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Kiehisterveiset
Vuosi alkaa taas olla lopuillaan ja on aika tehdä yhteenveto kuluneesta vuodesta. 

Vuosi aloitettiin Kaamoshiihdolla Äkäslompolossa.

Kuutamohiihdot hiihdettiin Äänekoskella. Kiepillä vietettiin hiihtolomareissu pienellä 
porukalla. Kevään perheleiri vietettiin varsin kesäisellä Kiepillä, missä koivuissakin 
oli täydet lehdet ja hyttysetkin olivat saapuneet paikalle. Talkoovalmistelut aloitettiin 
leirillä ja niitä jatkettiin myös Äänekoskella, jotta kaikki olisi Kihausta ja talkoita varten 
kohdillaan. Kihauksessa sitten riittikin tapahtumaa, jostain tuli jopa sanomistakin. Kaikki 
suunnitellut hommat saatiin kuitenkin hoidettua. Syksyn ruskaretket jäivät tänä vuonna 
melko vähiin. Kiepin käyttö on mennyt hyvään suuntaan.

Olihan meillä Kiinan reissuilla mukana olleilla muistelotkin Ramin varaamalla Kapeen 
mökillä. Muutamaa lukuunottamatta kaikki osallistuneet olivat paikalla ja mukavaa oli. 
Kuvia katseltiin ja reissua muisteltiin vaikkakin meinasikin mennä Kihauksen muiste-
loiksi. Illan kuitenkin palkitsi savusaunan löylyt.

Syyskokous on ollut viimeisin tapahtuma missä olikin kiitettävästi osanottajia. Koko-
uksessa käytiin lävitse tulevan vuoden tapahtumia sekä toimintatapoja ja päätettiin, että 
Talkoot ja Kihaus erotetaan kahdeksi eri tapahtumaksi.

Onhan meidän ensi kesänä juhlittava Kiehisten 3-kymppisiä ja luonnollisesti Kiepillä.

Tulevasta vuoden vaihteen Kaamoshiihdosta sen verran, että olemme varanneet Eskolta 
30 paikkaa, joten olisi suotavaa hyvissäajoin ilmottautua, että saadaan bussi varattua. Ja 
koska pahasti näyttää siltä, että täällä ei pääse tämän vuoden puolella hiihtämään niin 
lähdetäänhän sinne sitten kaikki isolla porukalla.

Hyvää loppuvuotta ja uuden alkua!

Terveisin

HANSKI            Kukasvaaran vahti 
alla..    ja -vanhus.
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 Ta p a h t u m a k a l e n t e r i  d d d d d d

Vuosi 2013
m Kaamoshiihto  28.12. 
2013 – 04.1. 2014  Äkäs-
lompolossa. Ilmoittautumiset 
Hannu Pohjolainen puh. 050-
3555052  tai  Jouko Lehtonen 
puh. 040 -5007456
15. 12. 2013  mennessä. Sen 
jälkeen päätetään lähtijöiden  
määrän mukaan  mennään-
kö bussilla  vai henkilöautoilla. 
Aikataulut pysyvät samoina, 
menään kummalla kyytimuo-
dolla tahansa. Lähtö  Jämsästä  
la 28.12. 2013 klo  6.00  ja  Ää-
nekoskelta 7. 30 sekä matkan 
varrelta ilmoituksien mukaan. 
Paluu Äkäslompolosta  la  4.1. 
2014  klo  8.00 
 
Vuosi 2014
m Kuutamohiihto 21.2. 2014  
Äänekoskella Liikuntapuis-
to hiihtomaastossa  klo 15.00 
– 20.00. Silloin alkaa Keski- 
Suomessa hiihtolomaviikko. 
Tarjolla kaiken ikäisille hihto-
matkoja, alkaen  0,300 metristä 
aina10 km, sekä kiva pulkka-
mäki.  Mehutarjoilua, arvontaa 
kaikille osallistujille. Mynnis-
sä kahvia sekä makkaraa, jota 
voi itsekin nuotiolla paistaa. 
Järjestää  Äänekosken Vapaa-
ajantoimi sekä Lapinkävijäyh-
distys Kiehiset.
 
m Sääntömääräinen kevätko-
kous  maalis-huhtikuu Tiedot  
Kiehisessä  2014  nro 1

m Pohjolan  matka Järjes-
tää matkan Kevätkarkeloihin.  
M / S  VIKING  Gracella
lähtö su 16.3.  Turusta klo 

20.55,  paluu  ma 17.3. Tukhol-
massa ei maihinnousua. Laiva  
saapuu Turun satamaan klo 
19.50. Hinta Keski-Suomes-
ta per henkilö: bussi ja laiva  
43 eur, jos ruokailee noutopöy-
dästä 31 eur, meriaamiainen 11 
eur,  yhteensä  85 eur.    Ilmoit-
tautumiset  7.1. 2014  mennes-
sä Hannu Pohjolainen  puh. 
050-3555052  tai Jouko  Leh-
tonen puh.  0405007456 
 
m Kesäkuun ensimmäisellä 
viikolla perheleiri Kiepis-
sä  kun koulut loppuvat.  Tar-
kemmin  Kiehisessä 2014 
nro 1/2014

m Kihaus/talkoot  heinä-elo-
kuun vaihteessa Kiepissä. Aika 
tarkentuu keväkokouksessa. 
Syys kokous päätti, että Kie-
histen 30-vuotisjuhla pidetään 
tässä tapahtumassa. Rakenta-
minen  tehdään kesällä erik-
seen sovittavana aikana sekä 
katsotaan siirretäänkö muita-
kin töitä samanaikaiseseti työn 
alle. Asiasta tarkemmin  Kiehi-
sessä  2014 /1
 
m Ruskamatkoja viikoille 37, 
38 ja 39.  Ei vielä suunnitel-
mia. Kun matkoja ilmaantuu 
niistä  2014  Kiehisen tulevissa 
lehdissä tarkemmin. 
 
m Sääntömääräinen syys-
kous syys-lokakuun aikana. 
Aika Kiehisessä  2014/3
 
m Kaamoshiihto 2014-2015  
vaihteessa  Äkäslompolossa  
Aika tarkemmin Kiehisessä  
2014/2
 

Olen kehittelemässä uut-
ta Kiehismatkaa maail-
malle. Nyt olen ajatellut 
Islantia uudelleen.
Jos lähtijöitä löytyisi 
tarvittava määrä, niin te-
kisimme matkan kesällä 
2015. (Heinäkussa) Se 
olisi sitten 31-vuotis- 
juhlamatka.
Matka tehtäisiin lentäen 
tällä kertaa, sillä se on 
huomattavasti halvempi 
kuin bussilla.
Matkaohjelmassa olisi 
tarkoitus kiertää Islanti 
ympäri paikallisella 
bussilla suomenkielisen 
oppaan kanssa.
Matkalla olisi tarkoitus 
tehdä myös maastoauto-
safari sisämaahan.
Matkan hinnaksi on 
arvioitu n. 2100 eur 
paikkeilla.
Matkan kesto 9 päivää.
Jos halukkuutta löy-
tyy, niin ilmoitelkaa 
mahdiollisimman pian 
minulle, niin voin alkaa 
touhuilemaan matkaa.

Raimo Vuoristo
puh. 040-500020

Kuvassa geysir



SYKSYN 2013 ruskamatka Lappiin. Koh-
teeksi tuli monen miettimisen jälkeen Kieppi, 
josta ajateltiin käydä Pallaksen maisemissa, 
mutta ajatus ei toteutunutkaan. Joukkokin 
supistui melko pieneksi.
Lähtöaamuna meitä oli 3 henkilöä kun start-
tasimme aamusta liikenteeseen lauantaina 
14. 9 . klo 06 .00 Äänekoskelta. Säätila näytti 
erittäin lupaavalta silloin, sekä viikon ennuste-
tieto joka kerrankin piti koko viikon paikkan-
sa. Matkamme sujui kommelluksitta, olimme 
Kiepissä hyvissä ajoin. Saimme paikat läm-
pöiseksi yötä vasten, lämmitelimme saunan ja 
kävimme siellä hienossa iltaruskon loisteessa 
joka kuvastui tyynestä Kukasjärvestä.

SEURAAVANA  päivänä aamuaskareiden yh-
teydessä kaavailimme viikon ohjelmaa, joka 
alkoi siitä, että veimme verkot  veteen. Tie-
simme että Kieppiin tulee lisää kaksi henkilöä 
Jyväskylästä, jotka olivat myöskin innokkaita 
kalastajia. Aina oli yksi vene järvellä kalasta-
massa.
Me aamuin ja illoin verkoilla, jyväskyläläiset 
päivällä, aina oli yksi venekunta kokeilemassa 
onneaan.
Kyllä meillä riitti koko viikosi aineksia tehdä 
erilaisia kalaruokia.
Myös Kilpisjärven suunnasta  tulee vaeltajia 
yöpymään, sieltä ilmestyikin kolme reipasta 
tyttöä rinkkoineen, toivottelimme heidät ter-
vetulleiksi ja pitkän matkan jälkeen sauno-
maan, huilaamaan  ja virkistätymään ennenn-
kuin taas heittävät rinkan selkäänsä.

MEILLÄ oli ennakkoon tiedossa neljän 
hengen vierasryhmä. Heitä läksimme Mirjan 
kanssa veneillä Kukaksen päähän vastaan, 
ennakkoaavistus kun tiesimme, että ovat ka-
lamiehiä saattaa olla virvelit matkassa, Oikein 
oltiin arvattu. Kun soutelimme mökille päin 
virvelit pysyi pusseissa.

ESITTELIMME kummallekkin vieras-
ryhmälle Kieppiä; olivat kovasti ihastuneet 
paikan kokonaisuuteen sekä kuinka talkoilla 
saatu pienessä ajassa valmista sekä käytetty 

nykyaikasta tuotetta hyväksemme.
Heistäkin osa oli kulkenut joskus tämän piha-
piirin kautta, muistelivat reittiä Kotamajalle, 
mistä lähtee postipolku. Näytin heille sen 
alkua, sitten se muistui. Kun 4:n ryhmä lähti 
pois miehet lähtivät veneellä, ajatuksella että 
kun Kesänkijärveltä tarttui niin kyllä Kukas-
järvelläkin jotain saadaan(ei tarttunut mitään). 
Minä lähdin naisten oppaaksi, kun kävelivät 
Pyhäpurolle asti ja odottivat että miehet saa-
puvat Pyhäpuron risteykseen veneen reitiltä.
Kyllä näitten vieratten kanssa sai nauraa, ovat 
meille pitkäaikaisia tuttuja...

NÄITTEN tuttujen jälkeisenä päivänä 
teimme omankin retkemme, kaadoin puna-
multaa purkkiin pensseli mukaan lähdimme 
postipolkua  pitkin  kohti Pikkukukasta, 
laitoimme lisää punamultamaalia reitin puihin 
jotka olivat maalattu v. 2009 samanaikaisesti 
kun pitkospuu-urakka tehtiin, silloin saimme  
Luontokeskukselta luvan maalata parkkipai-
kan luota lähtevän pitkostuksen Pyhäpuron 
kautta Lapinkävijöiden mökeille menevän 
polun sekä  postipolun joka menee yhtyen 
Ketunlenkkiin.

KIIPESIMME pikku-Kukakselle, sää oli 
selkeäPpaljon näkyi tuntureita, maaruskaa 
siellä ja täällä. Puolukkaa oli tunturissa ei ala-
villa paikoilla. Soitimme meidän perhetutulle 
Saariselälle, olivat äänekoskelaiset bussilla 
ruskaretkellä siellä miltä sielläpäpin Lappia 
säätilanne näyttää: ollut liian hyvät ilmat Saa-
riselällä, niin paljon erilaista tekemistä, ettei 
meinaa mukana pysyä. Soitellaan illemmalla 
kun tämä vauhti rauhoittu, toivoi tuttumme. 
Polun varrelta otimme valokuvia, liitämme 
niitä mukaan. Laitoimme paikkoja siten että 
Kieppiin tulee meidän jälkeemme kolme 
ryhmää. Saimme kaikki mitä ajattelimmekin 
valmiiksi. Ryhmäämme kuului Lambergin 
Kaarina, Lehtosen  Mirja ja Lehtosen Jouko.
 
TEKSTI JOKE
KUVA MIRJA

Ruskamatkakalaiset ja
vieraat Kiepin maisemissa
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Koivu ja kuusi ovat kasvaneet toiisiinsa kiinni kahdesta kohdasta. Kesäaikaan yhdistel-
mästä löytyvät sekä koivunlehdet että kuusenneulaset.

Muutos hallitukseen: erovuoroiset olivat  
Riitta Mieskonen, Tero Alhonniemi,
Esa Oksjärvi ja Juha Sinivuori. Kolme 
ensimmäistä jatkavat hallituksessa,
Juha Sinivuoren tilalle valittiin Raimo 
Vuoristo Äänekoskelta. 
Varajäsenet  olivat Hannele Vaahtila, 
Liisa Tolvanen  ja  Raimo Vuoristo. 

Kaksi ensimmäistä jatkavat ja Raimo 
Vuoriston tilalle valittiin  Marja  Rauti-
ainen Äänekoskelta.

Hallitus päätti lopettaa  Angi Sherpan 
koulutustilin. Raimo Vuoristo on  
lopettanut tilin ja lähettänyt rahat
118,44 eur Lastensairaalan keräystilille.

Lapinkävijäyhdistys Kiehisen
syyskokouksen 2013 päätöksiä:

i i i i i i
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ENERGIAA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ

LUONTOA SÄÄSTÄEN

www.aane-energia.fi
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MUUTAMA vuosi sujahti, kun suunni-
teltiin Liisan ja Annelin kanssa Haltille 
könyämistä. Oltiin Hetta-Pallaksella  vael-
tamassa ja viriteltiin reissua siellä Namma-
lankurussa.

NOTTA, tuota 24.6. -13 ängettiin itsem-
me asuntoautoon, rinkkoineen päivineen 
ja täynnä aurinkoista mieltä sekä toivoa 
täynnä. Matka Kilpisjärvelle mentiin 
asvalttisaumojen rytkyttäessä autoa, niin 
ettei meinannut amalgaamit pysyä suus-
sa. Aurinko paistoi ja linnut lauloi, mutta 
Kilpisellä tuli vettä, kuin erään naisnimen 
ahterista. Pelättiin, että sataako koko reis-
sun ajan…Saa nähdä. 

KILPISJÄRVELLÄ oli säpinää ja Saana 
törötti ylväästi paikallaan omalla paikal-
laan heilumatta yhtään. Ostin uuden kartan, 
koska meinattiin hätätapauksessa tulla Nor-

jan kautta takaisin, joten kartta oli tarpeen. 
Paljon oli oikeasti sakkia, vaikka juhannus 
oli just” juotu” pois päiväjärjestyksestä. 
Yleensä hyttyset on hiljentänyt kylää 
pahimpaan hyttysaikaa juhannuksesta, 
heinäkuulle, mutta paskanlati. Ei, tuntu-
nut olevan hyttysiä kiusaksi asti vielä… 
Ajettiin vähän etelään päin ja lyötiin päät 
tyynyihin, että aamulla oltaisiin iskussa 
retkelle reippaalle.  Heräsin yöllä karseaan  
itikoiden ininään ja jumankeuta, nääs päi-
vää, niintä oli sata ainakin änkenyt jostain 
auton sisätiloihin ja vessassa oli melkoi-
nen show. Oli sitten kaikki Kilpisen itikat 
meidän auton paskahuusissa. Selvisi vasta 
aamulla, että olin unohtanut harmaavesi-
säiliön venttiilin auki ja itikat tuli putkea 
pitkin vessan viemäristä sisään…., kuka 
keksi hiilidioksidin? Tai, kuka juustopää 
jätti venttiilin auki?

Uuh, ihana soomalainen, Halti! 

Suomen lippu Suomen korkeimmalla paikalla



AAMU aurinkoinen  (25.06-13). Ihanaa,   
mikä keli aloitta vaellus. Shortseilla ja 
hihattomalla sai alkaa retken reippaan.  
Rinkat ei painaneet yhtään (vitsi)!  Kaikki,  
peliin ja matkalle kohti Saarijärveä. 

KAIKKI tietää miten reitti Haltille kulkee, 
mutta valotan jos joku ei tiedä. Saarijärvi-
Meeko-Kuonarjohka-Pitsusjärvi-Haltinma-
ja ja sama nurinperin (110 km). On siinä 
könttäämistä kerrakseen ja mentiin reitti 
viidellä yöpymisellä. Autiotuvilla oli hyvin 
tilaa, joten kannoin telttaa melko turhaan. 
Tulipahan kuntoa. Maisemat oli henkeä 
salpaavat ja varsinkin nousuissa se salpas 
hyvinkin.

HALTILLE könyttiin kauniissa  ja 
aurinkoisessa säässä. Huiputettiin onneksi 
samana päivänä, kun juurelle saavuttiin. 
Nousu olikin mielenkiintoinen, mutta 
ehjänä könyttiin huipulle. Pariskunta 

pohjanmaalta oli imuttelemassa laella, 
kun saavuttiin petille. Valokuvia otettiin ja 
oltiin onnellisia, että kaikki meni hyvin.

SEURAAVANA aamuna oli puurosumu, 
joten kannatti huiputtaa edellisenä päivänä.
Muutama huippuhetki matkamme varrelta, 
ettei totuus pääsisi unohtumaan. Anne-
lin vaelluskengät (Meindel). Sanoivat 
työsuhteen irti Haltilta alas tullessa. Koko 
pohjat irtosivat, kuin maitohampaat eka-
luokkalaiselta, joten ongelmia oli tiedossa 

ja Annelilta 
meni yöunet 
pohtiessaan 
paluumatkaa 
pelkillä antu-
reilla. No, hätä 
ei lue lakia, 
joten kaikki 
välineet käyt-
töön. Roudarin 
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Kihlaturistit Haltin huipulla

Sumuakin riitti matkalla



teippi, nippusiteet, irtohihnat, rautalanka, 
lasikuituteippi ja puukko. Kursittiin mein-
delit kasaan ja melkein joka tuvalla paikat-
tiin lisää. Lopulta kengät näyttivät loppuun 
ajetulta pyöreälamppuiselta ladalta, joka ei 
mene enää katsastuksesta lävitse. Onneksi 
kesti perille asti.

LIISA taas harjoitti kuviokelluntaa, kun 

lähdettiin menomatkalla Kuonarjohkalta, 
eteenpäin. Hän valitsi kapeimman kohdan 
”purosta” joka virtasi aika vuolaasti. Sattui 
olemaan myös syvin, mutta Petäjävetisellä 
päättäväisyydellä siitä yli, vaikka heittä-
mällä. Persushan siinä kastui, kun liukkat 
kivet teki vanhanaikaiset Liisalle. Rinkan 
sadesuojan täyttyi vedestä ja nousemi-
nen vaati pienen paniikkikohtauksen ja 
ei auttanut minun jumalaton huuto, että 
nouse nyt ylös siitä. Onneksi kesä kuivaa, 
minkä kastelee… Parilla sormihaavalla ja 
laastarilla matka jatkui leppoisasti. Tosin, 
Liisan pikkuvarvas sanoi työsuhteen irti 

jo alkumatkasta, joten kipuna kiivaana ja 
suruna sielussain, kuuntelin varpaan tilaa 
matkalla. Varpaasta tosin Petäjäveden 
sairaalassa amputoitiin kynsi heti kotiin 
palattuamme.

POROMIES ajoi porotokkaansa ennen 
Pitsusköngästä mönkiällään yli virran. 

 Kiehinen   9 

Pitsusköngäs vasemmalla, Haltin joen portaat oikella.

Huipulla! Liisa, Anneli ja Hessu.
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Emme olleet ikin ä nähneet, niin paljon 
poroja kerrallaan. Satoja poroja  ylitti virran 
ja me oltiin paraati paikalla katsomassa. 
Unohtumaton, näky kerrakseen. Pirusti po-
ron karvoja, kun ne ravisteli itsensä kuivaksi 
uituaan ylitse.
Meekolla oli Tsekkiläisiä poikia kaksi, kun 
raahauduttiin tulomatkalla sinne sateen 
saattamana. Pojat teki tilaa ja ystävällisesti 
olisivat menneet telttaan nukkumaan, kun 
tupaan tuli vanhempia rouvia, mutta sanoin, 
että kyllä me kaikki mahdutaan. Tarjosivat 
tsekkiläistä mustaherukkavodkaa lämmik-
keeksi ja vaihdettiin tunnin verran kuulu-
misia puolin ja toisin. Se isompi mörssäri 
kuorsasi koko yö ja ajattelin sitä heidän 
ehdottamaa yöpymistään teltassa ihan vaka-
vasti yön aikana.  Krooh ,phyy….. ZZZZ!

SAARIJÄRVELLE saapuessamme ajatel-
tiin, että autiotupa on pullollaan ja olihan 
se. Meitä ennen meni vanhempi pariskunta 
sinne ja kertoi, että sieltä Haltin suunnalta 
on tulossa tuvalle porukkaa. Tulee harmaa-
partanen ukko ja kaksi iäkkäämpää naista, 
joilla on ongelmia, Toisella tulehtuneen 
varpaansa kanssa ja toisella ”miinaanastu-
tuilla” kengillä . Nuoret reippaat miehet (6 
Kpl). Päättivät antaa meille tilaa ja men-
nä itse telttoihin nukkumaan. Saatiin siis 
paikka laverilta. Loistavia nuoria Suoma-
laisia miehiä. Kävimme heitä kiittämässä 
oikein kädestä pitäen. Mahtava juttu. Suomi 
nousee, jos nuoriso on tuollaista onneksi 
suuremmaksi osaksi.

LOPUKSI: Maasto käsivarressa on sateella 
aina haastava. Reitti Haltille, siis vakio reitti 
on paljon kuljettu ja ajoittain ruuhkainen. 
Maisemat mahtavat.
Kiitos ja kumarrus Suomen mahtavalle ja 
kauniille Lapille, sekä mukaville kanssa 
kulkijoille. Kiitos,  Annelille ja Liisalle mat-
kaseurasta. Ehkä ensivuonna Kebnekaiselle.

Kiehisille hyvää tulevaa talvea!

T: Harmaapartainen
Ukko alias Wonder alias

HEIKKI HAIMAKAINEN

Saana näkyy kauas...
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VIIKON 37 viettivät Ruotsin ja Norjan tun-
tureilla Inkeri, Riitta ja Raija. Keräilyajon 
jälkeen saavuimme Kilpisjärvelle, missä ma-
joituimme Arctic Polariin. Totutteluna kapu-
simme Saanan rinteitä pitkospuita ja portaita 
pitkin. Täydensimme vielä varastoja paikan 
päällä kaupassa, josta Inkeri ja Riitta löysivät 
vaellukselle verkkopaidat. Olivat kuulemma 
tosi hyvät.

AAMULLA sitten starttasimme kohti Norjaa. 
Tullilta saimme avaimet mökkeihin. Ja sitten 
kohti Signadalenia. Auto jätettiin parkkiin ja 
sitten alkoi nousu kohti Gappon majoja. Sää 
oli otollinen ja ruska aluillaan. Paras viitoit-
ti vasemmalla koko ajan matkaamme kohti 
majoja. Matkalla ihailimme ruskan värejä ja 
lukuisia pieniä ja vähän isompiakin vesiputo-
uksia ja jokia. Matkaa Gapolle on kuitenkin 
melkoisesti ja nousua melkein koko matkan. 

Jokseenkin väsyneinä saavuimme majoille ja 
majoituimme vanhempaan tupaan. Tupa on 
siisti ja hyväkuntoinen. Ruokailun jälkeen le-
volle. Saimme pitää koko tuvan itsellämme, 
toisella tuvalla oli muita retkeilijöitä.

AAMUTOIMIEN jälkeen lukitsimme tu-
van ja aloitimme patikoinnin kohti Ruotsia 
ja Pältsan tupaa. Päivä oli lämmin ja aurin-
koinen. Matkaa oli mukava taivaltaa pitkin 
harjannetta. Maisemat olivat mahtavia ja 
näkyvyyttä kauas. Matkalla säikytimme len-
toon kiirunoita ja riekkoja. Vesi oli matalal-
la, vähissä. Pältsan tupa on korkeatasoinen ja 
myös melko kallis. Siellä on valvoja paikalla 
– Vaasan seudulta. Valvoja lämmitti saunan ja 
pääsimme peseytymäänkin kunnolla kesken 
vaelluksen. Ennätimme vielä tehdä retken 
läheisille upeille putouksille, missä etsimme 
kylpevää neitoa. Siellä se on. Riitta sen löysi.

RUOTSIN JA NORJAN
TUNTUREILLA
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Hyvin nukutun yön jälkeen läksimme koh-
ti Rostaa. Sää oli aamusta sumuinen, mutta 
selkeni nopeasti. Riitta palasi mutkan kautta 
Pältsan tuvalle ja Inkerin kanssa jatkoimme 
matkaa. Joskus puolen välin jälkeen laitoim-
me leirin pystyyn pienen joen rannalle. Lai-
toimme trangialla ruokaa ja totesimme, että 
nyt sitä taas muistaa, miksi tänne pitää tulla 
aina vain uudestaan. Ilta oli lämmin ja aurin-
koinen.

SEURAAVANA aamuna heräsimme satee-
seen ja tuuleen. Uusi telttani ei pidäkään vettä 
kunnolla. Myös makuupussit olivat hieman 
märkiä. Aamupuuron jälkeen pakkasimme 
leirin taas rinkkoihin ja jatkoimme matkaa. 
Sade hellitti pian ja päivästä tuli oikein mu-
kava. Vähän ennen Rostan tupaa pitää ylittää 
kuohuva joki. Sillalle kiivetään tikapuita ja 
silta on niin ylhäällä, etteivät tulvavedetkään 
sitä vie. Rostalla saimme kaikki kamppeet 
mukavasti kuivamaan. Kolmesta tuvasta 
saimme pitää yhden pelkästään itsellämme. 
Myös Riitta saapui Pältsalta. Tuvalla saimme 
naapureista vieraitakin, aina Sveitsistä asti. 
Rostan tupa oli siisti ja tosi hyvässä kunnossa. 
Oli oikein mukava yöpyä ja olisi siellä voinut 

viettää aikaa enemmänkin.

AAMULLA taas jatkoimme matkaa koh-
ti Gappoa. Alkumatka oli mukaa patikointia 
melko tasaista tai pientä nousevaa maastoa 
pitkin. Maisemat olivat upeita, jylhiä. Saa-
vuimme laakson perälle ja ihmettelimme, 
missä on se satula, joka meidän pitäisi ylittää. 
Löytyihän se ihan helposti. Maasto muuttui 
kiviseksi ja nousimme seinämää pitkin pa-
himmillaan noin 80 asteen kulmassa ylös. 
Ylhäällä olimmekin sitten noin tuhannen 
metrin korkeudessa. Hetken kuluttua Rostan 
tuvalta lähtenyt norjalaisten ryhmä ohitti mei-
dät. Heillä oli huomattavasti nopeampi vauhti 
kuin meillä. Tarkoituksemme oli yöpyä vie-
lä kerran ennen Gappoa, mutta leiripaikkaa 
ei vain tällä välillä löydy, joten taivalsimme 
perille asti. Nyt matkaa tuli 20 kilometriä ja 
päivä oli näin tosi rankka. Tuvalla syönnin 
jälkeen kuitenkin olo jo parani. Nyt molem-
mat tuvat olivat täpötäysiä. Yövyimme nyt 
norjalaisten kanssa uudessa mökissä.

PÄÄTIMME viettää Gapolla vielä yhden 
yön. Seuraavana päivänä Riitta lähti yrittä-
mään Parakselle, Inkeri kuvausreissulle ja 
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minä vietin melkeinpä tuvassa sen päivän. 
Lepo oli tarpeen, kun koko matkan oli yskinyt 
ja vähän sairastanut.

VIELÄ kerran kamppeet rinkkaan ja matkal-
le. Nyt matka oli helpompi, olihan se alamä-
keä koko matkan. Signadalenista ajoimme 
Skibotteniin pikaruualle ja nostamaan vähän 
Norjan kruunuja yöpymismaksuja varten. 
Kilpisjärvellä Arctic Polarilla pääsimme sau-

naan ja Kilpishotellilla valmiiseen ruokapöy-
tään. 

INKERIN ja minun tavoitteena oli noukkia 
puolukoita ja variksenmarjoja, joten suun-
tasimme matkamme Kiepille. Mennessä jo 
huomasimme, että marjoja ei ole. Vietimme 
kuitenkin päivän Kiepillä. Inkeri ja Riitta Kä-
vivät Aakenuksella ja minä vietin päivän Kie-
pillä muiden kiehisten kanssa.

TÄMÄ vaellus oli minulle tavallaan nostal-
ginen. Olinhan tehnyt kauan sitten ensimmäi-
sen vaellukseni Kiehisten kanssa juuri Sig-
nadalenista Gappoon ja Parakselle ja käynyt 
myös Moskugaissella. Silloin ruskaretkemme 
muuttui hangessa kävelyksi, nyt meitä suosi 
lämmin ja aurinkoinen syyssää. Silloin mei-
tä kulki Kahlevin perässä neljä - Riitta Roth, 
Leena Kuvaja, Paavo Turunen ja minä. Ehkä 
seuraavaan kertaan ei kulu yhtä kauan ennen 
kuin olen taas Norjan tuntureilla.

TEKSTI RAIJA TOLVANEN
KUVAT INKERI KILPELÄINEN
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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 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.

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 helmi-maaliskuussa 2014. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 20. 2. 2014 mennessä.

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 93  -   4/2013

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2013
Pohjolainen Hannu  Laukaa
Tolvanen Raija  Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Raimo Vuoristo  Äänekoski 
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, 
Tolvanen Liisa Jyväskylä ja Marja 
Rautiainen Äänekoski

PUHEENJOHTAJA:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191, 41360 Valkola
puh.  050-3555052 
hannupohjolainen@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, Hämeentie 7,
44100 Äänekoski
puh 040-5545875
airi.parantainen@pp2inet.fi

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

MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Pohjolainen Hannu puh. 050-355 5052
Heikki Haimakainen puh. 044-5709055
Raija Tolvanen puh. 040-728 4515
Jouko Lehtonen puh. 040-500 7456
Raimo Vuoristo puh. 040-500020

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

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Verkkosivut
http://www.kiehiset.fi/



Matkapalvelut ja tilausajot luotettavasti ja laa-
dukkaasti!

• tilausajot ammattitaidolla
• matkatoimistopalvelut ja matkapaketit
• ryhmämatkat toiveiden mukaan 
• lomamatkat Eurooppaan ja etelän lämpöön

Kauttamme myös majoitusvaraukset, juna, 
laiva- ja lentoliput sekä Venäjän viisumit. 
Osasta matkoistamme  S-Etukortilla Bonusta. 

Puhelujen hinnat kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

MATKAT p. 0201 303 303 | matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 
BUSSIT p. 0201 303 329 | bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 

www.pohjolanmatka.fi 


	kiehisnetti 10
	kiehisnetti 11
	kiehisnetti 12
	kiehisnetti 13
	kiehisnetti 14
	kiehisnetti 15
	kiehisnetti 16
	kiehisnetti 1
	kiehisnetti 2
	kiehisnetti 3
	kiehisnetti 4
	kiehisnetti 5
	kiehisnetti 6
	kiehisnetti 7
	kiehisnetti 8
	kiehisnetti 9

