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Tapahtumat ja matkat, ennakkotietoja vuodelle 2006
 
Vuodenvaihteen matka Ylläkselle , Ylläskieppiin
Ajankohta 31.12.2005...5.1.2006
Asumme  4-6 henbgen mökeissä  täydellä ylöspidolla,
(matka, aamupala, retkieväät, illallinen ja sauna)
Hintaa koko lystille tulee vaivaiset 200 € jos matkassa on 
vähintään 40 henkilöä
Ilmoittautuminen Aimo Hakola 040-536 184
 
Kuutamohiihto Äänekoskella 24.2.2006
Jo perinteinen tapahtuma hiihdon ja kävelyn merkeissä.

Kilpisjärvelle 25.3.06...1.4.2006
Siellä asumme tutussa Haltinmaan lomakylässä, myöskin 
täysi ylöspito.
Majoitus 4 henhen saunallisissa majoissa.
Hinnaksi tulee n. 420 €
Ilmoittautumiset Aimo Hakola mahdollisimman pian
Ilmoittautuminen Aimo Hakola 040-536 184

Matka Viron Saarenmaalle
Ajankohta 25...28.5.2006, eli Helatorstaina
Reitti Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä - Helsinki- Tallinna- 
Saarenmaa ja taisin samaa reittiä.
Tarkoitus mennä nopeammilla laivoilla
Ohjelma tarkentuu hintatietoineen myöhemmin. Hinta-
arvio n. 250 €
Ilmoittautuminen Raimo Vuoristo 040-7500 020
Nyt on jo 10 lähdössä, pikaisesti lisää

Kilimanjaron valloitusretki syksyllä 2006
Ajankohta on 24.10…11.11.2006
Lähde nyt ikimuistoiselle safarille ja Kilimanjaron 
valloitukselle tutulla porukalla, meille
Kiehisille räätölöidylle matkalle.
Vaellus Kilimanjarolle, safarit Serengetiin, Nrongoroon 

Tervehdys 
Kiehiset!

Syksy on ottamassa taas kerran valtansa ja kesästä on kohta 
vaan muisto jäljellä ja teot nähtävillä.

Kuten Kiepin muutostyö on aloitettu hyvillä mielin ja sakilla. 
Tästä kiitos kaikille mukana olleille kun pysyttiin aikataulussa 
hyvin niin jäi muuhunkin aikaa. Kustannukset ovat pysyneet ku-
rissa, rakennuslupa oli 182,20€ ja tarvikkeita hankin 226,40€:n 
edestä. Paljon tarvikkeita löytyi myös omasta varastosta.

Talkoista tuonnenpana lisää. Hyviä ruskareissuja! Minulla on 
niitä työkiireitä, joten joudun jättämään ruskat väliin tänä syk-
synä.

Terveisin
Hanski
hannupohjolainen@luukku.com
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Loppuvuoden 2011 tapahtumat
Ruskaretki  viikolla  39
Retki tehdää Kieppiin, josta vaellamme 
28.9. Äkäslompoloon Ylläskieppiin.
Kaksi yönseutua retkeilemme sieltä, näem-
me reitit ilman lunta ja palaamme Kieppiin
30.9. Tiedustelut ja ilmoittautumiset  Jouko 
Lehtonen  puh  0405007456.
Huom. Ruskaviikon  ajankohdan muuttu-
minen!
 
Sääntömääräinen syyskokous
Jyväskylässä   18.10 - 2011  Nikolainkul-
massa
 
Kaamoshiihto  Äkäslompoloon  
Lähtö  la  31.12. 2011  Jämsästä  klo  06.00  
matkahuolto, Jyväskylästä  06. 45  Harjun 
tilauslaiturista
Suolahti  07.30  matkahuolto ja Äänekos-
kelta  07.45  matkahuolto
Paluu   la  07.01. 2012
Tiedustelut  ja ilmoittautumiset  Jouko  
Lehtonen  puh  0405007456

Sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

18.10. 2011
Jyväskylässä  Nikolainkulma

Asemakatu 6, kahvio 2. kerros.

Hallitus kokoontuu klo 17.00
Yleinen  kokous klo 18.30.

Esillä sääntöjen määräämät
& muut  asiat.

Tervetuloa  Kahvitarjoilu

HALLITUS
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tehdään Tiibettiin, Dalai Laman entiseen kotiin. Vielä 
olisi muutama jäännöspaikka peruutusten takia  jäljellä 
meidän pitkämatkalle. Ilmoittaudu mahdollisimman 
pian Ramille, sähköposti:
raimo.vuoristo@gmail.com

Ohjelma:
21 päivää Kiinan Shanghai, Tiibet, Xian ja Peking. 
Päivä 1, perjantai 25.5.2012 Lento AY0057 HEL-SHA
Lennämme Finnairilla AY0057 Helsingistä Shanghai-
hin. Lähtö illalla klo.17.20 ja saapuminen Shanghaihin 
klo. 7.10 seuraavana aamuna.
Lentokentältä matkustamme Maglev magneettijunalla 
kaupunkiin ja asemalta taksilla hotelliin, jossa saamme 
huoneet. 
Majoitumme aamulla n. 10:00 Renaissance Shanghai 
Zhongshan Park Hotel’liin
Hotelli sijaitsee hyvällä paikalla hieman keskustasta 
sivussa. Hotellissa on hyvät näköalat ympäristöön sillä 
kerroksia on 56 kpl. (Korkeutta hotellilla on 265m). Il-
tapäivällä tutustuminen Shanghain nähtävyyksiin. Ho-
tellin vuorokausihinta on 1000 RMB/vrk/2henkilöltä, 
sisältää 2 aamiaista. Hotellissa on uima-allas ja hyvä 
kuntosali.

Päivä 2, lauantai 26.5 Tutustumista kaupunkiin, koh-
teina JuJuan Garden, Bund, Nannig Lu- kävelykatu. 
Metrolla Pudongin kaupunginosaan ja siellä Kiinan 
lähes korkeimpaan rakennukseen (501m)

Päivä 3, sunnuntai 27.5 Tutustumme Jadebudha temp-
peliin ja menemme ostoskeskukseen tuhlaamaan rahoja

Päivä 4, maanantai 28.5 Shanghaita oman mielen 
mukaan
Illalla lähdemme kohti Lhasaa Juna lähtee klo.20.20 
Shanghain pohjoiselta asemalta

Päivät, 5 ja 6, tiistai 29.5 ja keskiviikko 30.5 Junalla  
Shanghaista -Lhasaan ( 4-hendgen hytti pehmeillä 
vuoteilla ).
Juna lähtee Shanghaista illalla (20:08) ja jyskytte-
lee pitkin kiinan maaseutua. Maisemat vaihtuvat 
pikkuhiljaa: Kylät muuttavat ulkonäköänsä koko ajan. 
Lähdemme Shangahain lähes trooppisesta lämmöstä 
ja matkaamme Tiibetin ylängölle autiomaan kautta 
ja siellä on tundramaiset olosuhteet. Parhaimmillaan 
olemme 5400m:n korkeudessa. Junan vaunuun saam-
me hapetettua ilmaa, ja jos tulee vuoristotaudin oireita 
voi myös saada maskin jolla voi hengittää happea. 
Olemme kulkeneet junalla 4300 km ja ylittäneet kaksi 
aikavyöhytkettä. Koko Kiinassa on sama Pekingin 
aika, joten ilta tulee 2 tuntia myöhemmin kuin Shang-
haissa. Saavumme Lhasaan kolmannen päivän iltana. 
Opas on vastassa ja antaa pyhän hada-kaulaliinan 

meille aseman ulkopuolella. Tämän jälkeen jälkeen 
menemme hotelliin yöpymään ja totuttelemaan 
korkeasta ilmasta. 
Yö ollaan Lhasassa.

Päivä 7, torstai 31.5 Lhasassa päivän kierros ja 
tutustuminen nähtävyyksiin.
Aamupäivällä vierailemme korkeimmassa olevassa 
palatsissa maailmassa, Potala Palace Potala Palace 
oli joskus Dalai lamaan koti ja luostari. Se on 
myös politiikan ja uskonnon keskus Tiibetissä.. 
Tutustumme moniin taideaarteisiin, jotka sisältävät 
veistoksia, kalkkimaalauksia, kultaisia patsaita ym. 
Iltapäivällä vierailemme Jokhang Luostarissa. Se 
on Buddhalaisuuden keskus Tiibetissä. Temppelin 
ympärillä on pieniä putiikkeja ja katukauppiaita, 
jotka myyvä alkuperäistä Tiibetiläistä käsityötä. 
Aluetta kutsutaan Barkhorin. 
Yö ollaan Lhasassa.

Päivä 8, perjantai 1.6  Lhasa- Namco-Lhasa.
Se on todella hiljainen alue jossa on villieläimiä 
heinikolla. Tulla vierailla korkeimmalla olevalla 
suolaesiintymällä maailmassa, nimeltään Namco 
, Kuljemme läpi Nagen vuoren, saavumme Zhaxi 
Island’ille. Saapumisen jälkeen, otamme valokuvia 
ja vierailemme paikallisten asukkaiden asumuk-
sissa. (Jos haluat antaa lapsille jotain niin tuo omat 
makeiset, kynät, yms jos halua vierailla heidän 
teltassansa ). Tutustumme kauniin ja puhdasvetisen 
järven nähtävyyksiin Lounaan jälkeen vierailemme 
Kiinan suurimmassa geotermisessä voimalaitok-
sessa Yangbajain alueella . Nautimme kuumissa 
lähteissä kylpemisestä joka, rentouttaa ja kylvyn 
jälkeen tulee hyvä olo. Sen jälkeen palaamme 
Lhasaan.  
Yö ollan Lhasassa.

Päivä 9, lauantai 2.6  Lhasa-Yamdroktso-Gyangze-
Xigaze. Sivuutamme tutka-aseman Kambalan-
vuorella (ylitämme solan bussilla 4850m:n kor-
keudella) Jos on selkeä sää, näemme Yamdroktso 
järven jonka väri on syvä turkoosi. Yamdroktson 
saapuminen on yhtä mahtava kun sieltä lähtemi-
nen, sen jälkeen kun meidän täytyy ylittää 5045m 
Karola-sola. Ihailemme Nojin Kangtsang jäätikön 
kunnioitusta herättäviä jääpaasia   Gyangze on 
paikka jossa elokuva ”Punainen laakso” on kuvattu. 
Saavumme seuraavaksi Palkor Monastery ja se on 
ainoa munkkiluostari jossa kolme uskontoa kohtaa 
toisensa, sekä lisäksi koulut, Gelag Koulu, Sagya 
Koulu ja Purdain koulu, 
Yö ollaan Xigazessa.

Päivä 10, sunnuntai 3.6 Xigaze- Sagya- Lhatse-
Tingri.. Aamiaisen jälkeen, ajamme Sagyaan 
maakuntaan, vierailemme Sagya Monastery. Ja 
ihailemme Taiturillisia ja arvokkaita taideteoksia  

Kaukomatka 2012
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Sagya Monasteryissa ovat maalaukset Tiibetin ja 
korkeakulttuurisesta jäänteestä  On historiallisen 
kulttuurisen esineiden suuria näyttelyä munkkiluosta-
rissa, kuten nimittämiskirja Sagyaan Yuan Dynastyn, 
keskushallituksella, jadeveistoksia tauluja, kruunuja, 
rahoja, ja veistotaiteita, uskovaisten esineitä ja poslii-
neja. Yuan hallitsijasukuja yhtä hyvin kuin arvokkaita 
seinämaalauksia maalauksia ym. Kierroksen jälkeen 
menemme Tingriin 
Yön olemme Tingrissä

Päivä 11, maanantai 4.6 Tingri–Rongpu Monastery. 
Rongbo Monastery joka on rakennettu 1899, raken-
tajana oli Lama Ngawang Tenzin Norbu, ja Nyingma 
Sect. Se on korkein munkkiluostari maailmassa 
katsoen sen maantieteellinen sijainti. Olemme jo 
todella korkealla ja joitakin saattaa vaivata vuoristo-
taudin oireet.
Yöpyminen Rongpu Monastery

Päivä 12, tiistai 5.6 Rongpu Monastery- Everest Base 
Camp Xigaze.
 ierailemme korkeimmalla luonnonsuojelualueel-
la maailmassa. Qomolangma luonnonpuistossa. 
Menemme kohti Everesti Base Campiin ja tunnemme 
korkean ilmanalan ja näemme luonnonpoiston upean 
luonnon.. Matka Rongpu Monasteryista Everesti 
Base Campiin. on noin 8km.Sen jälkeen menemme 
takaisin Xigazeen.  
Yöpyminen Xigazessa.

Päivä 13, keskiviikko 6.6 Xigaze-Lhasa 
Tashilhungpo Monastery: Rakennettu v.1447issä,  
Tashilhungpo Luostari on  eteläisellä rinteellä 
Xigazen kaupungiin laidalla Nyima vuoresta länteen. 
Munkkiluostari rakennettiin ensimmäisen Dalai Lama 
Genden Zhuban valvonnan alla Siitä lähtien, munk-
kiluostari on ollut Panchen laman asunto Palaamme 
Lhasaan bussilla. Matkan varrella voimme nauttia 
Brahmaputra joen ja ääretön preerian suurenmoisesta 
rantamaisemasta
Yövymme Lhasassa.

Päivä 14, torstai 7.6  Lhasa Day Trip 
Vierailemme Tiibetin kansallismuseossa, Ronbu-
linkassa ja Sera temppeleissä samalla voidaan ostaa 
matkamuistoja kotiin viemisesi
Yöpymineni Lhasassa.

Päivä 15, perjantai 8.6  Lhasa – Xian
Menenemme Gonggar Lentokentälle josta lennämme 
Xi’an, Lentokentälle.
Majoitumme New Mayfair-hotelliin 
Yövymme New World Hotel. Hinta 650 RMB kah-
delta, sisältäen aamiaisen
Vapaata tutustumista Xian’nin kaupunkiin

Päivä 16, lauantai 9.6 Xian
Lähdemme kohti terrakotta armeijan päämajaa. Tämä 
on Unescon maailmanperintölistalla oleva nähtävyys.

Päivä 17, sunnuntai 10.6 Lento Xian Peking
Yövymme Jianguo hotellissa lähellä Tianmen-aukio-
ta. Hotellissa yöpyy paljon suomalaisia matkailijoita, 
joten siellä voi osallistua myös matkatoimistojen jär-
jestämille ryhmämatkoille. Matkojen hinnat riippuvat 
kuinka pitkiä ne ovat.
Hinta 650 RMB kahdelta, sisältäen aamiaisen

Päivä 18, maanantai 11.6 Peking. Vierailu Kiinan 
muurilla Silkkitehtaassa ja kupariemali tehtaassa

Päivä 19, tiistai 12.6 Peking. Vierailu Kielletyssä 
kaupungissa ja Tianmen-aukiolla. Iltapäivällä Tai-
vaallinen temppeli

Päivä 20, keskiviikko 13.6 Peking. Pekingin nähtä-
vyyksiä, kesäpalatsi yms.

Päivä 21, torstai 14.6 Peking-Helsinki. Lento kotiin 
Peking-Helsinki

Muuta matkaan liittyvää. Tarvitaan passi joka on 
voimassa puoli vuotta matkan päättymisen jälkeen.
Viisumi Kiinaan (matkatoimisto hankkii)
Kuljemme suurkaupungeissa taksilla ja metrolla.
Hinta tulee olemaan mahdollisesti sisältäen kaikki 
kustannukset n. 3500€:n paikkeilla (hintaan 
sisältyvät myös itse maksettavien hotellien hinnat 
kaupungeissa) Tämä voi vaihdella RMB:n valuutta-
kurssin mukaisesti. (Yhden hengen huone on tuplasti 
kalliimpi kuin kahden hengen huone)
Minulta voi kysyä matkasta ja ilmoittautua mahdolli-
simman pian.

Tibetin matkaan sisältyy 
1. Ulkomaalaisen matkustuslupa. Tiibetiin
2. Lentomatkat jotka sisältää polttoaine- lisämaksuja 
Lhasasta Xi’aniin. 
3. Loisto ja ykkös luokan hotelleja oman kylpyam-
meen tai suihkun kanssa.
4. Kuljetukset bussilla Lhasan lähialueella ja Toyo-
ta-4500 Everestin alueella
5. Ammattilaisia paikallisia oppaita.(puhuvat hyvää 
englantia)
6. Ohjelmassa mainittujen nähtävyyksien sisäänpää-
symaksut.
7. Maukas Tiibetiläinen ruoka (löytyy myös länsi-
maista)

Raimo
040 7500020
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KUN mieheni loma alkoi elokuun alussa, 
päätimme suunnata loppukuusta koko per-
heen voimalla Kukasjärven maisemiin. Edel-
lisestä kerrasta oli reilu neljä vuotta aikaa 
ja sen jälkeen perheen pääluku oli kasvanut 
yhdellä eli mukaan lähti nyt myös 1 v 9 kk:n 
ikäinen Juho.

SAAVUIMME keskiviikkona alkuillasta 
Pyhäjärven parkkiin. Juho kulki äidin selässä 
lapsenkantorinkassa ja tavarat isän muka-
na Kukasjärven päähän. Siitä matka jatkui 
soutaen Kieppiin. Tavarat purettiin, muka-
namme tuodut uudet verkot laskettiin järveen 
ja sauna laitettiin lämpiämään. Kaunis ilta 
toivotti meidät tervetulleiksi Lapin rauhaan 
ja uni maittoi ensimmäisenä yönä.

SEURAAVAKIN päivä valkeni kauniina 
vaikka etukäteen säätiedotuksessa oli luvattu 
koko loppuviikoksi huonoa keliä. Ruskan 
merkit olivat jo näkyvissä; varvikko punersi 
ja lehdet kellersivät. Verkoista saatiin evästä, 
bonuksena lähes neljän kilon hauki, joka oli 
saanut verkon melkoiseen solmuun.

PÄIVÄ oli merkittävä Juholle (tai todennä-
köisesti vielä jännittävämpi vanhemmille), 
koska Juhon tutti annettiin sopulin poikasille. 
Ennen matkaa olimme katsoneet sopulin ku-
via internetistä ja kertoneet Juholle mitä La-
pissa tapahtuisi. Emmepä etukäteen osanneet 
arvata kuinka helposti vierotus sujuisi! Vain 
muutaman kerran Juho kysyi tutin perään 
ja itki ensimmäisenä yönä 15 minuuttia ja 
homma oli sillä selvä! Voimme siis suositella 
kaikille vanhemmille tutinvieroitusmatkaa 
Kukasjärven maisemiin.

SÄÄT suosivat meitä. Koko ajan oli läm-
mintä lähes parikymmentä astetta.  Perjantai-
na satoi osan ajasta. Lauantaina oli suoras-
taan kesäinen keli, niinpä lähdimme retkelle 
Vareskodalle. Juho juoksi osan matkaa itse ja 
välillä huilasi rinkan kyydissä. Voimme suo-
sitella Pyhäjärven rannassa kulkevaa polkua 
kaikille pienten lasten kanssa retkeileville. 
Sitä pitkin on junioreidenkin helppo mennä 
ja samalla pääsee ihastelemaan järven kirkas-
ta vettä ja kauniita maisemia.

LÄHTÖPÄIVÄNÄMME sunnuntaina 
saimme ihmetellä oikein kunnon ukonil-
maa. Lähes neljä tuntia ukkonen pyöri aivan 
Kukasjärven päällä, ikkunalasit helisivät ja 
rakennus kumisi rajuilman voimasta. Aloim-
me jo suunnitella lähtöpäivän siirtämistä 
suosiolla maanantaihin, mutta iltapäivällä 
sää parani ja pääsimme liikkeelle.

ETUKÄTEEN arvelimme loman sujuvan 
ongelmitta Juhon kanssa erämaaympäristös-
sä. Tosiasiassa kaikki meni paljon paremmin 
kuin odotimme. Ympäristö tarjosi uutta 
tutkittavaa ja liikunnallista haastetta. Porot 
kävelivät pihapiirissä, myyrät vilistivät 
saunapolulla, pöllöt istuivat puun oksilla, 
kaloja saatiin verkosta. Ympärillä oli ”isoja 
mäkiä”, nuotiolla paistettiin makkaraa. 
Ennen kaikkea koko perhe oli yhdessä ilman 
arjen kiireitä ja turhuuksia, televisiota ja 
internetiä. Juho söi hyvin, nukkui paremmin 
kuin koskaan. Puheenkehitys oli ällistyttä-
vää. Ja vanhemmat olivat onnesta mykkyräi-
senä seuratessaan hyväntuulisen jälkikasvun 
touhuja.

LAPSEN kanssa matkailu vaatii vain 
ennakkoluulottomuutta ja uudenlaista – 
terveenpää – asennoitumista aikatauluihin. 
On oltava varaa joustaa ja valmiutta tehdä 
muutoksia suunnitelmiin tilanteen niin 
vaatiessa. Automatkan aikana on hyvä pitää 
tauko parin tunnin välein. Ruokailusta ja 
nukkuma-ajoista kannattaa pitää huolta. 
Asianmukainen vaatetus eli hyvät kengät ja 
vettähylkivät sekä lämpimät vaatteet ovat 
perusedellytyksiä ulkona olemiselle. Aivan 
pienen lapsen kanssa liikkumista helpottaa 
hyvä lapsenkantorinkka.

HYVÄLLÄ mielin ja rentoutuneena pala-
simme Keski-Suomeen suunnitellen seuraa-
vaa reissua Kukasjärvelle.

Teksti ja kuvat
Katariina Suutala-Nousiainen
matkassa mukana Jarmo ja
Juho Nousiainen

Pieniä ihmeitä Kukaksella
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Pieniä ihmeitä Kukaksella

Päiväunien aika.

Juho Kiepin laavulla.

Matkalla Kieppiin.
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Sunnuntai iltapäivästä alkoi Kiehisten 
porukkaa kertyä Vantaan lentokentälle ja 
moni jo ennestään tuttu vaeltaja hihkaisi 

tervehdyksiä, mutta toki mukaan mahtui ihka 
uusia uskaliaita Kiehisläisiä kokeilemaan mil-
tä korkeat vaelluspaikat käpälässä tuntuvat,

Lento ja matka majoitukseen sujui hyvin, kun 
Raija oli homman hoitanut niin kuin se pitää-
kin siis hyvin. Majapaikka oli pensionaatti 
Krek ja emäntä oli koiran kanssa vastassa. 
Huoneet olivat siistit ja me saimme ihan 
oman kirkonkin siihen lähelle mistä kuului 
kellon soitto niin aamulla aikaisin, kuin illalla 
ja kellon lyöntien määrä varmaankin riippui 
ihan kellon soittajan tunnelmista, kun eräskin 
aamuyö se soitti 149 kertaa.

Maanantaina söimme runsaan aamupala klo 
7.30 ja heti sen jälkeen saimme oppaan, joka 
vei meidät Bledi kaupunkiin ja Vintgeri kanjo-
neille. Kanjonissa aurinko toi valoa pehmeästi 
rehevän puuston läpi ja joki sai sumullaan 
maiseman näyttämään sadunomaiselta. Retki 
kesti kaikkiaan useamman tunnin, mutta tuli 
nähtyä paljon ja hellyttäviä olivat ne leh-
mätkin, jotka kaupungin liepeillä ja kanjo-
nin suulla ruokailivat. Matka jatkui Bledin 
kaupunkiin mistä jatkoimme soutuveneillä 

luostariin ja siellä tutustuimme englannikieli-
senoppaan johdolla kirkkoon. Näimme myös 
Titon entisen kesäpaikan,missä voi vieläkin 
varata yöpaikan n. 180€ vuorokausi. Järvi 
oli kaunis ja kirkas ja luostarista näkyi kok 
kaupunki.

Tiistaina tuli kaksi vuoristo-opasta hakemaan 
meidät pikku busseilla Alpeille.  Karavanke-
vuoristo jono kohoaa Slovenia pohjoisrajalla 
ja se vaikuttaa maan ilmastoon . Patikointi 
jatkui harjanteen huipulle (1635 m) ja siellä 
käväisimme naapurin puolella, jotkut jopa pis-
sillä. Retki kulki aivan Itävallan ja Slovenian 
rajaa pitkin. Lounaan söimme alppimajalla 
ja sumun hälvettyä palasimme autoille ja 
illalliselle.

 Keskiviikkona aamusta aloitamme patikoin-
nin samalla Karavanke vuoristolla, mutta 
retki alkaa 1000m korkeudesta. Pidämme 
tauon Kofcen vuoristomajalla ja siellä todella 
hikisenä saamme kylmää olutta ja hyvää 
ruokaa. Palaamme niittyjen ja metsäreittien 
kautta autoille. Vielä mahtavassa vesisateessa 
käymme tarkastamassa matkan varrelle linnan 
rauniot. Retki oli mahtava ja jopa niin mieleen 
painuva, että toiset joutuvat  harjoittelemaan 
korkeuksia kotona lisää.

Kiehisten
retki
Sloveniaan 
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 Torstaina lähdemme Ljudlja-
naan kaupunki retkelle suoma-
laisen oppaan kanssa.

Teimme kävelykierroksen 
kaupungissa ja opas neuvoi 
kalahallin ja kauppapaikat. 
Kalahallissa paikallinen myyjä 
pelotteli viisikiloisella hailla 
syövänsä yhden retkeläisen ja 
vanha täti myi pilkka hintaan 

kirsikoita torin viimeisessä nurkassa ja ne oli 
hyviä. Opas kertoi silloista, missä vartioi lo-
hikäärmeiden patsaita, että kun neitsyt kulkee 
ohi patsaan niin käärmeen häntä liikkuu. Me 
ei uskallettu kulkea ohi vaan jäimme seuraa-
maan muita.

Perjantaina oli kohteen Debela Pec Trigla-
vin  maisemissa. Matka alkoi hyvien oppaiden 
kanssa vuoristoon ja nousua olikin n.1900m. 
Näkymät  Juliaanisillie Alpeille olivat henkeä-
salpaavat ja lounaan nautimme alppimajas-
sa.  Retkelle tuli pituutta ja korkeutta, mutta 
myös elämystä kauniista Sloveniasta. Illalla 
söimme taas vahvaa ruokaa ja paljon lihaa 
ja hyvää viiniä majapaikassa. Katselimme 
tarkemmin kyläämme ja hautausmaa oli aika 
erikoinen. Hautakivet olivat perinteiset, mutta 
kaikilla haudoilla oli leivalokynttilöitä ja 
kaiken värisiä lasihelmiä ja kiviä koristeena. 
Katollinen messu oli kyllä melko samanlai-
nen, kuin meillä luterilaisillakin, paitsi se 
kellojen soitto.

Lauantaina ja viimeinen patikointi päivä. 
Matka suuntautui edelleen Trigvalin kansal-
lipuistoon  ja vaellus alkoi Stara Futsinan 
kylästä. Nousimme kaunista metsäreittiä 
pitkin kansallispuiston portilla 
sijaitsevalle näköalapaikal-
le. Patikointi jatkui Dom na 
Vogarju huipulle. Eteemme 
aukeaa komea lomailualue, 
mitä paikallisetkin käyttävät. 
Alhaalla oli koulaisryhmiä 
viettämässä koulun kevätretkiä 
Bohjin järven rannalla oli kor-
kea pystysuora kallioseinämä, 
missä nämä eka ja tokaluokka-
laiset kiipeilivät. Lapset olivat 
jonossa odottamassa kuka saa 
kiivetä narulla seinämää pitkin 
ylös ja pienimmät ihan hyppi-
vät ja odottivat hihkuen vuoro-

aan.  Lapset kilpailivat siitä kuka on parempi 
kiipeilyssä ja nopeudessa. Alpeille oli tultu 
oikein retkelle, koska lapsilla oli telttakylä 
rakennettu lähelle vaellusreittejä ja kiipeily-
paikkaa. Osa porukasta jäi vähän tasaisemmil-
le paikoille ja kiersivät Bohjin värven. Järven 
vesi oli ainakin 15 asteista ja kyllä siellä pys-
tyi uimaan ainakin jotkut. Järven pohjukassa 
sai Alpeista komean näkymän. Katsoessa ylös 
vuorille järven pohjukasta tuntui todelle pie-
neltä ihminen alhaalla laakossa. Katsellessa 
köysirataa mikä nousi pystysuoraa seinämää 
ylös pilviin tunsi itsensä todella pieneksi.

Sunnuntaina loppui tämä hyvän lihan ja ruuan 
syönti ja viinin juonti. Snapsia tuli lähtiessä 
ihan talo puolesta ja se oli hyvää ja jäi muka-
va mieli kaikille. Koiraa jäi ihan ikävä se kun 
kuului vastaan ottoon. Kuljetus Ljudljanaan 
ja vähän lentokentän kautta  jo mennessä. 
Kaupungissa kävimme syömässä ja todelle 
hyvin paikka oli perinteinen paikallinen 
ruokapaikka. Kahvilla kävimme kahdestaan ja 
romanttisesti todella hienossa leivospaikassa 
lähellä toria ja viimeiseksi nautimme ulkoil-
makonsertin ennen bussiin menoa. Matka oli 
mukava ja hyvin järjestetty. Alpit olivat upeat 
katsoi niitä ylhäältä tai alhaalta. Kaikilla riitti 
voimat patikointiin ja ulkoiluun ja kaikki 
nautti hyvästä kelistä ja erittäin hyvästä ja 
ruuasta.
 Matka ja porukka oli erittäin mukava ja viih-
dyttiin hyvin yhdessä.

Matkalta
Anne Varakas
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Kiehiskihhaus 
Tällä kertaa matkustimmekin päiväsaikaan 

Juhan kuljettamalla bussilla. Meitä oli 
autossa 16 henkilöä (perillä odottivat jo 

sunnuntaina tulleet) ja kaikki tarvittava raken-
nusmateriaali. Olimme pyhäjärven rannassa jo 
hyvissä ajoin keskiviikkoiltana ja saimme vielä 
kaikki rakennustarvikkeetkin saman illan aikaan 
Kukasjärvelle. Ilta alkoi tietysti saunomisella ja 
nuotioillan merkeissä.

Aamulla työt alkoivat hyvissä ajoin purkutöillä. 
Pojat ja tytöt saivat vanhan tuulikaapin purettua 
hyvissä ajoin ja uudisrakennustyö saattoi alkaa.

Suot oli jo tarkastettu, joten sinne ei tarvinnut 
lähteä lakkojen puuttumisen takia. Mustikoita 

oli kyllä sitten senkin edestä, joten saimmehan 
ainakin mustikkasoppaa aamuisin. Ilmojen 
haltiat olivat jälleen meille suosiollisia, sillä 
aurinkoa saimme katsella jälleen, ainoastaan 
lähtöaamuna saimme hieman sadetta.

Rakentaminen sujui kuin tanssi ja saimme 
kaikki mitä meidän pitikin tehdä valmiiksi. 
Asensimme vielä vanhat keittiökalusteet pai-
koilleen ja ihailimme työmme jälkiä. Ensivuon-
ne saamme sitten uudet kalusteet paikoilleen 
ja taasen on tulossa uusi Kiehiskihhaus 2012. 
Silloin on tarkoitus jatkaa terassin jatkamisella 
ja uusimisella. Saunan terassin jatkorakentami-
nen tehdään sitten myöhemmin.

Teksti ja kuvat

Rami

Ensimmäiset laudat irti.

Juhan  bussi Pyjäjärven rannassa. Kuljetukset sujuvat veneellä.

Uuden tuulikaapin maalaus      on jo viimeistelyvaiheessa.
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Kuljetukset sujuvat veneellä.
Talkoissakin on kahvitunnit.

Mirja omassa valtakunnassaan.

Kaarina keittokatoksen valtiattarena.

Särvintäkin tarvitaan.Uuden tuulikaapin maalaus      on jo viimeistelyvaiheessa.

Vanha tuulikaappi oli tilaa viemässä.
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Kiepistä  6.- 12.6. 2011

Viikolla 16 kun olim-
me Kiepissä, kevään 
enteet olivat ja näyttivä 

merkkejä aikaisesta keväästä 
Lapistsakin. Lumet sulivat jo 
osin huhtikuun puolella.
Perheleirille ajankohta sattui 
koulujen päätymisen johdosta 
toisen kerran kesäkuun toisella 
viikolle, joten oli odotettavis-
sa, että kesäntulo Kittilänkin 
korkeudella
olisi melko aikainen. Kaikesta 
huolimatta aloimme kerätä 
Perheleirille lähtijöitä. Ryhmää 
kertyi mukavast, nuoriakin oli 
alkuunsa aika monta, mutta 
valitettavasti kutistui leirin 
lähestyessä aika pieneen. 

Mutta kuitenkin saimme 
kokoon  9  hengen ryhmän. 
Siis henkilöautojen keulat kohti  
Lappia ja pyhäjärven parkkia. 
Osa pääsi lähtemään hiukan 
aikaisemmin, viimeinen auto 
odotti koulun päättymisjuhlat 
ennenkuin lähtivät kohti poh-
joista. Aina kun lähdetään näin 
keväästä sinne ylös , jännittää 
keliolosuhteet kuinka siellä tar-
kenee tai onko lumet ja jäät su-
laneet. Niinkuin alkuunsa toin 
esille, tämän kevään ennusteet 
olivat toteutuneet. Kevät oli 
aikainen ja kaikki mukavuudet 
olivat meitä vastassa (sääsket-
kin). Toki Aakenuksen notkel-
missa  oli lumet, ja kun viikon 
päästä läksimme sieltä ne eivät 
vieläkään olleet sulanneet.
Sitten itse leirille ja sen 
tapahtumiin. Emme tehneet 
perinteisiä retkiä koska leirin 
osallistuja  Elli  oli niin nuori 
ettemme retkeilleet naapu-
rimökkiä kauempana. Siellä 
oli samanaikaisesti myöskin 
perheleiri, josta löytyi mon-

ta samanikäistä leiriläistä ja 
leikkikaveria. Tämä tulisi ottaa 
huomioon nuorien kohdalla, 
että samanikäisiä olisi meillä 
mukanaq, että viihtyisivät.
Naapurimökkiläisillä on tule-
vaisuudessakin samalla viikolla 
perheleiri, sekä samanikäisiä 
nuoria. Nuorten osallistumista 
tulisikin  kehittää Kiepissä.
Teimme monenlaista tar-
vetyötä, kun emme tehneet 
retkiä: puuhuoltoa  liitereihin, 
lipputanko sai uuden loisteen ja 
kesäkeittiön liiterin maalasim-
me. Aamuin  illoin katsoimme
kalansaantitilanteen. Kalojen 
kutuaika oli mennyt ohitse kun 
tulimme Kieppiin. Onneksi 
ryhmä joka meni Kieppiin 
aikaisemmin sai sillon kalaa.
Sitten tuli Lappiinkin helleaal-
to, kala ei enään liikkunut. Vie-
timme tosi hienon lomaviikon 
kelin suhteen, pari ukkoskuu-
roa meni etelänpuolelta ohitse,  
pienen sadekuuron saimme ja 
helle jatkui.

Ainoa haitta olivat sääsket, ei 
voinnut kaivolta noutaa kahdel-
la ämpärillä yhtäaikaa vettä, oli 
toisella kädellä huiskittava. 
Hyttysverkkoja oli käytettä-
vä, näitä hyttyssuojia tulisi 
vanhempien opettaa nuoria 
käyttämään ja omistamaan. 
Varsinkin jos ei ole varmuutta 
allergisuudesta. Kipissä on 
ennakko- ja suoja-aineita, ja 
jokunen suojaverkko.

Kävin kerran sieltä Kittilässä 
rakannusvalvonnassa allekir-
joittamassa rakennuslupaan 
lisää nimiä, ja toki maalikau-
passa. Ennakoimme jo tulevaa 
rakentamista, raivasimme 
eteisen päältä ja tyhjensimme 
hyllyköt, myöskin keittiön 
kaapistot irroitimme, yläkaapit 

laskimme alakaappien päälle, 
että kun on kävijöitä paikat 
ovat käytössä, varsinkin tal-
vella kun kesäkeittiöön lumen 
takia ei pääse. 

Viikko kului leppoisesti, helle 
jatkui, kalaa emme saaneet 
loppuviikostakaa . Lauantai-
na veimme osan tarvikkeista 
autoillemme, silloin oli vielä 
+27 lämmintä, pakkailessam-
me illalla keli alkoi viilentyä, 
totesimme meillä olleen taas 
ilmojen suhteen hyvä tuuri. 
Tämä hieno keli antoi toiveita 
hyvästä hillavuodesta, mättäät 
olvat aivan valkoisenaan 
kukkia, toivoimme sadon 
onnistuvan.

Sunnuntaiaamuna kun va-
rustauduimme kotiin lähte-
mään, tuulensuunta oli muut-
tunut pohjoiseen ja lämpötila 
oli + 7, yllättävä muistutus 
Jäämeren läheisyydestä tähän-
aikaan vuodesta. Tarvikkeet ja 
Elli kyytiin ja kohti Pyhäjärven 
veneparkkia. Kun ajelimme 
kotia kohti, porukan nuorin Elli 
halusi käydä ja tietysti nähdä 
Vaskikellot, ajatus toteutui 
ja täytyy todeta paikka oli 
minullekin
yllätys että siellä on aistikas 
taukopaikka. On historiallinen 
kokoelma ympäri maailmaa 
kelloja ja kellokoneistoja jotka 
soittavat 15 minutin välein 
musiikkia.
Oli mielestäni muuttunut 
edukseen, siitä kun olin siellä 
viimeksi. En muista montako 
vuotta siitä on aikaa, positiivi-
nen  yllätys. 
 
Syksyterveisin
Jouko

Perheleiritunnelmia
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Perheleiritunnelmia

Kesäkeittiön puuliiteri saa-
massa väriä pintaan. Jouko 
työn touhussa.
Kuvasi Heikki.

Kaukki kivatkin leirit 
loppuvat. Kotialähtötun-
nelmissa Mäkinen Liisa, 

Taipaleen Anneli, Lahtisen 
Elli Ilona ja Kirsti, Haima-
kaisen Heikki ja Lehtosen 

Jouko. Kuvasi Mirja.

Leiritunnel-
maa. Kuvassa 
Eeva Hakola, 
Kirsti ja Elli 
Ilona Lahtinen, 
Mirja Lehtonen 
ja Pirjo Mati-
lainen. Kuvasi 
Jouko.

Perheleirin nuorimmai-
nen Elli Ilona hioo lippu-
tankoa. Kuvasi Mirja.
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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:

- Savotta Paljakka ahkio (2kpl), 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 (Miesten malli)
- 1 kpl Savotta 1200 ss Naisten malli, 
vain kapeampi)
- 2 kpl Halti Hardrock.
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5 e

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

Vuokrausasioissa ota yhteyttä Hannu 
Pohjalainen. Yhteystiedot viereisellä 
sivulla.

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 
Lehtonen. Yhteystiedot viereisellä 
sivulla.

Kiehis ten  Kieppi
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LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle osoitteella Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä, puh. 040-830 
4050 sähköposti: paula.siltari@gmail.com 
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy joulukuussa 2011.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 1.12. 2011 mennessä

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 84   -   3/2011

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2011
Pohjolainen Hannu  Äänekoski
Tolvanen Raija  Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha  Jämsä 
Oksjärvi Esa Jämsä 
Lamberg Kaarina Jämsä
Rossi Ritva Jyväskylä 

Mieskonen Riitta Suolahti 
Hämäläinen Heikki Tikkakoski
Lahtinen Kirsti Äänekoski 
Hokkanen Senja Äänekoski 
Lehtonen Jouko  Äänekoski
Varajäs. Vaahtila Hannele Jyväskylä 
ja Tolvanen Liisa Jyväskylä.

PUHEENJOHTAJA:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191 41360 Äänekoski
puh.  050-3555052 
hannu.pohjolainen@luukku.com

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

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

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

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

MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Pohjolainen Hannu puh. 050-355 5052
Heikki Haimakainen puh. 046 6603484
Raija Tolvanen puh. 040-728 4515
Jouko Lehtonen puh. 040-500 7456

Kiepin varaukset: sihteeri Jouko Leh-
tonen. Kysy myös Kiepin avaimista 
häneltä: yhteystiedot yllä

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839
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