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Morjens Kiehiset!

P-idät nyt kädessäsi ensimmäistä
tiedotuskirjettä joka on tehty
"lehden" muotoon.Tämä on meiltä
toimituskunnalta mahdol Iisuus
tavoittaa kaikki kiehisten jäse-
net, ja lähes yht'aikaa.
"Lehden" tarkoi.tuksena on vätittääjäsenistölle tietoja, siitä mitenja missä toimitaan. Tavoitteena on

myöskin kirjoittaa muunlaisia
art j-kkele j a, matkakertomuksia
yms. juttuja. Toimibuskunta
ottaakin hyvln miel_ellään ehdo-
tuksia ja toivomuksia lehden
sisältöön liittyvistä asioista.
Myös kaikki valmiit jutut ovat
tervetull-eita.
"Lehti" flmestyy alustavan

aikataulun mukaisesti 3 kertaa
vuodessa, e1i seuraavan kerran
toukokuun tietämissä.
Kiehj-nen, mikä ihmeen kiehinen,

se tarkoittaa nuoti.on tai uunin
sytykettä, joka on puukapulasta
vuolemal,l a tehty. Lastuja ei
saa vuolla irti kapulasta.
Nyt Kiehinen on tämän lehden
nimi, toivokaamme, että se saa
meidät kaikk:- syttymään t-oimin-
taan mukaan, sillä toiminnassa
tarvitaan mukana muitakin kuin
j ohtokunta.
Terveiset kaikille ja yhteisissä

tj laisuuksissa tapaamisiin.
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TERVE LUKIJANI.'

Kädessäsl on nyt uusl tledotteemme - Kiehislehti.
Tolvon, että tämä on kiinostava ja sitä on mukava
1ukea. Erityisen tärkeää on, että saat niitä vink-
kejä ja tietoja mltä Klehisiltä odotat.
Toivon myös, että Raml ja Eero, jotka vapaa_ajallaan
tämän KIEHISLEHDEN toimlttavat Jaksaisivat hyvln
uurastaa näissäkin merkelssä meidän Jäsenten hyväksl.
Sanalla saanen meidän kalkkien jäsenten puolesta
tässä yhteydessä toivottaa hellIe parhainta menestys_
tä Ja terveyttä.'
Yhteiseen lehteenme tarvltsemme jäsenten - Sinun
klrjoituksiasl, tarinoita, vltseJä, kommentteja toi-
minnasta ja ideolta, ajatuksla jotka tavalla tai
toisel-fa liittyvät tolmlntaamme _ NrIN ja plirRoksia.
Pienl - lyhyt - ajatus, mielipide, mikä tahansa kir_
joituksesi on yhtä tärkeä kuin pitemmätkin jutut.
Kirjoita - piirrä koska vain ja LÄHETÄ R a m i 1 I e
= Ralmo Vuoristo, Metsäkatu lZ, U41r2O Äänekosk1.

Tavoitteemme on, että Kiehislehti ilmestyy J kertaa
vuodessa. Mahciol-lisimman sopivasti ennen tulevia
uusia toimintoja - jotta olkealla hetkellä ja riittä_
vän ajolssa saisimme niistä tiedon.
Kuten tätä lehteäkin luklessasi huomaat; toimintamme
on monipuolistumassa Keskl-Suomen aIuee11a. Se mer_
kitsee myös sitä, että toimintaan tarvitsemme lisää
talkoohenkisiä Jäseniä mm. retkeilykerhotoimintaan,
kuutamohlihtojen ja multten tapahtumien järjestely_
tehtäviin ja retkiopastehtäviin. Tule mukaan.,
Porukalla tutustumme tehtäviin ja opastamme toisiamme,
myös SML:n koulutustllaisuuksiin meiIlä on hyvät mah_
dolllsuuclet osallistua. SIIIL:n on melll_e tosi hyvä
yhteistyökumppani ja sen enempää sitä kehumatta _

kuitenkin maaj-lman paras.

Tarkempia tietoja tulevista toiminnoista - 1ue toi_
saalta tästå lehclestä ja TULE MIJKAAN., Tavataan vaik_
kapa retkeilykerhossa Äänekoskelta na 11.2.89 tai
Jyväskylässä na 20.2.89.

)

VIISI VUOTTA

Kiehlsten ensimmäinen rr5-vuotiskauslrr täyttyy 8.2.1989.
Mitä tuo aika on jäseniIle merkinnyt Ja tuottanut? Onko tol-
minta vastannut jäsenten odotuksla? Nämä kysymykset ovat
aina tarpeelllsia kun toimltaan yhtelsön Jäsenten hyväksi.
IIe kysymykset ovat montå kertaa aiatuksissani toistuneet
tänä aikana. Hyviä Ja tolmintaa edistäviä vastauksla on tokl
tullut varsln useln, slitä klltos he111e jotka sltä palau-
tetta ovat antaneet. Keskustelu1lle, mie1ipltel11e ja kysy-
myksille on kultenkin paljon tilaa Kiehisten toiminnassa -
ja niitä myös odotan juuri Slnulta. Toiminnan rikkaus on

jäsenissä. Toiminta jäsenten hyväksl edistyy sltä paremmin

mitä useampl ajatus, mielipide on käytettävissä.

Lapinmatkatoimintamme on o11ut keskeinen nälnä vuosina. Joka

vuosl on BO-110 henkilöä o11ut matkajutuissa muksns. Myös

paikalllsia tilaisuuksia on ohjelmassa o]lut Jyväskvlässä Ja

Aänekoskel1a. Eräretkellykurssit on iäriestetty yhdessä SML

kanssa Jyväskylässä, Äänekoskella ja par'a1kaa Jämsässä.

Jämsässä kurssi klinostl niln valtavastl' että noin 5O hen-
kilöä, puolet llmolttautuneista eI päässyt kurssllle mukaan

(kurssltilan pienuuden vuoksl). Tämiin vuoksl Jämsässä JärJes-
tetään ensi syksynä vastaava kurssi uudelleen. Ykslttäesta-
pahtumista eniten talkootyötä vaatl vuorula 19A5 toteutettu
SML val-takunnallinen eräta1tok1Ipai1u' ioka iärJestettiin
Konglnkankaan maastossa. Tänä kuluneena vllden vuoden alkana
erl tapahtumiin on osallistunut yhteensä n. 15OO henk11öä.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kiehlsten Jäseneksl 1llttyi
yli 50 henkilöä. Nyt jäseniä on jo 170.

Tästä eteenpäin meidän on hyvä jatkaa. Palkalllsta tolmlntaa
asian kiinostuksen Ja harrastushalukkuuden vuoksl lisäämme.

Ja mitä useampl henktlö kiinostuu tästä talkoohenkisestä tol-
minnasta s1tä paremmat edellytykset me111ä on toimia.

TAVOITTEENAMIvIE on myös Kiehlsten jäseni11e oman Kiehlstuvan

'tkamminrt rakentaminen Kukasjärve11e SML:n eräretkeilykeskuk-
seen ja se voi tapahtua vaikka ensl vuonna (1990). Tarkemmat

päätökset asiasta tehtäneen jo tämän vuoden kuluessa esim.
kevätkokouksen yhteydessä 19.4.89. Joten puuhaa ia harrastuk-
sia on luvassa a1kavalle uudefle viisivuotiskaudelle.

kalevi

I

Oikeln hyvää alkanutta vLlotta tei11e jokaiselle
kalevl



Ku kasiä rvi
KukasJärvl on länsl-Laplssa, Kltil län,
Kolarln ja l4uonlon kunilen rajarl|allla.
Sana 'kukas, el tarkolta kysymystä el_
kä myöskään kukkaa. Se on perälsln
saamen klelestä, Jossa se perusmuod0s_
saan'gukkl,on pltkä Ja muodossa
'sukkes'Jokln pltkä. Järven nlml
I leneekln 0l lut alkuaan Gukkesjavrl
tal GukkesJäyrt, pltkälärvl.

HISTORIAA

KukasJärvel lä ol I alkolnaan laplntalo,
Jol la 0l I ympärt I lään maata n. 800 heh
taarla. l,luutama hehtaarl 0l I ralvattu
pel loksl tuvan ympärl I Iä. Enilset sa-
rat ovat vleläkln näkyvlssä sarkaojlen
plelten ottaessa ml eluusil puuta Ja
pensasta kasvualustal leen. Suornen lilat-
kal lul I ltt0, sl I lolnen Suornen I',latkal-
luyhdlstys, osil illan 1916, Jollolntlla oll ollut Jo auttona muutaman
vuoden, Vl llltelset asukkaat ol lvat
l,lleloJa. Vllmeksl sl lnä asul leskl
lastensa kanssa, Tl lan 0st0 I I lttyl
Sl'lY:n sen alkalsl ln Lapln matkal lun ke.
hlttänllspyrklmyksl ln. yhdlstyksel lä
ol I rnatkal lurnaja 0unastunturln pyhäke_
rolla la vasta valmlstunut hotelll
Pal lastunturl I Ia. Kukasiärveä I lenee
aJateltu Jonklnlatseksl väl letaplksl
matkal la Pal lakselta yl läksel le, l,lah_
dol I lset suunnltelmat elvät kultenkaan
toteutuneet. sota hävttil Lapln mat_
kal luplsteet, Ll lnahamarln, Kolttakön_
kään, Ivalon, Inarln, pyhäkeron Ja pal-
laksen hotel I I t Ja matkal lumalat.

RAKENIAI-I I NEN

Sodan Jälkelslnä vuoslna llltolla 0ll
yl I ln kyl I ln tehtävää Lapln matkal lun
uudel leen JärJes12161russä Ja rtlatkal lu_
keskusten rakentarnlsessa. KukasJärvl

I
jäl tlettömän talpaleen takana 0d0ttä-
ntaan paretnpla alkoja.
Ne tul lvat 60-luvul la, kun I I lton ret-
kel lyosasto päätil rakentaa KukasJär-
vel le eräretkel lykeskuksen palvelemaan
sen alkalsen retkel lykerhotolllllnnan
tarpelta. 1S65-66 KukasJärvellä pldet-
tlln uselta rakennuslelreJä, Lelrlläl-
set purklvat vanhat, J0 s0rtuneet ra_
kennukset, plriln Ja navetan. Kltillä-
lälnen 0skar Frltnan urakol KukasJärven
tunturltuvan veslkatt00n Ja lelrl läl-
slnä 0l leet retkel lykerholalset jat-
kolvat rakentamlsta sen mukaan kulnka
klrveslnlestalt0lsta väkeä nl I I lä sat_
tul olemaan Jäsenlstössään. Nl lnpä
lappeenrantalalset rakenslvat latuat,
turkulalset lalpl0n, lmatralalset lk_
kunat Ja ovet, valkeak0skelalset sau-
nan Ja muut teklvät rnltä osaslvat,
Kannattaa mulstaa, että saunan raken_
slvat Yhtyneltten paDerl tehtalden Val_
kea.,k0sken tehtaan Ja Säterln salras_
lomal la ol leet klrveslnlehet!
Sauna sal uudet latilat Ja lauteet
198/-88. Tlmpuretna tolmlvat nyt Kaa_
kon Laplnkävljäln rntehet, Jollta kä_
den talto el ollut päässyt kat0amaan.

KukasJärven rakennust0ltnlkunnan käyn_
nlstäJänä t0lrlll slllolnen Suomen Mat_
kal lul I lt0n retkel ly0saston osastoslh_
teer I Vesa I'läk I nen, J ota I I man Kukas_
Järvelle el ollsl rakennettu tal raken-
talnlnen ollsl alnakln vuosllla vl lväs_
tynyt, 60- Ja Z0-luvullla Kukasjärven
käyttäJäkunta koostul pääaslassa raken-
tajakerhon Jäsenlstä. Kukasjärven
käyttöä varten perustetil ln h0lt0t0t_
ntlkunta, Jonka puheenj0htaj lna t0lnll_
vat Aulls Valonen Valkeakoskelta Ja
Kalevl Salra Lappeenrannasta, Retkel-
lykerhotolmlnnan laantuessa vuos len

Kukasjämen tila I 9 I }-luvulla

lnlttaan hllJenl nyös Kukasjärven Kayr-
tö, Valkeakoskelalset Ja lappeenran-
talalset ovat olleet uskolllslmpla kä-
vlJö1tä. Uuslna käyttäJ lnä ovat tul-
leet lelrlntäntatkalllJat, mutta käyt-
tämätöntä alkaa 0n slltl vlelä runsaas
il,
NAAPUR I T

Kukasjärven kaakkolsrannal le, vähän

matkaa slltä, rakensl 1950-luvulla sll-
lolnen Keml-yhtlön ulttopääl I lkkö,
flestarlhl lhtäJä Pekka Nleml kämpän.
Se pl tl rakentaa Metsähal I ltuksen nEll-
le, mutta tullkln vahlngossa Suomen

Matkal lull lton 0mlstatnal le tnaal le, Ny-
kylsln kämppä on Kukasjärven kalavedet
vuokranneen kalastunnan, I'larttl Hanhl-
vaaran ja kumppanlen tuklkohtana,
lolstakymmentä vuotta sltten tunturlt$
t)a sal naapurlkseen Jokelan Retkelll-
llllrr rakentaman plenen ja vl lhtylsän
Mustankannon majan, Joka on myös mul-

den Sl'lL:n yhtelsöJen käytettävlssä,
kunhan käyttöaJolsta s0vltaan. l,,lajaan
sopll kuusl lhllllstä.
Su0men lvlatkal lul I I tt0 0n myynyt stflrlrll-
man osan KukasJärven illan rnalsta,
I täpuolen kltumetsän Vel tsl lu0to 0y:lle
Ja Järven ranta-aluelta sekä illan
länslosan ylnpär lstömlnlster löl le. Omaa

rakentamlsta varten Järven länslrannah
le Jätettlln n. 55 hehtaarln maa-alue.

TULEVA I SUUS

Kukasj ärven käytön vl lkastuttalnlseksl
0n suunnlteltu Jäsenyhtelsöjen ornlen

tnaj oJ en rakentam I sta . lla I I I ks I on 0-
tettu kamtnl, alkolnaan turpeesta rd<en-

nettu, nyt sentään nykyalkalsemmlsta
mater laalelsta alkaansaatava rnal 0ltus-
tlla. Kun Kukasjärven tunturltupaan
sopll nyt 15 lhrnlstä tal yksl ahdas-
rlllel lnen, rakennettavat uudet lnajol-
tustl lat I lsälslvät sen majoltuskapa-

I
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sl teettla tavol tteena täysl I InJa-au-
tol I lnen Lapln lumoamla,

Autolla el sentään Kukas.lärvelle pääse
Sen rakentamlsen alkolna oll pailkka-
matkaa 6 km Kl ttl län suunnasta Vasa-
lamml Ita Ja saman verran lännestä peu-
rakaltlolta. Nykylsln ile kulkee l
km:n päässä Kltil lästä Akäslornpotoon
Ja saman matkan päähän eteläpuolen py-
hälärvel le.
Y}lPAR ISIt'

KukasJärvl on matala, kesklsyvyys al le
2 metrlä. Joku syväkln kuoppa sen
pohjasta löytyy, sen ovat pllkktjät to-
dlstaneet. Järven länslpuolel la koho-
aa kolmllaklnen Plent Kukasvaara heil
tunturl tuvan selnästä. Sen takana--- r^n (ukasvaara lähes puuttomak-

sl. EtelänuoleIla pyhätun-
selvää palJakkaa. Se kuu-
atnlo-, Kesänkl- la yl Iäs-
onoon. Järven takana ko-

.,nus, ,oka Jatkeenaan ole-
3ar0Jen kanssa rnuodostaa pe-

nlnkulmalsen, kaarevan tunturllllaan,
(orkeuttakln sl I Iä on 500 metrlä. Aa-
kenuksel la on usel ta erl I I lsä päl tä,. Jolta matalat kurut erottavatl Vares-
parkuma, Vares lak l. pa I I I lak l, l-l0l0s-
lakl Ja Vasalakl. ldän puolel la, Jo
matkan päässä k0hoavat SIrkat: Holre-
vaara, Aakenusvaara, Pyhä, Kätkä Ja
Levl. Lännen puolel Ia kohottelevat
Ikäs-, Llnku-, l'lusta- Ja K0lvaker0t
pättään Ja kaukana pohJolsessa sl lnte-
levät Pal lastunturlt. Kol I I lsessa le-
vlttäytyvät JanSät, Kukasvuoma Ja Neu-
vo-Pleterl.

Nlemen kämpän .!ähettyvillä on lJnl lampl,
Se on saanut nlmensä näln: KukasJär-
ven rakennuslelrlen alkana tull T0lme-
lan Retkel I I Jäln ryhmä Vasalamml I ta.
0ll aJettu koko yö autolla .l a lammllla
pldettl ln lepotauko. Vasta KukasJär-

vel lä huomatil ln, että yksl on Joukos-
ta p0lssa. I'lleil til ln mlssä vllmeksl
0l I pldetty taukoa la lähdetil ln etsl_
mään. .ta sleltähän rr0lka löytyl täy-
dessä unessa lammln rannal ta. Nl lnpä
lampl sal nlmenr Unl lampl.

ELÄ I''IET

Kukaslärvel lä pesl I kesäl lä Joutsen,
kaakkurl Ja kulkka, Talvella retkko
polkee lumeen Jälklään, ilkl l, tavl0_
kuurna Ja klrJosl lplkäpyl lntu askarte-
levat pulden 0kst I la syönnöksl I lään.
Sarvlpöl lökln saattaa huudel la huhul_
taan ilkässalvol la Ja kl lruna käysken_
nel lä Aakenuksen rakkaklvlkossa.
lllrvl Ja poro kuuluvat faunan kookkalm.
plln,

KukasJärven ilen00 tarJoaa ttlalnl0t mah
d0lllsuudet talvlseen Ja kesälseen reF
kel lyyn. Tasalsta hankea Ja rlntel tä
taval I lsel le lylyn lykklJäl le. UtJal_
ta athkela, kel0Ja ja kyntuläkuusl_
k0lta, Ja tunturlselänteltä näköala_palkolksl, KukasJärvl tarJoaa ahven_
ta Ja sl lkaa relän kalraajalle Ja
verkon helttälälle, sauna löylyä ja
laverl lepoa väsyneel le vael taial le.

Kalevl Salra

KIEH ISTEN JÄSENETUL] IKKE ITÄ
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Cycruau«seruraru 2

KreHtstr-r-Ä on sEURAAVANLAtstA RET-

KE It.VVÄI. INE ITÄ TARJOLLA VUOKRATTA-

VAKSI JÄSENILLE

SAVOTTA PALJAKKA-AHK I O

Vuoxnax r NTA l- 3 vRK

I vt txro

VAELLUSTELTAT

F.lÄr-lnÄvrru Evrnes
TENA I,IASTER 3

Camprrue I xpl

4 xpl
l0 Nx

70 ux

VuoxRnHrNrA 1-3 vRK

1 vr rrxo

RETKIKEITTIt'lET TRANG IA 25

VuorRanrNrA l-3 vRK

I vr rxro

R I NKKOJA

- EI VUOKRAHINTAA

2 rpl
40 mx

90 mx

2 rpl
20 Nr

40 r.rx

18 xpr

VlRusrerDEN LAINAAJA oN KoRVAUSvEL-

VOLLINEN AIHEUTTAMASTAAN VAHINGOS-

TA.

1 VuoxnnusASrorssA «ysy KnlevrLTA TAr

'AlNorre , p, 945-73369,

RETKIKEITTII,IEII PESU

Kelttllllen kattll0lden pesu on uskomat-
toman työlästä puuhaa, Jos stlhen ryh-
tyy eslllotuksetta. Nuotlonoet tuntu-
vat lstuvan vlelä slnolnoklakln ilu-
kemmassa. Huomattavastl helpommal la
pääsee, kun lalttaa katillat ilsklat-
neella terästettyyn veteen llkoon muu-
tamaksl tunnlksl, pätvåkslktn. sen

Jälkeen el teräsvlllan käytössä tar-
vltse vollnaa elkä palJon alkaakaan.

TERt.IOSI.,IUKEJA

Ne, Jotka ovat turhaan etsiskel Ieet
kaupolsta terllloslllukta r ikk0utuneen
tllalle, tulevat llahtumaan tästä uu-
tlsesta. Suurkeltilökalusteita ym.

myyväl lä Kopal 0y: I lä on val ikolrnis-
saan myös termosmukeja. 1,5 dl;n
vetolnen mukl maksaa 16 nR, 2,5 dl:n
12 rllk. Iäl lalsesta palkasta ostet-
taessa kannattaa kerätä muutaman rnu-
kln tllaus, Jos posiltse titaa,
Palkan päältä nlltä saa ltlyös yksin-
kappaleln. Kopalln osolte on Kir-
konkyläntle 103, 00/q0 Helstnki,
puh,90-l5rl 100.
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