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Kiehissyksyä!
T

ervehdys Kiehiset. Se on taas syksy
ottanut meistä otteen, mutta ei anneta
sille periksi. On aika tehdä pieni kertaus
kesän tapahtumista ja kokemuksista. Pieni
mutta hyvä joukko kävi Kiinassa ja ennen
kaikkea Tiibetissä asti yli 5000 metrin
korkeudessa. Samalla reissulla juhlistettiin
paria 6-kymppistä. Siitä iso kiitos kaikille
mukana olleille.

T

oinen meidän tärkeistä tapahtumista
oli Kihaus ja talkoot Kiepillä. Talkoot
olivat tuotteliaat ja aikaan saatiin paljon,
kuten keittiö viittä vaille valmiiksi, pihat
kuntoon, puut liiteriin ja ennen kaikkea
naisten voimin kuntoon saatettu Kesäkeittiö. Vanhat kalusteet saivat siellä uuden
elämän. Sitten suunniteltiin tekemiset jo
ensi kesälle. Suuri kiitos talkooporukalle
siitä, että kaikki suunnitelmat saatiin toteututtua onnistuneesti.

M

utta nyt on taas aika syksyn rientojen
ja seuraavaksi kutsuu taas Lappi.
Toivottavasti ruska olisi nyt parempi kuin
edellisinä vuosina, mutta sen näkee sitten
kun reissu on heitetty ja todennut jokainen
sen ihan itse.

E

iköhän talven koittaessa lähdetä taas
isolla joukolla Lompoloon katsomaan
kaamosta? Osa onkin jo kerennyt ilmottautua.
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Hyvää syksyä kaikille!

t. Hanski
p.s
Ovathan kaikki Kiinan matkalaiset huolehtineet, että jälkiselitykset ajantasalla ja
kunnossa?

Kiepissä nyt tuliterä keittiö
Talkoot/Kihaus Kiepissä 25.7. – 29.7. 2012
Osallistujia oli kiitettävästi, yhteensä 18
henkilöä. Osa meni jo akaisemmin, pääryhmä bussilla Sinivuoren Juhan kuskatessa.
Viitasaarelta tuli viimeinen kyytiläinen
minkä jälkeen oli matkustajien esittelykierros.
Matkasuunnitelma ennakoitiin, mentäisiin
Rovaniemen kautta, ja palattaisiin Torniojokilaakson kautta pois. Palaan vielä aikaan
ennen Talkoo/Kihausta, vaiheeseen jolloin
toimintasuunnitelman mukaisesti olimme
uusimassa keittiön kalusteet. Keittiön
pääasialliset käyttäjät naiset toivat esille
toivomuksensa nykyaikaisista kalusteista,
sijoittelusta sekä väristä. Tämän mukaan
puheenjohtajamme Hannun johdolla
keskustelimme kuinka asia toteutetaan.
Kun tähän loppupäätelmään tultiin, Hannu
tilasi parhaimman ja edullisemman kaluste
sarjan. Pari päivää ennen lähtöä kalusteet
tulivat Äänekoskelle Linnuntie 7 autotalliin
kauniisti paketoituna muitten tavikkeitten
lisäksi: siellä oli veneen perämoottorista alkaen kattoon tulevia liimapalkkeja myöten.
Sitten Iltapäivästä kun tultiin Pyhäjärven
parkkialueelle, noudettiin kaksi venettä
tarvikkeiden rahtaamiseen, onneksi meillä
oli Vuoriston Raimon lainaama perämoottori käytössä; jouduimme tekemään kaksi
erillistä venematkaa, ennenkuin kaikki
tarvikkeet olivat laiturilla.
Illalla emme vielä alkaneet rakentamaan
vaan majoituimme, saunoimme ja mietimme kuinka kiva taas olla Kiepissä.

ehjänä, että voitaisiin vielä hyödyntää ja
uutta kokoamaan. Naiset olivat kait myös
miettineet kuka mitäkin tekee, koska
kesäkeittiön luona oli porukat taas vaihtuneet. Miehet aloittivat suunnitella keittiön
toteutumiesta, timpurit Hannu ja Tero
halusivat kalusteita kokoamaan kaksi henkilöä, kun kalustelatikoita alkoi hahmottua
timpurit asensivat kaapistot niille kuuville
paikoilleen.

Aamusta hommat läksivät käyntiin, Kaarina ja Mirja olivat jo kuudelta sytyttämässä
kesäkeittössä hellaan valkeata aamupalaa
varten, tästä alkoivat päivän tapahtumat
edetä. Kaapistot olivat jo tyhjennetty, jo
aikaisemmin tulleitten naisten toimesta,
Alkoi toteutusvaihe, entiset kaapistot pois

Me muut miehet lähdettiin ulkohommiin,
toki kävimme välillä ihastelemassa uusia
kalusteita. Trimmeri haettiin varastosta,
pihanurmea leikattiin kahdessa vuorossa.
Naiset haravoivat heinät kasaan odottaen
kun saisivat kottikärryn käyttöönsä. Kärryt
olivat jo huussien tyhjentäjien käytössä.
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Kun kärryt vapautuivat, heinät saatiin haasioon kuivumaan, talveksi poroille ja loput vanhan navetan lantauomaan.
Kaivolle tehtiin perinteinen puhdistus, imuroimme pohjasta letkulla humuksen pois, sekä
juoksutimme kaivosta vettä, että virtauma olisi
kaivoon eikä kaivon viereen. Kaivo oli käyttökiellossa neljä tuntia, toki olimme keittiöihin
varanneet vettä. Viime kesänä tehty puupino
pinottiin saunan liiteriin. Pari kelottunutta
puuta kaadoimme ja pienimme kuivumaan,
ennekuin ne lahoavat.
Olimme tietoisia huonosta hillasadosta, toinen
kesä jo peräkkäin. Naiset tekivät ainakin kaksi
tutustumisreissua soille, myöskään mustikka
ei ollut vielä kerättävissä. Näitä perinteisiä
Lapin tulisisia ei nyt ollut kun palasimme
Keski-Suomeen.
Varmaankin myöhäinen kesän tulo Suomeen sotki systeemit. Kalastuskaan ei tuulien
takia ollut suosiollinen, pariin pöntölliseen
onneksi saimme, että saatiin hiukan savukalan
makua maistaa. Ilmat olivat melko hyvät, itikat olivat hiukan riesana, ei tarvinnut sortseja
kaivaa esille.
Kalusteet tulivat nopeasti paikoilleen, olihan
asialla ammattimiehet. Myöskin entiset kalusteet löysivät hyvät paikat, osa kävi eteiseen
sekä kesäkeittiöön. Tulevaakin jo rakennettiin,
anturat valettiin kuistin jatkon pilareille. Sitten
kun tämä uudistus toteutuu, portaat tulevat
kuistilta suoraan eteenpäin, ei enää tarvitse
keväisin kaivaa portaikkoja lumikasan alta
joka katolta tulee joka kevät.
Sunnuntaiaamuna suuntasimme parkkialueelle
ja bussin keula kohti Torniojokilaaksoa. Matkustuskeli olikin kesän kuumimpia päiviä kun
huomioi tämän kesän lämpötilat.
Ulkona Oulun maisemissa mittarit näyttivät
plus 30 c, ei sitä lämpimää sitten kestänyt
montaa päivää, se siitä kesästä.
Syksyn jatkoja
Jouko          
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Tapahtumia, matkoja...
Loppuvuoden 2012
tapahtumia:

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS
13.11. 2012
Sammonkatu 8 Jyväskylä
Sammon Kotilounas
Hallitus kokoontuu klo 17.30
Yleinen kokous klo 19.00
Kahvitarjoilu Tervetuloa
HALLITUS
***
Kaamoshiihto Äkäslompolossa
29.12. 2012 – 5.1. 2013
Bussikyyti varattu
TATRALLE PATIKOIMAAN
Valmistelen Kiehisille ensi kesäkuun alkupuolelle - 6. - 16.6. patikointimatkaa Tatravuoriston ylängöille. Matka alkaa lennolla
Puolan Krakovaan, mistä jatketaan bussilla
noin 100 km vielä toistaiseksi tuntemattomaan paikkaan Slovakian puolelle lähelle
vuoristoa. Myös Zakopanen seutu on yksi
mahdollisuus. Tässä vaiheessa voit vielä
vaikuttaa matkan suunnitteluun ja kertoa
ehdotuksia. Tatran korkein huippu on 2655
metriä, joskaan huippujen valloitus ei liene
tärkein osa matkaa. Matkaan sisältyy myös
tutustumista paikalliseen elämään ja ympärisöön.
Seuraavaan lehteen saamme jo tarkempia
tietoja matkasta ja hinnoista.
Alustavia ilmoittautumisia vaikka heti Raija
Tolvaselle, puhelin 040 7284515 tai sähköpostilla raija.tolvanen@kolumbus.fi Myös
lisätietoja saa minulta sitä mukaan,
kun matkan valmistelut etenevät.

KATKAISE SYKSYN PIMEYS
– LÄHDE TANSSIRISTEILYLLE
Pohjolan Matka järjestää Tanssiristeilyn 4. –
5.11.2012 matkalla Turku – Tukholma Turku.
Tanssittajina Vikingin Isabellalla on orkesteri
Pekkaniskan pojat. Laivalla on myös muuta
ohjelmaa, mm karaokea ja fanitapaaminen.
Matkan aikataulu: Lähtö Äänekosken linjaautoasemalta klo 12.55, Jyväskylän tilausajolaiturilta 14.00, Jämsänkosken linja-autoasemalta 14.50, Jämsän linja-autoasemalta 15.00
Matkan hinta hengeltä: hytti B2 26 euroa,
hytti B3 24 euroa, hytti A2 29 euroa, hytti A3
25 euroa. Matkan hinta sisältää bussikuljetukset ja risteilyn valitussa hyttiluokassa.
Laiva lähtee Turusta klo 20.55. Toisena matkapäivänä M/S Isabella saapuu
Tukholmaan paikallista aikaa 6.30 ja lähtee
paluumatkalle klo 7.35. Laivan tanssi- ja viihdeohjelma jatkuu koko päivän ajan. Karaoke
KILPISJÄRVEN
RUSKETTAVILLE HANGILLE
19. - 27.04.2013
Haltinmaan hyvässä hoidossa (aamiaiset
- päivälliset), majoitus mökeissä joissa
kaksi kahden hengen huonetta, olohuone/minikeittiö - TV -takka, sauna, wc.
Tilausajokuljetus turistibussilla reitillä
Helsinki-Tampre-Jyväskylä-ÄänekoskiKilpisjärvi. Lähtö Helsingistä pe 19.4. klo
16.30, Jyväskylästä noin klo 21 paikkeilla
ja Äänekoskelta noin 22.30. Kilpiselle
saavutaan la 20.4. noin puolen päivän
aikaan. Kilpiseltä paluu alkaa la 27.4.
aamulla varhain.
Opastettuja päiväretkiä, kestävät noin
5 - 6 tuntia, omatoimiset ulkoilut jokaisen
haluavan harkinnan mukaan - tuntureita

Discossa kannella 9. Tanssien välissä herkuttele ja nauti Viking Linen monipuolisista
ruoka- ja juomavalikoimista sekä tee edullisia
meriostoksia. Paluu Turkuun klo 19.50 ja
sitten bussimatka lähtöpaikkakunnalle.
Lisämaksusta saat meriaamiaisen hintaan 9
euroa, buffet-illallisen hintaan 27 euroa ja
buffet-lounaan hintaan 22 euroa, mikäli tilaat
ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Laivalla tilattaessa ateriat ovat 10 % kalliimmat.
Ilmoittautumiset matkalle ja ruokatilaukset
Raija Tolvaselle, puhelin 040 7284515 tai
sähköpostilla raija.tolvanen@kolumbus.fi
10.10.2012 mennessä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä lähtöpaikkakunta, hyttiluokka sekä syntymäaika.
Lisätietoja voit myös kysellä Raijalta.
Ps. Perinteinen kuusenkaatajaisristely siirtyy
maaliskuulle uuden laivan valmistumisen
vuoksi.

riittää. Saattaapi olla iltana parina lauleloa
tahi jothain yhteistä viihdettä, mukikerolla
(noin 300 m päässä) ompi parkettimuusiikkia useampana iltana.
Ja, nyt on aika ruvetha varraamaan paikkoja - niitä vaenen on nelisenkymmentä!
On sesonki aika, ja Haltinmaalle paikkavahvistukset on tehtävä ennen tämän
vuoden loppua!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Jouko Lehtonen, puh. 040 5007456, s-posti: jouko.
lehtonen@pp7.inet.fi
Kahlevi voipi tievusteluihin jottai muumata, s-posti: kl.hoitaa@gmail.com:
Lupsakkaa KilpisRetkeä Kiehisten
matkassa!
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Kiepin pihapiirissä keväistä
säpinää seuraamassa

Oli monen värisiä poroja ja niitten vasoja. Kuva Mirja Lehtonen    
Perheleiri 1.6.- 8.6. 2012 Kiepissä
Kevään jännitys ilmojen suhteen oli,
tuleeko kesä Lappiin ja milloin. Sain apua
Helsingin Lapinkävijöiden Uljas Pernulta,
joka oli Kukaksella siihen aikaan puusavotassa. Soittelin hänelle, ja hän tiedotti
mulle kaksi päivää ennen perheleirin alkamista: nyt jäät lähtivät Kukasjärvestä.
Joten toteutimme Leirin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Toinen jännityksen aihe on ollut jokakeväinen, eli kuinka nuoria saadaan mukaan, heillä kun on oman perheen kanssa
lomasuunnitelmia, ja on mietittävä, kuinka
ne osuvat perheleirin aikatauluun. Meidän
leirillä kun on semmoisia rajoituksia kuin
milloin keväästä sääsket ilmestyvät kuvaan
mukaan.
Nyt oli kevät niin paljon myöhässä, että
leiri olisi voinut olla vaikka jonkun viikon
myöhemmässä. Kuitenkin kevät on tullut
normaalisti aikaisemmin elikkä kesäkuun
alkuun, kun koulut loppuvat Suomessa.
Kuitenkin saimme viiden aikuisen ja yhden
nuoren porukan leirille. Matkalaiset olivat
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Hakolan Eeva, Matilaisen Pirjo, Lahtinen Kirsti ja hänen tyttärensä tytär Elli
Herranen, Lehtonen Mirja ja Lehtonen
Jouko. Menimme omilla kulkuneuvoilla
perjantaina 1.6. aamulla melko aikaisin,
että olisemme parkkialueella ajoissa, koska
tiesimme joutuvamme noutamaan veneen
tarvikkeitten kuljetukseen.
Lapissakin oli sama tilanne veden suhteen
järvissä sekä joessa, Kkuin muuallakin
Suomessa: vedet olivat erittäin korkealla
talven runsaan lumitilanteen ansiosta.
Saimme tarvikkeet veneseen, laskimme
virtaa alas melko vauhdikkaasti, emme uskaltaneet otta Elliä virran kohdalla kyytiin,
muuten tyttö oli vesimatkan mukana.
Viikko alkoi normaalisti, laittelimme
paikkoja kesäkuntoon, retkeilimme ympäristössä, kalastelimme. Totesimme, ettei
myöhäisen kevään takia ahvenen kutuaika
ollut vielä niissä korkeuksissa ajankohtainen, muuta kalaa kylläkin saatiin erittäin
runsaasti, varsinkin haukea. Onneksi
siikakin liikkui näin keväällä, kalaruokaa
oli riittämiin.
Ensimmäisen kerran olin näin alkukeväästä

vihreyttä, kulleroihin pikkurillin kokoiset nuput
ja mustikka kehitteli
punaista kukintoaan.
Tämä sai aikaan sen, että
porot tämänkeväisten
vasojen kanssa toi meille
kivan luonto-ohjelman
päivisin, vasat parhaimmillaan neljä kappaletta kirmailivat pellolla,
aikuisiakin oli monesti
yli kymmenen, nämä
hyödynsivät kevään
antimia.

Olimme Kukasjärven laavulla retkeilemässä. Nautimme makkaraa, kuvassa Kirsti Lahtinen, Elli Herranen
ja Jouko Lehtonen. Kuva Mirja Lehtonen

Myös kalansiivouspaikalla kävi melkoinen säpinä,
kettu oli jokapäiväinen
vieras. Se vieraili pihassa
myös lintulaudan luona
haistelemassa mitä siellä
olisi tarjolla. Saimme
otettua repolaisesta
kuvia.Sama yksilö osasi
hyödyntää kesäkeittiön
luona porkkanan ja perunan kuoret. Elli tuumasi
että siellä ketulla on
vihannespöytä.

Kiepin pihanurmikolla oli perheleirin aikana poroja vasoineen monta kertaa päivässä
ruokailemassa. Kuva Mirja Lehtonen
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Uusi eläintuttavuus ilmestyi pihapiiriin:
kärppä touhusi saunan maisemissa, oletettavasti sillä oli poikue saunan puuliiterin
edessä olevassa puukasassa. Kun seurasimme kärpän touhuamista Ssaunan kuistilta
se pisteli kalansiivouspaikan ja puukasan
väliä jatkuvasti, milloin mitäkin kalan siivousjätepalaa suussaan kuljettaen, tuli aina
niin kovaa vauhtia ettemme onnistuneet
ottamaan siitä valokuvaa.
Kevään pikkulinnut rakentelivat pesiään,
rastaat, västäräkit, kirjosieppo ärhenteli
Ssaunan luona että eipäs tulla reviirille.
Osasivat käetkin tulla maisemiin, hyödynsivät myöskin kalansiivouspaikan antimia
ja kukkuivat jatkuvasti. Kuukkeleita ikävöitiin lintulaudalle, toki tiesimme etteivät
ne pesimäaikana pyöri lintulaudoilla vaan
hyödyntävät aikaisemmin jemmattuja
varastojaan.
Näitten touhujen ja pienten retkien merkeissä viikkomme kului mukavasti, kotiuduimme porrastetusti, torstaina lähti eka
porukka kotia kohti, me loppusakki perjan-

taina. Totesimme viikon kivaksi, ehkä keli
olisi saanut jo hiukan lämpimämpi, tietysti
sitten olisi tullut itikat,
Porukan puolesta
JOUKO

Kettu oli niin tottunut Kukasjärven
asukkaisiin, että tuli aivan pihapiiriin
katsomaan olisiko lintulaudalta tippunut
syömistä, eikä lähtenyt karkuun kun tulimme sitä kuvaamaan. Kuva Mirja Lehtonen

Teollisuuskatu 9
44150 Äänekoski
Puh. 014-5299100
www.metsoputki.com
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Shanghai-Tibet-Xi’an-Peking
Matkalla 21 päivää

(在上海，西藏，北京 - 西安21天)
Järjestäjänä Lapinkävijät Kiehiset ry / Raimo Vuoristo

Tervetuloa Shanghaihin
1. päivä (toukokuun 25.)
Helsingin lentokentällä alkaa kokoontua 13
hengen ryhmä, kohti kolmen viikon matkaa
tuntemattomaan. Kätellään ja uusia nimiä
lentelee…on Tarja, Riitta, Keijo, Ritva,
Hannu, Iris, Svetlana, Riitta, Eija, Marja,
Anneli ja Kaarina. Jäin miettimään, oliko
oikeasti 2 Riittaa, vai kättelinkö hänet kahteen kertaan? Millaisiahan muut matkalaiset
ovat? Ymmärsin, että ovatkin jo kokeneita pitkienmatkojen reissaajia. Lento kohti
Shanghaita alkaa ja tunnelma on leppoisa.
2.-4.päivät
Shanghaihin saavuttiin Finnairin yölennolla
ja Raimo oli meitä lentokentällä vastassa.

10 Kiehinen

(Hänellä on työkeikka Kiinassa ja siksi jo
paikalla.) Raimo oli hyvä maamerkki, koska päätä pidempänä paikallisia näkyi hyvin.
Luotijunalla läksimme kohti hotellia uskomatonta 300 km vauhtia. (Huippunopeus on
päiväsaikaan 430 km/h) Kaupunki oli vielä
sumuinen ja alkoi herätä uuteen päivään.
Upea 5 tähden hotelli Renaissanca Zhoghan
Park odotti matkalaisia.
Lily oli meidän paikallisopas Shanghaissa. Hän opasti meitä Suomenlippu liehuen, joka oli myös hyvä merkki. Metrolla
vaihdoimme paikkaa sujuvasti moni miljoonaisessa kaupungissa. Tutustuimme
puutarhoihin ja Jing An Si-temppeliin. Nan
Jing Xi Lu-kävelykatu oli huikea näky kun

katsoimme hivenen ylempää tien alusta. Oli
kuin valtameri, joka lainehtii.  
Kiinan lähes korkein rakennus ja Shanghain maamerkki nimeltään Oriental Tower
(televisiotorni) mahdollisti meille ruokailun
ja samalla upean näköalan. Ravintola oli rakennuksen yläpäässä olevassa keskimmäisessä pallossa, jossa ravintolan lattia pyöri,
joten saimme ruokailun lomassa vaihtuvaa
maisemaa.
Ilta alkoi hämärtyä ja monivivahteisia valoja ja tuhansia mainoksia alkoi illanpimetessä syttymään Shaghain ylle. Paikassa oli
muuten kalleinta vettä, jota olen varmaankaan koskaan juonut, 10 euroa pullo. Olisi
saanut 4 olutta samalla hinnalla. Sitten tuo
englannin kieleoppi teki pienen kepposen,
kun mukana oli vielä paikan tuomaa jännitystä ruokien suhteen. Menimme pöytään
kertomaan, että tarjolla on myös rottaa. Tulipa aikamoisia kommentteja ja kun joku
malttoi hivenen rauhallisemmin asiaa lukea, niin jänishän siinä luki. Hauskaa, vaikka kyllä kai siinä hivenen jäi miettimään.
Ruoka oli todella hyvää ja monipuolista ja
varmasti kaikille löytyi jotain. Näköalahissi
antoi vielä loppu huipennuksen rakennuksesta alas tultaessa. 4:n päivän illalla, oli

Hotellimme
Shanghaihissa

rautatieasemalle lähtö.
Siinä matkan varrella Lily naytti kovin
miettelijäältä minua katsoessa ja kysäisin
mitä mielessä, johonka hän vastasi kysyvästi todeten: ”Sinä varmaan olet todella
onnellinen ihminen? Sinulla on kaksi lasta
ja viisi lastenlasta, sekä saat matkustaa minne haluat.”
Niinpä niin, muistaisimmepa tämän miten
onnekkaita olemme. Hän kun asuu maassa,
jossa sinulla on lupa saada yksi lapsi. Matkustaa saa, jos joku sinut pyytää ulkomaille
ja tarkkaillaan muutenkin kovasti.
Saavuimme rautatieasemalle. Tiibettiin oli

Oman vaunun ikkunan edessä

Junamatkan maisemaa
– ja junapelurit vauhdissa
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vasta rakennettu tämä yksi junanrata, joka
vei Lhasaan. Junassa meille oli 1 lk vaunu
kera pehmeiden petien. 4 hlö hytissään ja
pari vaunussaan olevaa wc:tä lattiareijällä
toi haasteita. Pesumahdollisuus vain käytävällä olevalla yhteisellä lavuaarilla. Ravintolavaunuun läksimme katsastamaan ruokalistaa. Vaunun seinällä koreili merkki
”Tupakointi kielletty” ja se näkyi koskevan vain turisteja. Vaunussa oli 15 henkeä
henkilökuntaa ja kaikilla tupakka suussa.
Hivenen naurettiin. No, ruokaa oli tasan
yksi valittavissa. Tarjolla oli riisiä ja kanaa.
Mutta kyllä sillä nälkää siirsi, oikeasti oli
hyvää. Ostaa sai myös olutta, limsaa ja vesimeloonia.
5.-6. päivät
Juna mennä puksutteli, ensimmäinen yö
sujui olosuhteisiin nähden hyvin. Keijokin
kuorsasi niin kotoisasti, joten uni oli taattua.
Heräsin viiden maissa ja menin istuskelemaan käytävällä olevalle kääntöpenkille.
Tuli mieleen Agatha Ghristianin idän pikajuna. Vanhan vaunun tuoksu sekoitettuna
tupakkaan. Suomessa junat näyttänneet tältä
varmaan 60 luvulla.
Radan varrella oli hurjia määriä rakenteillaan olevia kerrostalo kommuuneja. Eipä
ihme, että lähes 30 % maailman nostureista
on tässä maassa. Sumuinen keli alkoi sel-

Oppaamme Pasang Tanzing
viintyä. Tuoksuihin sekoittui Hannun keittämän kahvin tuoksu. Junamatkaa oli 4300
km, joten siinä oli aikaa lueskeluun ja huilailuun. Tutustumiseen ja juttelutuokioihin.
Oli myös aikaa pelata korttia. Olihan
meillä matkassa Kaarina, jonka eno oli ollut junissa kiertävä ammattipeluri ja sen
huomasi. Oli ne geenit siirtyneet myös sukulaistytölle. Onneksi emme pelanneet rahasta.
1000 km autiomaan halki mentäessä saavuimme jossain kohtaa myös Tiibettiin.
Korkeutta oli rautatiellä parhaimmillaan
Olemme menossa Potalan palatsiin, meidän
sisäämenoaikamme oli 12.30

tiikankeskus. Suuri
rakennus, joka oli
Dalai Laman talviasunto. Aikoinaan
palatsi oli maailman
korkein rakennus.
Täällä meditoitiin ja
mietiskeltiin elämän
kulkua. Rakennuksessa oli vanhapuoli,
joka oli 1350v ja
Rukoilija matkalla Joghanin temppelin ympäri.
uusi puoli 650 vuoVälillä laskeudutaan maahan, luistetaan eteentias.Huoneita oli sapäin, ja taas ylös.
toja. Rakennukseen
jouduimme menehieman yli 5400 metriä. Korkeus alkoi jossain välissä tuntua ja junaan saikin lisää mään usean tarkastuksen läpi. 225 rappusta
happea. Kun piipahdimme ulkona asemalla kiivettyämme, pääsimme tutustumaan pahuomasi hyvin pian, ettei tarvitse ottaa kuin latsin saloihin. Valtavat maalaukset, kirjasrauhallisia askelia. Yksin kertaisesti ei vain tot, sokkeloiset rappuset, hämäryys, jakin
voista tehdyn kynttilän tuoksut, munkkien
pystynyt.
Tiibetin puolella alkoivat talot olla koris- hyräilyt, ja kaikki tuo valtava määrä kultaa,
teltuja ja värikkäitä. Vuoristot huikeine vä- joista edesmenneiden Dalai Laamojen patriloistoineen olivat upeita. Karuahan tietysti saat ja haudat oli tehty. Isot kullasta tehdyt
oli, mutta olimme kesäaikaan. Sade kausi Mandalat , joita oli kolme, kuvailivat kuokun koittaa, niin kahdessa viikossa kaikki leman jälkeistä paratiisia. Aivan käsittämättömiä aarteita, joita ei onneksi kukaan ole
viheriöi.
tuhonnut.
Tarinat, joita Pasang meille paatoksella
6. päivän illalla juna puksutteli Lhasaan
asemalle. Olipa korkea, suuri, näyttävä ja kertoi, meni ensin yli hilseen. Muutaman
vartioita taynnä oleva rakennus. Meitä vas- päivän päästä, kun porukalla käännöksiä
tassa oli paikallinen Tiibetiläinen opas Pa- tehtiin, niin saimme jo tarinoista kiinni ja
sang Tanzing. Ilman häntä emme saisi Tii- pääsimme hivenen heidän maailmansa sibetissä liikkua. Pasang oli pienikokoinen, sään.
Aamulla viiden aikaan alkoi rukouskäsuorissa housuissa, syksyn murretuin värein oleva ruudullinen kauluspaita päällään, velyt. Palatsin ympärikävely oli noin puometsästäjien hattu päässään ja se hurmaava lentunnin lenkki. Seuraava isompi oli koko
hymy huullillaan valkoisine hampaineen. alueen kierto, jossa meni noin pari tuntia ja
Ensimmäisenä tuli mieleen pieni reipas par- koko Lhasan kierto kesti 7 tuntia. Ihmiset
rukoilivat, pyörittelivät rukousmyllyjä ja
tiopoika.
Läksimme hotellille, ja taas sitä parasta sitten oli ”mittarimatoja” (Uskonnollista
paikkakunnalta, meille varatulla linja-au- rituaalia ja rukoilua). ”Mitarimadot” ottivat
tolla. Sillä me sitten matkustimme koko- kolme askelta, menivät polvien kautta maanaisen viikon Tiibetissä. Kuljettajana oli han suoraksi pitkälleen ja nousivat ylös ja
sama alusta. Todella hidasta meno ja heitä
tietysti Kiinalainen kaveri.
saatoi tulla pyhinvaellusmatkoille todella
7.-15. päivät vietimme Thiibetissä kierrel- kaukaa ja samalla rukoustekniikalla.
Thiibettiläisillä oli kolme tapaa miten
len Himalajan kupeella mitä upeimmissa
kuoleman kohdattua heitä kohdellaan. Taipaikoissa.
Potalan Palatsi on maailman buddhalais- vashautaus oli yleisin ja kunniotetuin, sekä
ten uskonnollisuuden kehto ja entinen polii- halutuin. Ruumis pilkotaan ja ystävät vievät
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Hieno bussimme Higer
V8. Erikoista
bussissamme
oli vesijähdytetyt jarrut..

Palomiehet päivystävät Joghanin temppelin edessä

Bisnestemppelin polttorovio
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palaset vuorelle, jossa gondolikotkat syövät ruumiit. Näin saadaan ruumis luonnon
kiertoon ja liitämään taivaalle. Toinen oli,
että palaset heitetään kaloille. Kolmantena
perinteinen hautaus maahan, joka seurasi
esim. rikollisesta toiminnasta.
Piipahdimme maailman korkeimmalla
suolajärvellä Namtso’lla. Tie kulki La Ken
La-solan yli ja korkeutta oli 5190 m. Turisteilta yritettiin kerätä kaikki ylimääräiset
rahat pois. Jakin selkään noustiin ja jakki
peruutettiin pyhään järveen. Kuvien otto
maksoi ja hevosellakin sai ratsastaa rannalta
parkkipaikalle maksua vastaan. Helmiä oli
myynnissä hurjat määrät.
Samaisella retkellä vierailimme kuumilla
lähteillä, joiden alavirtaan oli tehty uimahalli. Meistähän muutama hyppäsi sameaan
veteen, joka oli varmaan 35 asteista. Pientä
vesijumpaaakin siinä Marjan johdolla vedimme.
Kiertelimme päivittäin linja-autolla ja päivänä jonain läksimme kiipeämään Karolasolasta vuorelle todella mutkittelevaa tietä.
Matkaa huipulle tuli 34 km ja tien oikeapuoli oli äkkijyrkkä, jossa taitavasti jakit ja
lampaat kiipeilivät etsien ruuakseen mm.
etanoita. Korkeutta oli 5045 m. Pasang alkoi laulaa meille erilaisia Tiibetiläisiä lauluja, joilla hän sai meidät ajattelemaan muuta.
Huipulla hän totesi: ” Jos annat mielellesi
vallan, niin sairastuu.” Eipä ollut päät kipeänä, eikä korkeanpaikan kammokaan päässyt valloilleen.
Olihan hivenen jännitystäkin matkassa.
Kun läksimme ajamaan alaspäin, niin kuljettaja ilmoitti, että bussista hävisivät jarrut.
Huh huh. Pumpaamalla sai auton pysähtymään ja läksimme kävelemään alas. No,
näppärä miessakki sai tehdyksi esiavun ja
onnellisesti pääsimme alas ja seuraavalle
pysähdysetapille korjaamaan vian.
Zigazessa yövyttäessä takaiskuiltakaan
emme säilyneet. Viranomaiset eivät antaneet meille matkustuslupaa lähteä Mount
Everestille. Se oli meille todella suuri pettymys ja harmistus. Pasangl oli kuin maansa myynyt kun tuli asiasta meille ilmoittamaan. Eivätkä olleet edes sanoneet syytä.
Oppaita oli ollut 6 ja heistä kukaan ei pääs-

syt jatkamaan matkaansa.
Jouduimme palaamaan takaisin Lhasaan,
jossa huomasimme jotain outoa olevan ilmassa. Paloautoja, armeijan miehiä, ja poliisien S.W.A.T autot näkyvästi lähes joka
talon nurkalla. Joku erehtyi ottamaan valokuvan ja heti oltiin tarkastamassa kameraa
ja tyhjäämässä kuvaa pois. Saimme Shanghaista tietoa, että oli pelko jonkun munkin
tekevän polttoitsemurhan ja silloin meidät
olisi karkotettu saman tien Tiibetistä. Todistajiahan Kiina ei antaisi tapahtumille olla.
Mietimme jopa, oliko tämä mahdollisesti
syy miksi ei saatu mennä everestille….haluttiinko meidät silmien alle vahdittaviksi… jäi arvoitukseksi. Kuulimme myös,
että turisteilta oli evätty Thiibettiin tulo 1.6.
alkaen, joten oli aivan parista päivästä kiinni, että se olisi myös kokenut meitä. Kyllä
”isoveli” pitää tosi tiukassa otteessa maata.
Luostareita riitti joka päivälle, mutta vaurauden ja bisnesmaailmaan voimaa tuova
luostari oli aivan omaa luokkaansa. Luostari oli auki joka päivä 10-20 ja jonot olivat
aivan käsittämättömän pitkät. Mielenkiinto
heräsi… Portin vieressä oli ”pienet näppitulet” varmaan 4 metrinen nuotio. Siihen sai
ostaa risukasoja heitettäviksi. No sit sisään
mentäessä, onneksi Pasang sai vietyä meidät jonojen ohi, alkoi tulla outo haju vastaan. Jotain tuttua, mutta kuitenkaan ei sitä
heti ymmärtänyt. Munkit myivät viinapulloja, joita sitten sai luostarin sisällä särkeä
suureen kottikärryä muistuttavaan laatikkoon. Taisivat olla munkit humalassa siitä
viinan huumaavasta määrästä. Minusta oli
kyllä viinan väärinkäyttöä. Kas kun ei syttynyt tuleen koko luostari.
Lento Lhasa-Xian
15.-17. päivät vietimme Xianissa, jossa on
tehty todella arvokkaita historiallisia löytöja.
Tutustuimme 6000 vuotta vanhaan kivikautiseen kylään, joka oli löytynyt voimalaitoksen perustusta kaivettaessa, nimeltään
Banpo neoliittinen kylä
Sekä maailman kuuluun, Terrakotta armeijaan.
Xi’anin alueen kuuluisin nähtävyys on
ehdottomasti esikaupungista 40 kilometriä

itään sijaitseva terrakotta-armeija. Yhdistyneen Kiinan ensimmäinen keisari Qin Shi
Huangdi rakennutti itselleen mausoleumin
ja tätä vartioimaan yli 8 099 hahmon armeijan.
Aloimme lähestyä paikkaa ja useiden vartioiden ja läpivalaisujen läpi käytyämme.
Monien turisti krääsää myyvien myyjien
ohitettuamme, näimme suuren kupolin.
Siellä ne nyt sitten olivat. Huh mikä tunne.
Valtavan suuri halli, jota pääsimme kiertämään ympäri. Keskellä suunnaton määrä
sotilaita seisomassa 4 miehen rivistöissä.
Miehet olivat suurempia kuin oikeasti olivat olleet. Heistä oli haluttu tehtävän pelotavampia. Jokainen oli erinäköinen. Jotain
aivan käsittämätöntä, miten 13 vuotta vanha
Keisari Qin Shi Huangdi oli saanut päähänsä moisen armeijan rakentamisen. Tuhansia
ja taas tuhansia miehiä rivistöissä. Pohja oli
rakennettu tiilistä ja jokaisen miehen alla
oli laatta, jolla he seisoivat. Mies rivistöjen
väliin oli tehty maavalli ja valleilta toiselle
oli laitettu parrut tukemaan ja suojelemaan
miehiä. Maata noin 5 metriä päälle. Piilossahan sellainen armeija pysyy. Kunnes 1972
eräs maanviljeliä sattui kaivamaan kaivon
juuri miesten kohdalle ja löytö paljastui.
Kaivoja oli tehty ennenkin vaan olivat osuneet suojavalliin.
Jäimme Annelin kanssa mietiskelemään
laidalle millaisia he mahtoivat olla. Kun
laitoimme silmät kiinni, saattoi tuntea maan
töminän ja hien hajun kun armeija marssi
rivistössä eteenpäin.
Halleja oli kaikkiaan kolme. Löytyi hevosia ja vankkureita. Osa oli vielä maan alla,
koska tutkijat yrittivät miettiä miten saisivat patsaiden värit säilymään. Ne kun ilman
kanssa kosketukseen tultaessa hävisivät.
Keisarin hautakin oli löytynyt kauempaa ja
sekin tullaan aukaisemaan jollain aikavälillä, kunnes keksitään miten saada värit säilymään patsaissa.
Kaikki oli rakennettu ilmansuuntien mukaan, joten olisikohan mahdollista, että löytyisi vielä muistakin ilmansuunnista samanlainen armeija? Löytöjä kun tulee koko ajan
uusia. Edellisellä viikollakin oli 125 miestä
löytynyt lisää. Kaikki patsaita tehneet tapettiin, samoin rakentajat, ettei kukaan pääse
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Matkalaiset Kiinan muurilla
kertomaan paikasta. Julmaa.
Armeija on maailman unescon perintölistalla.
Tutustuimme myös Xi’an’nin muslimikorttelin ruokasaloihin. Istahdimme syömään tienvarteen ja ruoat olivat todella
hyviä, tuoreita, maukkaita. Oli lihavarrasta,
kanavarrasta, vihanneksia, nuudeleita, taisipa siinä olla lehmän pötsiäkin. Kaikkia
maistettiin ja Raimo sitten ruokakupin tyhjennyttyä kertoi mitä oltiin suuhun laitettu.
Olutkin tuotiin suurella teepannulla meille,
jolloin kukaan muslimi ei nähnyt mitä me
joimme palan painikkeeksi.
Kukaan ei sairastanut mahatautia matkalla
vaikkakin ruokapaikat olivat hyvin erilaisia.
Vessoista puhumattakaan. Hyvin pärjättiin.
Lento Xian-Peking
Matkan viimeiset päivät vietimme Pekingissä, jossa on varmaan 15 miljoonaa ihmistä.
Hotellina meillä oli Jianguo, lähellä keskustaa, josta –yes- löytyi myös sauna. Lisäksi saimme oppaaksi Vesan, joka asuu
Pekingissä kiinalaisen vaimonsa kanssa He
olivat juuri avaamassa omaa ravintolaa.
Tustuimme silkkitehtaaseen ja Kiellettyyn
kaupunkiin. Kävimme myös Kiinan muurilla, joka oli aivan käsittämättömän suuri
taidonnäyte rakentamisesta. Paikka, jossa
me kävimme, oli yli 600metrin korkuisel-
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la
vuorella.
Muuri
kun
meni aina korkeinta kohtaa.
Miten monta
miestä tuolla
työmaalla on- Raimo ja Iris La Ken La solan
kaan loppun- matalimmalla kohdalla
sa kohdannut.
Muuri oli varmaankin noin 35 metriä korkea ja 10 metriä leveä. Vartiotorneja pienin välein ja niin
taidokasta palapelin kasaamista, muurausta,
suunnattomia kiviä, ettei sitä voi käsittää
mitenkä tämä on saatu aikaan sen aikaisilla vehkeilla. On luultu, että muuri on noin
8000 kilometriä pitkä, mutta Vesa kertoi,
että oli juuri tehty tutkimus ja todettu sen
olleen aikoinaan jopa 21 tuhatta kilometriä.
Sitten ajan kanssa kivet on purettu ja käytetty kylien rakennuksiin. Turisteja ei ollut
unohdettu muurillakaan. Kylmää olutta ja
limsaa oli saatavilla. Alastulokin oli osattu
ajatella rahastamalla viimeiset rämpylät yllytyshulluilta turisteiltä. Sieltä pääsi kävelemällä tai köysiratahissillä, muuta myös ränniä pitkin rattikelkalla laskemalla ja minäpä
tietysti valitsin sen.
Vesa osasi opastaa meitä ruokapaikan
valinnassa ja pääsimme maistamaan myös
sammakkoa. Niinpä, moni varmaan ajat-

Kielletty kaupunki

Terrakottasotilas Tuula,
jutun kirjoittaja

telee kuin meistä usea totesi,
etten maistaisi. Kuinkas sitten
kävikään, sammakko kuppi oli
ensimmäisenä tyhjä. Taivaallisen hyvää suussa sulavaa lihaa.
Voisin kuvailla, että jos laitat
pehmoista suklaata suuhun, niin
se sulaa ja leviää suussa jokapuolelle. Samanlainen tunne tuli
sammakosta. Erittäin hyvää.
Tuliaisia olisi ollut tarjolla vaikka kuinka paljon. Hannun vaaka
oli tosi tarpeen kun pakkasimme
kassejamme. Tuoda nyt Kiinasta
23 kiloa, niin taitoa vaadittiin.
Olikin ainoa kerta kun matkalla
laukku tuli puretuksi. Kotiin lähtö odotti.
Matka meni todella nopeaan ja
tuntuu, että nyt vasta alkaa tajuta mitä kaikkea koki ja näki. Sai
tutustua mukaviin uusiin matkalaisiin. Ritvakin lupasi, että
näin 3 viikon koeajan jälkeen
saan liittyä Kiehisiin…… vitsi

vitsi…. Pääsee siihen liittymään
maksamalla 20 euron jäsenmaksun. Mukavia reissuja tiedossa
jatkossakin, joten mukaan vaan.
“No matter where or why you
travel.
There is always something wonderfully new to be found.”
“Ei ole väliä missä tai miksi
matkustaa.
On aina jotain ihanan uutta
löydettävää”
Huoneentaulu eräässä hotellissa
Tiibetissä
www.kiehiset.fi
Kiitos kaikille seuralaisille
Tuula Kovanen /
Raimo Vuoristo
Valokuvat:
Hannu Pohjolainen
Iris ja Raimo Vuoristo
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Kiehisten Kieppi
Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.
Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- Savotta Paljakka ahkio (2kpl), vuokrahinta 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
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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 10 e/vrk, nuorisojäsenet
(alle 18-vuotta) ei maksua.
Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen
aiheuttamastaan vahingosta!
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko
Lehtonen. Yhteystiedot viereisellä
sivulla.
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