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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

V

uosi 2007 on kääntymässä
syksyn puolelle kun kirjoittelen Kiehisten tämän vuoden
kolmanteen lehteen.

J

T

alvikalastuksesta: kun omistustilanne selkeytyi nykyiseen muotoon, talviverkkopyynti
rajattiin siten, että SYYSKUUN
VIIMEISEN PÄIVÄN JA KESÄKUUN ENSIMMÄISEN PÄIVÄN
VÄLISENÄ AIKANA verkkopyynti
on KIELLETTY. Muuten verkkolupia kiinteistöä kohden on kahdelle
verkolle.

äsenet eivät pääseet kevään
oikullisuuden takia Kieppiin
alkutalvesta, koska reitti ”Linkkupalosta” ei jäätynyt tarpeeksi, että
sieltä olisi voinut hiihdellä mökille.
Eikä tietä oltu aurattu kuin Vasalammelle asti. Vasta vähän ennen
pääsiäistä päästiin Pyhäjärven
parkkialueelle.
Sitten kun talvi tuli oikein, LänsiLapissa lunta oli ennätysmäärä.
Onneksi Helsingin seudun Lapinkävijäyhdityksellä oli rakennusprojekti kesäksi 2007 toteutumassa,
joten he ajoivat talvella tarvikkeet
kelkalla – siitä tuli hyvä ura lupputalveksi mökkiläisille hiihdellä.
Paitsi aivan lopputalvesta, kun
yöpakkaset kävivät heikoiksi. Jos
eksyi kelkkaurasta, oli sohjossa
kainaloitaan myöten.
Viikko 15/16 -vaihde oli paha.
Kokemuksesta voi tiedustella
Mäkisen Liisalta ja Haimakaisen
Heikiltä.
Veimme heille ahkion parkkialueelle, että olisi helpompi viedä
tarvikkeet Kieppiin mukanaan.
Väli konelatu - Kukasjärven eteläpää noin 1 km: lähes metrisessä
sohjossa ahkio oli suurimman osaa
nurinpäin. Oli kova kokemus, mutta se kuulemma kannatti kokea.

a tulevaa: pitkospuitten kunnostus on edessä että kulkeminen olisi turvallista Pyhäjärven
parkkialueelta Kukasjoen sillalle.
Olen keskustellut melkein kaikkien
mökkinaapureitten, Kittilän kunnan
henkilöitten sekä Metsähallituksen
edustajien kanssa. Lapin Lapinkävijöitä en ole tavoittanut vielä.
Kaikilla on ajatus, että pitkospuureitti tällä välillä siirrettäisiin pois
nykyiseltä paikalta ” vesirajasta”
uuteen kohtaan. Kittilän kunnan ja
Metsähallituksen edustajat käyvät
tekemässä katselmuksen kyseisellä
välillä koska ovat alueen maanomistajia.
He tiedottavat meille uudesta reitistä, ja siitä kuinka pitkästi siihen
tulisi pitkospuureittiä.
Kittilän kunnan edustaja toi esille
kuvion kuinka uuden reitin tekeminen tulevaisuudessa toimisi.
Kunta yhdessä yhdistyksien
kanssa kustantaisi tarvikkeet ja
kehittämisrahalla työllistettäisiin
pitkospuutyön osuus. Tästä on toki
ensin tehtävä kunnanhallitukselle
yhteinen anomus ja sitten myös
Kehittämisrahastolle.

T

T

otuttu puuhuolto tältä talvelta
siirtyi tulevaisuuteen, ensiksikin puuvarasto oli melko hyvä,
toiseksi puuhuollosta vastaava
Kourin Pekka Kittilästä oli lonkkaleikkauksessa, joten tiesimme
puutilanteeseen varautua.

2 Kiehinen

J

ämmöisiä asioita alkuvuodesta
ja tulevaisuudesta
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Kesäisellä
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TAPAHTUMIA, MATKOJA, KOMMENTTEJA...

HIIHTÄMÄÄN

Vuosikokous
22.11. 2007
Savutuvan Apajalla to 22.11.2007
Hallitus kello 17
Yleiskokous alkaa kello 18
TERVETULOA!

Kaamoshiihto
Ylläskieppiin
Lähtöpäivä lauantai 29.12.
Bussi lähtee kello
- 06.00 Jämsästä
- 07.40 Jyväskylästä
Paluupäivä lauantai 5.1. 2008
lähtö kello 08.00 Ylläskiepistä
- Äänekoskella kello 17
- Jyväskylässä kello 17.45
- Jämsässä kello 18.35
Ilmoittautumiset joulukuun
alkuun mennessä
Jouko Lehtonen
puh 040 500456
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KILPISJÄRVELLE
11. – 19.04.2008
Haltinmaan hyvässä hoidossa
(aamiainen ja päivällinen). Majoitus
mökeissä joissa kaksi kahden hengen
huonetta, oleskeluhuone, sauna,
suihku, erillinen wc, minikeittiö,
takka, TV ja vaatteiden kuivaus.
Tilausajokuljetus tasokkaalla turistibussilla (Helsinki – Tampere – Jyväskylä – Äänekoski - Kilpis).
ähtö illalla 11.04. ja paluu lähtö
aamulla 19.04.
Opastettuja päiväretkiä ja
mahdollisuus 2-3 päivän pienoisvaellukselle mikäli kiinnostusta
(enintään 10 henkilöä). Mikäli
halukkuutta: käymme Tromsassa tai
Skibotn ´issa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
yhdistyksen pj. Kalevi Lehtinen iltaisin puh. (09) 872 5456 tai 050 5446033.
Viimeksi mainittu p. nro muuttuu
syksyllä.
Varmista mahdollisimman pian
– paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
HAUSKOJA RETKIÄ LAPIN
TUNTUREILLA
Suomen Tunturiretkeilyn Oppaat ja Ystävät ry. – Suomen Ladun jäsenyhdistys

Hessu huokasee. Toen perrään:
kiehisistä löytyy ahkeria talkoomiehiä ja naisia moneen toimeen.
Taustalla ensikertalaisten väsäämä
design-puupino, lieneekö vielä
pystyssä...

Talkootunnelmia
Kukasjärven Kiepissä
heinäkuussa 2007

Timber! Tontilla kaatui järeääkin puuta. Paavo
Lamberg vauhdissa. Kuvat Paula Siltari

... saunalle syntyi toinen pino. Parikymmentä talkoolaista kaatoi, pätki, pilkkoi, kantoi ja pinosi melkoisen
lähjän puuta kuivumaan. Ja emännät ruokkivat näkäisen
väen. Mustikassa ja lakkasoilla piipahdettiin. Väki nautti saunasta, uinnista – laavulla paistuivat ja maistuivat
makkarat & letut. Kivaa oli.

Saha soi puheenjohtaja Joke
Lehtosen kourissa.
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Ruskavaellus vei
Sevettijärven Saamen
men polulle

K

uusi kiehisnaista teki tämänvuotisen
syysvaelluksen itä-Lappiin, Sevettijärven ruskaisiin maisemiin syyskuun toisella viikolla.
Kuljettavaksi oli valittu kaikille uusi
kohde, noin 87 kilometriä pitkä Saamen
polku. Runsaan tuhannen kilometrin päässä
Jyväskylästä sijaitseva kolttasaamelaisten nykyinen ”pääkaupunki” saavutettiin
mennessä noin 14 tunnin bussikörötyksellä,
tullessa kului tunti kauemmin.
Saamen polku eli Sa´a´m pa´’ljes vie kulkijansa pääosiltaan puurajan alapuolisiin metsämaisemiin, lukemattomien toinen toistaan
kauniimpien, erikokoisten järvien, lampien
ja jokien äärelle, kiivetyttää matalien tunturien kupeita, nostaa muutaman kerran melkoisiksi pätkiksi avotunturiinkin ja näyttää
ylhäältä isoja järviä ja avaraa maata.
Suopätkiä ja kosteikkoja on niitäkin mutta
vähemmän kuin monella muulla reitillä. Juurakkoisia ja kivikkoisia polkuja riittää, mutta
toisaalta upeat männikkökankaat ja monilajinen puusto ruokkivat silmää ja mieltä. Ja
vettä, sitä riittää. Tuskin on yksi järvi jäänyt
taakse, kun toinen on jo edessä.
Saamelaisten polkuja pitkin
Noin vuoden 2000 paikkeilla lopullisesti selkeäksi reitiksi rakennettu ja viitoitettu Saamen polku kulkee osin vanhoja saamelaisten
jälkiä. Polku on erittäin hyvin merkitty
matalin puutolpin, joiden pää on oranssinpunainen. Avotunturissa maalimerkit on tehty
kiviin. Kaikkien tuntemia kivikökköjäkin
näkyy siellä täällä.
Erityisesti Sevetin baariin johtava tiheä ja
tarkka merkintä kylälle saavuttaessa herätti
naurua ja kirvoitti monta hyvää huulta.
Ihmekös sitten, että kun joukko tunki baarin
tiloihin, pari kaljalla ollutta kalamiestä totesi
nauraen, että ”jaahah, pitääkin tästä lähteä,
ennen kuin varsinainen äläkkä alkaa”. Joukkomme kun pohti, otetaanko juotavaa pullo
per nainen vai jaetaanko yksi pullo kahden

6 Kiehinen

Muurahaiset ovat
tehneet kekonsa
reittimerkin ympärille. Saamen polku
on merkitty puisin
tapein.

Silisjoki, Opukasjärven autiotuvalta hieman pohjoiseen,
on aiemmin ylitetty kahlaten,
mutta nyt paikalla on vakaa ja
helposti operoitava venelossi.
Ylittämässä Irma Salovaara
ja Pirkko Rahinantti. Toiset
auttavat rannalta köysistä
kiskomalla.

juojan kesken. Lopulta pulloja ostettiin tarpeen mukaan – ja kahvia ja pullaa myös.
Kahden puolen maantietä

Saamen polulla on
vain yksi kahlaus,
Harri-joen ylitse,
Näätömöstä länteen. Se on leveä
mutta ei kovin vuolas. Tässä menossa
Irma Salovaara,
Pirkko Viinikka ja
Pirkko Rahinantti.

Saamen polku on viitoitettu kahden puolen
Sevettijärven-Näätämön maantietä. Karkeasti ottaen kaksi kolmannesta kilometreistä on tien pohjoispuolella ja kolmannes
eteläpuolella.
Maastossa on kolme kaikille avointa autiotupaa – Opukasjärvi, Iisakkijärvi ja Roussajärvi, kaikki tien pohjoispuolisella osuudella
ja melko lailla peräperää. Uusia autiotupia
ei ole suunnitteilla, sillä entisissäkin riittää
kunnossa pidettävää.
Metsähallituksen rakentamia ja huoltamia
tulipaikkoja on puolisen tusinaa, kohtuullisten välimatkojen päässä. Niissä on yleensä
myös tuulen ja sateen suojan tarjoava puinen
puolikota tulisijoineen, puuvaja ja huussi.
Tulipaikkoja kannattaa todella hyödyntää,
sillä ne on sijoitettu maisemallisesti mainioihin paikkoihin. Tätäkin tärkeämpi näkökohta
on kuitenkin se, että kivikkoisessa maastossa
on usein varsin työlästä löytää kunnollisia
teltan paikkoja, varsinkaan useammalle
teltalle, mutta tulipaikoilla ja tupien pihoilla
tontteja on kohtuullisesti. Toki muuallekin
voi leiriytyä¸ siitäkin saimme hyvän kokemuksen ”itse löydetyn” järven rannalla.
Riippusiltoja, vene- lossi ja kahlaamo

Saamen polulla
on kolme pitkää
riippusiltaa. Näätämöjoki ylitetään
kaksi kertaa siltaa
pitkin. Pirkko
Rahinantti ylittämässä.

Riippusiltoja reitillä on kolme, kaikki vankkoja ja turvallisia, vaikka pari keinahteleekin
jalan alla juuri siten, että huoleton kulkija
tuntee äkkiä tarvetta pysähtyä ja tarkentaa
askeltamistaan. Näätämöjoki ylitetään kaksi
kertaa, Kallojoki kerran.
Vaikka lukemattomia lirityksiä, puroja ja
jokia ylitetäänkin, varsinaisia kahluita on
vain yksi, Harrijoessa maantien pohjoispuolisella osuudella. Paikka on karttaan merkitty
ja maastossa sopivan ylityskohdan osoittavat
kiitettävän tarkasti maalimerkit joen kivissä.
Sauvojen avulla selviää hyvin leveähkön
joen ylitse. Vuolaus ei ylitä pelon rajaa ja
jalkakin uppoaa vain enintään polven alapuolelle. Kahlaustossut ovat kyllä suureksi
avuksi. Erään tupakirjan merkinnän mukaan
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ainakin yksi vaeltaja oli murtanut paljaan
varpaansa pohjakivissä ja joutunut nilkuttamana takaisin maantien varteen.
Myös venelossi kuuluu Saamen polun
keinovalikoimaan. Leveähkö ja vielä syksylläkin melko vuolas Silisjoki pian Opukasjärven tuvan jälkeen ylitetään köysistä kiskottavalla venelossilla. Lähistöllä on myös joen
kiviin merkitty kahluupaikka, jota käytetään,
mutta joka ei ole nykyisessä kartassa.

Useampia lähtöpaikkoja
Saamen polku on sillä lailla viehko reitti,
että sille voi luontevasti lähteä kolmestakin
paikasta ja samalla tavalla katkaistakin
kulkemisen jos tarvetta ilmenee tai sää
koettelee liikaa.
Sevettijärven kylältä voi lähteä kohti pohjoista Opukasjärvelle päin ja sieltä edelleen
Iisakkijärven ja Roussajärven tupien kautta
kohti itää ja Näätämöä ja kulkea vasta sitten
maantien eteläpuolisen osuuden. Tai kylältä
voi ensiksi suunnistaa maantien eteläpuolelle, kulkea järven rantoja seuraillen ja nousta
Vainospään tunturipaljakan kautta itään kohti Näätämöä ja sitten vasta mennä maantien
pohjoispuolelle.
Sekä Sevettijärvellä että Näätämössä on
mahdollisuus halutessaan käydä kaupassa
täydentämässä ruokavarastoja. Me nautimme
Näätämössä uunituoreita, lämpimiä munkkeja ja automaattikahvia niin voimallisesti,
että melkein jokaisella oli vadelmahilloa
ryntäillään.
Kiehisjoukko läksi kolmannesta tarjoutuneesta starttipaikasta eli Sanilan porotilalta,
joka on noin puolessa välissä Sevettijärven
ja Näätämön välillä, lyhyen matkan päässä
maantiestä. Porotilalla on A-oikeuksin
varustettu pieni ravintola, majoitustilaa
saunoineen ja muine palveluineen. Saamen
polku kulkee tilan läheltä.
Leppoisasti nautiskellen
Raija Tolvasen vetämä joukko oli laatinut
kiirehtimättömän, leppoisan vaellussuunnitelman, jota kulkiessa joustavasti sinksailtiin
aina päivän tarpeitten ja säätilan mukaan.
Luontoa ehdittiin katsella ja ihastella, tulilla
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Tässä on vaellus jo takana ja edessä majoittuminen Sanilan porotilan upouuteen lisärakennukseen (taustalla). Retkeen osallistuivat
vas. Pirkko Viinikka Espoosta, Leila Välkevirta
Vantaalta, Inkeri Kortelainen Leppävirralta,
Pirkko Rahinantti Jyväskylän maalaiskunnasta,
Irma Salovaara Äänekoskelta ja Raija Tovlanen
Jyväskylän maalaiskunnasta.

istuskella iltaisin, vaikka hämärä ja pimeä
tulivatkin jo kello 20-21 välillä ja itseäkin
hoidella, milloin ruokatauoilla venytellen
milloin iltaisin teltassa lihaksia hieroskellen.
Kun viime vuoden syysvaelluksella – tosin
viikkoa myöhemmin – jouduttiin loppuvaiheissa kahlaamaan lumessakin, tänä vuonna
sää suosi. Vain yhtenä aamuyönä alkanut
tihkusade, jota jatkui seuraavan aamupäivän
ja vähän iltapäivälläkin, koetteli kestävyyttä
ja huumoria. Muutoin päivät olivat joko
pilvipoutaisia tai suorastaan aurinkoisia.

Leila Välkevirta
Vantaa

Poro
Poro vanhus yksin tunturiin
suunnistaa.
Ei tokkaa omaa löydy ollenkaan.
On vanhus yksinäinen, hiljainen.
Hitaasti kulkee evästä kuopien,
mäkärät seuranaan.
Vaeltaja korjaa aina
syksyn marjasadosta osansa omaan
mahaan, kun sopiva
mätäs kohdalle osuu.
Pirkko Viinikka köykki
usein rinkka selässä
puolukoitten perässä.

Ei häiritse meteli ihmisten, poro
vanha huonokuuloinen.
Hiljaisuus valtaa mielen.
Vanhus hiljaa holkuttaa, yöksi
luo kelon yksinäisen.
Siihen nukahtaa nuokkumaan...
Hessu -07

Kunnon venyttely on
aina paikallaan. Yläkuvassa vasemmalta
Irma Salovaara, Pirkko Rahinantti, Pirkko
Viinikka ja Raija
Tolvanen. Pirkko
Rahinantti (kuva oik.)
yhdistää tässä ruokalevon ja lihashuollon
Iisakkijärven autiotuvan aurinkoisella
penkillä.
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Raija Tolvanen:

INARINPOLULLA
INARINPOLKU on historiallinen markkinareitti Inarin ja Norjan Karlebotnin välillä.
Inarinpolkua käytettiin satoja vuosia kulkureittinä matkalla Jäämerelle markkinoille
tai kalastamaan. Vaikka Norja sulki rajansa
1852, säilyi Inarinpolku epävirallisena kulkureittinä vuosisadan lopulle saakka. Tämän
jälkeen reitti unohtui lähes täysin, kunnes
se otettiin uudelleen käyttöön 1990-luvun
alussa.
NORJAN puolella reitti on merkitty maastoon perinteiseen tapaan kivikasoilla, joskus
merkkinä on vain yksi toisen kiven päälle
nostettu kivi. Merkintä valmistui vuonna
1993. Suomen puolella Metsähallitus sai
merkinnän valmiiksi seuraavana vuonna.
Suomen puolella reitti on selkeä ja reitin
varrella on autiotupia. Norjan puolella polku
väliin häipyy näkymättömiin ja vain kivikasoja etsimällä voi reitin löytää.
LÖYSIN keväällä Siidan esitteistä maininnan Inarinpolun vaelluksen järjestämisestä
ja oitis innostuin. Ajattelin, että Kiehisten
ruskavaeltajat voisivat sitten syksyllä lähteä
reitille, kunhan olisin ensin itse tutustunut
siihen. Matkaa oli kuitenkin yli 100 kilometriä ja aikaa vain viisi päivää. Se tarkoitti
keskimäärin hieman yli 20 km päivää kohti.
Tuntui kovalta, mutta päätin kuitenkin lähteä. Sain tiedot toisesta vaeltajasta, Terhistä,
ja hänen kanssaan tehtiin teltta- ja ruokakimppa. Vaelluksen järjestävät Inarin kunta,
Nessebyn kunta, Metsähallitus ja Inarin
saamenkielen yhdistys.
NIINPÄ ajelin sitten Sevettijärvelle, josta
noustiin pikkubussiin ja ajettiin Karlebotniin.
Suomesta lähti mukaan 10 ja Norjasta kuusi vaeltajaa. Nuorin vaeltaja oli 10-vuotias
Jon-Isak. Pääsimme lähtemään iltapäivällä
kahden kieppeillä matkaan. Alussa polun pää
oli täysin kateissa. Vain norjalaisten vetäjä,
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Kåre, tiesi, mistä mennään. Polku oli muuttunut melkeinpä puroksi, kun kiertelimme
etsien vähän kuivempia kulkuväyliä.
Alku lähti reippaasti, ehkä vähän liiankin
reippaasti. Ennen pitkää ruokataukoa yksi
norjalainen oli jäänyt jälkeen jalkaongelmien
vuoksi ja yksi suomalainen simahtanut. Tauon jälkeen suomalaiset jatkoivat matkaa ja
norjalaiset jäivät jälkeen setvimään jälkeen
jääneen vaeltajan asioita.
Matkaa riitti ensimmäiselle päivälle reilut
20 km ja yöpymään pääsimme vähän ennen
kahta yöllä. Matka alkoi metsävyöhykkeellä,
mutta pian olimme jo tunturiylängöllä, josta
näköalaa riitti joka suuntaan. Ilma oli lämmin eikä sääskistäkään alussa ollut mitään
haittaa.
HYVÄN yölevon jälkeen jatkoimme matkaa
seuraavana päivänä. Nyt päivämatkaa kertyi
”vain” noin 16 km. Leiriydyimme ylös kalliolle. Alhaalla oli tunturijärvi, josta vaeltajat
Jon-Isakin johdolla kalastivat rautuja. Nyt
sääsket olivat löytäneet meidät ja niitä kyllä
riitti. Sää oli lämmin ja kirkas edelleenkin. Vaelsimme päivän rauhallista tahtia ja
pidimme mukavia taukoja. Pitemmän ruokatauon pidimme järven rannassa ja nautimme
kauniista luonnosta ympärillämme.
KOLMANTENA päivän säätyyppi muuttui
ja ilma viileni. Oli syytä pukeutua jo vedenpitäviin ja lämpimämpiin vaatteisiin. Välillä
vähän sataa tihuuttelikin. Iltapäivällä nousi
sumua ja se muodosti välillä sakeitakin
saarekkeita tunturien väleihin. Lähestyimme
Suomen rajaa. Pääsimme rajan yli melkeinpä ryömimällä verkkoaidan ali/välistä.
Laitoimme leirin pystyyn heti rajan jälkeen.
Paikalla on ollut maja ja tulipaikka, nyt vain
telttapaikkoja.
SEURAAVANA päivänä vaelsimme jo kunnon poluilla. Maasto oli jo metsäisempää.
Sääsket olivat kadonneet sään viilenemisen
myötä. Vaeltaminen tuntui helpommalta.
Pidimme lounastauon Rousajärven autiotuvalla. Täällä myös tapasimme jo useampia
vaeltajia. Norjan puolella tapasimme ainoas-

yli...

Rinkka selässä...

... päältä ...ja ali.
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taan kolme naista, jotka kulkivat samaa reittiä toiseen suuntaa – joskin viettäen matkalla
pari kolme päivää enemmän kuin me. Iltaan
jatkoimme sitten Iisakkijärven tuvalle, jossa
yövyimme. Osa pääsi jo sisämajoitukseen
tupaan.
VIIMEISENÄ vaelluspäivänä jatkoimme
mukavaa patikointia. Lounaalle pysähdyimme Opukasjärven tuvalle. Melkein perillä!
Vielä oli kuitenkin matkaa Ahvenjärven poroaidan tienoille, jossa meitä sitten odotteli
autokyyti Sevettijärven keskustaan.
MATKA oli tosi kova. Ei voi sanoa, että
liian kova, koska kuitenkin pääsin kunnialla perille. Koville se kuitenkin otti – yli

100 kilometriä viidessä päivässä. Eihän se
kuitenkaan matka tapa, vaan vauhti.
Heinäkuun alussa päivät ovat pitkiä, joten
kulkeminen onnistui hyvin myöhäänkin
illalla ja yöllä. Keskiyön aurinko paistoi eikä
yötä voinut erottaa päivästä.
Kokemuksen perusteella kuitenkin tulin
siihen tulokseen, että emme teekään ruskavaellusta tällä reitillä. Syksyllä päivät ovat jo
lyhyempiä ja tarvitsisimme useampia päiviä
matkan kulkemiseen. Ehkä jonain toisena
vuonna. Kokemuksena jälkeenpäin voin
sanoa, että kyllä kannatti lähteä ja kulkea
kaikesta huolimatta.

Raija Tolvanen
Kuvat: Juha Tanhua

Usvaa kairassa ja menneen talven lumia.
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Paraksen proﬁili näyttäytyi
Saanan huipulta - minulle
ensi kertaa kesäkelissä.

Suuren suurta,
pienen pientä

Digikamera reppuun
ja tunturiin!
Pakkasin heinäkuun
lopussa auton ja
toteutin pariviikkoisen
tee-se-itse -loman
Lapissa. Patikointia
ja maastopyöräilyä
Saariselällä, sitten
Norjan kautta Kilpisjärvelle ja edelleen
Kittilään Kukasjärvelle Kiehisten talkoisiin.
Maastoretkiltä kameraan kertyi tietysti pakolliset suurmaisemat,
mutta kiitos uuden
tekniikan, kameran etsimen eteen sattui yhä
useammin myös luon-

Maariankämmekkä
Kiilopäällä.

non pienet ihmeet.
Mättäälle mahalleen ja
zoomaamaan.
Heinäkuun lopussa
tunturit kukkivat
– näyttävät ketokukat
loistivat, pikkuruiset
värikkäät kukinnot
nostivat päätään varvikoista.
Tätä aikaa en ollut ennen Lapissa kokenut!
Matkan jälkeen sitten
googlaamaan: mitähän
oli tullut kuvattua.
Osalle kukkaista
löytyi nimi, osalle ei.
Opiskelun paikka!

Lumenvalkoinen
kissankello Saanan
etelärinteillä.

Paula Siltari

Pieni, kirkkaanpuValkoinen vilukko
nainen, mutta mikä? Saanalla.

Olisikohan tämä
talvikki?

Kiehinen 13

Kiehisten Kieppi
Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.
Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- GSP-satelliittipaikannin 20 e/vko
- Savotta Paljakka ahkio (4kpl), vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8.50 e

- 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:

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

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

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

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

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

Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko
Lehtoseen tai Eeva Hakolaan.
Yhteystiedot viereisellä sivulla
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 68 - 3/2007
PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS
Lehtonen Jouko Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Haimakainen Heikki Äänekoski
Matilainen Pirjo (uusi) Äänekoski
Pohjolainen Hannu Jyväskylä
Mäkinen Liisa Petäjävesi
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:
Hakola Eeva, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087
SIHTEERI:
Heikki Haimakainen
Kotakennääntie 4 as 3, 44100 Äänekoski
Puh. 050-465 9100
heikki.haimakainen@luukku.com
MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Paavo ja Kaarina Lamberg
Mäkitie 8, 40800 Vaajakoski
Puh. 050-342 6249

Mieskonen Riitta Suolahti
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Rossi Ritva (uusi) Jyväskylä
Hilska Erkki (uusi) Saarijärvi
Lamberg Kaarina Vaajakoski
Hannu Pohjolainen, Vatiantie 191,
41360 Valkola
puh. 050-355 5052
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 joulukuussa 2007. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 30.11. 07 mennessä
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