alkutapahtumista hiukan.

Tämä ei ole historiikki vaan poiminto-
ja senaikaisesta seuran kehityksestä.

Perustamiskokous pidettiin 
Äänekosken Ammattikoulun Auditori-
ossa (nykyisin Pohjoisen Keski-suomen 
Oppimiskeskus) 08.2. 1984. Osallistujia oli 
45 henkilöä.

Nimeksi tuli Ala-Keiteleen Lapinkävijä-
yhdistys Kiehiset. Toimintaalueena Kon-
ginkangas, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti 
ja Äänekoski, joka on seuran kotikunta.

Olimme alkuunsa varsinaisena jäsenenä 
Suomen Matkailuliitossa, josta oli edustaja 
Jouko Heporauta perustamiskokouksessa.

Ensimmäisenä puheenjohta aloit-
ti Kalevi Lehtinen, varapj Liisa 
Silén, johtokuntaan tulivat Aimo 

Hakola, Alpo Havu, Antero Hukari, 
Veijo Kivistö, Tauno Telaranta, Kari 
Varis ja vieläkin mukana olevat Hilja 
Kautto, Veli Rytkönen, Raimo Vuoristo, 
pitkäaikainen puheenjohtaja ja edelleen 
toiminnassa mukana. Varajäseniksi valittiin 
Ansa Hämäläinen, Hannu Kautto ja 
Irene Raatikainen. Heistä kukaan ei ole 
enää mukana jäseninä. Varatilintarkata-
jaksi valittin Pirkko-Liisa Lukkarinen, 
joka jatkaa edelleen. Kokouksessa valittiin 
äänten laskijoiksi Hilja Kautto ja Jouko 
Lehtonen. Kokouksessa oli mukana myös-
kin Hakolan Eeva, yhä aktiivinen jäsen.

Ensimmäisessä johtokunnan koko-
uksessa 21.3. 1984 täydennettiin 
valintoja: sihteeriksi valittiin Ansa 

Hämäläinen sekä taloudenhoitajaksi Airi 
Parantainen. Airi on edelleenkin Kiehis-
ten taloudenhoitajana.

Yhdistysrekisteriin Kiehiset ilmoit-
tautui Matkailuliiton kautta. Ano-
mus on postitettu 09.3. 1984. Päätös 

jäsenrekisteriin 25. 3 1985 Y 141516 tun-
nuksella. Silloinkin asiat saattoivat venyä.

Kevään ensimmäinen yhdistyksen jär-
jestämä matka 12.5.-20.5. 1984 suuntautui 
Kilpisjärvelle. Syksyllä oli jäsenilta, jossa 
Vuoriston Rami näytti diasarjoja Kilpis-
järven maisemista. Varuste-esittely kesään 
ja talveen -aiheesta puhuivat, Alpo Havu 
ja Raimo Vuoristo. Lapin aiheisen tieto-
kilpailun piti Alpo Hukari sekä lopuksi oli 
arpajaiset Hilja Kauton vetämänä.

Johtokunnan kokouksessa 11.4. 1984  
kirjattiin Matkailuliiton myöntämät 2000 
markkaa toiminnan alottamiseksi.

Ensimmäisen vuoden aikana jär-
jestettiin Matkailuliiton toimesta 
vaeltajakursseja teoriaosista käytän-

töön, talvioloissa ja kesällä joihin kiehisiä 
osallistui ahkerasti.

Syyskokouksessa  päätettiin jäsenmaksut: 
vuosijäsen 85 mk Nuorisojäsen 30 mk per-
heenjäsen 30 mk ja yhteisöjäsen 200 mk. 

Tässä pähkinänkuoressa Kiehisten esim-
mäinen vuosi, jolloin jäsenmäärä oli 100.

Kevätterveisin

Jouko ”Joke” Lehtonen

Puheenjohtajan palsta

Kiehisjuhlaa –
neljännesvuosisata täynnä
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KIEHISET 25 VUOTTA 

KEVÄTKOKOUS
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry:n sääntöjenmukainen 

Kevätkokous pidetään 24.3. 2009 klo 19.00                     
 Nikolainkulmassa (Asemakatu 8, Jyväskylä)

Hallituksen kokous samassa osoitteessa klo 17.30
Kahvitarjoilu

Tervetuloa
HALLITUS

✍ KEVÄTKOKOUS 24.3. 2009 klo 
19.00 Nikolainkulma Asemakatu 8 
Jyväskylä

✍ KILPISJÄRVELLE viikoilla 16 ja 
19 eli 10.4- 18.4. 2009 sekä 2.5-10.5 
2009. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ka-
levi Lehtinen puh 0505446033 ja Jouko 
Lehtonen puh 0405007456.

✍ PERHELEIRI Kiepissä Kesäkuun 
ensimmäisellä viikolla. Tiedustelut ja 
Ilmoittautumiset Jouko Lehtonen puh 
0405007456.

✍ MATKA VIROON helatorstain 
aikaan. Tiedustelut Raija Tolvanen puh 
0407284515.

✍ PYÖRÄILLEN EESTIIN. Asiasta 
tiedottaa seuraavalla sivulla Eeva-Liisa 
Koistinen tarkemmin.

✍ TALKOO / KIHAUS (sekä Kiehisten 
25 vuotis juhlakokoontuminen) 5.8.- 9.8.-
2009. Ilmoittautuminen Hannu Pohjolai-
nen puh 0503555052 ja Jouko Lehtonen 
puh 0405007456

✍ RUSKARETKI viikolla 38 Saariselkä 
Kiilopää. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set Raija Tolvanen puh 0407284505 ja 
Jouko Lehtonen puh 0405007456

✍ ETELÄ-AMERIKAN matka Peruun 
Marraskuussa. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Raija Tolvanen puh 0407284515

✍  KAAMOSMATKA Äkäslompoloon 
28.12. 2009 - 4.1. 2010 tiedustelut Jouko 
Lehtonen puh 0405007456.

Matkoista tarkempaa tietoa löytyy seu-
raavalta aukeamalta.

Kiehisten toimintaa vuonna 2009
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RUSKARETKI
KILPISJÄRVELLE
4.-12.09. 2009
Majoitus Haltinmaalla 

ja Siiri Vasaran luxus-
mökeissä, aamiainen ja 
päivällinen Haltinmaalla. 
Opastetut päiväretket, yksi 
retki Norjan komeuksiin, 
tilausajokyyti.

Hinta Helsingistä - Tam-
pereelta 495 ja Jämsän 
- Jkylän - Äken  seutuvilta 
470.

Ilmoitt. Kalevi p. 
0505446033 tai email: 
stoy@suomi24.fi 

Varraa nopeasti paikkoja 
jälhellä vain 24.

PYÖRÄRETKI  LÄNSI-VIROON
Lähde ohjatulle pyöröretkelle Länsi-Viroon ensi kesänä
4. – 10.7.
Teemme tämän retken paikallisen oppaan ohjaamana. Tutus-
tumme paikkakuntien ja paikallisiin nähtävyyksiin. Mukana 
kulkee koko ajan opas huoltoauton kanssa. Myös tavarat 
kulkevat huoltoautossa ja me voimme keskittyä pyöräile-
miseen. Päivämatkat vaihtelevat 60 – 85 km. Vauhti ei ole 
kilpavauhtia ja ennätämme hyvin katsella maisemia ja nauttia 
mukavasta yhdessäolosta. 
Lähdemme Jyväskylästä linja-autolla, joka ottaa mukaansa 
myös omat pyörät. Mukaan mahtuu 20 pyörää ja pyöräilijää. 
Matkan hinta on 510 euroa ja se sisältää

- linja-automatkat Suomessa ja kuljetukset Virossa
- laivaliput Helsinki – Tallinna – Helsinki
- majoitukset hotelleissa/vierastaloissa 2 – 4 hh
- ruokailut kolmesti päivässä ja juomaveden
- huoltoauton ja oppaan palvelut
- saunat 
- todistuksen retkestä.

Ilmoittaudu pikaisesti paikkoja vielä jäljellä
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Eeva-Liisa Koistinen, puh. 
050-918 2638.
Ennakkomaksu 60 euroa 15.4.2009 mennessä Kiehisten tilille 
800014-01256905. Loppuhinta 450 eu-roa tilille 111135-
19128 Rene Meimer 30.5.2009 mennessä.

MATKATARJONTAA 2009                                                                   

PERUN MATKA

Perun matkan valmistelut etenevät. Matkan ajankohdaksi on varmistinut 12.11. - 28.11.
Lennot kumpaankin suuntaan tehdään Amsterdamin kautta KLM:n koneilla.

Ohjelma on valmistunut jo varsin pitkälle ja siitä saa tarkempia tietoja Raija Tolvaselta. 
Vietämme aikaa Limassa, lennämme Arequipaan, matkaamme Colcan solassa, vierailemme 
Titicaca-järvellä. Punosta siirrymme Cuzcoon, josta sitten teemme neljän päivän vaelluksen 

Machu. Picchulle. Vaelluksen jälkeen palaamme Cuzcoon, josta lennämme Limaan. Ohjelma 
on monipuolinen ja hyvin mielenkiintoinen. Matkalla saa  hyvän katsauksen

Perun historiaan ja nykyisiin oloihin.
Matkan hinnaksi muodostui 3995 euroa. Polttoaineverojen muutokset voivat vielä hieman 
muuttaa hintaa puoleen tai toiseen. Hinta sisältää lennot, majoitukset, vaelluksen kaikkine 

tarpeineen, maan sisäiset kuljetukset, pääsyliput ja suurimman osan aterioista.
Tämä tarkentuu vielä lähiaikoina.

Matkalle mahtuu vielä mukaan. Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä ja kerro kavereillekin.
Raija Tolvanen

040-7284515
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RUSKAMATKA 12.9.- 19.9. 2009 

Kiehiset lähtevät ensi syksynä ruskamatkal-
la Kiilopäälle. Matkan  ajankohta on viikko 
38, eli lähdemme lauantaina 12.9. aikaisin 

aamulla. Illalla olemme Kiilopäällä. Paluupäi-
vä on seuraava lauantai, 19.9. Matkustamme 

Juhan kyydissä Kiilopäälle, jossa on varattuna 
viikoksi majoitus, ruuat ym tarpeellinen. Vii-
kon aikana voi tehdä ohjattuja tai omia päivän 

vaelluksia läheisillä tuntureilla. Tai käydä 
porukalla automatkan takana

jossain Inarin maastossa.
Matkan hinnaksi tulee noin 650 euroa ja se 

sisältää kyydit, majoituksen ja ruuat Kiilopääl-
lä, retkieväät, savusaunan kahdesti viikossa 
petivaatteet ja loppusiivouksen. Hintaan ei 
sisälly matkapäivien aterioita. Matkan hinta 

riippuu siitä, kuinka monta matkaajaa saadaan 
autoon mukaan. Tämä hinta on laskettu

30 osanottajan mukaan.

Vaeltajat matkaavat samassa kyydissä 
Kiilopäälle, jossa yövytään ensimmäinen 
yö. Sunnuntaina matkaamme vaellusreitin 

lähtöpäähän – johonkin Nellimin – Raja-Joo-
sepin tienoille ja sieltä kuljemme perjantaiksi 
Kiilopäälle. Samassa kyydissä myös päiväret-
keläiset voivat lähteä tutustumaan Nellimiin 
tai Ivaloon.  Vaeltajien matkakustannukset ja 

Kiilopään majoitus- ja ruokakustannukset ovat 
noin 200 euroa. Samoin tässä hinta

riippuu kaikkien matkaajien määrästä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Raija Tolva-
nen, puh. 040-728 4515 tai Jouko Lehtonen 
040-5007456. Ilmoittautumiset mieluummin 

jo pian – kevään kuluessa.

Lähde mukaan mukavalle reissulle katsomaan 
Lapin ruskaa ja tuntemaan tuntureiden taikaa 

ja raikasta syksyn ilmaa!

HAAPSALUUN HELATORSTAINA!

Matka Viron Otepäähän ei juuri herättänyt 
kiinnostusta – ja olihan Kiehisten joukko siel-
lä muutama vuosi sitten vieraillutkin. Siispä 
ajattelimme vaihtaa paikkaa ja matkustaa 
Haapsaluun ja Hiidenmaalle. Uusia, mielen-
kiintoisia kohteita.

Majoitus on varattuna hyvätasoisesta kyl-
pylästä Thalasso Spa Fra Mare. Tarkempia 
tietoja voit saada nettisivulta http://www.
framare.ee. Kylpylän ympäristössä on upeita 
lenkkimaastoja  rantoja.Hoitoja kylpylästä voi 
varata etukäteen.

Lauantaipäivänä teemme sitten kiertoajelun 
Hiidenmaan saarella. Saari on mielenkiin-
toinen tutustumiskohde. Vietämme melkein 
koko päivän Hiidenmaalla tutustuen saaren 
nähtävyyksiin ja meren rantoihin.

Lähdemme matkaan torstaiaamuna 21.5. ja 

matkaammeJuhan kanssa Pohjolan Matkan 
autolla Helsinkiin. Ylitämme Suomenlah-
den nopealla aluksella ja jatkamme matkaa 
Haapsaluun, jonne Tallinnasta on noin 100 
km. Paluumatkalle lähdemme sunnuntaina 
24.5. ja Tallinnassa meillä on aikaa ostoksille 
ja kiertelylle.

Matkan hinta on 295 euroa ja se sisältää 
kaikki bussikuljetukset, Tallinnan ja Hiiden-
maan lauttamatkat, majoituksen kahden hen-
gen huoneissa aamiaisineen sekä Hiidenmaan 
matkalla suomenkielisen oppaan palvelut. 
Matka toteutuu tällä hinnalla, mikäli lähtijöitä 
on vähintään 30.

Ilmoittaudu siis mahdollisimman pian, sillä 
nämä paikat menevät nopeasti. Lisätietoja 
antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Raija 
Tolvanen, puh. 040-7284515. Tai ota yhteyttä 
sähköpostilla raija.tolvanen@kolumbus.fi .
Tervetuloa mukavalle matkalle!
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SYKSYLLÄ 2005 sain sähköpostiviestin tut-
tavaltani Jarilta: ”Ystäväni Sauli Herva suun-
nittelee koiravaljakkoretkeä Huippuvuorille 
keväällä 2006. Jos olet kiinnostunut asiasta, 
ota yhteys Sauliin. terv. Jari”: Ne olivat alku-
tahdit tulevalle matkalle. Hetken makustelin 
asiaa ja lienee ollut samana päivänä, kun soi-
tin Sauli Hervalle ja kerroin kiinnostukses-
tamme vaimoni Leenan kanssa lähteä mukaan 
uusiin seikkailuihin. 

MAALISKUUN lopussa 2006 oli lähdön 
aika. Matkasimme autolla Norjaan Tromssaan, 
josta oli lento Huippuvuorille. Koiratarhan 
emäntä Priitta Pöyhtäri oli vastassa lentoken-
tällä, josta hän kyyditsi meidät koiratarhalle, 
joka oli n. 10 km Longyearbyn ulkopuolella. 
Koiratarhalla oli nelisenkymmentä 
koiraa ja iloinen haukunta toivotti 
meidät tervetulleeksi. Vetokoiril-
la vetäminen on geeneissä ja kun 
niitä vielä harjoitetaan vetämi-
seen, ovat koirat ihan innoissaan 
päästessään valjakon eteen. Ennen 
liikkeelle lähtöä koirat haukku-
vat ja ulvovat ja malttamattomina 
odottavat liikkeelle pääsyä. Kun 
on päästy liikkeelle, loppuu hau-
kunta kuin käskystä. Ensimmäiset 
kymmenet metrit mennään mel-
koisella vauhdilla ja sitten vauhti tasaantuu. 
Tasaisessa maastossa vauhti on hyvää juok-
suvauhtia, hieman yli 10 km/t ja alamäes-
sä mennään rauhallista polkupyörävauhtia. 
Matkan aikana seistään jalaksilla ja nautitaan 
maisemista. Alamäessä pitää vähän jarruttaa 
ja ylämäessä pitää potkuilla tarpeen vaatiessa 
antaa lisävauhtia. Matkanteko on helppoa ja 
nautinnollista ja päivässä kuljetaan helposti 
40 -50 km. Vetokoira vetää oman painonsa 
verran kuormaa eli n. 25 kg eli kuuden koiran 
valjakko, jollainen meillä oli, vetää noin 150 
kg:n kuorman. 

ENSIMMÄINEN päivä valkeni aurinkoisena 
ja tuulettomana. Ohjelmassa oli tutustuminen 
koiravaljakolla ajamiseen tekemällä kokopäi-

Huippuvuorilla 2006

Kallen 
lepo-
tauko 

koirien 
kanssa.

Varo 
Jääkar-

huja!
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väretki lähituntureiden tuntumaan. Ensimmäi-
nen lähtö hieman jännitti, mutta kun liikkeel-
le päästiin, ei mitään ongelmia ilmaantunut. 
Tukeva ote kahvoissa ja tasapainon pitäminen 
olivat tärkeitä, lopusta pitivät koirat huolen. 
Pysähdysten yhteydessä ”vedettiin” käsijarru 
päälle eli heitettiin lumiankkurit lumeen. Il-
man tätä toimenpidettä olisivat koirat saatta-
neet lähteä omin päin liikkeelle ja siinä olisi-
vat vitsit olleet vähissä. Ensimmäisen päivän 
kokemusten jälkeen innokkaina ja luottavaisi-
na odotimme seuraavaa päivää, jolloin lähti-
simme neljän päivän telttaretkelle.

NELJÄN päivän koiravaljakkoretki aloi-
tettiin heti aamutoimien jälkeen varusteiden 
pakkaamisella. Kuormaan otettiin neljän päi-
vän ruoat sekä 33 koiralle ja meille neljälle 
turistille (Sauli Herva, Marko Mykkänen, 
Leena ja Kalle ) sekä oppaalle Anton Tröenil-
le. Yöpymisvarusteet eli teltat, makuupussit, 
makuualustat sekä henkilökohtaiset varusteet 
muodostivat yhdessä melkoisen kuorman. 
Reet näillä varusteilla kuormattuina lähdimme 
liikkeelle kohti Huippuvuorten jäätiköitä ja 
tuntureita. Pari tunnin ajelun jälkeen 
olimme päässeet pois muiden käyt-
tämiltä kulku-urilta ja saimme ensi 
tuntuman siihen mitä tuleman pitää 
seuraavien päivien aikana, saamme 
kulkea koskemattomalla valkoisella 
hangella ja nauttia olostamme kau-
niiden maisemien keskellä. Olimme 
onnekkaita ilmojen suhteen, koko 
neljä päivää kestäneen matkan aika-
na aurinko paistoi pilvettömältä tai-
vaalta ja tuultakin oli vain nimeksi. 
Ensimmäinen päivä päättyi pitkään 
noin 10 km:ä pitkään loivaan las-
kuun, jossa nopeutemme oli reilut 
10 km/t. Sitä ennen olimme nous-
seet jäätikön ja päälle ja siinä saim-
mekin tehdä töitä jonkin verran. 

ENSIMMÄISEN yön yöpymispaikan op-
paamme näytti vain osoittamalla lumikenttää 
ja sanoen, että yövymme tässä.  Olimme kaik-
ki tottuneita retkeilijöitä, siis toimintaan. Tel-
tan pohja tampattiin tasaiseksi, odotettiin tovi 
lumen kovettumista hyväksi alustaksi ja pian 

teltta oli pystyssä ottamaan yövieraat vastaan. 
Pakkasta päivän aikana oli n. 10 C ja aurin-
gon laskiessa pakkanen kiristyi 25-30 C:een. 
Hyvillä varusteilla ja oikealla asenteella pär-
jättiin vallan mainiosti. Yö sujui lämpimissä 
makuupusseissa vallan hyvin. Aamulla läm-
pimästä makuupussista poistuleminen vaati 
kyllä pienen ponnistuksen. 

KOIRIEN ruokkiminen päivittäin oli mel-
koinen urakka. Koirat ruokittiin sekä aamul-
la että illalla ja aikaa veden lämmittämiseen 
kului pari tuntia. Päivällä koirille annettiin 
välipalaksi kuivakalaa. Turistien ruokinta oli 
paljon helpompaa. Opas kokeneena Huippu-
vuorten kulkijana osasi lukea maastoa ja ar-
vioida missä on jäätikkövirta. Jäätikkövirtaan 
hakattiin kirveellä reikä ja niin saimme vettä 
sen sijaan, että olisimme joutuneet sulatta-
maan kaiken veden lumesta.

TOINEN päivä oli ensimmäisen päivän ta-
paan aurinkoinen ja tuuleton. Auringon nous-
tua tuntureiden takaa alkoi lämpötila kohota 
nopeasti. Liikkeelle päästiin parin tunnin 

aamutoimien jälkeen ja reen hallitseminen 
hoitui kuin itsestään. Aamupäivän osuus oli 
hyvin tasaista ja suuntamme oli kohti Tempel-
fjordia. Saapuessamme avoveden ääreen opas 
osoitti kädellään meren suuntaan ja mikäs se 
siellä oli. Noin 100 m:n päässä tallusteli koo-
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kas jääkarhu. Nalle oli ilmeisen kylläinen, 
koska se ei kiinnittänyt meihin mitään huo-
miota. Jääkarhulla ei ole luontaisia vihollisia 
ja kaikki liikkuva on sille ruokaa. Jääkarhu-
vaaran vuoksi aseistus on pakollinen lähdet-
täessä Longyearbyn ulkopuolelle. Oppaalla 
järeäkaliberinen kivääri oli nopeasti saatavilla 
reen sivussa. 

NORMAALISTI Tempelfjord on jäässä, mut-
ta ilmaston lämpenemisen seurauksena talvet 
ovat täälläkin lauhtuneet ja meri on avoin. Sen 
sijaan, että olisimme voineet kulkea jäätä pit-
kin, piti meidän nousta tunturiin n. 300 metriä 
ylös ja sitten tulla taas alas samaisen Tempel-
fjordin pohjukkaan, joka oli tukevassa jäässä.  
Jyrkän rinteen nousu oli työlästä ja toisella 
puolella jyrkän rinteen laskeminen oli vähän 
pelottavaa. Hyvin selvisimme molemmista. 
Jäälle päästyämme retki jatkui kohti vuonon 
pohjukassa olevaa jäätikön reunaa. Jäätikkö 
oli upean näköinen ja valokuvia otettiin suun-
nasta jos toisesta. Yhtäkkiä jäätikkö poiki ja 
tonnikaupalla jäätä rojahti jäälle ja tunsim-
me jalkojemme alla aallon aiheuttaman jään 
notkahduksen. Onneksemme tuon suurempaa 
lohkeamaa ei tullut, muutoin olisimme olleet 
uintivaarassa. 

TOINEN yöpymispaikka oli ensimmäisen 
kaltainen ja iltatoimet sujuivat jo rutiinilla. 
Vedenhankintaa helpotti se, että jäätikkö-
virta nousi pintaan muodostaen ikään kuin 
pulputtavan lähteen. Ystävämme Marko ja 
Sauli yllyttivät minua ja Leenaa avantouinnil-
le. Vaikka olimme hieman sekaisin Huippu-
vuorten kauneudesta, emme olleet kuitenkaan 
niin sekaisin, että olisimme uimaan menneet.  
Aurinko laski tuntureiden taakse ja värjäsi tai-
vaan violetin ja oranssin sävyihin. Tunturi- ja 
jäätikkömaisemat olivat kerrassaan upeat. 

VAIKKA olimme kaukana asumuksista, oli 
meillä yhteys muuhun maailmaan satelliit-
tipuhelimella. Lisäksi meillä oli hätälähetin. 
Napin painallus lähettää signaalin taivaalle, 
josta se satelliitin välityksellä ohjautuu Nor-
jan mantereella hälytyskeskukseen. Viesti 
hälytyskeskukselle on se, että saadussa koor-
dinaattipaikassa on hätä ja sinne pitää lähet-
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tää apupartio. Mahdollisen hädän varalta 
mukana oli pelastautumisvaate, joka oli 
iso tuulenpitävä kangas, jossa oli n. 1 cm:
n huopa. Tähän kääriytyminen antaa hätä-
tilanteessa useita tunteja lisäaikaa selviyty-
miselle kovissakin olosuhteissa.

TOISEN aamun jäl-
keen retki jatkui ylös 
jäätikköä kauniissa 
auringonpaisteessa. 
Nousua kesti pari 
tuntia ja maisemia 
hallitsivat nunatakit. 
Nämä ovat tunturei-
den/vuorten huippuja, 
jotka ovat jäätikön 

ympäröimiä. Voidaan myös luonnehtia asiaa 
ilmaisulla ”tunkevat huippunsa jäätikön läpi”. 
Taas olimme yhtä upeaa maisemakokemus-
ta rikkaampia.  Hienoa nousua seurasi hieno 
lasku. Iltapäivän valjakkomme jolkottelivat 
enimmäkseen tasaisia laaksoja ja auringon jo 
laskiessa tuntureiden taakse saavuimme vii-
meiseen yöpymispaikkaan, joka oli samanlai-
nen kuin edelliset, keskellä ei mitään. 

NELJÄS päivä oli aurinkoinen ja ohjelmal-
taan seurasi aikaisempia päiviä - aamutoimet, 
liikkeelle, pitkää nousua ylös ja sitten alas. 
Maisemat olivat edelleen kauniita ja tunnelma 
kiehtova. Sopivan reitin löytäminen alas tun-
turilta löytyi hakemisen jälkeen. Vaikka koi-
ravaljakolla voi kulkea hyvin monenlaisessa 
maastossa, niin ihan äkkijyrkänteitä sillä ei 
voi tulla alas. Loppupäivä ennen paluuta koi-
ratarhalle kuljettiin pitkin moottorikelkkau-
raa, mikä oli tylsää verrattuna neitseellisessä 
maastossa kulkemiseen. Tyytyväisinä neljän 
päivän retkeen saavuimme hyvävoimaisina 
koiratarhan pihaan. Tavaroiden purkaminen 
oli helppoa, olihan kuormasta kulunut mel-
koinen määrä matkaan otettua evästä. Päivän 
kruunasi saunominen maailman pohjoisim-
massa ympäri vuoden käytössä olevassa sau-
nassa.

KAIKKIAAN matka Huippuvuorille oli on-
nistunut ja antoisa. Itse Longyerbyen edel-
lisen käynnin (1998) jälkeen oli kasvanut 
jonkin verran turismin lisääntymisen myötä. 
Ihmisvilinää oli aikaisempaa enemmän. Uut-
ta oli se, että pankin oveen oli vuoden 2005 
syksyllä tullut lappu: ”Pankkiin tuleminen 
kiväärin kanssa kielletty.” Viikko vierähti no-
peasti ja tuona aikana päivä piteni noin kaksi 
tuntia. Huhtikuun loppupuolella alkaa Huip-
puvuorten yötön yö, jota kestää elokuulle asti. 
Edessä oli vielä lento Tromssaan ja muistojen 
aika.

Teksti: Kalle Eerola
Kuvat: Leena Eerola
      
 

Koirienkin täytyi 
pitää ruoka-
taukoja.

Jäätikön reuna 
tulee mereen.
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Äkäslompolossa
Uutta Vuotta viettämässä 27.12.2008

JÄLLEEN kerran olimme matkalla Juha Si-
nivuoren kuljettamalla bussilla Ylläskieppiin, 
Äkäslompolon kylään. Aikaisimmat lähtijät 
olivat lähteneet jo yöllä aikaiseen Helsingis-
tä, meitähän oli jälleen runsaslukuinen jouk-
ko Kiehisiä matkalla hiihtämään. Ylläksen 
hienoihin lumiolosuhteisiin (70 cm).
Esko Nikkinen toivotti tapansa mukaan 
meidät tervetulleeksi jo linja-autossa. Esko 
kertoi, ettei lapissa enää tarvita välihousuja 
kun pakkasta ei ole ollut kuin -30 ja risat vii-
meisimpinä talvina. Siitä sitten huoneisiin ja 
maittavalle illalliselle pitkän matkan jälkeen

28.12.2008
Aamu valkeni pienellä pakkasella ja hyvällä 
hiihtokelillä. Sukset sisälle lämpiämään ja 
sitten aamupalalle. Kalle oli laatinut ”shee-
man” missä järjestyksessä ruokailemme tällä 
viikolla. Sen mukaan vuorottelemme järjes-
tystä, ettei tule kahta erillistä porukkaa
Klo 10 lähdimme sitten ladulle. Tänään oli 
helppo reitti Hagaskurun laavun ja Latva-
majan kautta Kesängin keitaalle ja takaisin 
Ylläskieppiin. Minäkin olin hiihtänyt edel-
lisen kerran viimevuotisella reissulla, enkä 
käytännössä ollut lunta sen jälkeen nähnyt, 
sillä olen ollut koko vuoden Kiinassa. Kyllä 
hiihto on hieno laji ja Suomi hieno paikka 

asua, ei tarvitse valittaa mistään, no ehkä 
siitä ettei eteläsuomessa ole lunta kunnolla. 
Hiihdon jälkeen maistui saunakin vuoden 
paaston jälkeen hienolta, ja tietysti mukavat 
kämppikset. Illallisen jälkeen tavanomais-
ta kortin peluuta, nyt uudella korttipelillä 
nimeltään Skip-Bo. Sen melskeissä illat 
päättyivät rattoisasti ja uni maittoi.

29.12.2008
Nollan keliä!!!! Sitäkin täällä pohjoisessa. 
Nyt pääsivät Iriksen uuden voitelemattomat 
sukset oikeuksiinsa, niillehän ei tarvitse teh-
dä mitään muuta kuin silloin tällöin puhdis-
taa. Ja kaiken lisäksi ne toimivat odotetulla 
tavalla. Hiihtäjät lähtivät jälleen laduillensa 
kuka mihinkin suuntaan, minä ja Kalle läh-
dimme laskettelemaan, minä 
perinteistä laskettelua ja 
Kalle telemarkkia. Las-
kettelu oli mahdollista 
vain Äkäslompolon 
puolella, koska Yl-
läsjärven suunnalta 
puhalteli 
kova tuuli ja 
ylähissit oli-
vat suljettuja. 
Kyllä jälleen 
huomasi 
jaloissa, ettei 
oltu paljoa 
harjoiteltu 
minkäänlais-

Kaamosta

Kaa-
rina 
tuis-

kun 
jälkeen
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ta rasittavampaa liikuntaa. Kyllä perinteinen 
hiihto on paljon helpompaa. Aurinkokin 
näyttäytyi taivaanrannassa. Ylläksen huippu 
on niin korkealla, että keskipäivän aurinko 
paistaa juuri ja juuri horisontissa.
Jälleen Ylläskiepissä perineteistä toimintaa.

30.12.2008
Edelleen hienoa hiihtokeliä. Tänään läh-
dimme liikkeelle jälleen kohti Kotamajaa. 
Meidän tuvassa oli hieman pientä vatsatautia, 
joten kaikki eivät päässeet liikkeelle, onneksi 
tauti ei kestänyt kuin päivän. Maisemat ja 
hiihtokeli on mainio, valokuviakin tuli saa-
liiksi jonkin verran, joten hyvin onnistunut 
hiihtopäivä

31.12.2008
Säätiedotus oli luvannut pientä lumimyrskyä 
Lappiin ja koko maahankin tälle päivälle. 
Mepä otimme tämän huomioon ja lähdimme 
bussilla käymään Lainion Loman lumilin-
namajoituksia. On todella hieno paikka 
käydä tutustumassa lumilinnaan, ja todeta 
mitä kaikkea lumesta saadaan aikaan, niin 
kuin tämä hotelli. Majoitustilaa 60 ihmiselle 
ja majoituksen hintaan kuuluu lumilinnan 
esittely, makuupussien käytön neuvonta, 

yöpymisvaatteet ja aamupala (hinta n. 120€/
henkilö).
Jätimme osan hiihtäjistä jo tulomatkalla 

Ylläsjärvelle ja meillä osalla muita oli tarkoi-
tus lähteä hiihtämään siteen paluumatkalla 
Äkäslompolon puolen hissien ala-asemalta 
kohti Ylläskieppiä. Lumimyrskyn voima 
voitti kaikki hiihtohalut tältä porukalta, joten 
Juha ohjaili bussin Jounin Kaupan parkki-
paikalle. Sieltä sitten sitkeimmät hiihtivät 
Ylläskieppiin.
Illan mittaan myrsky laantui ja uudenvuo-
den aatosta tulkin oikein hieno. Meitä osa 
porukasta lähtivät Äkäslompolon kirkkoon 
ja toinen puoli lähti Äkäslompolon ”Pirtu-
kirkkoon”, ilta kului molemmilla porukoilla 
todella mukavasti ja vuosi vaihdettiin muka-
vissa merkeissä. Illalla olikin jo pakkasta jo 
yli 10 astetta.

1.1.2009
Aamu valkeni kirkkaassa pakkassäässä, sillä 
lämpömittari näyttikin jo 29 miinusta, joten 
hiihtopäivästä oli tullut kylmempi. Kuitenkin 
pienellä ryhmällä lähdimme kohti kotamajaa. 
Matkalla selvästi pakkanen laski ja peril-
lä olikin vain 14 pakkasta. Munkkikahvit 
maistuivat ja seuraava etappimme olikin 
Kesängin keidas, jossa odottivat makoisat 
letut. Lähestyessämme keidasta olikin vasta-
tuuli ja lämpömittari näytti peräti   -27, joten 
tuntui todella kylmältä. Taukoa pidellessä 
lämmöt kerkisivät haihtua ja loppumatka 
Ylläskieppiin olikin todella kylmä. Minä 

Lumilinnan baari.
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keskeytin matkan ”Pirtukir-
kon” pihaan ja menin taksilla 
loppumatkan. Illalla jälleen 
tavanomaista kortinpeluuta ja 
tietysti sauna.

2.1.2009
Edelleen -29 pakkasta, joten 
hieman mietitytti mitä tekisi 
tänään. Kalle oli käymässä 
hissin ala-asemalle ja soitteli, 
että pakkasta siellä vain -14, 
joten laskettelemaan. Keli 
olikin todella hieno, mutta 
ylhäällä tuuli melko kovaa. 
Tuulihan ei juuri haittaa 
laskettelua, sillä laskettelu-
vaatteet ovat tehty jo tuu-
lenpitäviksi, joten siitä vaan 
menoksi. Nyt testasimme 
uuden gondolisíssin, joka on 
rakennettu Ylläsjärven puolel-
le. Moni muukin oli havainnut 
saman, ettei tuuli ja tuiverrus 
haittaa gondilin sisällä, joten 
siellä olikin pidempi jono, no-
peastihan hissiin pääsi. Kyyti 
olikin todella mukavaa, sillä 
kyytiin mahtuu kerrallaan 8 
henkilöä, joten jono lyheni 
tosi joutuin.

3.1.2009
Kotiin! Kotimatka alkoi 
hieman hankalasti, sillä emme 
saaneet autoa käyntiin kovan 
pakkasen vuoksi. Tuntui ettei 
etelän autot ole tottuneet ko-
viin pakkasiin, sillä taistelim-
me lähes  kolme tuntia ennen 
kuin auto käynnistyi. Kesti 
vielä monta tuntia ennen kuin 
auto oli sisältäkin lämmin ja 
mukavan tuntuinen.

Teksti: Raimo Vuoristo
Kuvat: Raimo Vuoristo ja Leena Eerola

Kotamajan pihassa (yllä) ja Hangaskurun laavulla (alla)

Kalle Karhukodalla 
ja virittelemässä tulta  

sisällä.
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Ja tässäpä vielä Kiehis-

ten puheenjohtaja Joke 

Lehtonen ja Vuoden 

Kiehinen Kaarina 

Lamberg kunniakirjansa 

kanssa Äkäslompolon 

kaamoksessa.
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PIENESSÄ tuulessa ja pilvisessä säässä 
järjästettiin ties monesko hiihto- ja ulkoiluta-
pahtuma Risusaareen. Äänekosken kaupunki 
ja Kiehisläiset yhteistuumin.

Lehtosen Mirja ja Jouko hoitivat hom-
man kotiin, ollen jo paikalla hyvissä ajoin 
iltapäivästä. Tarjolla oli lämmintä mehua ja 
makkaraa, jotka tekikin hyvin kauppansa.
Lauha ja mukava sää keräsikin väkeä liik-
keelle, niin jalan, kelkalla, pulkalla, suksin 
ja taisi siellä vilahtaa lastenvaunujakin. Taisi 
olla lähemmäksi 270 henkeä, jotka laittoivat 
nimensä arpalistaan. Tunnelma oli leppoisa ja 
ihmiset iloisia, niin viikonlopun ja hiihtolo-
man alkamisen takia.  Vilahti siellä muutama 
Kiehinenkin.

Vauvasta vaariin oli sakkia liikkeellä ja 

monta iloista hännänheiluttajaa mukana 
tulilla myös. Jäällä liikkuminen olikin tänä 
vuonna turvallisempaa, joten tervetuloa 
talvet takaisin.

Tulilla kuuli hauskoja tarinoita, jotka yleen-
sä tulivat pienten suusta.
Eräs nuorimies kertoi menevänsä yökylään 
kaverilleen (n. 6v) ja innostuin kysymään, että 
mitä ne äiti ja isä illalla  sitten tekee, kun hän 
on poissa kotoa. Kirkkain ja viattomin silmin 
herra tokaisi, että jotain vaarallista....että sen 
poikii.

Kivaa siellä oli olla mukana.

Kaikille Kiehisläisille terveiset samalla.

T: Hessu Haimakainen

KUUTAMOHIIHTOKUUTAMOHIIHTO
RISUSAAREENRISUSAAREEN  20.02.200920.02.2009

Kuutamohiihdossa oli taas väkeä vauvasta vaariin eikä lemmikkejäkään unohdettu kotiin.



16  Kiehinen



 Kiehinen   17

-teollisuusputkistot ja paineastiat
-laiteasennukset
-teräsrakenteet

Kari Jokinen 050-412 0050

Koukkuniemenkatu 11, 44150 Äänekoski

Uudisrakennukset
Saneeraukset

Maalaus/Tapetointi
Vesieristys/Laatoitus työt

0400 916365
marktopoy@luukku.com

T.Hakkarainen
Äänekoski
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Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.

Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.

VÄLINEVUOKRAUS:

Kiehisillä on seuraavia varusteita vuok-
rattavana jäsenistölle:
- GSP-satelliittipaikannin 20 e/vko
- Savotta Paljakka ahkio (4kpl), vuokra-
hinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8.50 e 

Vaellusteltat:
- 1 kpl Fjällreven Everest Camping
- 2 klp Tena Master 3
- 1 klp The Nort Face
- 1  kpl Halti Alfa
Vuokrahinnat: 1-3 vrk 8,5 e, viikko 12 e

Retkikeitin
- TRANGIA 3 kpl perusmallia
vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 7 e

Rinkkoja:
- 2 kpl Savotta 906 ss
- 1 kpl Savotta 1200 ss

- 2 kpl Halti Hardrock.
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5 e

Vaellussukset: Karhu Kodiak (teräsreuna) 
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e

KIEHISKIEPPI:

tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannalla 
Yöpymismaksut:
Kiehisten jäsenet 5 e/vrk
Ei-jäsenet 7  e/vrk
Nuorisojäsenet (alle 25-vuotta) ei maksua

Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden 
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen 
aiheuttamastaan vahingosta!

Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko 
Lehtoseen tai Eeva Hakolaan.
Yhteystiedot viereisellä sivulla

Kiehis ten  KieppiKiehis ten  Kieppi
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 74   -   1/2009

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2009
Lehtonen Jouko  Äänekoski                    
Tolvanen Raija  Jyväskylä 
Kautto Keijo Äänekoski                    
Lahtinen Kirsti Äänekoski
Pohjolainen Hannu  Laukaa
Hokkanen Senja Suolahti 
Mieskonen Riitta Suolahti  

Alhonniemi Tero Jämsä 
Sinivuori Juha  Jämsä 
Rossi Ritva Jyväskylä
Hämäläinen Heikki Tikkakoski  
Lamberg Kaarina Vaajakoski 
Varajäsenet
Vaahtila Hannele ja Tolvanen Liisa 

PUHEENJOHTAJA:
Jouko Lehtonen 
Linnuntie 7, 44120 Äänekoski
puh. 040-500 7456
jouko.lehtonen@pp7.inet.fi 

JÄSENASIAT:
Airi Parantainen, Pankkikuja 1
44100 Äänekoski
040-554 5875
airi.parantainen@pp.inet.fi 

VÄLINEVUOKRAUS:
Eeva Hakola, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087

SIHTEERI:
Pirjo Hytönen
044-538 5147
pirjo.hytonen@suomi24.fi 

MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Pohjolainen Hannu, Vatiantie 191,
41360 Valkola
puh. 050-355 5052

Varapj. Raija Tolvanen, Erkinkuja 1,
40250 Jyväskylä
puh.  040-728 4515
raija.tolvanen@kolumbus.fi 

Raimo Vuoristo, Metsäkatu 17,
44120 Äänekoski
puh. 040-750 020
raimo.vuoristo@cpkelco.com
(järjestää mahdollisuuksien mukaan)

Kiepin varaukset: puheenjohtaja Jouko 
Lehtonen. Kysy myös Kiepin avaimista 
häneltä: yhteystiedot yllä

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

Verkkosivut
http://www.kiehiset.fi /

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle Paula Siltarille: osoite: Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä, 
puh. 040-830 4050 sähköposti: paula.siltari@jippii.fi  
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy touko-kesäkuussa 2009.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.5. 09 mennessä



k.k@aanemuovi.inet.fi 

myynti/fax 014 - 520 185

• Bussin vuokraus
• Muuttoauton vuokraus
• Matkailuauton vuokraus
• Peräkärryn vuokraus
• Asuntovaunun vuokraus
• Lasikuitutarvikkeet
• Laituriponttoonit
• Muovihitsaukset
• Hiekkapuhallus/maalaus
• Venekorjaukset

www.aanemuovi.fi 


