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RuskaretkiExtra!RuskaretkiExtra!
Edessä Kirsti Lahtinen, Ritva Rossi, Eeva Hakola, takana Raija Palomäki, Mirja Lehtinen, 
Seppo Taipale, Anneli Taipale ja  Tuovi Vesterinen poseeraavat Sevettijärven ruskassa. Kuva 
Joke Lehtonen.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HYVÄÄ talvenalkua jäsenille, sekä kaikille 
alan harrastajille. Vuosi tekee loppuaan kun 
kiehisten lehteä 2008/4 valmistellaan.

Kulunut vuosi ollut harvinaisen kostea, joulu-
kuun ollessa aluillaan järvien vedenkorkeudet 
ovat kevään kanssa samoissa korkeusluke-
missa.

Kulunut vuosi mennyt melkein suunnitelmien 
mukaisest. Jäsenet ovat osallistuneet kiitettä-
västi järjestettyihin tapahtumiin, vielä vuoden 
viimeiseenkin reissuun (Kaamoshiihto) on 
hyvin lähtijöitä. 

❅
On meillä suruakin ollut matkassa.
Ahkeria jäseniä poistunut riveistämme, toivon 
heidän omaisilleen ja ystävilleenavaan työhön 
ja toimintoihin. 

Kaikki mitä olimme suunnitelleet, ei ole 
toteutunut. Pitkospuitten teko Kukasjärvellä 
jatkuu kesällä 2009 ajatuksella että teemme 
uutta kulkureittiä noin 80 metriä. Saimme 
Helsingin lapinkävijöiltä karttaluonnoksen 
jossa on (olisiko kaupan yhteydessä laadittu) 
reitti Pyhäjärven parkkialue välille Pyhäpuron 
silta. Kävimme talkoiden yhteydessä myöskin 
katsomassa samaa reittivaihtoehtoa, totesim-
me silloin ja myöskin hallituksen kokoukses-
sa tämän ratkaisun hyväksi.

Nyt suunnitelma on edennyt niin, että 
hankimme puut tälle 80 metrille ja teemme 
kesällä talkoiden yhteydessä yhdessä muitten 
lapinkävijöiden kanssa. Helsinkiläiset ovat 

lupautuneet mukaan, sekä osallistumaan 
osaltaan kustannuksiin.

Myöskin muille yhdistyksille ja Kittilän kun-
nan kanssa ollaa oltu yhteydessä. Karttaluon-
noksen mukaan koko uusittava
pitkospuumatka olisi 200 metriä, josta nyt 
kesällä korjasimme 120 metriä. Tämä kulku-
osuus uusitaan tulevina vuosina.

❅
Tulevana vuotena yhdityksemme on toimi-
nut 25 vuotta. Äänekoskella 08. 02. 1984 
klo 19.00 alkoi Ammatikoulun Auditoriossa 
perustamiskokous, silloin nimeksi tuli Ala-
Keiteleen Lapinkävijäinyhdistys Kiehiset. 
Kokouksessa oli läsnä 45 henkilöä.
Kokous valitsi ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi Kalevi Lehtisen, varapuheenjohtajaksi 
Liisa Silenin. Hallituksen jäsenet olivat Aimo 
Hakola, Alpo Havu, Antero Hukari, Hilja 
Kautto, Veijo Kivistö, Veli Rytkönen, Tauno 
Telaranta, Tuomo Tikkanen, Kari Varis, Rai-
mo Vuoristo. Varajäseniksi tulivat Ansa Hä-
mäläinen, Hannu Kautto Ja Irene Raatikainen. 

❅
Tämä nykyinen hallitus keskusteli että 25-
vuotisjuhlan ajankohta olisi Talkoo-Kihaus 
elokuun alussa 2009. Seuraavassa lehdessä 
asiasta enemmän.

❅
Hyvää joulunodotuksen aikaa. Ollaan kiltin 
näköisiä!
Sekä Hyvää Tulevaa Vuotta 2009
Jouluterveisin

Jouko 

Kiitän
Kiehisten hallitusta valinnasta ja syyskokouksen jäseniä kannatuksesta minun valinnastani 
Vuoden 2008 Kiehiseksi. Valinta oli minulle yllätys, sillä en koe tehneeni mitään erityistä. 

Omasta mielestäni merkittävää on, että Kiehisten jäsenenä tulee tänä vuonna 20 vuotta.

Kaarina Lamberg
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Yleisen kokouksen päätöksiä

Hallitus vuodelle 2009 
pj Jouko Lehtonen, varapj Raija Tolvanen

Jäsenet Tero Alhonniemi, Senja Hokkanen, Suolahti  (uusi), Heikki Hämäläinen, Tikka-
koski (uusi), Keijo Kautto, Kirsti Lahtinen, Äänekoski (uusi), Kaarina Lamberg, Riitta 

Mieskonen, Hannu pohjolainen, Ritva Rossi, Juha Sinivuori.
Varajäsenet Hannele Vaahtila ja Liisa Tolvanen.

Sihteeri Pirjo Hytönen.
Hallituksesta jäivät pois Pirjo Matilainen, Liisa Mäkinen ja Erkki Hilska.

Kiehisten toimintaa vuonna 2009

✍ KUUTAMOHIIHTO Äänekoskella 22.02 2009 Risusaareen klo 14.00---20.00
mehutarjoilua ja makkaran myyntiä

✍ KEVÄTKOKOUS maalis/huhtikuussa, aika ja paikka avoin

✍ Hiihtomatkat KILPISJÄRVELLE: viikko 16 (10.04-18.04.2009) ja viikko 19 
(02.05-10.05. 2009) tiedustelut ja imottautumiset Kalevi Lehtinen puh 0505446033 Jouko 
Lehtonen puh 0405007456.  Ilmottauduttava helmikuun loppuun mennessä. 

✍ PERHELEIRI Kiepissä kesäkuun 1. viikolla.
Tiedustelu ja ilmottautuminen Jouko Lehtonen 0405007456

✍ Helatorstain aikaan MATKA VIROON
Tiedustelut Raija Tolvanen puh 0407284515

✍ PYÖRÄILLEN EESTISSÄ 04.07.-10.07.--2009
Asiasta tiedottaa tarkemmin Eeva-liisa Koistinen kiehisessä

✍ TALKOO-KIHAUS Kiepissä 05.08-09.08 2009 ilmottautumiset Hannu pohjolainen 
puh 050 3555052 ja Jouko Lehtonen 0405007456

✍ RUSKARETKET viikolla 38 Saariselkä Kiilopää Tiedustelut ilmottautuminen Raija 
Tolvanen puh 0407284505 ja Jouko Lehtonen 0405007456

✍ KAAMOSHIIHTO Äkäslompolossa Uudenvuoden aikaan, päivämäärät tiodotetaan 
myöhemmin

✍ PERUN MATKA vuoden lopulla
Tiedustelut ja ilmottautumiset Raija Tolvanen puh 040-7284515
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TAPAHTUMIA, MATKOJA, KOMMENTTEJA...                             

Peruun!
PERUN matkan valmiselu jatkuu. Lähdemme 
matkaan marraskuun puolessa välissä ja viivym-
me noin kolme viikkoa. Aikataulu tarkentuu, kun 
saamme varmistettua lennot.
Alustava ohjelma olisi tällainen:
- Lento Peruun Limaan, jossa vietetään yksi yö
- lento Cuzcoon, joka on inkojen imperiumin 
pääkaupunki. Illaksi ajamme yöpymään laaksoon 
korkeaan ilmanalaan totuttautumisen vuoksi. 

- Aamujunalla matka jatkuu läpi upeiden maise-
mien kohti muinaista linnoituskaupunki Macchu 
Picchua, joka on säilynyt hämmästyttävän hyvin. 
- noustaan vuorelle bussilla - pieni kävelymatka 
perille rauniokaupunkiin
- yöksi palataan vuoren juurella sijaitsevaan 
hotelliin.
- Tämän jälkeen lähdetään viiden päivän pati-
kointimnatkalle, eli inkatrailille Perun huikeissa 
maisemissa
- Inkatrailin jälkeen palataan takaisin Cuzcoon, 

Kilpisjärvelle huhtikuussa
10. – 18.04.2009 Haltinmaan hyvässä hoidossa 
(aamiainen ja päivällinen). Majoitus mökeissä 
joissa kaksi kahden hengen huonetta, oleskelu-
huone, sauna, suihku, erillinen wc, minikeittiö, 
takka, TV ja vaatteiden kuivaus. Tilausajokulje-
tus tasokkaalla turistibussilla Helsinki – Tampere 
– Jyväskylä – Äänekoski - Kilpis. Opastetut 
päiväretket: Jouko ja Juhani.  Hinta k-s seudulta 
470 € ja Hki-Tpere seudulta 495 €.

Mikäli halukkuutta käymme Skibotn´issa.
 Lähtö illalla pe10.04. ja paluu lähtö aamulla la 
18.04.
Ilmoittautumiset: Kiehisten pj. Jouko Leh-
tonen p. 040-5007456 tai Stoyn pj.  Kalevi 
Lehtinen p.  050 5446033 tai stoy@suomi24.fi
Varmista mahdollisimman pian – paikkoja vielä 
jonkin verran!                                  

Kilpisjärvelle toukokuussa
2. – 10.05.2009  Majoitus ja puolihoito kuten 
edellä. Tilausajokuljetus tasokkaalla turistibus-
silla (Helsinki – Tampere – Jyväskylä – Ääne-
koski - Kilpis). Opastetut päiväretket: Juhani  
ja Kahlevi.  Mahdollisuus Vain kaksi kalaa 
pilkkikisaan,  ja  ”kuninkuusravihiihtoon”  sekä 
naamiaisiin MUKIKERON parketilla.

Lähtö illalla la 2.05. ja paluu lähtö aamulla 
su10.05.

 Mikäli halukkuutta:  käymme  Skibotn ´issa.
Paikkoja vielä vapaana! Ilmoittautumiset  Kah-
leville  050 5446033. Yhdistyksen sähköposti-
osoite stoy@suomi24.fi 

Varmista mahdollisimman pian!

HAUSKOJA RETKIÄ LAPIN TUNTUREILLA 
– Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry.
–Suomen Tunturiretkeilyn Oppaat ja Ystävät ry.  
Suomen Ladun jäsenyhdistys                                                                                
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yövytään kaupungissa ja tutustutaan sen kaunii-
seen arkkitehtuuriin.
- Tämän jälkeen matkataan junalla kohti Titicaca-
järveä, joka yhdistää Perun ja Bolivian. Titicacan 
alue on täynnä legendoja, pyhiä paikkoja ja histo-
riaa, sillä ikiaikaisia perinteitä ja elämänmuotoa 
jatketaan edelleen tällä alueella.
- Titicacalla vietetään kolme yötä
- Lopuksi lennetään takaisin Limaan ja sieltä 
kohti Suomea.
Ohjelma tarkentuu koko ajan. Ilmoittautuneita 

on tullut jo mukavasti, mutta vieläkin mahtuu 
mukaan. Sittemmin voi kysellä vain peruutus-
paikkoja, mikäli niitä ilmaantuu.
Matkan hina tarkentuu myös ensi vuoden 
alkupuolella. Ilmoittautuneille laitan tietoja 
useammin sähköpostilla, joten ilmoittakaa myös 
sähköpostiosoitteenne. Kirjekin kulkee, jos säh-
köpostiosoitetta ei ole.
Lisätietoja Raija Tolvanen, puh. 040-728 4515 
tai raija.tolvanen(at)kolumbus.fi 
Tervetulos mukaan matkalle!

UUTTA!       UUTTA!      UUTTA!

PYÖRÄRETKI  LÄNSI-VIROON

Lähde ohjatulle pyöröretkelle Länsi-Viroon 
ensi kesänä 4. – 10.7.
Teemme tämän retken paikallisen oppaan 
ohjaamana. Tutustumme paikkakuntien ja 
paikallisiin nähtävyyksiin. Mukana kulkee 
koko ajan opas huoltoauton kanssa. Myös 
tavarat kulkevat huoltoautossa ja me voimme 
keskittyä pyöräilemiseen. Päivämatkat vaih-
televat 60 – 85 km. Vauhti ei ole kilpavauhtia 
ja ennätämme hyvin katsella maisemia ja 
nauttia mukavasta yhdessäolosta.

Lähdemme Jyväskylästä linja-autolla, joka 
ottaa mukaansa myös omat pyörät. Mukaan 
mahtuu 20 pyörää ja pyöräilijää. 
Matkan hinta on 510 euroa ja se sisältää 
linja-automatkat, Suomessa ja kuljetuk-
set Virossa, laivaliput Helsinki – Tallinna 
– Helsinki, majoitukset hotelleissa/vierasta-
loissa 2 – 4 hh, ruokailut kolmesti päivässä ja 
juomaveden, huoltoauton ja oppaan palvelut, 
saunat ,todistuksen retkestä.
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan seuraavassa 
Kiehiset-lehdessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Eeva-Liisa 
Koistinen, puh. 050-918 2638.

Ennakkomaksu 60 euroa 15.4.2009 men-
nessä Kiehisten tilille 800014-01256905. 
Loppuhinta 450 euroa tilille 111135-19128 
Rene Meimer 30.5.2009 mennessä.

Mielenkiintoinen matka Viroon 
Otepäähän Pyhäjärven kylpylään

Matka tehdään perinteisesti heltorstain tienoilla, 
eli ensi vuonna 21. - 24.5.2009. Matkalle mahtuu 

30 ensiksi ilmoittautunutta.
Matkan hinta on 300 euroa, mikä edellyttää, että 

mukaan lähgee vähintään 26 henkilöä.
Hinta sisältää, bussikuljetukset, laivamatkat 

kansipaikoin Helsinki - Tallinna - Helsinki Siljan 
nopeilla aluksilla, majoitus Pyhäjärven kylpylässä 
2 hengen huoneissa, aamiaiset kylpylässä, aamus-

auna ja -uinti.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 85 euroa.

Alustava ohjelma - tarkentuu syöhemmin:
to 21.5. lähtö aikaisin aamulla Äänekoskelta
laiva lähtee10.30 Helsngistä ja on Tallinnassa 
12.30 ajo Tarton kautta Pyhäjärvelle. Tartossa 

pysähtyminen
pe 22.5 Toiveiden mukaan hoitoja kylpylässä, ul-
koilua, pieni vaellus Otepään upeissa maisemissa

la 23.5. Samoin kuin perjantaina
mahdollisuus myös tutustua Sangaisten linnaan

su 24.5. paluu viljnadin kautta
laiva lähtee 17.30 ja on Helsingissä 19.30, ajo 

takaisin Keski-Suomeen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Raija Tolvasel-
le, puh. 040-728 4515 tai sähköpostilla raija.

tolvanen(at)kolumbus.fi .
Lähde mukaan, nopeimmat mahtuvat!
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Rinkan kanssa tunturissa kulkenut tietää, 
että jokainen vaellus on ainutkertainen 
ja yllätyksellinenkin, vaikka kuinka olisi 

etukäteen suunnitellut ja vaikka jotakin maas-
tostakin tietäisi. Luonto on sellainen, että se 
jaksaa yllättää. Tämän saivat kuusi kiehisnaista 
taas kerran kokea, kun he syyskuun kolmannel-
la viikolla kulkivat Itä-Lapissa Pulmankijärvel-
tä Sevettijärvelle noin 70 kilometrin reitin.
”Minä otan nyt kerrankin kumisaappaat vael-
lusjalkineiksi, kun siellä kuitenki sataa koko 
ajan”, ilmoitti helsinkiläinen Ritva Remes jo 
etukäteen.

Kun hän sitten kulki melkein joka päivä au-
ringonpaisteessa ja tauoilla tuuletteli hionneita 
jalkojaan, kirposi toisenlainen kommentti.

”Pitipäs ottaa nämä saappaat. Eihän näistä ole 
kuin vaivaa. Nilkkakaan ei saa mitään tukea ja 
hölskyvät kaiken aikaa.”
Ritvan lisäksi Raija Tolvasen vetämässä 
joukossa kulkivat Pirkko Rahinantti Jyväs-
kylän maalaiskunnan Palokasta, äiti Minna 
Hänninen ja tytär Taija Liimatainen Äänekos-
kelta sekä Leila Välkevirta Vantaalta. Aikaa 
käytettiin täysi viikko, koska oli päätetty kulkea 

kiirehtimättä satoi tai paistoi. Pimenevät illat on 
syytä ottaa syksyllä huomioon. Sitä paitsi sekä 
Minna että 12-vuotias Taija olivat ensikertalai-
sia.

Päivä paistoi,
kuu kumotti
Päätös kulkutahdista osoittautui oikeammaksi 
kuin etukäteen arvattiinkaan. Luonto järjesti 
mieluisan yllätyksen: aurinko paistoi miltei 
yhtä mittaa paria pilvipoutaista jaksoa lukuun-
ottamatta, sadevaatteita ei tarvittu ja maisemis-
sa riitti katsomista, jopa niin, että Minna totesi 
komeimmilla paljakoilla: ”Apua, täähän ihan 
ahistaa! Joka suunnalla on aina vain avaraa eikä 
loppua näy missään.”

Eikä siinä kaikki.
Mitä taivaan merkkejä lie Helsingin yliopiston 

perinneallakassa tuolle viikolle merkitty, mutta 
heti ensimmäisenä iltana tuli toinen ”valoilmiö” 
– täysinäinen, keltainen kuu mollotti taivaal-
la kuin parhaissa postikorteissa konsanaan. 
Melkein joutui omaa varjoaan pelästymään, 
kun puska-asioilla yöllä kävi. Eikä puhettakaan, 
että otsalla olevaa lamppua olisi tarvinnut, kun 
”pihalampussa” oli niin kirkas valo.

Aurinko paistoi päivällä Aurinko paistoi päivällä 
– täysikuu kumotti yöllä– täysikuu kumotti yöllä

Vaellus alkupuolellaan. Taija vetää joukkoa vaaran rinnettä ylös, Ritva Remes toimii 
häntäpään vahtina.
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Viidessä tuvassa
hyvät tukikohdat
Viime vuoden syyskuussa 
kokoonpanoltaan miltei sama 
joukko vaelsi Sevetin maisemissa 
muutaman vuoden ikäisen Saa-
men polun ja tykästyi näkymiin 
niin, että päätti lähteä sinne 
uudelleen. Halusimme katsastaa, 
millaisessa kunnossa on nykyään 
alueen vanhin polku, joka on 
jollain tavalla merkittynäkin ollut 
olemassa ainakin 1970- ja 1980-
luvuilta asti.

Tiedustelut, toisten kokemukset 
ja uusimpien karttojen merkit 
kertoivat, että vanhaan verrattuna 
Pulmankijoen ylitse oli rakennet-
tu silta, tupaverkkoa oli tihen-
netty ja ”merkkikielikin” uusittu 
nykyaikaiseksi eli maalatuin päin 
varustetut pienet puiset paalut 
ohjasivat kiitettävästi kulkua.

Aivan vanhoilla sijoillaankaan 
polku ei joka kohdin kulje.

Kahlatakaan ei enää juuurikaan 
tarvitse, sillä Näätämöjoen yli 
pääsee siltaa pitkin ja Silisjoen 
voi syvimmästä kohtaa ylittää 
venelossilla.

Reitillä on viisin tupaa, kaikki 
pienenpuoleisia, mutta hyvin 
toimivia, pohjoisesta päin lue-
tellen Tsuomasvarri, Tsaarajärvi, 
Huikkimajoki, Iisakkijärvi ja 
Opukasjärvi. Kahta ensimmäistä 
on viime vuosina remontoitu ja se 
näkyy tason nousuna. Tsuomas-
varrissa on jopa sekä ulkohuussi 
että sisähuussi eli ekokäymälä.

Tupavälit sopivia
päivätaipaleiksi
Tupien välit ovat vain vähän toistakymmentä 
kilometriä, maastossa jalkakilometrejä toki 
kertyy himpun enemmän Haluttaessa tupien 
välit ovat siis varsin sopivia päivämatkoiksi 
ainakin syksyllä. Kesän valoisina aikoina 
hyväkuntoinen voi kävellä vaikka parikin väliä 
yhteen menoon.

Maasto on itäisen Lapin tapaan 
matalahkoa, loivapiirteistä, 
vailla suuria huippuja, osin pal-
jakkaakin, mutta Sevetin päässä 
jo kunnon metsää. Varsinaista 
rakkaa ei ole ollenkaan, kivikoi-
ta kylläkin. Suon lämpäreitä on, 
kuten aina, jotkut niistä ylityk-
sissään harkintaakin vaativia, 
mutta eivät pahoja.

Me otimme viimevuotiseen 
tapaan majapaikaksi Sanilan 
porotilan. Saimme sieltä kuskin 
ajamaan meidät lauantaina 
iltapäivällä Näätämön ja Norjan 
puolen kautta Nuorgamiin ja 
sieltä alas Pulmankijoen var-
teen. Halusimme ensin nukkua 
Sanilassa pois väsymyksen, 
jota oli kertynyt noin 15 tunnin 
pohjoiseen ajon aikana ja tehdä 
viimeiset varustetsekkaukset.

Ensimmäinen yö
varvikossa lammella
Tarkoitus oli kauniissa auringon-
paisteessa nousta alkuillasta sen 
verran Pulmankijoen varresta 
ylös, että saattoi sanoa vaelluk-
sen alkaneen. Mutta kun vaaran 
rinnettä noustessa ei löytynyt-
kään nopeasti paria sellaista 
teltan paikkaa, jossa olisi ollut 
juomavettä lähellä, jouduimme 
kulkemana muutaman kunnon 
kilometrin. Teltat nousivat 
pienelle ylängölle varvikkoon 
ja vesi haettiin hieman vaival-
loisesti jonkin matkan päästä 
soisesta lammesta.

Sunnuntaina sitten varsi-
naisesti aloitimme, kuljimme 

nautiskellen puurajaa seuraillen. Matkalla 
sivusimme muutaman kilometrin verran Norjaa 
vasten olevaa valtakunnan rajaa, joka on sa-
malla poroaita. Sen vierestä löytyi pienen joen 
varresta myös hyvä päiväruoan tekopaikka, 
tasaisia kiviä oli tarjolla pöydiksi.

Tsuomasvarrin kämpällä olimmekin hyvissä 
ajoin. Minna ja Taija mahtuivat vielä tupaan, 
muut pystyttivät telttansa. Ja taas ilmaantui 

Tsaarajärven tupaa 
lähestyttäessä kohdattiin 
laajalla alueella toukkien 
syömiä koivuja

Vaikka reitti on hyvin 
merkitty, karttaa katsot-
tiin usein ja uteliaasti. 
Tässä Pirkko ja Minna.
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kuu-ukko meitä tutkailemaan, kun iltanuotion 
viimeinenkin kipinä hiipui pimeään.

Yö ei ollut kylmä mutta ei lämminkään: teltan 
pinnassa oli aamulla kauttaaltaan jäähile, joka 
auringon noustessa kuitenkin nopeasti suli vesi-
pisaroiksi. Ne taas puolestaan aiheuttivat teltan 
luutuamista sekä sisältä että ulkoa, jos ei vettä 
halunnut telttapussissaan kantaa. Jäätä oli teltan 
päällä siitä lähtien jokaisena aamuna.

Veden niukkuutta
tasaisella ylängöllä
Tsuomasvarrin jälkeen jatkoimme maanantaina 
Tsaarajärvelle. Sinne kulkiessamme nousimme 
avaraan paljakkaan, ehkä paremminkin laajalle 
ylängölle, jota riitti koko iltapäiväksi. Itäinen 
Lappi näytti parastaan: isoja järviä, pieniä lam-
pia, isoja kivenlohkareita siellä täällä maiseman 
komistuksena mutta puita ei enää ollenkaan, 
varvikkoa ja puskia vain.
Yksi pulmakin alkoi ilmetä. Vaikka vettä näkyi 
suorastaan valtavasti isossa maisemassa, polun 
tienoilla ei ollut edes purosia ja juomakelpoises-
ta vedestä alkoi olla pulaa. Onneksi löysimme 
polulta hieman syrjään mentyämme pienen 
lammen, josta sai kunnon vettä.

Toukkien syömät
koivikot pysäyttivät
Upeaa Tsaarajärveä lähestyttäessä laskeudutaaa 
pohjoisesta tultaessa hieman alemmas. Silloin 
tulee eteen rujo näky. Toukat ovat syöneet 

komean ja tiheän Lapin koivikon; vain harmaan 
ja valkean väriset rungot törröttävät laajoina 
alueina polun kahta puolen.
Itse tupa oli uusittu – viime vuonna, saimme 
myöhemmin vastaan osuneilta metsähallituksen 
miehiltä kuulla – vaikkakin vanhoille sijoilleen 
. Tuvalla jäi pitkää iltaa vielä istuttavaksi ja 
paikkojen katselemiseen.

Näin sitten kuljimme tiistaina Huikkimajo-
en kämpällle, jossa oltiin jo metsäisemmällä 
alueella. Huikkimassa jäi aikaa nuotiolla 
istuskelemiseenkin. Siellä saimme nauttia met-
sähallituksen miesten nuotiolla lämmitttämän 
ison vesikattilan annista ja kuulla kaikenlaista 
mukavaa ja hyödyllistä alueen huollosta, tuvista 
ja sattumuksista. Kuulimmepa yhdelle miehelle 
edellispäivänä sattuneesta mönkijäonnettomuu-
destakin. Mies oli jouduttu viemään Sevettiin ja 
edelleen Ivaloon sairaalaan. Jäljelle jääneillä oli 
oma, iso telttansa rantapusikossa.
Pari muuta vaeltajaakin yöpyi tuvassa Minnan 
ja Taijan kanssa. Toinen miehistä oli saanut 
komeasti kalaakin lähijärvestä.

Saksalaismies
epäili veden laatua
Huikkimasta käveltiin Iisakkijärvelle keskiviik-
kona ja me, jotka olimme olleet viime syksyn 
vaelluksella, kohtasimme nyt myös Saamen 
polkuun kuuluvan tutun kämpän.
Kun aurinkoisuus yhä vain suosi, päätimme 
ottaa siitä ilon irti ja jäimmekin järvimaisemaan 

Silisjoki ylitettiin sutjakasti venelossilla. 
Tössö vasemmalta Raija, Minna ja Ritva 
vuorossa.

Ritva aamupuuhissa teltalla.
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ruskaa ihailemaan. Ritva ja Pirkko kiersivät pit-
källe yhteen niemeen uimaan; ruokaakin tehtiin 
tuvan kaasuilla, kun sisätiloihin ei illan mittaan 
muita kuulunut.
Iisakkijärveltä ei ole kuin kuutisen kilometriä 
Opukasjärven tuvalle. Torstaina saavuimme 
sinne ja rupesimme taas fundeeraamaan, että 
mikäs kiire meillä on, jäädään tänne, vaikka 
oli vasta iltapäivä. Vaihtoehtona olisi ollut jat-
kaminen muutaman kilometrin verran ja koko 
joukon yöpyminen teltoissa.

Puita tehtiin, varusteita tarkasteltiin ja joku 
kävi lähimaastossakin retkeilemässä. Illan mit-
taan myös juttu lensi pöydän ympärillä tee- ja 
kahvimukien ääressä.

Illansuussa työntyi tupaan ainoa ulkopuo-
linen – isokokoinen , 
kielitaitoinen, kohtelias 
saksalaismies, joka oli 
menossa ensimmäistä 
päiväänsä kohti pohjois-
ta. Hän kyseli arvele-
vaan sävyyn, että ei kai 
täällä vettä voi suoraan 
luonnosta juoda. Että 
hänellä on kyllä fi ltterei-
tä mukana suodattamista 
varten.

Raija iski peliin saksan 
taitonsa ja selitti vieraal-
le koko Lapin vesiky-
symyksen. Että juoda 
voi vaikka kontallaan 
suoraan joesta tai puros-
ta. Mies lähti vakuuttu-
neena jatkamaan vielä 
Iisakkijärvelle.

Sevetin uusitussa
baarissa päätöskahvit
Illalla pantiin kamppeet 
kasaan ja nukuttiin 
kaikki tuvassa. Perjantai 
olikin sitten tasaista 
marssia metsässä pol-
veilevaa polkua pitkin 
kohti Sevetttiä. Päivä-
ruuat tehtiin jokivarres-
sa, kulkiessa juteltiin 
ja naurettiin monelle 
sinänsä älyttömälle 

mutta niissä tilanteissa hupaisalle asialle.
Viiteen mennessä oltiin jo Sevetin baarissa 

– viiimevuotisesta olomuodostaan täyden 
remontin läpikäyneessä – munkkikahveilla, 
odottelemassa Sanilan noutokuljetusta.

Pihalla otettiin vielä poseerattuja ryhmäkuvia, 
kun paikalle osuneista rajavartioston miehistä 
yksi suostui kameroitten käyttäjäksi.

Ja sitten vain autokyyydillä Sanilaan sisäti-
loihin, saunaan ja uimaan – vain pari uskalsi 
enää! -
ja lopulta raukeina illalliselle kynttilöin komis-
tettuun pöytään. Maljoja nostettiin syntymäpäi-
väsankari Pirkolle ja kaikille mieleen tulleille 
mukaville asioille.

Taija kirjoitti
opelle päiväkirjaa
Taija oli päässyt äitinsä mukaan vaellukselle 
opettajan erityisluvalla, mutta ehtona oli, että 
tietyt läksyt piti tehdä pitkien ajomatkojen 
aikana ja päiväkirjaa oli kirjoitettava joka 
päivä. Niinpä tunnollinen tyttö istui joka tuvalla 
täyttämässä ruutuvihkoaan.
Tulomatkalla me täti-ihmisetkin kirjoitimme 
Taijan pyynnöstä kukin omat viestipätkämme 
opelle. Jälkikäteen Taija kertoi, että ope oli 
myös lukenut päiväkirjan ja kirjoittanut vielä 
omankin kommenttinsa..
Luulisi siinä yhden viikon oppisuoritusta olleen 
kylliksi, varsinkin kun monet maastossa eteen 
tulleet, ennen kokemattomat asiat lasketaan 
mukaan. Sitä paitsi Taija löysi poron kallon ja 
sarvia. Kallosta irrotettiin pari parhaiten säily-
nyttä hammasta opelle viemisiksi; toki ne ensin 
purossa pestiin.

Suolla kulkeminen
kaikkein mukavinta
Jälkikäteen Taija kertoi, että eniten ehkä hänen 
mieleensä jäivät mukavat yöt tupien lämpimäs-
sä. Oli hän teltassakin varautunut nukkumaan, 
mutta tuvat olivat kivoja. Uni tuli helposti eikä 
naapureitten kuorsauskaan häirinnyt.

Jo maastossa Taija oli kertonut, että hän 
tykkäsi erityisesti suopätkillä kulkemisesta. Ou-
toako aikuiselle, joka yleensä joutuu sadattele-
maankin soita? No, Taija on vielä nuori ja kevyt 
ja hyppelikin alkuun päästyään suomättäillä 
kuin ikänsä niillä kulkenut.

”Ensin mä olin koko vaelluksella kyllä ihan 

Minna teki puita 
Opukasjärven tu-
valla sekä kaminaa 
varten että ulkoka-
tokseen.

Taijaakin väsytti 
välillä, mutta hän 
osasi myös käyttää 
lepohetket hyödyksi.



10  Kiehinen

hukassa, kun rinkkakin oli vähän 
huono. Ei se painanut kuin noin 
kymmenen kiloa, mutta sekin tuntui 
aika paljolta. Olkapäihin sattui ja 
selässäkin oli välillä jotain kummal-
lista. Sai alkuun korjata kaiken aikaa 
jotakin paikkaa.”

Taija oli etukäteen luullut, että 
vaelluksella mennään koko ajan 
kovaa vauhtia eteenpäin eikä kukaan 
puhu mitään. Kun hän sitten tottui 
vähän toisenlaiseen menoon ja löysi 
paikkansa pienessä letkassa, alkoi 
käsityskin monipuolistua. Lopussa tytöstä 
paljastui jopa juttujen ja arvoitusten kertoja.

”Oli se hyvä, että läksin mukaan. En yhtään 
kadu. Itse minä sinne halusin, kun äiti kertoi, 
että hän lähtee. Oli aika kivaa, vaikka sain 
kyllä ponnistellakin.”

Vielä ei Taija osaa sanoa, tuleeko vael-
tamisesta hänelle joskus harrastus. mutta 
ainakaan pahoja tai pelottavia muistoja ei 
jäänyt.

LEILA VÄLKEVIRTA

Taija ja Min-
na aamupuu-
rolla telttalei-
rissä (yllä).

Oik. Raija 
tulkitsee kok-
kivuorollaan 
pastapussin 
ohjeita.

Vaelluksen lopussa, Sevetin baarin pihalla, saatiin valtiovallan apua, kun rajamiehet otti-
vat jokaisen kameraan loppukuvia, ohjeitten mukaan. Vasemmalta Leila Välkevirta, Raija 
Tolvanen, Pirkko Rahinantti, Ritva Remes, Taija Liimatainen ja Minna Hänninen.
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Ruskaa Sevettijärven
maastossa
viikolla 38-39

Perjantaiaamu 12.08-2008 klo 04.00 nä-
pyttelin navikaattoriin osoitteen Inarintie 
40, mistä osoitteesta löytyi Inari Hotelli. 

Kompuutteri laski hiukan yli 800 kilometriä 
sinne matkaa.

Äänekoskelta meitä ruokien lisäksi lähti 4 hen-
kilöä. Hakolan Eeva, Lahtisen Kirsti, Lehtosen 
Mirja ja Letosen Jouko. Käytän tästä porukasta 
sanontaa “meidän autokunta”. Jyväkylän seu-
dulta tuli 5 henkilöä Taipaleen Annelin ja Sepon 
autolla jossa lisäksi Vesterisen Tuovi, Palonie-
men Raija ja Rossin Ritva.

Ensimmäinen kohtaamispaikka oli Äänekos-
kella Mämmen huoltoasemalla. Siellä halailtu-
amme toisiamme suunnittelimme tulevan 
reitin ja taukopaikat, keulat kohti pohjoista. 
Minä jouduin heti napraamaan navikaattorin 
pois päältä, koska olin jättänyt liian kirkkaan 
tauluvalon siihen. Ajajien vaihdon ja itsemme 
sekä ajoneuvojen tankkauksien lisäksi matka 
taittui ilman kiireitä Inariin, josta noudimme 
matkanpäämme Jankkilan avaimet luontokes-
kus Siidasta, kirjauduimme hotellille pienen 
iltalenkin peseytymisen ja yömyssyn jälkeen 
totesimme perjantain menneen hyvin.

Lauantain aloitimme aamupalalla ja suunta-
simme Sevettijärvelle jossa meillä oli treffi t 
vesitaso-lentokoneen kanssa klo 12.00. Ko-
neen luokse tullessamme näimme jo matkalla 
kuinka Inarijärven päällä oli sumua, mietim-
me kuinkahan meidän lennolle käypi

Kun purimme tarvikkeet, jotka oli tarkoitus ko-
neella viedä, lentäjän kanssa aprikoitiin kauanko 
sumuinen keli kestää. Ennen sen haihtumista 
ei ole mitään asiaa nousta ilmaan. Teimme 
semmoisen päätöksen että me jalkaisin vaeltajat 
otamme Jankkilan avaimen ja lähdemme jatka-
maan matkaa. Meillä oli vielä noin 20 km matka 
ajettavana parkkialueelle, josta oli linnuntietä 
14 km taivallus ennenkuin olemme Jankkilassa 
Pakanajoen rannalla.
Otimme toki jonkun verran ruokia mukaan 
koneeseen tarkoitetusta lastista, kun lennon to-
teutumisesta ei tiedetty. (Tänään vai huomenna)
Kuitenkin keli seestyi ja koneeseen tarkoitetut 
kaksi matkustajaa ja ruokatarvikkeet oliva pe-
rillä ennen meitä vaeltajia, mekin kun näimme 
ilman selkiytyneen, osa porukasta lähti kulke-
maan nopeammin ja kämpän avain mukanaan. 
Mekin rauhallisemmin vaeltajat olimme ajoissa 
perillä, purkamassa tarvaroita ja lämmittämässä 
huoneita sekä asettumaan taloksi ja päiväjärjes-
tykseen.

Tervetuliaismaljat ruokailuun ja saunomi-
seen. Toki illalla vielä pari kierrosta korttia.

Sunnuntaina nousimme auringon kanssa ihaile-

Makkaran paistossa vasem. Raija Palomäki, Kirsti Lahtinen, Anneli Taipale, Eeva Hakola, Ritva 
Rossi, Tuovi Vesterinen ja Jouko Lehtonen.
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maan pihapiirissä laiduntavia poroja. Aamu-
palan yhteysssä virisi keskustelu, minnepäin 
suunntaamme päivän tutustumisretkemme. 
Eilisen melko raskaan kulkemisen takia emme 
kovin kauaksi, jossa päiväkahvit keitimme.
Näin suunnittelimme aamuisin matkamme, kun 
vielä radiosta kuuntelimme mitä Pekka Pouta 
lupailee teimme sen mukaisen retken.

Mahtavin luonnon nähtävyys oli lähellä Norjan 
rajaa oleva Routasen Kuru pituudeltaan, 10 km, 
leveydeltään noin 50 m, syvyydeltään vedenpin-
taan noin 60 m, veden syvyys kuulema yli 40m. 
Paikasta otimme toki kuviakin, mutta sen mah-
tavuutta pitäisi kuvata jostain melko korkealta 
että siitä saisi käsityksen.

Muut nähtävyydet olivatkin hienot kaner-
vaiset männikkökankaat, myöskin jokien 
erisuuruiset kosket. Näitä kierreltiin viikko, 
suunta valikoitiin aamupalan yhteydessä.

Alkuosassa puhuin pihapiirissä laiduntavista 
poroista. Kyseisillä elukoilla on siihen aikaan 
rykimäkausi, pihapiirissä olleet hirvaat pitivät 
melkoisen kisailut arvojärjestyksestä. Saivat 
nuoremmat hirvaat välilla melkoista kyytiä.

Näitten tapahtumien keskeltä jouduimme 
kuitenkin ajallaan lähtemään, koska paikka 
oli varattu vain viikoksi. Lauantaiaamuna 
aamupalan palaverissa kaikkien yksimielinen 
menosuunta oli parkkialue, hiukan haikealla 
mielellä heitimme hyvästit Jankkilalle.

Rinkat selkään, ja vaelluskenkää toisen 
eteen, aurinkoisessa aamupäivässä saavuim-
me taas asutuksen piiriin.

Saatuamme kuivia vaatteita yllemme autojen 
keulat kohti Inaria. Hiukan ennen Jounin Po-
rotilan tienhaaraa kurvin takaa ajoi poliisiauto 
vastaan ja yllätykseksi siinä syttyi siniset vilkut, 
sekä valolampulla meitä kehoitettiin Sepon 
kanssa ajamaan tien sivuun.

Multa ainakin tuli pari kirosanaa, nyt taitaa 
minun matkakustaannus 
osuus saada lisuketta. Todet-
tuamme auton paperit olleen 
kunnossa niitten autoon 
keskustelemaan. Onneksi oli 
aurinkoinen ja heillä hyvä 
päivä, pääsimme varoituk-
sella sekä lupauksella ajelen 
hiukan rauhallisemmin.

Sepon ilmeestä näki kun tuli sieltä keskuste-
lutilaisuudesta, samat olivat lupaukset. Inaris-
sa veimme Siidaan avaimen, kyselivät ollanko 
paikkaan tyytyväisiä ja onko parannutusehdo-
tuksia. Olisivat halunneet ne kirjallisena
Annoimme suullisesti vastauksen, kun syksyllä 
2007 Lamberin Paavo antoi kirjallisena ehdo-
tuksia korjauksista ja kehittämisistä niitäkään 
ei oltu toteutettu, joten palautteemme oli että ne 
toimenpiteet ensiksi. 

Ansaittujen kahvien jälkeen kurvasimme 
Inarista Lemmenjoen suuntaan määränpäänä 
Kittilä jossa aikataulumme oli että kerkeämme 
ajoissa kauppoihin täydentämää vajentuneet 
ruoka- ja juomavarastoja. Yöpymisosoitteemme 
oli Kukasjärvellä Kiepissä, olimme kumpikin 
autokunta siellä tämän reissun viimeistä yöpy-
mistä yhdessä.

Taas aamupalan yhteydessä suunnitelmaan 
sunnuntain päivän menosuunnasta lähteminen 
ei koskenutkaan kaikkia, sillä Taipaleitten 
autokunta jatkoi matkaansa kohti Keski-Suo-
mea, heillä kaikilla ei loma jatkunut.

Halauksien yhteydessä kun saattelimme 
heitä kotimatkalle totesimme, kuinka meillä 
oli kokonaisuutena hyvä ruskaretki, kaikille 
iloinen positiivinen muisto viikon tahtumis-
ta, ja että taas on virtaa kohdata arkipäivän 
tapahtumat.

Meidän autokunta jatkoi matkan ja suotuisen 
olosuhteen suomaa lomailua, Kiepin maisemista 
naiset hyödynsivät kesän antimia, sillä seudulla 
tiesimme, että maastossa on hyvin mustikoita 
tänä kesänä. Minä hoidin tuulenkaatoja kuivu-
maan naisten avustuksella. Emme tiestystikään 
unhoittaneet käyttää verkkoja vedessä, saalista 
saatiin riittämiin.

Kun Pekka Pouta ennusti Lappiin epävakais-
ta vesi- tai räntäkuuroja, laitoimme varusteet 
rinkkoihin ja kohti Pyhäjärven parkkia ja 
Äänekoskea.

Mukavassa reissussa melkein 
tulikin kaksi viikkoa täyteen, 
tapahtumasta kiva ja opettava 
muisto . Paljon tarkemmin seurasi 
nopeusmittaria paluumatkalla.

Jouko Lehtonen

Porukka jänkäkankaalla.
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Erilainen ”ruskaretki” tehtiin Keski-Euroopan Alppimaise-
miin syyskuussa 2008

Näkymiä Sloveniasta. Hannu ja Kaija.

Evästauolla matkalla Mirnockin huipulle 
Itävallassa. Kaija, Hannu, Harry ja 
Elina.

Syysmaisema Planican 
lentomäestä.

Hannu ja Kaija 
Mirnockin huipulla 
2104 m.

Vuorijärvi 
Italiassa.
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Kautta laaksojenja vuorten
Sevetistä Tenolle syksyllä 2007

Opettajan aika ei tule koskaan pit-
käksi, ei ainakaan ylisessä Lapis-
sa, minkä kullanhohtoinen ruska 

houkutti luontoretkelle Inarin luonnonys-
tävien joukkoon. Bussillinen emerituksia, 
muutama keski-ikäinen seuranaan, perehtyi 
Tenojokilaaksoon syyskuisena lauantaina. 
Makedoniasta Rovaniemelle kotiutunut 
kuljettaja täytti huonojalkaisten luontoys-
tävien toiveet viimeistä piirua myöten som-
paillen pitkin kaiken maailman norjalaisia 
kivikkoisia pikkuteitä.

Ensin huristeltiin Kaamasesta kohti Kari-
gasniemeä pitkin suoraakin suorempaa sak-
salaisten neuvostoliittolaisilla sotavangeilla 
vuonna 1943 rakennuttamaa tietä. Muotka-
tunturi-ylänkö, joka on 60 miljoonaa-vuo-
tias, siinsi harmaanvioletin eri sävyissään 
ylväänä  eteläisessä horisontissa. Muinaiset 
meret nähneen tunturijonon vierellä pieni 
luonnonystävä tunsi itsensä vieläkin pienem-
mäksi ja mitättömämmäksi maan matoseksi, 
mitä koskaan oli kuvitellutkaan olevansa. 
Utsjoen puolella sijaitsevalla saamelaisten 
pyhän Sulaojanlähteen luontopolulla luon-
nonystävän itsetunto palautui jossain määrin 
jättimäisiä Väinönputkia ja vanhoja peura-
kuoppia ihastellessa, mutta sitten hän muisti 
Sulaojanlähteen olevan juuri SE lähde, mistä 
eräät tahot haluavat roudata lentokoneella 
muovipulloissa lähdevettä Saudeihin – voi-
vatko epäekologisempia ihmisen aivoitukset 
ollakaan! Saamelaisen tavan mukaan läh-
teestä ei saa ottaa vettä edes paljain käsin, 
ainoastaan astialla, kuinka joku saattaa edes 
ajatella pumppaamoa pyhällä paikalla?

Nykyajan luontoretki ei ole retki eikä 
mikään ilman shoppailutaukoa, ja niinpä 
Suomen puolelta suhautettiin pikimmiten 
Norjan Karasjoelle, missä piti tietenkin 
hommata paikallista saamelaismusiikkia ja 
vuohenjuustoa. Vilkkaasta kylästä siirryttiin 
Tenojoelle, jonka rantoja ja tuntureita koris-
tivat heleänvihreät haavikot, kullankeltaiset 
koivut ja syvänpunaiset pihlajat. 

Taivaalle ilmestyi liitelijä, joka todet-
tiin sopulilounasta vahtaavaksi pohjoisen 
hiirihaukaksi, piekanaksi. Linnun nähtyään 
eräs retkeläinen muisti hauskan anekdootin 
Lapin keskussairaalasta: havaittuaan kahden 
leikkauspotilaan petaamattomat vuoteet oli 
kirurgi Ervasti tokaissut petien olevan kuin 
piekanan pesä. Varmaankin osuva vertaus, 
sillä linnun pesä todellakin muistuttaa seka-
sotkuista kyhäelmää.

Ohtsejohkassa eli Utsjoella pyöräytettiin 
ympäri, ja kotiin lähdettiin Tenojokilaakson 
Suomen puoleista rantaa, missä tie juikerte-
lee korkeammalla kuin Norjassa. Näkymät 
ovat paremmat ja laakson jokineen hahmot-
taa helpommin. Joen keskellä on laajoja 
hiekkasärkkiä, joista osa on jo niin korkeal-
la, että niille on kasautunut humusta, ja ihmi-
nen on vallannut ne viljelyksilleen; Dinon 
munia pilkotti pienimpienkin peltotilkkujen 
laidoilla. Laaksossa on Suomen pohjoisim-
pia maitotiloja, joista maito roudataan aina 
Ouluun saakka ja sieltä purkissa takaisin 
Karigasniemen kauppoihin. Hurlumhei, miet-
tii luonnonystävä. Eikö maidon voisi juoda 
paikanpäällä ilman 1600 kilsan matkailua? 
Voi Bryssel, minkä teit!

Mutta maidon reittien pähkäily loppuu 
hädin tuskin alettuaan vierustoverin  kiljun-
taan: ”Maakotka, maakotka, maakotka!” 
Puoli bussia pomppaa siltä istumalta ylös ja 
kurkkii ikkunoista kuka mihinkin suuntaan 
kiljuen: ”Missä, missä, missä?” Juuri kun 
jokainen luonnonystävä on  saanut kiikariin-
sa joen yläpuolella liitelevän ja laatelevan 
kotkakuninkaan, kiljahtaa seuraava tiedotus: 
”Hirvi joessa, hirvi joessa, hirvi SEISOO 
joessa!”  Ja sama toistuu uudelleen, kunnes 
jokainen on todennut omin silmin hirven 
ähöttää seisovan joessa.

Retki päättyi hyvillä mielin Karigas-
niemeen, missä harmiteltiin vain sitä, 
ettei karhu näyttäytynyt. No, ehkäpä ensi 
reissulla. Täytyy vain toivoa, että Karhuset, 
Nallet, Mesikämmenet ja Otsot älyävät anoa 
herkkien liipaisimien Suomesta turvapaikkaa 
Venäjältä, Venäjältä, Venäjältä. 

-marju-



 Kiehinen   15

Uudisrakennukset
Saneeraukset

Maalaus/Tapetointi
Vesieristys/Laatoitus työt

0400 916365
marktopoy@luukku.com

T.Hakkarainen
Äänekoski
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POROPIIKANA

Tapani mukaan olin taas poroertuksilla 
töissä poropiikana. Työ on mielenkiin-
toisa ja kivaa, mutta se kysyy myös 

kuntoa. Mukana ovat vaarit ja pienet lapset-
kin, pienimmät tosin aidalla katselemassa. 
Pojat aloittavat hommat jo 7 - 8 -vuotiaina. 
Vaarit näyttävät mallia nuoremmille. Nuoret 
aikuiset miehet vahvoina ottavat kiinni 
hirvaita ja pailakoita. Se vaatii tosi voimaa ja 
hyvää tekniikkaa.

Kirnussa tunnelma on tiivis. Siinä on 
odotusta, tarkkailua, jännitystä, nopeaa ja 
kiihkeää toimintaa. Porot on jo aikaisemmin 
ajettu takana oleviin siuloihin (aitauksiin) 
odottamaan. Pieni määrä kerrallaan niitä 
haetaan kirnuun. Kun porot ryntäävät kir-
nuun, väki odottelee ja katselee. Tunnelma 
on tiivis ja jännittynut. Nyt etsitään omia 
korvamerkkejä. Vaamit (emät) maalataan 
kunkin omistajan nimen kirjaimilla ja nume-
rolla sekä merkitään luetuiksi. Vasoille laite-
taan numerolappu (kilikura) kaulaan. Pieni 
Jussa-poika huutaa kilikuraa ja kun pääseen 
juosten paikalle, en oikein tiedä, heittääkö 
Jussa vasaa vai vasa Jussaa. Yhdessä kiinni 
pitäen saamme killikuran vasan kaulaan.

Tätä jatkuu pitkälle iltaan, usein yli puolen 
yön. Seuraavana aamuna lähdetään isoon 
takasiulaan katselemaan, mikä numerolappu 
kaulassaan mikin vasa seuraa mitäkin vaa-
mia. Tässä vaiheessa keväällä syntyneet va-
sat vielä hyvin seuraavat emäänsä. Iltapäiväl-
lä aloitetaan sitten varsinainen erotus. Suurin 
osa vasoista erotellaan myyntikonttoriin, 
eli teuraaksi. Samoin käy myös vanhoille ja 
mahoille vaameille. Myös edellisenä syk-
synä salvetut hirvaat, eli pailakat, ovat nyt 
teurastusvuorossa. Hyvässä kunnossa olevat 
vaamit ja naarasvasat jäävät eloon. Vasat 
merkitään nyt viimeistään. Osa on merkitty 
jo keväällä kohta syntymän jälkeen. Eläin-
lääkäri on paikalla ja rokottaa kaikki eloon 
jäävät porot kurmuja ja muita loisia vastaan. 
Eläinlääkärilläkin pitää kunnolla kiirettä, kun 
joka puolelta huudetaan “piikki!”. Siirretään 
poroa kohti kumpaa aitausta tahansa, sitä 
pitää tosissaan vetää, sillä porohan - totta kai 

- pistää hanttiin täysin voimin. Tätä vaihetta 
sanotaankin vetämiseksi. Toimistotyössä ki-
peytyneet hartiat kuntoutuvat kummasti, kun 
lihaksiin tulee toisenlaista ja toisensuuntaista 
toimintaa poroja vetäessä.

Teurasauto tulee illansuussa noin kahdek-
san aikaan. Porot lastataan isoon rekkaan ja 
rekka lähtee kohti Rovaniemeä. Ehkä päivän 
tai parin tauko ja sama alkaa uudestaan. 
Välillä poromiehet ovat käyneet ajamassa 
poroja siuloihin. Porot kulkevat itsestään 
kesälaitumilta talvilaitumille perinteiden 
mukaisesti ruuan perässä, kun talviaika alkaa 
- vedet alkavat jäätyä ja ensimmäiset lumet 
satavat maahan.
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-teollisuusputkistot ja paineastiat
-laiteasennukset
-teräsrakenteet

Kari Jokinen 050-412 0050

Koukkuniemenkatu 11, 44150 Äänekoski

Poropiika maalaa siuhkumaalilla 
vaameja, poropiika laittaa kilku-
roita vasojen kaulaan, poropiika 
on hakemassa poroja siuloista, 
poropiika auttaa katselussa, 
poropiika otttaa kiinni vasoja ja 
ehkä vaamejakin, poropiika vetää 
vaameja ja vasoja konttoreihin 
(pienempiin aitauksiin) ja auttaa 
tarvittaessa vähän joka paikassa. 
Poropiikana on kivaa. Se on vauh-
dikasta ja toisenlaista työtä oman 
työn vastapainoksi.

Terveisin Tsiuttajoen aidalta

Raija
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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:
- GSP-satelliittipaikannin 20 e/vko
- Savotta Paljakka ahkio (4kpl), 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
- 1 kpl Savotta 1200 ss

- 2 kpl Halti Hardrock.
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5 e

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

KIEHISKIEPPI:

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 
Lehtoseen tai Eeva Hakolaan.
Yhteystiedot viereisellä sivulla

Kiehis ten  KieppiKiehis ten  Kieppi
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 73   -   4/2008

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS
Lehtonen Jouko  Äänekoski                    
Tolvanen Raija  Jyväskylä 
Kautto Keijo Äänekoski                    
Matilainen Pirjo Äänekoski
Pohjolainen Hannu Laukaa
Mäkinen Liisa Petäjävesi 
Mieskonen Riitta Suolahti  

Alhonniemi Tero Jämsä 
Sinivuori Juha  Jämsä 
Rossi Ritva Jyväskylä
Hilska Erkki Saarijärvi  
Lamberg Kaarina Vaajakoski 
Varajäsen
Vaahtila Hannele Jyväskylä  

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

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

VÄLINEVUOKRAUS:
Hakola Eeva, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087

SIHTEERI:
Hytönen Pirjo
044-538 5147
pirjo.hytonen@suomi24.fi 

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

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

Raimo Vuoristo, Metsäkatu 17,
44120 Äänekoski
puh. 040-750 020
raimo.vuoristo@cpkelco.com
(järjestää mahdollisuuksien mukaan)

Kiepin varaukset: puheenjohtaja Jouko 
Lehtonen. Kysy myös Kiepin avaimista 
häneltä: yhteystiedot yllä

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

Verkkosivut
http://www.kiehiset.fi /

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle Paula Siltarille: osoite: Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä, 
puh. 040-830 4050 sähköposti: paula.siltari@jippii.fi  
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy maaliskuussa 2009.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 1.3. 09 mennessä



k.k@aanemuovi.inet.fi 

myynti/fax 014 - 520 185

• Bussin vuokraus
• Muuttoauton vuokraus
• Matkailuauton vuokraus
• Peräkärryn vuokraus
• Asuntovaunun vuokraus
• Lasikuitutarvikkeet
• Laituriponttoonit
• Muovihitsaukset
• Hiekkapuhallus/maalaus
• Venekorjaukset

www.aanemuovi.fi 


