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Hessu ja Hanski metsästysreissun makkara- ja kahvitau-
kotulilla. 

Kesä meni omalla painollaan syksyä odotellen ja kaikennäköistä suunnitellen tulevaa silmällä 
pitäen. Syntyi ajatus metsästysretkestä Kiepille. Reissua odotellessa tein kotona uuden ruokakai-
von kannen kohtalaisen huonon entisen tilalle. Sitten oli vuorossa Kapeenkoskella Islannin-mat-
kan muistelot, jossa oli osa mukana olleista. Ilta kului mukavasti hyvän ruuan, hyvän seuran ja 
savusaunan merkeissä.

Sitten koitti metsästysreissun vuoro Levin metsästysalueelle, johon oli ostettu neljän päivän 
luvat metsolle. Parkissa odotti jokivene, jonka aamulla lähteneet pojat toivat, kuten oli sovittu, 
ja niin tavarat saatiin hyvin vietyä mökille. Perille saavuttua asetuttiin taloksi ja vietiin heti mu-
kanani tuomat verkot veteen. Verkkoja oli kahta kokoa, 42 mm ja 55 mm. Isompi oli isompien 
siikojen toivossa. Aamulla ennen metsälle lähtöä käytiin verkot kokemassa ensimmäistä kertaa ja 
harva verkko oli tyhjä mutta nelikakkonen yllätti viidellä siialla. Näin ollen oli raavi taattu. Tuli 
sitä sitten sopivasti jopa pannulle paistamiseen asti. Saatiin myös haukia taas murekkeeseen, joten 
kyllä kelpasi. 

Metsästysreissut menivät tutustuessa luontoon ja tehdessä havaintoja, joita oli linnuston osalta 
hyvin. Totta kai myös makkaratulet tuli tehtyä joka reissulla. Saalis jäi saamatta, mutta kokemuk-
sena oli hyvä näin ensikertalaisena. Meidän ollessa metsässä eukot tekivät pitkiä metsälenkkejä ja 
laittoivat meille hyvät pöperöt.

Joka ilta saunottiin ja pelattiin skippoa. Ruokakaivon kannen uusimisen lisäksi rupesin valmis-
telemaan laiturin ylösnostoa ja pian huomasin, että se olikin jo kuivalla maalla Hessun avustuk-
sella. Loppureissusta vietiin jokivene järven päähän talviteloille, käännettiin ja lukittiin, kuten 
myös muut mökin veneet. Mökki siivottiin ja sauna pestiin. Jätettiin mökki hyvään kuntoon 
talvea ja hiihtäjiä odottamaan. Kotiin lähtiessä oli ensilumi maassa ja polut liukkaita. Kiitos mu-
kavasta reissusta Liisalle, Kipalle ja Hessulle.

Sitten oli vuorossa syyskokous 
Kuohulla, joka meni miten meni. 
Nyt pitäisi alkaa tekemään niin sa-
nottua mökkikansiota, josta selviää 
mökin käyttö ja luvat. Kalastusluvat 
keväälle pitää  päivittää ja puiden 
kaato sopia Kittilän kunnan mailta 
ja luonnonsuojelualueilta ja sopia 
kuivien polttopuiden hankinnasta.

Seuraava reissu olisi Äkäslom-
poloon Ylläksen maastoon. Hyvää 
talven jatkoa ja vuoden vaihdetta 
kaikille Kiehisille!

Terveisin,
HANNU POHJOLAINEN

P.S. Maksakaa jäsenmaksut vasta 
tammikuussa, niin pitää kirjanpito 
kutinsa.

P U H E E N J O H TA J A N  T E RV E I S E T

Terveiset metsästysreissusta
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Heippa taas, Kiehiset!
S I H T E E R I N  T U R I N O I TA

Kohta on syksy mennyt ja alkaa talvi, toivottavasti. Talvikin jo meinasi jo tulla, ja olipa pitkä aika 
siitä, kun sai tehdä ensimmäiset lumityöt pakkaskelillä. Meillä oli nimittäin 13 astetta pakkasta. 
Sitten tuli taas normaalit syksykelit ja pimeää. 

Pidimme vuosikokouksen ja hallitus säilyi lähes entisellään, muutama uusi tuli mukaan. Ko-
kous eteni normaaleja ratojaan ilman ihmeel-
lisyyksiä. Sellainen asia tuli tiedoksi, että 
kaikki jäsenet eivät tiedä, miten Kieppiin voi 
mennä. 

No, sinnehän voi mennä aina kun on 
sielläpäin käymässä, vain joulu on varattavissa 
yksityisesti. Avaimiahan on Äkäslompolos-
sa Ylläskiepissä ja Kittilässä Pekka Kourilla. 
Muistathan vain ilmoittaa menosi Kieppiin 
Jouko Lehtosellle. Jouko tietää, ketä kulloinkin 
siellä on majoittuneena.

Perheleirille ei ole enää tulossa lapsia, niin 
järjestetään siihen aikaan kesän aloitustalkoot 
Kiepissä. 

Kaikki joukolla mukaan perinteisiin Talven-
taittajaisiin 31.1.–2.2.2017! Risteilystä lisätie-
toa tämän lehden sivulla 4.

Matkoista sen verran, että Kilpisjärvelle 
(22.–29.4.2017) on nyt 12 ilmoittautunutta, 
joten mukaan mahtuu vielä hyvin. Ilmoittele 
tulosi mahdollisimman pian, sillä meidän 
pitää ilmoittaa Haltinmajalle tammikuussa, montako Kiehisläistä on tulossa sinne.

Skotlannin matkallekin on vielä muutama paikka. Ennakkotiedoista poiketen matkan ajan-
kohta on 4.–13.7.2017. Reissusta lisätietoa sivuilla 5–7.

Tässäpä ne tärkeimmät asiat olivatkin. Hyvää syksyn jatkoa ja antoisaa joulun odotusta kaikille!

Terveisin,
RAIMO VUORISTO

“Pidimme vuosi-
kokouksen ja hallitus säilyi 
lähes entisellään, muutama 
uusi tuli mukaan. Kokous 
eteni normaaleja ratojaan 
ilman ihmeellisyyksiä. 
Sellainen asia tuli tiedoksi, 
että kaikki jäsenet eivät 
tiedä, miten Kieppiin voi 
mennä.”
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tKuutamohiihto 17.2.2017 Äänekosken lii-
kuntapuistossa.

tTalventaittajaiset Viking Linella 31.1.–
2.2.2017. Risteilystä pitempi juttu alla.

tKevätkokous 11.4.2017 Jyväskylän leir-
intäalue Metsäranta.

tAurinkohiihto Kilpisjärvellä 22.–29.4.2017.

tKesäkuun ensimmäisellä viikolla Kesän 
avaustalkoot Kiehis-Kiepissä.

tSkotlannin kiertomatka ja Edinburgh 
4.–13.7.2017. Reissusta pitempi juttu s. 5–7.

Vuoden 2017 tapahtumia
TA PA H T U M A K A L E N T E R I

Talventaittajaiset-risteily Viking Line m/s Ma-
riellalla 31.1.–2.2.2017. 

Hinta/hlö Jyväskylästä 57/61€, Äänekoskelta 
60/64€. Hintaan sisältyy bussikuljetus, risteily 
valitussa hyttiluokassa sekä runsas risteily-
ohjelma. 

Ohjelma: Ti 31.1. liittymä-
kuljetukset Helsinkiin. M/S Viking 
Mariella lähtee Katajanokan sata-
masta klo 17.30. Illan viih-teestä 
vastaa Saija Tuupanen. 

Ke 1.2. Pohjolan Matka kump-
paneineen järjestää laivalla 
monipuolisen matkatorin, josta saa 
hyödyllisiä matkavinkkejä ja uusia 
ideoita niin ryhmämatkoja kuin 
omaakin lomaa varten. Päivän 
aikana on mahdollisuus osallistua  
retkelle: Opastettu kiertoajelu (3€/
hlö) tai Käynti Kuninkaanlinnassa 

(8€/hlö). Huom! Retki on varattava ja makset-
tava etukäteen. Paikkoja rajoitetusti.

To 2.2. Laiva saapuu Helsinkiin klo 10.10. 
Liittymäkuljetukset lähtöpaikkakunnille.

Lisätietoja Jouko Lehtoselta, puh. 040 5007456.

Talventaittajaiset-risteily

Talventaittajaiset-risteilyä vietetään Viking Line m/s 
Mariellalla. 

tPuuntekotalkoot Kiepissä kesällä.

tOmatoimisia vaelluksia ja matkoja Lappiin 
kesällä.

tKihhaus Kiepissä 2.–6.8.2017.

tRuskavaellukset viikolla 37 ja 38, paikat 
avoimet.

tSyyskokous loka–marraskuussa.

tKaamosmatka Äkäslompoloon 30.12.2017–
6.1.2018.
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MATKAOHJELMA:
1. Matkapäivä  5.7.17
Lento AY 927 Helsinki-Edinburgh klo 17.20.
Ryhmä saapuu Edinburghin lentokentälle klo 
18. Suomalainen opas on ryhmää vastassa tu-
lohallissa.

Ajamme pohjoista kohti ja saavumme  noin 
21:30 –22:00  ensimmäiseen majoittumis-
kohteeseen ja nautimme yhteisen illallisen en-
nen kuin majoitumme  Perthshiren  maaseutu 
hotelliin.

Yöpyminen : Double Tree by Hilton Dun-
blane Hydro

2. matkapäivä 6.7.17
Aamiainen hotellissa.

Tänään tutustumme Balmoralin lin-
naan. Linna sijaitsee upeassa maastossa ja 
täällä pääset näkemään missä kuninkaalliset 
viettävät kesän-sä nimittäin Balmoralin linna 
toimii kuninkaallisten kesäasuntona. Queen 
Elizabeth yleensä oleskelee linnassa elokuussa 
ja silloin linna onkin suljettu yleisöltä. 

Kuningatar Viktoria alkoi vuonna 1848 
vuokraamaan linnaa Fifen herttualta, ja osti 
sen lopulta kokonaan vuonna 1852. Sen jäl-
keen linnaa laajennettiin ja muutettiin suuresti. 
Aikaa nauttia lounas kahvilassa.

Täältä matkamme jatkuu pohjoiseen ja siellä 
Aviemoren kaupunkiin. Matkalla pysähdymme 
vielä skotlantilaisella maatilalla seuraamassa, 
kuinka lammaskoiria koulutetaan
Hotelliimme saavumme sopivasti juuri illal-
liseksi. Otamme pienen tervetulomaljan ennen 
yhteistä illallista.

Yöpyminen : Aviemore, Aviemore Highland 
Resort

3. matkapäivä 7.7.17
Aamiainen hotellissa.

Speysiden viskialueeseen ja käymme siellä 

yhdessä sen monista tislaamoista, jotta vieraat 
näkevät ja kuulevat viskin valmistuksesta ja 
tarjolla on tietenkin myös mahdollisuus maist-
aa ja ostaa viskiä.

Näemme myös, kuinka haukka- ja muita 
petolintuja koulutetaan ja Lossiemouthissa, 
pohjanmerenrannalla vieraat voivat nauttia 
omatoimisen lounaan – suosittelemme paik-
allista kalakeittoa – Cullen Skink. Jos meillä 
käy tuuri saatamme nähdä hylkeitä ja delfiinejä 
kylän kauniilta hiekkarannalta.

Saavumme takaisin Aviemoreen noin klo 
18:00.

Yhteinen illallinen
Yöpyminen: Aviemore, Aviemore Highland 

Resort                

4. Matkapäivä  8.7.17
Aamiainen hotellissa.

Lähdemme oppaamme kanssa pohjoista 
kohti ja vierailemme Cullogen taistelukentille 
jossa vuonna 1746 käytiin vii-meinen taistelu 
brittiläisellä maaperällä.  Täältä matka suun-
tautuu kohti Invernessiä, jossa pidämme lou-
nas tauon ja aikaa tutustua Invernessiin.  Täältä 
matka jatkuu Loch Ness järven rannalle. Tämä 
Skotlannin, ellei koko saarivaltion tunnetuin, 
valtava järvi on Loch Nessin hirviön koti. 
Teemme risteilyn järvellä ja kierroksen järven 
rannalla olevan Urquhartin linnan raunioilla. 

Päivä päättyy Fort Augustukseen jossa ma-
joittuminen.
Yhteinen illallinen.

Yöpyminen: Alexandra hotel Fort Williams

5. Matkapäivä 9.7.17
Aamiainen hotellissa.

Tänään ehdimme tutustua Eilean Donan 
linnaan,joka sijaitsee aivan saaren kärjessä 
ja täältä on upeat näkymät Skyen saarelle. 
Teemme valokuva-pysähdyksen linnas-

Skotlannin kiertomatka ja 
Edinburgh 5.–13.7.2017
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sa ja pian ylitämme sillan yli meren Skyen 
saarelle. Täällä kuljemme pikku kylien kautta 
ja ihailemme kauniita maisemia, kunnes 
näkymät muuttuvat dramaattisesti kun näky-
viin tulevat Cuillin kukkulat. Monien mielestä 
komeimmat kukkulat Brittein saarilla. Matka 
jatkuu kohti kuvankaunista ja Isle of Skyen 
kylää: Portree. Sen satamaa kaunistaa pastellin 
värein maalatut pienet talot. Pidämme taun ja 
aikaa nauttia omatoiminen lounas tai tutustua 
mielenkiintoisiin kauppoihin Sumerled auki-
olla, kunnes suuntaamme takaisin kohti man-
nermaata ja saavumme illansuussa. Yhteinen 
illallinen.

Yöpyminen: Alexandra hotel Fort Williams

6. Matkapäivä 10.7.17
Aamiainen hotellissa.

Jätämme Ylämaat taaksemme Linnalta ja 
suuntaamme erittäin kauniiseen Trossach-
siin, jota usein kutsutaan Highlandsin alueen 

pienoismalliksi.  Matka jatkuu Loch Lomon-
dille - koko Britannian suurimmalle järvelle 
- ja kansallispuistoon. Lock Lomond- järvi ja 
Trossachsin kansallispuiston upeat maisemat 
ovat inspiroineet taiteilijoita ja kirjailijoita jo 
vuosisatojen ajan. Alue käsittää Loch Lomon-
din syvät vedet, Trossachsin huimat laaksot, 
Breadalbanesin korkeat vuoret sekä Argyll-
metsän suojaisat vuonot. Alue tarjoaa vier-
ailijalle yhden Skotlannin upeimmista ja kau-
neimmista maisemista ja se on vain 1,5 tunnin 
matkan päässä Edinburghista. Täällä ryhmällä 
on aikaa ottaa kuvia ja pysähtyä katsomaan 
maisemia, jonka jälkeen lähdemme takaisin 
Edinburghiin Ballochin pikkukylän kautta, 
jossa pidämme jaloittelutauon. Sieltä suun-
taamme kohti Stirlingia ja vierailemme Stir-
lingin linnassa, joka sijaitsee Stirlingin vanhan 
kaupungin yläpuolella ja on yksi Skotlannin 
mahtavimmista linnoista näyttävän sijaintinsa 
ja vaikuttavan arkkitehtuurinsa vuoksi.  Tämän 

Skotlannin ylämailla pääsee ihailemaan jylhiä maisemia. 
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jälkeen saavumme Edinburghin kaupunkiin, 
jossa teemme lyhyen kaupunkikierroksen (aika 
sallien) ennen hotelliin majoittumista.
Päivän aikana mahdollisuus omatoimiseen 
lounaaseen.

Saavumme hoteliimme noin klo 18:00
Omatoiminen illallinen.
Yöpyminen: Edinburgh, Motel One - Princes 

Street, loistavalla paikalla oleva hotelli Edin-
burghissa.

7. Matkapäivä 11.7.17
Aamiainen hotellissa.

Tapaamme oppaamme hotellinvastaanoto-
ssa ja lähdemme kävelykierrokselle Edin-
burghin keskiaikaiseen vanhaan kaupunkiin. 
Kävelemme Royal Mile katua Edinburghin 
linnaan, vierailemme Skotlannin pääkirkossa 
St Gilesin katedraalissa ja näemme mm. kunin-
gattaren Edinburghin talon Palace of Holyrood 
House ja Skotlannin ultramodernin parlamen-
tin.

Pubilounaan (sis. hintaan) jälkeen suun-
taamme bussilla kohti Royal Yacht Britannia 
– alusta. Tämä Leithin satamassa museoituna 
oleva alus kuului vuosikymmeniä kuninkaalli-
selle perheelle. Kuningatar teki useita matkoja 
aluksella ja mm. Charles & Dianan viettivät 
häämatkansa aluksella. Vieraat tutustuvat 
laivaan suomen kielisen audio-oppaan (kuu-
lokkeet) avulla. Käynnin jälkeen suuntaamme 
takaisin kohti Edinburghia ja palaamme hotel-
liin.

Omatoiminen illallinen. 
Yöpyminen: Edinburgh, Motel One - Princes 

Street, loistavalla paikalla oleva hotelli

8. Matkapäivä 12.7.17
Aamiainen hotellissa ja päivä vapaata tehdä 
ostoksia ja nauttia Edinburghin kaupungin 
maisemista ja vaikka kiivetä Holyrood-puiston 
kukkuloille ja ihailla sieltä maisemia tai vierail-
la Edinburghin linnassa.

Omatoiminen illallinen
Yöpyminen: Edinburgh, Motel One - Princes 

Street, loistavalla paikalla oleva hotelli

9. Matkapäivä 13.7.17
Aamiainen hotellissa.

Bussi noutaa ryhmän hotellista ja bussikulje-

tus Edinburghin lentokentälle kotimatkaa var-
ten. (Ei opasta) 

Lähtö hotellista n. klo 07.00. Finnairin lento 
AY928 klo 09:50. Lento saapuu Helsin-kiin klo 
14.40.

Hinta
1995 e/hlö 
Hinta edellyttää 26 lähtijää.
Yhden hengen huonelisämaksu 280 euroa.

Hintaan sisältyy:
-Finnairin suora reittilento Helsinki-Edin-
burgh-Helsinki, lentokenttäverot ja matkusta-
jamaksut
-Suomalaisen paikallisoppaan palvelut koko 
matkan ajan 
-Ohjelman mukaiset kuljetukset
-Majoitus kahden hengen huoneessa
-Ohjelman mukaiset lounaat ja illalliset (5x il-
lallinen, 1x lounas)
-Kaikki ohjelman mukaiset sisäänpääsymaksut 
ja lauttamaksut
-Kaikki paikalliset verot ja palvelumaksut

Tarjouksemme hinnat perustavat 6.9.2016 
päivän Suomen pankin Englannin punnan 
kurssiin ja hintatietoihin. Pidätämme oikeiden 
hintatarkistuksiin 6 viikkoa ennen matkaa.

Matkustusasiakirjana passi.

Tämä on ryhmällenne räätälöity valmismatka. 
Peruutuksen sattuessa, peruutuskulut määräy-
tyvät peruutushetkellä olevien todellisten 
peruutuskulujen mukaan. Suosittelemme mat-
kavakuutusta, tarkistakaa myös matkavakuu-
tuksenne peruutusturvan suuruus. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka
Järjestämme vielä linja-autokyydin Ääneko-
skelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja takai-
sin. Hinta ratkeaa lähtijöiden määrän mukaan. 
Hinta-arvio n. 60...70€/hlö.

Ilmoittautumiset (mielellään 
sähköpostilla) sekä tiedustelut: 
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset  r.y.
Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020
raimo.vuoristo@gmail.com
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Kun vih-
doin kesän 
viimeiset-

kin luonnon- ja 
pihapiirin antimet oli 
pakastettu, kuivat-
tu, keitelty mehu-
iksi ja hilloiksi, oli 
aika vaihtaa hetkeksi 
maisemaa. Siispä ka-
mat autoon ja matka 
kohti Äkäslompoloa 
ja siellä odottavaa 
jo tutuksi käynyttä 
kelomökkiä. Suostut-
telun ja ehkä lievän 
painostuksenkin an-
siosta sain Topinkin 
lähtemään mukaan. 
Nyt kun ketään ei 
sitten jäänyt kotiin 
kissojen perään 
katsomaan, niin piti-
hän ne kaikki kolme 
kolliakin pakata 
mukaan. Eivät tosin 
olleet ensimmäistä 
kertaa matkalla poh-
joiseen. Meillä on 
Äkäslompolossa pari 
vakimökkiä, joihin 
on kotieläinten viem-
inen sallittu. Muuten-
han siitä voi saada 
kovatkin sanktiot.

Matkaan lähdimme 
viikolla 39, joten 
ruskasesonki oli jo 
ohi. Matkan var-
rella paikoitellen vielä 
oli lehtipuut ruskan 
väreissä, tosin pil-
vinen sää himmensi 

värien loistoa. Kisso-
jen kolmiääninen 
monkuaminen tauko-
si Jyväskylän jälkeen. 
Ilmeisesti hoksasivat, 
ettei matka vienyt-
kään eläinlääkäriin 
rokotuspiikille tai 
hammaskiven pois-
toon.

Ensimmäiset lo-
mapäivät otet-
tiin löysin rantein. 
Käytiin yllättämässä 
tuttu pariskunta 
mökiltään, nautittiin 
hauskassa seurassa 
Eväskorin mauk-
kaista antimista, 
parina sadepäivänä 
uppouduttiin kirjojen 
kiehtovaan maail-
maan ja vierähti yksi 
ilta elokuvis-
sakin. Kissat sopeu-
tuivat hyvin mök-
kielämään neljän 
seinän sisällä, vaikka 
kotona saavatkin 
kulkea vapaasti ul-
kona.

Muutaman pilvisen 
ja kostean päivän 
jälkeen aurinko näyt-
täytyi pilvettömälle 
taivaalle, ja suunta-
simme Pallakselle. 
Keskikesän haavee-
nani oli patikoida 
Hetta-Pallas-reitti, 
joka nyt sitten vaihtui 

syksyiseen muuta-
man tunnin patikoin-
tiin. Näinkin myöhäi-
seen aikaan reitillä 
oli yllättävän paljon 
porukkaa. Itse haluai-
sin tuon reitin kulkea 
yöttömän yön aikaan, 
ei olisi kellonaikaan 
sidoksissa. 

Monet teistä ovat 
varmaankin käyneet 
Särkitunturilla ihaile-
massa maisemia, ja 
teille jotka ette ole, 
suosittelen. Paikka 
löytyy ajeltaessa rei-
lut neljäkymmentä 
kilometriä Muoni-
on puolelle. Tien 
kummallakin on 

puolella parkkipaikat. 
Särkitunturi on koko 
perheelle soveltuva 
helppokulkuinen 
loivasti nouseva leveä 
hiekkapolku 492 
metrin korkeuteen. 
Puolivälissä matkaa 
on pieni lampi ja 
kota taukopaikaksi. 
Ruska-aikana heti 
alkutaipaleella oli 
toiminut lähetyskah-
vilakin. Huipulla on 
myöskin pieni lampi 
ja tulistelupaikka, 
vain laavu puuttui 
yöpymisalustak-
si tähtitaivasta ja 
revontulia bongai-
leville.  Matkan var-
rella kahden suloisen 
neljän kuukauden 
ikäisten lapinkoiran 
pentujen isäntä ker-
toi parkkipaikalla 
joskus laskeneensa 
150 autoa parkissa. 
Kertoo jotakin pai-
kan suosiosta. Kun 
Topin parina pitem-
mät patikkareis-
sut on taakse jäänyttä 
elämää, sain hyvät 
suositukset lapinkoi-
rasta patikkakaverik-
si. Ei hassumpi ajatus, 
olen tätä itsekin 
pähkäillyt.

Äkäslompolossa 
kiertelimme minulle 
jo liiankin tutuiksi 
käyneitä lähireit-

Loppusyksyn retki Äkäslompoloon

“Kissojen moukuaminen 
taukosi Jyväskylän 
jälkeen. Ilmeisesti 
hoksasivat, ettei matka 
vienytkään eläinääkäriin.”
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tejä 8–10 kilometrin 
päivävauhdilla ja 
kissat nauttivat 
mökissä pitkistä 
päiväunista. Kunta 
oli tosissaan panos-
tanut reittien help-
pokulkuisuuteen: oli 
uusittu kilometri-
tolkulla pitkospuita 
ja kärrätty kivituhkaa 
polkujen katteek-
si. Siinä kulkiessa 
tuli mieleen Kaarinan 
ja Paavon merkittyjen 
polkujen ulkopuolella 
kulkemat reitit, kartta 
ja kompassi suunta-
viittana. Tämän kun 
vielä pääsisi koke-
maan. Varkaanku-
run vanha laavu oli 
saanut uuden sijoi-
tuspaikan kyläyh-
distyksen tarpeisiin 
ja uudelle paikalle oli 
noussut komea kota 
ja toiletit, samoin 
Kellokkaassa oli 
uusi grillikatos. Vas-
tapäätä Äkäshotellia 
oli ilmestynyt mainio 
kalakauppa, josta 
sai todella makoisat 
kalakeittoainekset.

Kuukauden vaihtues-
sa ilmat vain parani-
vat ja kylä hiljeni, ho-
tellit ja useat ruoka-
paikat sulkivat ovensa 
vetääkseen hetken 
henkeä seuraavaa 
turistiryntäystä odo-

tellen. Mekin saimme 
hetken hengähtää 
työteliään kesän jäl-
keen. Kymmenen 
päivää oli hurahtanut 
aivan huomaamatta.

Minulla on ollut ta-
pana näillä Äkäs-
lompolon kesäke-
likäynneillä aina 
ennen lähtöä ajella 
Äkäsmyllylle ja sieltä 
patikoida Äkäske-
ron reitti, ja niin tein 
nytkin. Rauhallista 
oli, vain kaksi paris-
kuntaa kohtasin. 
Revontuletkin näyt-
täytyivät kolmantena 
bongausyönä, ei tosin 
kaikessa väriloistos-
saan, mutta kum-
minkin. Kun kissat-
kin näyttivät naut-
tivan ”lomastaan” 
niin kaikin puolin 
hyvä mieli jäi reis-
susta muistojen ark-
kuun. Kotimatkalla 
tapasimme Vaskikel-
lossa serkkuni, joka 
oli pystykorvansa 
kanssa matkalla Lap-
in perukoille. Hän oli 
kolme viikkoa kulke-
nut kairoja, käynyt 
välillä vaihtamassa 
talvirenkaat autonsa 
alle, ja taas menossa 
muutamaksi viikoksi 
sinne mistä tulikin.

TERTTU RUUKKI

Loppusyksyn retki Äkäslompoloon

Kissat kyytiin ja menoksi. Reissussa olivat 
tällä kertaa mukana myös kisut Onni, Jallu 
ja Eetu.
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Yhdestä sataan
Laitoin muistelu-

myssyn päähäni 
suljin silmäni ja 

annoin Kiehis-muis-
tojen siirtyä hen-
kilöistä ja tapahtu-
misista tekstiin. Voi 
olla, että nämä asiat 
ovat voineet vaihtaa 
paikkaa kirjoitukses-
sa. Meillä kun liiken-
teessä on uusi tauti. 
Se ei parane, vaikka 
hoitaa sitä hotapul-
verilla ja valerian-
tipoilla. Se on kuin 
satiaiset kaverilla. 
Mutta otapa kuksa ja 
siihen Lapin kirkasta, 
jotta voit jatkaa kir-
joituksia ja muiste-
luita.

Seuraava muisteluni 
on ennen Kiehisiä 
mutta liittyy vahvasti 
Kiehis-historiaan. 
Tämä muisteluni 
ajoittuu armon vuo-
delle 1974. Liik-
keeseemme tuli im-
meinen, joka esitteli 
itsensä. Aimo Ha-
kola sanoi olevansa 
työsuojelu- tai joku 
sellainen -herra. En 
muista säikähtikö 
hän, mutta silloin mi-
nulla nousi jokainen 
karva pystyyn, niin 
sieltäkin. Kymysys, 
missä meillä on va-
paapäivä ja vuosilo-
man taulu. Sanoin 

ei oo eikä tuu. Herra 
alkoi kirjoittaa ”pro-
puuskaansa” ko. 
asiaan. Railin sisko 
Siku tuli alakerran 
”myymiöstä”, ja sa-
noin Sikulle, että 
tässä on Herra, joka 
vaatii, että meillä 
pitää olla vuosi- ja va-
paapäivät nähtävänä 
liikkeessä. Siku sanoi 
Amille, että hän ot-
taa silloin lopputi-
lin. Silloin varmaan 
Amillakin nousi kier-
rokset tai hivukset 
pystyyn. Sanoimme 
Amille, että meillä ei 
Raili tai Kauko saa 
puuttua ko. asiaan. 
Henkilökunta on 
itse hoitanut asian 
keskenään, eikä 
meillä ole ollut asiaan 
mitään lisättävää. 
Herra lähti pois ja 
varmaan hävitti 
proopuskansa, koska 
asiasta ei kuulunut 
mitään. 

Siitä alkoi Amin ja 
minun kaveruus, ei 
toveruus, joka päät-
tyi kun olin Amin 
vuoteen vieressä Jy-
väskylässä. Sovimme, 
että menen seuraavan 
viikon torstaina 
katsomaan häntä 
Äänekosken sairaa-
laan. Puhelimeni 
hälytti useasti, mutta 
en saanut Häneen 

yhteyttä. Amin aika 
oli aamulla päättynyt. 
Meistä tuli ja olimme 
”väärtit”.  Tämän 
olemme muistel-
leet Eevan kanssa 
2.9.2016.

Kalevi Lehtin-
en (Kahlevi) tuli 
myymiöömme 
Urheilu-Vesaan ker-
tomaan maastovael-
lusasioista. Hän tiesi, 
että minä olin käynyt 
kolmena vuonna 
Suomen Opetusmi-
nisteriön järjestämän 
ensimmäisen viral-
lisen koulutus- ja 
testausopiskelun. 
Valmistuin erävael-
lusoppaaksi. Meitä 
valmistui neljä 36:sta. 
Silloin sain eräopas-
diplomin ja Kahle-
vi sai ilmoituksen 
Kiehis-lehteen No 
1/1989.

Meistä on tullut 
sellaisia pitkän mat-
kan keskustelijoita. 
Saattaa mennä tunti 
jos toinenkin, mutta 
asiaa riittää. Tänäkin 
kesänä saimme Kah-
levin tuomaa tuoretta 
kuhaa, hän kun on 
kalamies. Meistä tuli 
sen sortin väärtit.  

Ensimmäinen ta-
paaminen tapahtui 
Sirkassa 1994. Olim-

me Railin kanssa 
Hotelli Levillä, kun 
takaamme tuli Ami 

Kirjoittaja itse eli Kauko Luotonen on omien sanojensa mukaan metsästäjä ja “kalastushullu”.
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Yhdestä sataan

ja halusi esitellä mei-
dät Kiehis-porukalle. 
He olivat menossa 

alaspäin. Ainahan 
ne myy matkan 
ylöspäin, ei koskaan 

kotia päin. Oli se 
iloinen tapahtuma, 
kun meidät esitel-

tiin, keitä ja mistä 
olemme. Näimme 
ensikerran Maurin 

Kirjoittaja itse eli Kauko Luotonen on omien sanojensa mukaan metsästäjä ja “kalastushullu”.
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Maahin, ”naperon” ja 
muut iloiset immei-
set. Silloin sovimme, 
että lähdemme 
seuraavalle Kilpis-
järven reissulle. Siitä 
tulikin ikimuistoinen 
hiihtoreissu.

Olimme valmistau-
tuneet 300-prosent-
tisesti hiihtomat-
kaan 7.–14.5. armon 
vuonna 1995. Rö-
mannin bussi, kuljet-
tajana Juha. Lähtö 
Suolahdesta klo 
19.30, määränpäänä 
Kilpisjärvi. Meidän 
matka minun kohdal-
lani alkoi yöllä klo 
1.40. Maha mourusi 
hiestä märkänä. Is-
tuin pytyllä ja oksen-
nin lavuaariin. Ei 
siinä saanut Railikaan 
nukuttua. Arvavatkaa 
potuttiko.  

Aamulla Raili 
keitti  kahvia itsel-
leen (meillä harvi-
naista). Kahvittelun 
lomassa Raili sanoi, 
että hammasta sär-
kee. Huh, käskin 
soittamaan Harrille. 
Miku vastasi ja an-
toi luurin Harrille. 
Hänen diagnoosinssa 
mukaan kysymys oli 
toisesta maitoham-
paasta. Vastaanotolla 
operoitiin ja leikat-
tiin. Toimenpide 
kesti melkein kaksi 
tuntia. Miku ja minä 
sanoimme, että nyt 
on Kilpisjärven reissu 
stop. Meillä tuo peti-
kaveri voi olla asiasta 
kuin asiasta toista 

mieltä, siinä ei kysytä 
toisten mielipiteitä. 
Niin sitä mentiin, ja 
matka kesti 11 tuntia. 
Viikosta tuli mahtava. 
Raililla on vielä se 
toinen maitoham-
mas. Niin, suussa. 
Että sellainen reissu 
se. Olen kirjoittanut 

tämän reissun Kie-
hiseen No 3/1995. 

Joskus taannoin, kun 
tulimme alas Saari-
järven kämpältä, piti 
huilata ja katsella, mi-
hin se iso helikopteri 
laskeutuu. Ei näkynyt 
mutta kuului. Ai-

kamme odotimme ja 
ihmettelimme, niin 
selvisi meille, että vesi  
se huilaa suksiemme 
alla. Ei ole korviin 
luottamista, kun ei 
tunnista, että vesihän 
se siellä möyryää. 
Ilma oli täydellinen, 
lämpöasteita. Meistä 

Mauri Maahista oma aika luonnossa oli “kultaa”. Viettipä hän joskus 
aikaa ihan keskenäänkin Kukasjärven kämpällä. 
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Kilpisjärven Hotelli 
oli kohteista paras. 
Siellä soitti Souvarit 
livenä.

Menimme pit-
kässä letkassa kohti 
Temppelikurua. 
Ami sanoi minulle, 
että jää sinä jälki-
joukon seuraajaksi, 
kun aina voi sattua 
kaikenlaista. Niin 
kuin sattui silloinkin. 
Raili ja muut kaukana 
edellä. Railille tuli 
(pissa)hätä. Toimen-
pide onnistui hyvin, 
mutta ylösnouse-
miseen huudettiin 
Harri apuun. Nousi 
kuulemma noussut 
kevyesti. Jollain ker-
ralla, kun lähdimme 
Temppelikurusta 
murkinan jälkeen 
nousemaa pirullista 
nousua joku ”raavas” 
laski sellaisen pierun, 
että pelkäsin että nyt 
tulee se kuuluisa lu-
mivyöry.

Kolmas väärti oli 
Mauri Maahi. Mau-
rin kanssa oli paljon 
yhteisiä asioita ja ta-
voitteita, mutta kaik-
kia suunnitelmia ja 
ei voi toteuttaa. Se ei 
ole meidän päätös-
vallassa. Me nähtiin 
harvemmin, mutta 
puhelinkeskuste-
lut, ne oli sitä asiaa. 
Mauri kertoi omista 
eräkokemuksista. 
Se oli ollut yksin 
tammikuun pak-
kasilla Kukasjärven 
kämpällä. Elämä oli 

kuulemma isollaan. 
Minä kerroin, että 
minä olen metsästäjä 
ja kalastushullu. Olen 
niitä, jotka onki-

vat porvari”ongella”. 
Kalastus ja vaellusa-
lue Kaldoivin erämaa 
alue. Metsästys alue 
Savukoski/Sokli vuo-
desta 1967. Olen ol-

lut kolmena vuonna 
karhujahdissa ja 
syönyt karhun lihaa. 
Suurin mainittava 
kala Harjus 2 480 
grammaa. Sovimme 
Maurin kanssa, että 
kyllä oma aika luon-
nossa on sitä ”kultaa”.

Kauniista Mallan 
maastosta muistuu 
paikka, jossa olimme 
hiihtäneet kolmen 
maan rajalta kohti 
Kitsi-putousta. Päivä 
pilvetön, suksi huilasi 
kuin ajatus. Kohdalla 
jäätikköputous. Sen 
moniväriloistoku-
vio oli enemmän 
kuin taideteos. Mutta 
sitten lähtö put-
ouksen alapuolelta. 
Eini sanoi, että nyt 
tuli stop, tuosta ei 
voida mennä. Mutta 
selvitimme, että 

silloin joudumme 
hiihtämään takaisin 
päin ja pitkälti. Han-
nu ei sanonut mitään, 
mutta Raili aukaisi 
suunsa: ”Eini sinä tu-
let minun perääni ja 
katsot minun suksien 
kantoja etkä katsele 
ympärillesi.” Kun se 
onnistui, olisi ollut 
ryypyn paikka, mutta 
saattoi olla tasku-
matin pohjalla vain 
tippa. En tiedä, oliko 
aine haihtunut. Kor-
jasimme tilanteen 
hotellilla. Päivällinen, 
ja mahtava Souvarit  
soitti. Päivälle kiitos.

Kaikki loppuu aika-
naan. Muisti pätkii. 
Nyt taitaa olla alku-
taudin analysoinnin 
aika. Meissä ja mo-
nella on niin sanottu 
VADE (varhaisde-
mentia). Eikö vaan 
ole hieno diaknoosi? 
Jätän joitain Kiehis-
muistoja vanhain-
kottiin. Kun hoitaja 
taluttaa saunaan, pyy-
dän, että ottaa kaljan 
mukaan, niin kyllä 
sillä muistot palau-
tuu. Tämä oli nyt 
”mörtti löpö”.

Muistellen,
KAKE

P.S. Yhdestä sataan: 
Lehti No 1 Urheilu-
Vesan ilmoitus, lehti 
No 100 Tilitoimisto 
Pia-Leena Luotola 
on meidän tytön il-
moitus.

Aimo “Ami” Hakolan kirjoittaja kohtasi 
ensimmäistä kertaa muissa kuin Kiehis-
merkeissä.

“Ei ole 
korviin luot-
tamista, kun 
ei tunnista, 
että vesihän 
se siellä 
möyryää.”



VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita 
vuokrattavana jäsenistölle:

t Savotta Paljakka -ahkio (2 kpl)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,50 e

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

RETKIKEITIN:
t Trangia 3 kpl perusmallia
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 7 e

RINKKOJA:
t 2 kpl Savotta 906 ss (miesten malli)
t 1 kpl Savotta 1 200 ss (naisten malli, 
kapeampi)
t 2 kpl Halti Hardrock.
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,5 e

VAELLUSSUKSIA: 
t Karhu Kodiak (teräsreuna)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e

Välinevuokraus: Hannu Pohjolai-
nen. Yhteystiedot viereisellä sivulla.

KIEHISKIEPPI
Tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannal-
la Yöpymismaksut: Kiehisten jäsenet 5e/
vrk, ei-jäsenet 10 e/vrk, nuorisojäsenet 
(alle 18 vuotta), ei maksua. Vuokraus-
asioissa ota yhteyttä Jouko Lehtoseen. 
Yhteystiedot viereisellä sivulla.

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

Kiepin varaukset: Jouko Lehtonen, 
Yhteystiedot viereisellä sivulla. Kysy
myös Kiepin avaimista.

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi 
varata yhdistyksen toimihenkilöiltä. Välinevuokraus 
toimii niin ikään samojen yhteyshenkilöiden kautta.

Kiehisten Kieppi
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KIEHINEN 
-TIEDOTUSLEHTI

NUMERO 105 – 4/2016

PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle, 
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle: 
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy helmi–maaliskuussa 2017. 
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 15.2.2017.
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K I E H I S T E N  H A L L I T U S  2 0 1 7 – 2 0 1 8

Pohjolainen Hannu, Laukaa
Tolvanen Raija, Jyväskylä
Parantainen Airi, Äänekoski
Vuoristo Raimo, Äänekoski
Oksjärvi Esa, Jämsä
Hytönen Pirjo, Jyväskylä
Lamberg Kaarina, Jämsä
Rossi Ritva, Jyväskylä

Mieskonen Riitta, Suolahti
Puranen Juhani, Viitasaari
Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Alhonniemi Tuula, Jämsä
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Leppänen Erkki, Äänekoski
Rautiainen Marja, Äänekoski

PUHEENJOHTAJA:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191, 41360 Valkola
puh.  050 3555052 
hannupohjolainen@luukku.com

SIHTEERI:
Raimo Vuoristo,
Metsäkatu 17, 44120 Äänekoski
puh. 040 7500020
raimo.vuoristo@gmail.com

VARAPJ. Raija Tolvanen
Erkinkuja 1, 40250 Jyväskylä
puh.  040 7284515
raija.tolvanen@kolumbus.fi

TALOUDENHOITAJA:
Airi Parantainen,
Hämeentie 7, 44100 Äänekoski
puh 040 5545875
airi.parantainen@pp.inet.fi

JÄSENASIAT:
Helka Nieminen,
helka.nieminen@tilitoimistoparantainen.fi

VÄLINEVUOKRAUS:
Hannu Pohjolainen, 
Vatiantie 191, 41360 Valkola
puh. 050 3555052

MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Hannu Pohjolainen, 
puh. 050 3555052
Heikki Haimakainen, 
puh. 044 5709055
Raija Tolvanen, puh. 040 7284515
Jouko Lehtonen, puh. 040 5007456
Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020

Kiehisten tili: 
Danske Bank FI83 8000 1401 2569 05 
BIC: DABAFIHH
Huom! Kiehiskiepin vuokraa maksetta-
essa uusi viitenumero: 52870. Käytä tätä 
jatkossa aina, kun maksat Kiepin vuokran!

Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Facebook-ryhmä: 
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry



HIIHTOLENKKI
ALKAA NISKASELTA! 
Naisten hiihtopuku 
RUKKA ROSE

Koskikeskus, Kauppakatu 11, 
Äänekoski • 0207 189 800

niskanen.fi

PAIKAN PÄÄLLÄ HUIPPUTARJOUKSET, JOITA ET MUUALTA TODELLAKAAN SAA!

Kilpailu -
kykyiset hinnat.  
Parhaat kaupat 

teet meillä! 

179€ 179€

39,90

LILLSPORT Taro Thermo 
hiihtohanskat (Valkoiset)

Miesten hiihtopuku 
RUKKA RUSTY

WWW.POHJOLANMATKA.FI
MATKAT 0201 303 330 / matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 
BUSSIT 0201 303 329 / bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 

Matkapalvelut ja tilausajot
luotettavasti ja laadukkaasti!

* tilausajot ammattitaidolla ympäri Suomea
ja maailmalle
* matkatoimistopalvelut ja matkapaketit
* ryhmämatkat toiveiden mukaan

Kauttamme myös majoitusvaraukset, juna-, 
laiva- ja lentoliput sekä Venäjän viisumit. 

Kaikki matkat Pohjolan Matkasta!
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