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Pyhiinvaellusmatka Santiago de Compostelaan toi suomalaisryhmän reissun päätepisteessä mm. katedraalin harvoin avautuvan portin eteen. Pikkukuvassa on ryhmän opas
työssään. Matkakertomus s. 10-13.

Puheenjohtajan palsta

V

uosi 2009 on loppumassa ja Kiehisen
numero 4:n ilmestymisen aikaan jäljellä tapahtumista on Kaamoshiihto, joulun
jälkeen. Siihen on vielä paikkoja, kun
kirjoittelen palstaa. Lähtöpäivä ma 28. 12.
2009 paluupäivä on ma 4.1. 2010. Aikataulu oli tarkemmin esillä viime lehdessä.

V

uosi mennyt melkein suunnitelmien
mukaisesti, työt toteutuivat. Suurin
oli pitkospuu- urakka. Osa matkoista ei
toteutunut. Tulevat talveksi suunnitellut
tapahtumat ovat suuren “kysymysmerkin”
alla näitten ilmojen suhteen, ainakin helmikuussa oleva Kuutamohiihto. Myös Kieppiin talvella aikovien on oltava otettava
selvää, onko tie aurattu auki, vai onko joku
muu reittivaihtoehto. Lähin on Linkkupalosta, noin 3 kilometriä yhteen suuntaan.
Onko sen reitti jäätynyt turvalliseksi, tämän
hetken tiedon mukaan järvet ovat kestäneet
Lapissa tehdä latureittejä.
Lapissa Metsähallituksen kanssa on
neuvottelu huoltotien kohtalosta. Kiehisillä
ei ole polttopuitten suhteen huolta, muilla
Lapinkävijöillä kun puuhuolto on melkein
jokatalvista. Harmillista jos Kiepin käyttöaste vaikeutuu tämän tiemuutoksen takia.
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Kiepin veneitten suhteen metsähallitukselle ilmoitimme, että veneparkissa
pidetään vain kesäaikaan yksi vene, ja
metsähallitukselta kirjallinen lupa veneen
kesäparkkiin.
Veneessä on oltava Kiehisten nimellä
oleva tunnus.
Laitamme Kieppiin pysyvän kansion
jossa on siellä tarvittavat säännöt ja luvat.
Voivat tehdä tulevaisuudessa tarkastuksia
ovatko vapaa-ajan asuntojen luvat ajan
tasalla.

K

iehisten syyskokous valitsi uudeksi
puheenjohtajaksi Raimo Vuoriston.
Hallituksen erovuoroiset olivat Ritva
Rossi, Kirsti Lahtinen, Kaarina Lamberg
ja Jouko Lehtonen. Udelleen valittiin
kolmivuosikaudeksi Ritva Rossi, Kirsti
Lahtinen ja Jouko Lehtonen, uutena
hallitukseen tuli Esa Oksjärvi ja varajäseneksi Kaarina Lamberg.
Hyvää vuoden loppua sekä hyvää tulevaa
vuotta 2010

Jouko

Vuoden 2010
tapahtumia
✍ Kuutamohiihto 26.2. 2010 klo
14.00-20.00
Mehutarjoilu, makkaran paistoa,
makkaraa on myynnissä. järj.
Äänekosken vapaa-ajan toimi ja
Kiehiset
✍ Sääntömääräinen kevätkokous.
Tarkemmat tiedot Kiehinen lehdessä 1 /2010
✍ Teatterimatka Petroskoihin
helatorstain aikaan, Raija Tolvanen
tiedotta lehdessä tarkemmin
✍ Perheleiri kesäkuun toisella
viikolla 6.6.-13.6. 201 Kiepissä.
Tiedustelut Jouko Lehtonen puh
040-5007456
✍ Erä-messut Riihimäellä 10.6.13.6. 2010.
✍ Kihaus /talkoo -viikonloppu
4.8.- 8.8. 2010
✍ Ruskaretket viikoilla 37 ja 38.
Yksi kohteista on Kieppi josta ollaan suunniteltu vaeltaa Hetta/Pallas reitti, sekä kierrellä Kukaksen
seutuja
✍ Sääntömääräinen syyskokous,
tarkemmat tiedot Kiehislehdessä
3-2010
✍ Kaamosmatka Äkäslompoloon
vuodenvaihtessa 2010 / 2011

KILPISJÄRVELLE
16.- 24.4.2010
Haltinmaan hyvässä hoidossa (aamiainen, päivällinen,
majoitus mökeissä: 2 x 2 hh,
oloh, sauna yms.
Tilausajokuljetus: HelsinkiTampere-Jyväskylä-Äänekoski-Kilpis.
Meno: lähtö pe iltana 16.4.,
saapuminen Kilpisjärvelle
la 17.4. klo 13.30.
Paluu: lähtö aamulla 24.4.
klo 07.30.
Opastettuja päiväretkiä,
myös 5 ja 7 päivän vaellukset Norjan ja Ruotsin
tuntureille: ryhmien koot
6-9 henkilöä. Mikäli halukkuutta voimme käydä
Skibotn´issa.
Vielä paikkoja, varmistathan paikkasi pian, pj.
Kahlevi ilt. 050 5446033 tai
s-posti: stoy@suomi24.ﬁ
Yhdistyksen kotisivut stoy.
suntuubi.com
Myös ruskaretkelle 1018.9.10 Kilpisjärvelle
ilmoittautumiset alkaneet!
Suomen Tunturiretkeilyn
Oppaat ja Ystävät ry.
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Teltan paikkoja on Lankojärven rannalla kosolti ja näkymät sopivasti katsoen hyvinkin erämaamaisia, vaikka syksyn ruskaviikkoina majan tienoilla käy ja viivähtää paljonkin väkeä.

Ruskaa etsittiin sieniä löydettiin

K

iehisten naisjoukko vaelsi tänä syksynä
ruskaa etsimässä Saariselällä. Tosin
joukko kutistui aivan viime hetken esteiden
vuoksi kolmikoksi, reittiäkin muutettiin ja
jo valmiiksi varatut ruoat jaettiin uudelleen,
mutta se ei tahtia haitannut.
Hanke toteutettiin, kokemuksia karttui taas
viikon verran ja lopputulokseksi jäi, että
enemmän tai vähemmän tuttu Saariselkäkin
tarjoaa mainioita maastoja. Ja rinkan raahaaminenhan on aina yhtä hikistä hommaa, olipa
maasto millainen tahansa; teltassa nukkuminen taas yhtä autuaallista joka paikassa,
kunhan valitsee paikkansa huolellisesti.

Ruska oli melkein kateissa
Vaikka viikko oli nytkin syyskuun toinen,
kuten aikaisempinakin vuosina, ruskaa ei
meinannut millään löytyä. Se olikin yleen-
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sä yksi ensimmäisistä puheenaiheista, kun
muita kulkijoita tavattiin. Loppupuolella
viikkoa ruskaakin jo nähtiin, mutta jotenkin
niukanlaisesti.
Kun paluumatkalla erään taukopaikan radiosta kuului sattumalta Lapin radion ohjelma,
jossa vanha saamelaisemäntä totesi saman
asian, omatkin havainnot saivat ikäänkuin
vahvistuksen. Emäntä totesi, ettei hän muista
milloin olisi edellisen kerran näin huonoa
ruskaa nähnyt.
”Mutta onpahan noita sieniä tullut porojen
syyvä”, emäntä totesi. Ja sekin vahvisti omia
kokemuksiamme. Varsinkin punikkitatteja
näkyi metsäisillä alueilla monin paikoin niin
runsaasti, että melkein itketti, kun ne piti
jättää maastoon.

Kantarellit panivat polvilleen
Lopulta totesimme – kun loppuviiksota
löytyi jo kantarellejakin ihan polkujen
vierestä – että nyt riittivät kieltäytyminen ja
selitykset, ettei niitä voi ottaa kuljetettavaksi.
Rinkat paiskattiin ketoon, Pirkko Rahinantti

Kantrelleja! Jestas miten paljon!
Näin parahti Raija Tolvanen, heitti
rinkan ketoon ja painui polvilleen
keräämään. Pirkko Rahinantti malttoi vielä vähän kuvatakin.

Näin komeita herkkutatteja ei moni
ole etelän omilla sienimaillaankaan
nähnyt. Ja se oli läpeensä puhdas,
suoraan pannulle pilkottavissa.

Pirkko Rahinantti ja Raija Tolvanen ovat löytäneet vanhalta telttapaikalta pöydän ja pallit,
joten ensimmäiseksi ryhdyttiin nauttimaan
”kovaa teetä” lämmikkeeksi.

Jokaisella vaeltajalla on
omia jippojaan mukavuuden lisäämiseksi. Pirkko
Rahinantti pitää aina
päivän aikana kuumaa
termaria mukanaan. Se on
tauolla helppo tempaista
ulkotaskusta lämmikkeeksi.

Maastossa joutuu useinkin miettimään, miten
esimerkiksi päiväsoppa saadaan nopeimmin
kiehumaan. Raija Tolvanen on päättänyt kokeilla tuulensuojaista vierihoitoa.
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riisui säärystimensä ja muotoili niin hihnoja
ja kuminauhoja järjestelemällä kantovälineet,
jotka ahdettiin täyteen kantarelleja.
Jos ranskalaisilla on tryffelikoiransa,
meillä oli kantarellikoira Raija, joka ryömi
nelinkontin maastossa ja löysi suurin osan
saaliista.
Tätä sienenmetsästystä edelsi kaksi strategista toteamusta. Onko meillä paistinrasvaa?
On, koska Raijan rinkassa on voita ja hän
on valmis antamaan sen yhteisen nautinnon
hyväksi. Entäs suola, voimmeko luottaa että
seuraavalta tuvalta löytyy jonkun jättämää
suolaa, kun meillä ei ole sitä mukana? Ei
tarvitsekaan löytyä, kun Pirkolla on mukana
yrttimausteita.

lähtö- että tulopaikkana olisi Kiilopää.
Päivittäinen kulku tehtiin osin ex tempore
–perusteeella laskien päivänvalon lyhentynyttä aikaa ja kilometrejä. Tuvalta tuvalle
kuljettiin, mutta omissa teltoissa yövyttiin
jossakin tuvan tuntumassa. Näin näkyivät
monet muutkin vaeltajat tekevän, vaikka
tupiinkin löytyi aina menijöitä.
Viime vuoden ruskavaelluksen tapaan outo
sääilmiö yllätti meidät mieluisasti: koko
viikkona ei satanut, mitä voi pitää pienenä
ihmeenä. Toiseksi viimeisen päivän ruokatauolla jokivarressa ropsautti muutaman
minuutin ajan sen verran vettä, että sadetakki
piti kaivaa hartioitten suojaksi – ja siinä
samassa sekin vedentulo lakkasi.

Illan sienipannu johti miltei ähkyyn

Tuulisia päiviä, tähtikirkkaita öitä

No, illalla sitten pantiin pystyyn varsinaiset
bakkanaalit, kun päästiin autiotuvan isommalla pannulla paistamaan erittäin tuhti kasa
kantarelleja. Siinä olivat vähällä jäädä muut
sörsselit ja leivät syömättä, kun jokainen
kauhoi kantarelleja suuhunsa.
Ylensyönti ja melkein ähkyhän siitä olivat
seurauksena. Mutta sama oli tilanne muutamalla muullakin kulkijajoukolla, kuten saimme havaita. Ruskapuheitten lisäksi tapaamiskeskusteluihin tui toinenkin aihe: onpas noita
sieniä ja tatteja tänä syksynä.
Eikä se meillekään ainoaksi ”sieniporsasteluksi” jäänyt: jo yhtenä iltana aiemmin oli
saatu nauttia tattipaistosta, kun Pirkon tarkka
silmä oli keksinyt polun varresta jättikokoisen herkkutatin, joka oli kaiken lisäksi
täysin puhtaan valkoinen – siis varsinainen
muotovalio lajissaan.
Edellisen jälkeen ei paljon kannata mainita,
että marjojakin löytyi jälkiruoaksi, jos vain
viitsi keräillä.

Avotunturissa ja aukeilla paikoilla tuuli
riivasi jonkin verran, muta senkin kesti, kun
vaihteli vaatteita. Alkuviikosta pystyi miltei
t-paidassa kulkemaan, kun lämpöasteita riitti
alun toistakymmentä. Loppuviikosta viileni
ja pilveilikin jonkin verran. Yöt olivat koko
viikon kylmiä, mutta teltat ja makuupussit
pitivät hyvin: omassa mökissä makasi kuin
se A. Kiven muinainen orava – makeasti
sammalvuoteellaan.
Loput kaksi yötä menivät pakkasen puolelle
ja viimeisenä aamuna olivat telttojen ulkoliepeet jäässä. Yöllä puskapissalla käydessä
aisti kylmyyden vilunväreinä. Ja jos katsoi
taivaalle, se oli kylmän kirkas ja korkealla
kuin vain syksyn yötaivas voi olla.
Viimeisenä päivänä Kiilopäälle noustessa
olivat rinteitten purot ja liritykset kauttaaltaan jäässä kivikoitten välissä. Aurinkokin
näyttäytyi, mutta vastatuuli pani askeltamaan
tosissaan muuten helppoa paluuta. Eipä
siis ihme, että Kiilopään savusaunan löylyt
iltapäivällä tarjosivat odotetun vastapainon
viikon ponnisteluille.

Kiireettömästi ja sateettomasti
Varsinainen vaelluksemme sujui kiireettömästi kulkien Saariselän eli UKK-kansallispuiston länsiosan maisemissa. Alun perin oli
ajateltu kulkea Raja-Joosepista Kiilopäälle,
mutta kun porukka pieneni, otettiin ajatukseksi jonkinlainen ympyrälenkki, jossa sekä
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Teksti ja kuvat
Leila Välkevirta

Tämä voisi olla nykytaiteilijan veistos, mutta se on jonkin
vuosien takaisen metsäpalon
tai salaman iskun syntyttävänä
syntynyt jäänne.

Lankojärvelle mentäessä kuljetaan kilometrimäärin kaunista jokivartta, milloin ylempänä,
milloin aivan veden äärellä.

Kiilopään pihalla oleva ”rinkkapuntaria” tuskin kukaan malttaa olla käyttämättä. Tässä punnitaan jo keventyneitä tulorinkkoja, vasemmalta Raija Tolvanen, Leila Välkevirta ja Pirkko
Rahinantti.
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Ruskaa
Ylläksen
ja Kukastunturin
maastoissa
SYYSKUUSSA 13.9. 2009 Pakkailimme
autoomme kahden viikon varusteet ja suuntasimme tutun Äänekoskelaisen eläkeläisryhmän kanssa kohti Yllästunturia.
Tarkempi osoitteemme oli Ylläsjärven puolella Kylpylä - Hotelli Saaga, josta teimme
retkiä monipuolisissa maastoissa. Oli kiva
nähdä nämä reitit ja taukopaikat kesällä – ne
näyttivät aivan erilaiselta kun toista metriä
“lumipeitettä puuttui ympäriltä”. Myös reitit
oli tehty ajatellen kesäkulkijoita, pitkostusta
oli soitten lisäksi louhikoissa, joita merkatut
reitit myötäilevät myöskin talvella. Ainoa
reitti jota menimme Varkaankurun taukopaikalta Luontokeskukseen kesäreitti on mutta
talvireitti ehkä niin vaarallinen, ettei sitä
pidetä auki. Yksi uutuus vaeltajille oli Maisemahissi, testasimme sen porukalla, ja totesimme kuinka helpolla laskettelijat selvittävät ylämäet. Siinä olisi ollut saunakin, mutta
totesimme sen aika “ arvokkaaksi “ eikä siinä
ollut uima-allasta niin kuin Saagassa.
TEIMME tietysti kauempanakin oleviin
nähtävyyksiin linja-autolla matkoja. Matkanjohtajan kanssa oli sovittu, että teemme
retken Kiehisten Kieppiin. Keskiviikkona
oli kaunis keli ja aamusta linja-auto suuntasi keulansa Pyhäjärven parkkialuetta kohti.
Kerroin matkalla Kiehisistä, mitä on lapinkävijöiden toiminta sekä kuinka ollaan 25
vuoden aikana saatu toimiva lomailukohde
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Lappiin.
Olivat ihastuneita paikkaan ja ihmettelivät
talkootyön tuloksia. Esittelimme heille Kieppiä ja keitimme vierailijoille Korppu Kahvit.
Myös laavulla teimme tulet, joten tutustujat
saivat paistella makkarat.
PUOLENPÄIVÄN jälkeen palailimme
uusittua pitkosreittiä parkkialueelle ja
Äkäslompoloon ja heräteostoksille Jounin
kauppaan. Näin retkeilimme viikon päivät.
Loppuhuipentuma oli Kahvikeitaalla
matkan mestaruuskilpailut mölkkykisa ja
tikanheitto, toki keitimme nokipannukahvit
sekä paistelimme vielä makkarat.
Kaikki kiva loppuu aikanaan myöskin
tämä täysihoitoloma, retkikaverit pakkasivat
varusteitaan linja-autoon ja me omaan henkilöautoon, heidän auto suuntasi etelään ja me
kiersimme maisematien kautta Äkäslompoloon ostamaan viikon tarpeet Kieppiin.
KIVA oli todeta kuinka säätila oli suosiollinen eka viikolla ja jatkuuko se samanlaisena. Kohti Pyhäjärven parkkialuetta
tarvikkeet veneeseen ja soutelu Kuukkelisiltaa kohti. Jätimme veneemme sillan
luokse ja kannoimme rinkkamme sekä
ruokamme Kukasjärven päässä olevalle veneelle, soutelu Kieppiin ja tulta kaminaan,
verkkoja veteen ja asettumaan rauhallisen
ruskamaisemaan.

Sielläkin retkeilimme, paikat ja polut olivat
tutumpia, ei tullut ihmeteltyä kesän ja talven
eroja. Laitoimme paikkaa vähän jo talvikuntoon, meidän jälkeen tuli Kieppiin lomalaisia. Kuuntelimme säätiloja milloinka sateet
ajavat meidät. Vietimme melkein viikon
Kiepissä, se olikin sitten rauhoittava matkan
paras osa.

Syysterveisin Lehtoset

Mirja ja Jouko
Iltarusko Kukasjärvellä Kiepin terassilta.

KIEHISET TEETTÄÄ TAAS PAITOJA!

Mallit ja hinnat: huppari 26 eur, gollege 23 eur ja t- paita 10 eur.
Värit harmaa, vihreä, musta ja viininpunainen.
Logossa nuotio, teksti Kiehinen: harmaassa mustalla, vihreässä, mustassa ja
viininpunaisessa valkoisella.
Asut tilattavissa Haimakainen Heikki puh 0466603484
Paidat saa kevätkokouksessa 2010 tarkempi aika Kiehisessä 1/2010

Rautatienkatu 52
44150 Äänekoski
p. 040 762 3911
Avoinna arkisin 9-21 viikonloppuisin 15-19
www.aaneseudunkuntokeskus.ﬁ
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Pyhiinvaellusmatka
Santiago de
Compostelaan
27.4.-4.5. 2009

Pyhiinvaeltajat löytävät polkunsa vaikkapa näin: muuriin on maalattu nuolia.
Matkan varrella on patsaita niin paavin
vierailun kunniaksi (vas) kuin vaeltajalle pystytetty pysti vuoren huipulla (oik).

M

atkustaminen on minun mieliharrastukseni. Siksi katselinkin viime syksynä
suurella mielenkiinnolla kuuden suomalaisen pyhiinvaellusmatkaa televisiosta. Koska
rannalla makoilu ei miellytä minua, tämä retki
kuulosti kiinnostavalta. En kuitenkaan viitsinyt
ajatellakaan käveleväni 750 km.
Tammikuussa huomasin iloisesti yllättyneenä Veteraaniopettajat –lehdessä mainoksen
viikon kestävästä pyhiinvaelluksesta, jolla
yöt vietettäisiin hotellissa. Otin heti yhteyttä
matkanjärjestäjään Lomalinjaan. Tarjolla oli
kaksi matkaa, huhtikuun alussa ja huhtikuun
lopussa. Valitsin myöhemmän ajankohdan
jotta ilmat olisivat lämpimämmät. Olin lukenut
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kaikki käsiini saamat kirjat, joita ovat kirjoittaneet suomalaiset pyhiinvaelluksistaan,
joten tiesin, että sää Pohjois-Espanjassa ei ole
varmuudella lämmin siihen aikaan, varsinkin
kun reitti kulkee vuoristossa.
En löytänyt ystäväpiiristäni ketään tällaisesta
matkasta kiinnostunutta, joten lähdin yksin.
Halusin tehdä tämän vaelluksen, kun jalat
vielä kantavat. Olen ollut aikaisemminkin
yksin tällaisilla johonkin teemaan liittyvillä
matkoilla niin, että uskalsin uskoa löytäväni
samanhenkistä seuraa kanssakulkijoista, enkä
erehtynyt. Jo lentokentällä tutustuin ikäiseeni
pariskuntaan Ainoon ja Pekkaan, joiden kanssa
sitten joka päivä vaelsin.

Lensimme Frankfurtin kautta Portugalin
Portoon, joka on kaupunki Pohjois-Portugalissa Atlantin rannalla. Siellä meitä odottivat
matkanjohtajamme FT Liisa Väisänen sekä
bussimme kuljettaja Bruno.
Meitä vaeltajia oli 19, kolme pariskuntaa, neljä naisparia, yksi miespari, 1 isä ja tytär sekä
minä. Tytär oli noin 30-vuotias, muutamat alle
60 v, muutamat yli 70 v ja suurin osa ikäisiäni,
60-70 v. väliltä.
Matkanjohtajamme on 44-vuotias erittäin mielenkiintoinen suomalainen nainen, joka asuu
miehensä kanssa Italian Genovassa ja omistaa
siellä matkatoimista Mappa Stellaran. Se on
lähinnä keskittynyt järjestämään pyhiinvaelluksia, mutta kuljettaa myös italialaisia Suomeen. Myös hän kertoi johdattaneensa useita
kertoja suomalaisia hautaus- urakoitsijoita
tutustumaan Etelä-Euroopan hautausmaihin.
Liisa on opiskellut Ranskan Sorbonnessa, Tunisiassa, Kairossa ja Roomassa, jossa hän on
tehnyt väitöskirjansa Euroopan uskonnollisesta taiteesta. Tämän vuoksi hänet oli kutsuttu
jäseneksi paavin perustamaan työryhmään,
joka kartoitti Euroopan pyhiinvaellus- reitit
muinaisista ajoista nykypäiviin. Siitä ilmeisesti johtuu hänen kiinnostuksensa pyhiinvaelluksiin. Hän kertoi kävelevänsä joka vuosi useita
tuhansia kilometrejä ja tekevänsä myös yksin
pyhiinvaelluksia. Esim. tulevan kevään, kesän
ja syksyn aikana hän johtaa 10 pyhiinvaellusta
Lomalinjan retkillä.
Ajoimme useita tunteja Portosta Leoniin, josta
vaelluksemme yöpymisen jälkeen alkoi. Leon
on noin puolimatkassa koko reittiin nähden.
Koko vaellus Pyreneitten juurelta Santiagoon
on noin 750 km, Leonista Santiagoon on vähän alle 300 km. Liisa oli valinnut reitin osat,
jotka kävelimme. Joka päivä ajoimme osan
matkasta bussilla, joka myös kuljetti tavaramme hotellista toiseen. Yhteensä kävelimme
noin 130 km viidessä päivässä. Todistuksen
pyhiinvaelluksesta saa, jos on suorittanut
matkasta kävellen vähintään 100 km.
Ensimmäinen aamu alkoi tutustumisella Leo-

nin kaupunkiin ja sen mahtavaan katedraaliin,
jossa on kuulemma Euroopan hienoimmat
lasimaalaukset.
Kävelyn jälkeen odottelimme koleassa ilmassa
kaupunkiluostarin suljettujen porttien edessä,
kunnes nunnat tulivat messusta ja pääsimme
luostarin sisäpihalle. Siellä täytimme ilmoittautumispaperit, saimme pyhiinvaelluspassit
ja ostimme nunnien maalaaman kampasimpukan, joka ehdottomasti kuuluu pyhiinvaeltajan
kaulaan tai reppuun tunnusmerkkinä.
Sitten ajoimme vielä bussilla kymmenisen
kilometriä Virgen del Caminon pikkukaupunkiin. Siellä tutustuimme innostuneen katolisen
isän opastamina hänen kauniiseen kirkkoonsa ja saimme ensimmäisen leiman (sellon)
passiin. Kello oli jo 13 ennen kuin pääsimme
kävelemään. Jokaisella oli kädessä kartta, johon aina merkittiin noin 8 km:n päässä oleva
seuraava kohtaamispaikka. Bussi tuli myös
sinne, joten aina oli mahdollisuus mennä bussiin istumaan, jos oli vaikeuksia kävelyssä.
Päivämatkat olivat noin 25 km. Se on aika
paljon; varsinkin ensimmäinen päivä oli rasittava, kun kävelytie oli asfalttia ja kulki vilkkaasti liikennöidyn moottoritien reunaa. Sinä
ensimmäisenä päivänä minun isonvarpaan
kynsi kipeytyi tuskallisesti ja siitä ja muista
rakoista riitti tuskia koko viikoksi. Ystävät arvelivatkin, että minä saan tulevienkin vuosien
synnit anteeksi, koska jouduin niin kovasti
kärsimään. Jokainen pyhiinvaeltaja saa entiset
synnit anteeksi tehtyään vaelluksen.
Kärsimykseni johtuivat omasta tyhmyydestäni. Lukemissani kirjoissa tähdennettiin, että
on tärkeää laittaa kahdet sukat vaelluskenkiin
rakkojen ja hankautumien välttämiseksi.
Vaelluskenkäni ovat toimineet moitteettomasti
Suomessa useita vuosia. Nyt kahdet sukat olivat liikaa, onhan käveleminen ihan samanlaista Suomessa kuin Espanjassakin.
Kuljimme ja kuljimme, pysähdyimme jokaisen kahvilan ja majatalon kohdalla ja haimme
leiman passiin. Passissa on 40 leiman paikkaa
ja saimme sen täyteen Santiagossa. Välillä
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söimme ja joimme, mitä sattui olemaan tarjolla. Ensimmäisenä päivänä söin parsaa, usein
myöhemmin bocadillo con jamon y keso eli
patonkia kinkun ja juuston kanssa. Kerran
söin mustekalan renkaita ja jos majatalon tai
kahvilan emännällä oli piirakkaa tarjolla niin
sitä otimme. Repuissa useimmilla oli vain vesipullo, koska ruokapaikkoja oli niin tiheään
tarjolla.

Sinä päivänä matkamme
kulki pienten kylien ja
metsien halki. Kuljimme
monta kilometriä korkean
verkkoaidan viertä, johon
vaeltajat ovat koko matkalle rakennelleet ristejä. Minäkin tein omani kanervan
kaltaisista kukista.

Kulku hidastui iltaa kohti. Vihdoin tuli eteen
Hospital de Orbigon kuuluisa 204 metriä pitkä
lähes 1000 vuotta vanha kivisilta, jonka alla
on 20 holvikaarta ja nykyisin pieni vaatimaton
joki. Sillan toisessa päässä odotti bussi, jolla
ajoimme Astorgan kaupunkiin Hotel Templeen, jossa söimme myöhäisen illallisen.
Illallisen söimme päivittäin klo 20-22 riippuen
siitä, miten pitkään vaellus oli kestänyt. Meille tarjottiin joko kolmen ruokalajin illallinen
tai ruoat noutopöydistä. Aina oli tarjolla viiniä
ja kivennäisvettä. Illallisen jälkeen hoideltiin
rakot ja mentiin nukkumaan.

Ajoimme loppumatkan
bussilla jyrkkiä vuoristoteitä Ponferradaan
Haikarat pesivät
yöpymään. Temppelihervanhassa tornissa.
rojen linna hallitsee siellä
kaupunkia.
Kolmas päivä valkeni sateisena. Ajoimme bussilla alkumatkan, jonka
varrelle jäi kuuluisa rautaristi. Lähes jokainen
meistä oli tuonut mukanaan kiven kotimaasta
jätettäväksi rautaristin juureen. Kiven mukana
joku murhe jäisi sinne. Emme sitten voineetkaan jättää kiviä sinne, mutta toinenkin paikka
löytyi.

Aamulla tutustuimme Astorgan kaupunkiin.
Siellä on kuuluisan espanjalaisen arkkitehdin
Antonio Gaudin piispaystävälleen suunnittelema piispanpalatsi, joka ei koskaan ehtinyt
valmistua tarkoitukseensa. Nykyisin rakennus
toimii pyhiinvaellusmuseona.
Tänä toisena päivänä meillä oli matkan varrella Unescon suojelukohde, vanha Castrillo
de los Polvazares ín kylä, jonka asukkaat ovat
erikoisesti pukeutuvaa maragato-kansaa.

Luostarin upea sisäpiha teki vaikutuksen matkaajiin.
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Lähdimme kävelemään sadeviitat yllämme.
Liisa kääri housun lahkeet ylös ja käveli
paljain säärin. Ilma oli kalseaan kylmä. Sitten
vaellettiin kuraisia kyläteitä ja joka välissä
poikettiin hakemaan leimoja kahviloista.
Olimme korkealla vuoristossa, noin tuhannessa metrissä kartan mukaan, pilvet melkein
roikkuivat päällämme.
Viimeiset 8 kilometriä oli jyrkkää alamäkeä
1000 metristä 500 metriin, joten silloin menin
kipeän varpaani kanssa istumaan bussiin.

Yhtenä matkapäivänä tuli vettä.

Pyhän Jaakobin
patsas.

Siellä oli Kaija jo kolmatta päivää kipeine
jalkoineen. Heikki kyllästyi sadetihkuun ja tuli
myös autoon. Totesimme, että olemme kaikki
opettajia, Kaija vielä töissäkin.
Iltapäivällä oli käynti Samoksen San Julianin
luostarissa. Se oli tosi hieno paikka, jyhkeät
rakennukset, ihana puutarha ja vaikuttavat
seinämaalaukset.
Yöpymispaikka oli Lugon kaupungissa. Lugosta ajoimme aamulla Sarriaan ja taas teimme
kaupunkikierroksen. Aamulla klo 9 oli +5
astetta C. Kävelimme koko päivän leppoisissa
maalaismaisemissa korkealla vuoristoylätasanteella. Lopulta laskeuduimme monen
kilometrin alamäen Portomarinin sillalle,
jossa odottelimme viimeisiä tulijoita useita
tunteja. Ennen illallista avasimme Ainon ja
Pekan kanssa kuohuviini- pullon vapunaaton
kunniaksi.
Illallisella salissa oli kaksi pitkää pöytää,
toisessa me ja toisessa tanskalaisia vaeltajia.
Lauloimme heille vapun kunniaksi ”Hei rullaati” –laulun, he eivät yrityksistä huolimatta
keksineet vastalaulua. Siinä oli vapunviettomme, nukkumaan mentiin heti ruokailun
jälkeen. Aamulla ajettiin sankassa sumussa
Arzuaan, jossa meille valkeni retken kaunein
ja lämpimin, samalla viimeinen kävelypäivä.
Vaellettiin ilman takkia, jotkut shortseissakin.
Vaelluksemme päättyi Arcan kaupunkiin,
sieltä bussi vei meidät Monte de Gozolle, ilon
vuorelle, jota kaikki pyhiinvaeltajat odottavat. Sieltä nimittäin voi ensimmäisen kerran
nähdä määränpään Santiago de Compostelan
katedraalin ja muiden kirkkojen tornit, jos sää
on kaunis.
Vuorella on hieno taideteos, suuri monumentti, joka on pystytetty muutamia vuosia sitten,
kun paavi oli vierailulla Santiagossa.
Saavuimme iltapäivällä perille Santiago de
Compostelaan ja menimme heti kävellen
katedraalin aukiolle. Aukion yhdellä reunalla
on Hostel de los Reyes Katolicos eli katolisten
hallitsijoiden hostelli, sairaala pyhiinvaeltajia
varten 1500-luvulta. Nykyisin rakennuksessa
toimii viiden tähden hotelli. Vanhojen aikojen

muistoksi hotelli tarjoaa joka päivä ilmaisen
aamiaisen kymmenelle ensimmäiselle pyhiinvaeltajalle, ei toki hotellin ruokasalissa, vaan
vaatimatonta ruokaa tarjoilijoiden tupakkahuoneessa.
Aukion laidalla oli portti, josta menimme
sisään piispantoimistoon ja nousimme portaat
kymmenien muiden erimaalaisten pyhiinvaeltajien kanssa. Melko pitkän jonotuksen
jälkeen täytimme virkailijan edessä saapumisilmoituksen ja kirjoitimme nimemme
kirjaan. Saimme todistuksen Liisalta seuraavana päivänä.
Majoituimme erityisen hienoon Grand Hotel
Santiagoon. Seuraavan päivän aloitimme
kävelyllä katedraalille, johon sitten tutustuimme sekä ulkopuolelta että sisältä. Katedraalin
eräässä sivuseinässä on portti, joka avataan
vain Pyhän Jaakobin juhlavuosina eli kun
Jaakobin päivä osuu sunnuntaiksi.
Portista pääsee suoraan alttarin taakse, jossa
katoliset halaavat pyhän Jaakobin patsasta,
joka seisoo ikään kuin alttaritauluna katedraalissa. Klo 12 oli juhlallinen hetki. Istuimme
katedraalissa satojen muiden pyhiinvaeltajien
kanssa kuuntelemassa kun kaikkien edellisenä
päivänä saapuneiden vaeltajien nimet luettiin
alttarilta. Meitä ei tosin mainittu nimeltä vaan
pappi luki : Viente peregrinos Finlandia, gruppo Lomalinja eli 20 pyhiinvaeltajaa Suomesta,
ryhmä Lomalinja. Sitten oli messu ja ehtoollinen, jonne vääräuskoinenkin olisi saanut
mennä vastaanottamaan siunauksen.
Sen jälkeen antauduimme ostelemaan matkamuistoja ja tuliaisia, katsoimme kaupunkia,
söimme lounasta ja osuimme erään taidemuseon ala-aulaan, jossa naiset kuvattiin hienon
patsaan vierellä.
Aamulla oli edessä bussimatka Portoon ja
lento takaisin kotiin Suomeen.
peregrino = pyhiinvaeltaja
compostela = todistus
sello = leima
buen camino = hyvää vaellusta
Matkaterveisin

Järvelän Kaarina
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Kiehisten Kieppi
Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.
Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- GSP-satelliittipaikannin 20 e/vko
- Savotta Paljakka ahkio (4kpl), vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8.50 e

- 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:

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

tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannalla
Yöpymismaksut:
Kiehisten jäsenet 5 e/vrk
Ei-jäsenet 7 e/vrk
Nuorisojäsenet (alle 25-vuotta) ei maksua

Retkikeitin
- TRANGIA 3 kpl perusmallia
vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 7 e

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

Rinkkoja:
- 2 kpl Savotta 906 ss
- 1 kpl Savotta 1200 ss

Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko
Lehtoseen tai Eeva Hakolaan.
Yhteystiedot viereisellä sivulla
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 77 - 4/2009
PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2009
Lehtonen Jouko Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Kautto Keijo Äänekoski
Lahtinen Kirsti Äänekoski
Pohjolainen Hannu Laukaa
Hokkanen Senja Suolahti
Mieskonen Riitta Suolahti
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:
Eeva Hakola, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087
SIHTEERI:
Pirjo Hytönen
044-538 5147
pirjo.hytonen@suomi24.ﬁ

Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Rossi Ritva Jyväskylä
Hämäläinen Heikki Tikkakoski
Lamberg Kaarina Vaajakoski
Varajäsenet
Vaahtila Hannele ja Tolvanen Liisa
Varapj. 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/

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

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 maaliskuun lopussa 2010. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.3. 2010 mennessä
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