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Tervehdys Kiehiset
Taas on yksi Kiehisvuosi lopuillaan. Mikä alkoi Äkäslompolosta Eskon luota
kaamoshiihdoilla ja kelit suosivat. Alkuvuonna osa porukasta oli risteilyllä. Helmikuun lopussa oli vuorossa kuutamohiihto.
Kesän kynnyksellä oli perheleiri. Elokuussa oli Kihaus/talkoot, jonka aikana
saimme nauttia Kiepin kesän lämpöisimmistä päivistä. Hilloja riitti kotiinvietäviksi asti.
Syksyn aikana tehtiin ruskaretkiä kuka missäkin. Itse kuuluin siihen pieneen
porukkaan, joka teki hyvin suunnitellun retken Hetta-Pallas. (Retkestä Jokelta
lisää).
Toimintavuoden kaikki kokoukset olivat ajallaan niin kuin pitikin. Kaikenlaisia päätöksiä syntyi ja lupauksia tehtiin, joiden toivonkin toteutuvan hyvin.
Mukaanlukien Kiepin ja saunan kunnostus. Omana toiveenani olisi lisäksi että
Kiepin ympäristöä alettaisiin parantamaan, jolloin saataisiin viihtyvyys lisääntymään.
Kun Rami pyysi vapautusta puheenjohtajan tehvävistä, kokous valitsi minut
hänen seuraajakseen. Toivonkin muiden kiehisten antavan minulle tukensa jotta
saamme yhteistyön pelaamaan ja toiminnan sujumaan hyvin. Kiitos luottamuksestanne!
Niin kuin tämä vuosi alkoikin
Kaamoshiihdolla se myös päättyy
siihen.
Hyvää joulua ja
uutta vuotta kaikille!
Terveisin

Hanski

Hyvää joulua! T. Hannu-tonttu
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Hyvää Joulua
& Uutta Vuotta 2011
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Tapahtumia, matkoja...

Kiehis-vuosi 2011

v Risteily Turku-Tukholma 2 -24.1.
2011, tiedustelut Jouko Lehtonen puh
0405007456
v Kuutamohiihto 26.2. 2011 Äänekoskella Risusaareen
v Kevätkokous maalis-huhtikuussa
(paikka avoin)
v Hiihtomatka Kilpisjärvelle viikolla 16.

v Kesäkuun toisella viikolla perheleiri Kiepissä
v Matka Sloveniaan viikolla 23, tiedustelu Raija Tolvanen 0407284515
v omatoimisia matkoja ja vaelluksia
ympäri Suomea
v Ruskavaelluksia viikoilla 37 ja 38
kohteet hahmottumassa
v Sääntömääräinen syyskokous lokamarraskuussa
v Kaamosmatka Äkäslompoloon
vuodenvaihteessa 2011-2012    

Vielä ehtii kaamokseen!

Kaamoshiihtoon Äkäslompoloon
vielä paikkoja avoinna. Valitettavasti
tämänvuotinen aikataulu ei suosinut
työssä olevia.
Toivottavasti on vielä lomia käyttämättä (Mukaan vaan!). Lähdemme ma 27.12. 2010 paluu 3.1.
2011. Kysy Jouko Lehtoselta puh
0405007456
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SLOVENIAAN

Slovenian matka on kiinnostanut vrasin runsaasti
vaikka tarkkaa ohjelmaa ei ole vielä ollut saatavissa.
Tässä on alustavaa ohjelma, joka hieman vielä voi
muuttua. Pääpiirteissään se kuitenkin pitää paikkansa. Majoitumme pensionaatissa pienessä kylässä pari
kilometriä Bledin ulkopuolella. Matkaviikko on 23.
1. päivä: Lento Helsingistä Ljubljanaan ja siirtyminen Blediin, illallinen ja majoittuminen.
2. päivä: Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros Bledissä ja ympäristössä. Kaupungilla nautitun lounaan
jälkeen kävelemme Vintgarin kanjonille, jossa teemme ensimmäisen patikkaretkemme (noin 1,6 km).
Takaisin Blediin kävellen ja illallinen hotellissa.
3. päivä - Golica: Aamiaisen jälkeen lähdemme
patikkaretkelle Itävallan rajalle Karavanke-vuorille.
Täällä voi löytää hurjan määrän erilaiseia kukkia ja
kasveja. Patikoituamme harjanteen huipulle (1635
m) loikkaamme hetkeksi Itävallan puolella. Lounaan
jälkeen patikoimme takaisin bussille, josta kuljetus
hotelliin.
4. päivä - Karavanke-vuoristo : Patikointiretkemme
suuntautuu jälleen Karavanke-vuoristoon. Aloitamme noin 1000 metrin korkeudesta, josta nousemme
metsäpolkua pitkin puurajan yläpuolelle. Avoimet
niityt ympäröivät Kofcen vuoristomajaa, jossa
pidämme lounastauon. Päivän patikoinnin kesto on
noin kuusi tuntia.
5. päivä Ljubljana: Aamiaisen jälkeen lähdemme koko päivän retkelle Slovenian pääkaupunkiin
Ljubljanaan. Teemme kävelykierroksen vanhassa
kaupungissa. Nousemme köysiratajunalla Ljubljanan linnalle. Lounaan jälkeen meillä on hyvää aikaa
kierrellä värikkäällä torilla ja tehdä ostoksia.
6. päivä Debela Pec
Tämän patikointipäivän vietämme Triglavin kansallispuiston maisemissa. Nousemme noin 1900 metrin
korkeuteen, josta saamme henkeäsalpaavan näkymän
Juliaanisille Alpeille. Vuoristomajalla nautitun lou-

KILPISJÄRVELLE 15.-23.4.
Tiedustele peruutuspaikkoja!
KILIPISJÄRVELLE RUSKAN AIKAAN 9.17.9. Haltinmaan hyvässä hoidossa. Opastetut
retket. Tilausajokuljetus Hki-HämeenlinnnaTampere-Jämsä-Jyväskylä-ÄänekoskiKilpisjärvi.
Lähtö Helsingistä pe 9.9. noin
klo 16.30, ja paluu lähtö la 17.9. noin klo 07.00.
Hinta 520 eur Hki-Tpere, ja Jysväskylän seudulta 495 eur.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset yhd. pj. Kalevi
Lehtinen p. 050 5446033. Yhdistyksen s-posti:
stoy@suomi24.fi ja kotisivu:
www.stoy.suntuubi.com

naan jälkeen palaamme rauhassa lähtöpaikkaan.
Patikoinnin pituus on noin kuusi tuntia.
7. päivä Triglavin kansallispuisto
Viimenen patikointipäivä kulkee taas Triglavin kansallispuistossa. Nyt aloitamme pienesta
Stara Fuzinan kylästä, jatkamme ylöspäin ja
eteemme avautuu näköala Bohing-järvelle. Jatkamme patikointia Prsiveciin, joka on reittimme
korkein kohta. Vuoristomajalla nautitun lounaan
jälkeen palaamme takaisin Stara Fuzinaan.
Päivän patikoinnin pituun on noin kuusi tuntia.
Illalla vietämme jäähyväisiltaa hotellilla.
8. päivä Näkemiin Slovenia!
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Päivä
on vapaata aikaa Ljubljanassa, josta sitten Finnairin lento lähtee klo 19.30.

Kiehisten
hallitus
vuonna 2011
Kiehiesten syyskokouksen päätöksellä yhdistyksen hallitus on
vuodeksi 2011 seuraava: puheenjohtaksi tuli Hannu Pohjolainen
ja varapuheenjohtajaksi Raija
Tolvanen. Hallituksessa jatkavat
Riitta Mieskonen, Juha Sinivuori, Tero Alhonniemi, Heikki
Hämäläinen, Ritva Rossi, Esa
Oksjärvi ja Jouko Lehtonen.
Erovuoroisten tilalle tulivat Senja Hokkanen, Kirsti Lahtinen ja
Kaarina Lamberg. Varejäsenet
ovat Hannele Vaahtila ja Liisa
Tolvanen.  

Patikointiretket sopivat terveille, normaalikuntoisille henkilöille. Päiväretket muokkautuvat
jonkun verran sääolosuhteiden ja ryhmän tason
mukaan.

Matkan hinta vahvistuu joulukuun aikana.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut - Raija Tolvanen, puh. 040-7284515 tai sähköpostilla raija.
tolvanen@kolumbus.fi
Kun lopullinen ohjelma ja hinta ovat selvillä,
laitan ilmoittautuneille tarkempaa tietoa sähköpostilla tai kirjeitse.
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Syksyn 2010 ruskaretki maisemaan

Hetta- Pallas

O

limme jo 2009 syyskokouksessa tuoneet
esille yhdeksi ruskaretkikohteeksi uuden kansallispuiston Yllä-Pallas, eli joku sen
reiteistä vaelletaan ruska-aikaan. Esille otettiin
Hetta-Pallas -reitti josta aloimme soittelemaan
Enontekiön luontokeskukseen alkuvuodesta,
kuinka suosittelisivat yöpymiset, varsinkin kun
vaeltajat pääsääntöisesti eivät enää ole aivan
nuoria.
Suosittelivat kolmen varaustuvan varaamista,
matkasta tulee silloin neljäpäiväinen. Varaustuvat Hetasta päin katsottuna ovat Sioskurun tupa
(8 vuodepaikkaa) Hannukurun tupa (32 vuodepaikkaa) ja Nammalakurun tupa (8 vuodepaikka). Varasimme alkuunsa 16 hengelle paikat.
Ihmettelivät kuinka meinataan vaeltaja saada
sopimaan, esitimme että jaetaan porukka kahtia
silloin kun ollaan lähdössä. Jos on saatu 16 lähtijää kokoon, lähdetään kummastakin päästä ja
ollaan keskimmäisessä varaustuvassa yhtä aikaa
yötä. Viikot 37 ja 38 olivat ne joita ajateltiin,
heti alkuunsa selvisi että olimme myöhässä
ajatellen 37 viikkoa, joten aloimme keskustelun
viikosta johon meidän ryhmät sopivat.
Saimme aikaa paljon, ennen kuin lopullinen
luku oli ilmoitettava. Elokuulla laitoimme
takarajaa, että näkisivät kuinka lomapäiviä vielä
jäljellä, lopullinen ryhmänkoko oli 8 henkilöä,
ihan kivasti.
Porukan kanssa sovittiin, että kahdella henkilöautolla lähdetään sunnuntaina 19. syyskuuta
melko aikaisin, että oltaisiin Kiepissä ajoissa.
Ruokahuoltoa suunnittelivat Kaarina Lamberg ja Mirja Lehtonen että sekä Kieppiin että
vaellukselle olisi jokaisen reppuun tarpeelliset
ruoka-annokset.
Minulla olikin jännät paikat lähtemisen kanssa.
Olin koko kesän silmäluomien leikkausjonossa
Jyväskylään. Sain kutsun torstaina 16. syyskuuta päiväkirurgiaan, lähtö Lappiin sunnuntaina
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19. syyskuuta ja vaellukselle
tiistaina 21. syyskuuta. Leikkaus oli paikallispuudutus-juttu, pystyin keskustelemaan kirurgin
kanssa asiasta, totesi että luomissa ei saa olla
tulehdusta vaellukselle lähdettäessä. Hoidettava
antamalla leikkauskohteille kylmää. Kylmägeeli juttu toimi kotona, Lapissa oli tasaisen
kylmää pitemmän sääennusteen mukaan, alle
10 lämpöasteen koko viikko. Ompeleet viikon
kuluttua pois.
Tässä ohjeet. Sunnuntaina aikaisin starttasimme kahdella henkilöautolla Vuoriston Raimo
kyytiläisinään Vuoriston Iris, Rautiaisen Marja
ja Lamberin Kaarina. Toiseen autoon Matilaisen
Pirjo, Lehtosen Mirja, Pohjolaisen Hannu ja
Lehtosen Jouko.
Matka taittui letkeästi kun oli varakuskeja,
olimme Pyhäjärven parkissa hyvissä ajoin,
katsoimme ettemme kanna turhia kamoja vaan
se mitä kahden yön seutu ja päivä tarvitsee.
Lähdimme vaellukselle tiistaina 21. päivänä.
Veimme veneitä sillain pieleen, että samana päivänä Kieppiin tulevat voivat viedä tarvikkeensa
mahdollisemman helposti.

Olemme
Lähdössä
vaellusaamuna Pyhäjärven parkista.
Kuvassa
Matilaisen
Pirjo, Lehtosen Mirja,
Pohjolaisen
Hannu ja
Lehtosen
Jouko.
Valokuvasi
Vuoriston
Raimo

Jaoimme rinkkoihin jokaiselle neljän päivän
annokset ja olimme tehneet sopuratkaisun, että
Raimon autokunta ajaa Pallakselle aloittaen
siitä vaelluksensa ja Joukon autokunta Muonion
kautta. Jouko käy näyttämässä niitä silmiään,
olivat sitä mieltä ovat hyvin paranemassa, eivät
ota vielä neuleita pois. Vaelluksen jälkeen Kittilän terveyskeskukseen tarkastukseen.
Jatkoimme sumussa pohjoiseen, vahtien ettei
ajeta Enontekijän risteyksen ohitse. Hetassa
etsimme siellä olevaa Luontokeskusta, meistä se
oli sivussa mutta paikallinen sanoi, että sielhä se
on keskutasha. Kävimme hakemassa varaustupiin avaimet, ihmettelivät, että 8 henkilöä teitä
piti olla. Sanoimme kyllä meitä ne kahdeksan
löytyy, osa porukasta vaan on reitin toisessa
päässä, ettei tarvitse turhaan ajella avaimien
takia. Tuumasivat että järjenkäyttö on sallittua.
Tällä reitillä kulkee paljon porukka vuosittain,
vielä eivät huomanneet käyttää tätä konstia. Sillä kun auton siirrättää paikallisilla, saa pulittaa
75 euroa. Saunamaksu ja venekyyti kun maksettiin, aloimme pakata rinkkojamme veneeseen
ylitimme Ounasjärven, mistä tuli noin kaksi
kilometriä pitkä venematka.
Aurinkoinen keli hyväili meitä kun rantaan-

nuimme sovittelimme rinkkojamme selkään
ja ihmettelin mitähän kaikkea sinne laitettu ja
onkohan kuitenkaan kaikki tarpeellinen mukana
- aika näyttää. Karttoihin silmäys, että eihän
me vaan tuonne kiivetä, Pyhäkero edessämme
loisti puolenpäivän auringonpaisteess, kyllä me
kuulemma sen huipulle kiivetään ja vielä tämän
päivän aikana.
No rohkeasti vaan matkaan, alku olikin lievää
ylämaata noin 4 kilometriä kun saavuimme
Pyhäkeron autiotuvalle, jossa nauttiin aamulla
valmistettu ja termospulloon laitettu kuuma
keitto. Myöskin kahvin valmistimme aamulla
mukaan. Näin teimme jokaisena aamuna, keiton
ja kahvin kanssa ettei tarvinnut kuljettaa kaasukeitintä matkassa. Nyt olisi ollut ihanteelliset
kelit tehdä nämä keittämiset, mutta ennakkopäätös oli ja tehtiin näin.
Autiotuvalta olisi ollut kaksikin eri reittiä
Sioskuruun, talvireitti olisi ollut hiukan pitempi
ja maastollisesti loivempi, kuitenkin valitsimme
kesäreitin jopa suotuisan kelin takia ja ne nähtävyydet sieltä ylhäältä. Vaikea arvioida montako
kymmentä kilometriä oli näkyvyys.
Syksyllä kun ilman kosteus vähäinen näkyvyys
on hyvä. Ei mennyt silmien aika ihan hukkaan,
oli pakko välillä katsella jalkoihinkin, ettei ollut
turvallaan kivikossa. Pyhäkeron päällä oli pieni
lampi sekä rakennusrauniot, olisikohan olleet
Lapin sodan aikaiset.
Siinä kohtaan taas kävi vanhanaikaisesti, luuli
olevansa jo huipulla. Mutta vilkaisu karttaan,
nyt se vasta oikea nousu alkaa - hoh hoijaa ei
muuta kun ylöspäin. Tulihan sekin huippu vallattua alkoi alamäki aivan Sioskuruun varaustuvalle saakka.
Nämä reittikilometrit taukotupien välillä koko
vaelluksella ovat melkein saman mittaiset.
Neljän päivän reittien raskausasteetkin ovat
melko samanlaiset. Olisiko sama asia kummin
päin vaeltaa.
Teimme”kuumat” hyvin onnistuneen ensimmäisen vaelluspäivämme kunniaksi . Ansaittujen
maljojen ääressä keskustelimme olimmeko
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vaatettaneet itsemme ekapäivänä oikein. Kaikki
totesivat, että rannasta lähdettiin hiukan hätäisesti, kaikki olivat liian vahvasti alkumatkaan
varustautuneet. Kun nousimme tunturiin siellä
tilanne oli jo erilainen. Pitemmän säätilan ennuste lupaili aika tasaista koko viikoksi, heikkoa
pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Tämä keli
sopi meille. Myöskin keskustelimme pidämmekö
kaikki kulkiessamme esillä kameroita ja karttoja,
meillä kummallakin oli kartat reitistä.
Hannulla oli hyvät hihnat laitteessaan, hän
lupautui kuvaamaan ja tekemään CD-romput
meille. Toki me toisetkin jotakin kuvasimme,
mutta ennen kuin olimme saaneet kameran
povitaskusta esille, kaikki etanaa nopeammat
olivat häipyneet, onneksi maisemat pysyivät
paikallaan.
Ruska oli puista karissut maahan, jotkut pihlajat
olivat kuitenkin kuruissa upeita ja rastaat hyödynsivät marjat. Maaruskaakin oli jonkun verran, mutta ei häikäisevästi tänä syksynä, mutta
kuitenkin kaunista.
Keskiviikkona 22. 9. aamu oli sumuinen melkein
puoleen päivää ennen kuin aurinko näyttäytyi,
maisemia ei kovin kauaksi päässyt ihastelemaan
joten tauot olivat huilaustaukoja, maisemakuvaus jäi paremmille keleille.
Saavuimme ensimmäiselle autiotuvalle Pahakuruun, jossa joimme iltapäiväkahvimme,
muutenkaan emme pitäneet kiirettä, koska
tämä väli reiteistä oli ehkä helpoin. Tultuamme
Hannukuruun laitoimme paikat lämpenemään.
Oli varaustupa ja kuivaushuone ja samalla
tutustuimme hienoon uusittuun taukoalueeseen.
Uudistukset tehty v 2005. Varauspuolella on 32
vuodepaikka jaettuna kahteen eri huoneeseen,
on kaikki uuden lain määräämät huoltopisteet,
jätepisteet. Sauna vuorotunnein naisille ja miehille sekä laaja telttailualue ja uimaranta hienon
liuskalaatoituksen päässä.
Vanha majoitustila on kokonaan vapaata
majoitustilaa, vanhaa saunaa en katsonut onko
käytössä mutta ainakin pystyssä. Ja kaikki tämä
hienossa Lapin koivikossa hiekkakankaalla.
Odottelimme toista meidän ryhmää tulevaksi,
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olimme ulkosalla majapaikkamme verannalla
kun kuulimme tuttuja ääniä heidän tulosuunnaltaan melko kauan, olivat myös kurkistaneet
entiseen vanhaan tupaan siellä mäen nyppylällä,
uudesta tuvasta kaksisataa metriä puron toisella
puolla. Kun saivat kantamuksensa pois, ansaitut
juomat edessä yhdessä, kerromme vaelluksiemme kuulumiset. Aika raskasta oli kaikkien
mielestä, mutta hienosti menee. Iltasuunnitelmaa
laadimme kuinka ruokaillaan ja miten käy Saunavuorojen kanssa. Sinä päivänä oli jo muitakin
vaeltajia runsaammin liikenteessä, ei tullut laskettua heti alkuunsa, eikä alettu arvuuttelemaan
montako, kiva että oli vielä.
Nautittuamme hyvä ruuan punaviinin kera
huilasimme sulatellen ruokaa ja odottelimme
saunavuorojamme, olimmehan kaksi vuorokautta hikoilleet kunnolla peseytymättä. Kyllä sauna
varmaan teki hyvää, minä jouduin vain peseytymää, koska ne ompeleet olivat vielä luomissa.
Minulta jäi alkuviikosta alkaen kuulematta nämä
“miesten jutu”.
Näin oli reissustamme puolimatka saavutettu, ja
kaikki hyvin. Torstaina 23.9. aamulla olim-

me tosipirteitä kumpikin ryhmä maittavan
aamupalan syötyämme. Rinkka selkään me
lähdimme kohti etelää ja Raimon ryhmä kohti
pohjoista, kumpikin seuraten toistemme eilisiä
jälkiä. Aamu oli taas vaeltajalle suosiollinen,
edessä ehkä tämän vaelluksen vaativin taival.
Reitintekijä oli varmaan ensiksi vetänyt viivoittimella suoran viivan pisteestä A pisteeseen B,
sitten se on mennyt maastoon ja todennut, että
vaeltajat eivät ole voineet nähdä sen valinnan
mukaan muuta kuin lännessä suota silmänkantamattomiin idässä kohoavia tuntureita. Uusi
yritys, noustaanpas ensimmäiselle tunturille ja
katsotaas juttua uudestaan, taas sama juttu “ A/
B” Jo vain on nähtävyyksiä mutta kyllä reitistä
vaikeusastettakin. Pudottauduimme Suaskurun
autotuvalle nautimme aamukahvin ja tosissaan
ihmettelimme reitin jyrkkäpiirteisyyttä. Ei
muuta taas ylöspäin melkein kontaten, kun saavutimme Lumikurun huippua tavoitimme Idästä jotain tuttuakinm Raattamankylän piirteet
Vuontisjärven takaa näkyivät. Sen kautta ollaan
Äänekoskelta Kansalaisopiston järjestämillä
hiihtoretkillä vaellettu Vuontispirtin rannasta
Pallakselle. Lumikurussa poronhoitoalueitten
raja-aidan luona nautimme kuumaa keittoa ja

totesimme ettei yhtään poroa ollut menossa
naapuriin. Ja taa alkoi nousu melkein pystysuoraan ylöspäin. Vähän helposta toi ajatus, että
Vuontiskeron päältä on melkein koko matka
laskevaa vaikka osin melko jyrkkää.
Montellin maja näytti siltä, että sitä olisi korjailtu. Voihan se olla että muistaa erilailla kun
lähestyy uudesta suunnasta. Pienet huilit majan
katveessa ja kun sateenuhkakaan ei vielä paha
mutta emme jääneet vettä odottelemaan vaan
vaelluskenkää toisen eteen ja Nammalakurun
suuntaan.
Aikataulumme toimi hienosti, Hannu kun
ulkoili vesisangon kanssa totesi nyt sitä sataa
ja melkoisen reippaasti, uhmasimme kuitenkin
sadettakin ja menimme koko vaelluksen varrella olevaan myyntikotaan kahville. Olivathan
ne ihmiset tehneet myyntityönsä eteen suuren
panoksen, raahatessaan kaiken sen tarvikemäärän sinne kuruun kelkalla. Iso kuppi kahvia
ja rinkelimunkki olivat 8 euroa. Emme olleet
hirveän hämmästyneitä, kuitenkin nämä saattaa
olla kalleinta kahvitusta. Oli siellä iloinen
ihminen pienen koiransa kanssa. Kahviolla on
nyt siellä sesonkiaika, edellisen viikolla yhtenä
päivänä 35 telttaa seudulla.
Ilta sujui normaalikuvioitten mukaisesti. Sade
sotki ulkoiseen tutustumiseen, sisällä olikin
historian havinaa, kerrossängyt siellä (ehkä
kummallakin puolella.) Ovat jonkun Suomen
sodan (ehkä Lapin sodan) aikaiset rautasängyt,
niin matalat, että kun istui sängylle löi päänsä
joka 5 eka istumisella ennen kuin oppi muistamaa. Takaraivo muistutti.
Muutenkin maininta varaustupien varusteista
nyt kun ollaan kaikki kolmen tupaa nähty.
Petivarusteet hyvät, patjat lakanoineen siistit
sekä tyynyt ja huovat, ruokailupuolen välineistö aika kirjava, tokihan siellä on monenlaista
kokkia, mutta ainahan ruokaa ovat saaneet.

Olemme ylittäneet Ounasjärven ja katsoneet
karttaan, että tuonne päin olisi
lädettävä. Kuvassa Matilaisen Pirjo, Lehtosen Mirja ja Lehtosen Jouko.
Kuvasi Pohjolaisen Hannu
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Kerron yhden kokkitarinan jos kyseinen henkilö
joskus saa tämän tarinan eteensä, älä loukkaannu: Varusteissta tämä kertoo, tai paremminkin
niitten puutteesta. Olimme reitillä Kilpisjärvi
- Halti Kuorjarjohkavariinvaraustuvanpuolella
laittelemassa ruokaa, joka oli alkuvaiheessa.
Meitä oli 5 hengen ryhmä. Lisäksemme saatiin
tupaan muistelen noin 7 hengen ryhmä, jotka
olivat aika väsyksissä sekä nälkäisiä. Tietysti
meidän valmistuksesta tuli hyvät tuoksut. Heidän ainoa miespuolinen oli heidän matkaopas,
loput jäsenet naispuolisia. Kun saivat varusteensa paikoillee, alkoivat katsella löytysikö heille
astiaa jolla valmistaisivat heidän iltaruoka-annoksen spagettia jauhelihakastikkeella. Meidän
kattila ei ihan vielä kerinnyt ja olisi kuulemma
tarkoitukseen liian pieni.
Loppujen lopuksi keittoastiaa katseli koko porukat, vihdoin löysimme valtavan kattilan, ehkä
päälle 10 litraa; se puhtaaksi ja hellalle, heillä
olikin ruoka-ainetta hiukan liikakin siihen henkilömäärään mutta laittoivat kaiken kiehumaan.
Samoten kastikettakin oli aika runsaasti. Olivat
jo itsekkin todenneet tästä olisi ollut teillekin.
Kun ruoka oli valmista opaskin oli mukana
hauskassa, puhdisti kolhiintuneen pesuvadin
josta tarjoili maittavan ruoka-annoksen. Loppua
ei hukattu, siinä suolanen ruoka aamupalaksi ja
kahvit lisäksi. Olimme vähän hämmentyneitä
ettemme muistaneet ottaa tilanteesta valokuvaa.
Totesimme nykyretkiruokailun menneen isoilla
harppauksilla kätevämpään suuntaan, oli ruokaannoksia johon vaan lisättiin kuuma vesi, ruokailu voi alkaa. Syödään olevasta astiasta ruoka
suoraan eikä tiskaamista ei jäänyt, Lusikka tai
haarukka nuolaistaiin puhtaksi, kertakäyttömuki
kaminaan viedään roskiin. Pöytä siivottiin mahdollisista muruista. Todettavaettä on aika kätevä
homma. Aika nopeata ja varmaankin maukasta.
Kaikissa näistä varaustuvista semmoinen yhteinen piirre huomioitiin, että edelliset yöpyjät
heiltä jäi näkemättä asiat puulaatikko aivan tyhjä myöskin vesisanko tyhjä. Näin aikaisin kun
mekin tuvalle tultiin asiat nähtiin tehdä. Mutta
pimeällä jos asia jää, opasteet puuttuvat.
Perjantaina 24. syyskuuta vaelluksemme
viimeinen päivä ja etappi, ja keliä vieläkin
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riittä , kun katsoimme
menosuuntaan kohteemme näkyi taivaanrannalla
Taivaskero. Otan vielä
hiukan näistä edellisistä
päivistä ja nähtävyyksistä:
Poroja täälläkin tunturialuella oli valtavasti,
tokkia päivässä näimme
kymmeniä, tokassa myöskin kymmeniä yksilöitä,
eivät ne sillain seuranneet
meitä, kosk tokassa oli
omat sisäiset rykimisajan
koitokset. Viimeisen
päivän poronähtävyys
oli Taivaskeron rinteellä,
missä suuri albiinohirvas
vaelsi aivan yksinään ja
olemukseltaan allapäin,
olisikohan reviiritaistelut
taisteltu ja yhtään vaadinta
ei sille jäänyt paliskuntaan
viettämään eläkepäiviä.
Meidän nousemisen tuskaa nyt koiteltiin. Tuntui,
että Taivaskero ei yhtään
ole lähentynyt. Tämä tunne oli silloinkin tässä kohdassa vuosien takaa
kun Vuontispirtiltä hiihdimme Pallakselle hiukan lipsuvin suksin. Sitkeys palkittiin, vihdoin
olimme niin ettei meidän ja huipun välissä ollut
muuta kuin ylös menevän reitin viitoitus. Vielä
vierailu Luontokeskuksessa, missä luovutettin
tupien avaimet. Palkitsimme itsemme kahvilla
ja munkilla, ei nyt ollut niin hintavat kuin edellisessä paikassa. Suuntasimme Kittilään johtavalle tielle, ohimennessä ihastelimme Levin
rakennuskehitystä. Kittilässä suoraan TK:een
luomien neuleita pois otattaman. Odottaa ei
tarvinnut kauan kun pääsin hoitajan käsittelyyn.
Olikin sattumaa, kummassakin Muoniossa ja
täällä oli palomiessairaankuljettaja ottamassa
vastaan, täällä kylläkin nätti lapintyttö, harmin
paikka oli oltava silmät kiinni toimituksen ajan.
Olin yhteydessä Kiepissä oleviin tarvitsevatko
kaupoista mitään. Kieppiin olivat tulleet Hakolan Eeva, Taipaleen Anneli ja Seppo sek kaksi

heidän lapinkoiraansa. Ostelimme kahden yön
ja yhden päivän tarvikkeet. Kuulimme soiton
yhteydessä, että ilaksi odottaa hyvät savukalat.
Myöskin tiesimme kolmen tällä reissun aikana
täyttäneen vuosia, joten hankimme kaksi
kuohuviinipulloa, saadaan juhlistaa sankareita.
Ruokailimme vielä yhdessä toisen porukan
kanssa, ja kohti Kieppiä, sauna lämpenemään.
Viikon paussi ilman kunnon löylyjä, ja kuitenkin jokipäivä hikoillut, kyllä sauna tuntui ihanalta - ja tietysti “miesten jutut”. Kiepissä oleva ryhmä oli nauttinut hyvistä syysilmoista ja
tietysti kalastellut. Harmin paikka tuulensuunta
oli taas pohjoisesta, vaikkakin, heikkona, mutta kala ei silloin liiku. Lauantai-illalla laavulla
kohotamme syntymäpäivä sankareille maljat.
Taas meitä suosi säänhaltija koko viikon.
Puhuin alkuunsa että ovatko kaikki tarvittava
matkassa kun lähdettiin rannasta veneellä, taas
multa jäi wc rulla autoon, oli lainattava muusta
paperipuolesta (talous-).
Oli suunnattava jo ajatuksia huomiseen tulevaisuuteen.
Hyvää loppuvuotta sekä alkavaa Uutta vuotta

Tuleva puheenjohtaja Hannu Pohjolainen
reitillä Hetta-Pallas katselee
tulevaisuuteen. Kuvan otti Pirjo Matilainen

Terv.

Jouko

Vaelluksemme viimeinen
yöpymistupa Nammalakurussa, jossa on jonkun
sodan aikaiset kerrossängyt (nostalgiaa). Kuvasi
Hannu Pohjolainen
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Kaarnepään rinteellä

Kolmen naisen vaellus

Tällä kertaa läksimme vaellukselle
kolmen naisen porukassa. Ryhmä pieneni
loukkaantumisen ym syiden vuoksi. Matkassa oli mukana Minna, Inkeri ja Raija.
Inkeri oli lähtenyt jo ajoissa Kiilopäälle
erätaitojen kilpailuihin toimitsijaksi, joten
ajoimme Minnan kanssa Kiilopäälle, jossa
tapasimme Inkerin. Seuraavana päivänä
ajoimme Raja-Jooseppiin ja Luttojoen
varrelle, jonne jätimme auton.
Luttojoen sillan ylityksen jälkeen kävelimme ensin Luttojoen vartta. Samaan aikaan
reitille osui myös jääkäriupseerioppilaita.
Nuoret miehet menivät sellaista vauhtia,
että ensimmäisen päivän jälkeen emme
heitä nähneet. Lounastauon jälkeen vähän
oikaistiin Suomujoelle ja ensimmäinen yö
vietettiin Suomujoen tulipaikalla. Samalla
paikalla yöpyi myös kalasteleva pariskunta.
Toisena päivänä matka jatkui Jyrkkävaaran
autiotuvalle lounaalle ja Muorravaarakanjoen
vartta Sarviojalle. Sarvijoella etsimme
sopivaaa ylityspaikkaa., joka hyvin sitten
löytyikin. Vain pientä kahlausta. Yövyim-
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me sitten jokien yhtymäpaikan
lähellä nuotiopaikalla.
Seuraavana aamuna kohta
lähdön jälkeen näimme kotkan.
Olisiko joku peto saanut sen
kiinni tai oliko ollut sairas lintu.
Se lenteli lyhyitä matkoja ja
seurasimme sitä pitkän tovin.
Kohti AnterinmukKuljimme Sarvijoen vartta Sarkaa (pieni kuva
viojan autiotuvalle. Illalla Inkeri
ylempänä)
ja Minna kiipesivät Kaarnepään
rinteill ihailemaan maisemia.
Luttojoen silta
Tuvalla ja sen ympäristössö oli
(pieni kuva alinna)
varsin monia yöpyjiä. Paikka
näyttää olevan hyvin suosittu
vaeltajien keskuudessa, jonkinlainen risteyspaikka.
Aamulla jatkoimme kohti
Paratiisikurua. Paratiisikuru on näkemisen
ja kokemisen arvoinen paikka. Kasvusto
poikkeaa ympäröivästä tunturimaastosta
oleellisesti saniaisineen ja muine lehtomaisen seudun kasveineen. Paratiisikurusta
nousimme Pirunportin ja Lumikurun välistä
tunturin rinteitä pitkin ylös. Nousu oli jyrkkä

Puron ylitys

Sarvioja

Suomujoella
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Paratiisikuru

ja tosi rankka. Eikä alastulokaan Lumikurunojalle ollut mitenkään helppo. Rinteet
olivat jyrkkiä. Pääsimme kuitenkin hyvin
ja ajoissa Muorravaarakan autiotuvalle
yöpymään. Paikka on varsin mainio ja
tuvallekin päästiin kahlaamalla. Ja sehän
teki jaloille hyvää. Kiehisiähän riittää joka
paikkaan. Täällä tapasimme yhden kiehisvaeltajan.
Seraavana päivänä jatkoimme matkaa
Anterinmukan autiotuvalle, jossa vietimme
ruoka- ja lepotaukoa. Tämä se vasta on
hieno paikka. Ja sauna ja kaikki. Täällähän
voisi viettää vaikka millaista lomaa, Minnan
mukaan vaikkapa häämatkan. Siinähän olisi
voinut viipyä vaikka pitempäänkin, mutta
tie kutsui. Jatkoimme edelleen ja jäimme
Anterinjoen laavulle yöpymään.
Aamulla sitten jatkoimme matkaa ja se
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olikin sitten tylsääkin tylsempää talsimista
tietä pitkin. Kaikkiaan 24 kilometriä talsimme tietä pitkin Luttojoen sillan laavulle.
Inkerin kroppa sanoi, että on parasta päästä
Lutolle saakka samana päivänä ja sinnehän
me pääsimmekin. Väsyneinä ja uupuneina.
Yövyimme laavulla ja seuraavana päivänä
ajoimme Ivaloon ja Kiilopäälle, missä meitä
odotti sauna ja oikea sänky.
Kelit olivat sopivat. Polttiaisia tosin oli
enemmän kuin riittävästi, koska ilma oli vielä varsin lämmintä. Kuljimme tänä vuonna
tavallista aikaisemmin ja vältimme näin melkein joka syksyiset lumisateen ja pakkaset.
Näissä maisemissa riittää kulkemista ja koluamista usemmallekin vuodelle. Tervetuloa
mukaan.

Inkeri, Minna ja Raija

Nousu Paratiisikurusta
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Terveisiä Kiinasta ja
ulkoilurikasta talvea
Kiinassa ollaan edelleen. Nyt jälleen
kerran odottelen pääsyä takaisin kotisuomeen, toivoen, että siellä olisi pakkasia ja
lunta. Täällä on syksy mennyt tosi nopeasti. Viljat (riisi) on nyt puitu ja oljet poltettu
pelloilla. Täällä oli kaksi viikkoa ilma
täynnä savua, niin ettei eteensä meinannut
nähdä ja samaan aikaan Suomessa tuskaillaan siitä tuleeko saunojen lämmittämisestä
liikaa päästöjä ilmaan. Asioilla on erilaiset
mittasuhteet Euroopassa ja täällä. Onneksi
tätä savuamis-aikaa on vain kaksi kertaa
vuodessa.
Olimme vaimoni ja ystävieni kanssa
vaeltamassa Pallas-Hetta välillä, lähtien
Pallastunturilta. Näimme uskomattoman
hienoja maisemia ja puhdasta luontoa ja
ilmaa. Täällä työkaverit pitivät hieman hassuna, kun pitää lähteä tuollaiseen ”rääkkiin”
ja vielä vapaaehtoisesti. Kyllä kaverit yrittivät ymmärtää vaeltamisen kun oikein sen
heille selittää. Sitten he totesivat, että siinä

hommassahan saattaa tulla hiki ja sekös on
kamalaa. Täälläpäin maailmaa hikoillaan
vain kesällä kun on 4 kuukautta yli 30…40
lämmintä päivisin jos ei pääse sisälle jäähdytettyihin huoneisiin. Täällä on tärkeää
näyttää ulospäin, että minulla on kaikki
hyvin, eli kulkea joka paikkaan autolla ja
taksilla, tai sitten sähkömopolla. Tehtaalla
on 80 henkilöä töissä ja niistä oman auton
omistaa 9 henkilöä ja loput omistavat skootterin tai sähkömopon. Polkupyörillä kulkevat vaan köyhät.
Nyt on sitten täälläkin talvi. Tyyliin
kuuluu, että silloin ollaan ulkovaatteet
päällä myös sisällä ja työpaikalla. Meidän
konttorimme on länsimaista tasoa, joten
siellä on lämmitys, joka vieläpä toimiikin.
Me muutamat länsimaalaiset olemme sitten
siellä kuin kotonamme, ja työskentelemme
paitasillaan, eli töihin tullessa päällysvaatteet naulakkoon.
Olemme työkavereiden kanssa pyöräilleet pitkin ja poikin Shanghain katuja.
Viimeksi kun hain pyörääni pyörävarastosta (21.11) niin pyörätallin vartija kauhisteli
minun asuani. Minulla kun oli vain verkkahousut ja T-paita päällä. Hänellä taasen oli

Ensimmäiset
savut saatu
aikaan
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Riisin puintia Taixingissa

Riisin kuivatusta Taixingissa
aluspaita, kauluspaita, villapaita ja takki ja
samalla lailla vaatetta alapuolella vartaloa.
Kyllä siinä kaverilla oli ihmettelemistä.
Kelihän oli kuin suomen kesä (ei tämä
kesä) lämmintä siinä 18 astetta. Pyörätallissa on hotellin henkilökunnan sähkömopot
ja skootterit. Niitä on siinä n. yli 100 ja
fillareita vain viitisen kappaletta.
Kiina-Tiibetin matka on toteutumassa hyvinkin. Nyt on jo jonotuslistallakin
väkeä. Aikahan on toistaiseksi 2012 kesäheinäkuun vaihteessa. Silloin on paras aika

tulla Tiibetiin.
Onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle Hannu Pohjolaiselle ja kiitokset
teille kaikille minunkin puolesta

Rami

raimo.vuoristo@kiehiset.fi
(Kiinan puh: 995338615996085132 hinta
on 6snt/min)
040 7500020
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Kiehisten Kieppi
Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.
Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- Savotta Paljakka ahkio (2kpl), vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8.50 e
Vaellusteltat:
- 1 kpl Fjällreven Everest Camping
- 2 klp Tena Master 3
- 1 klp The Nort Face
- 1 kpl Halti Alfa
Vuokrahinnat: 1-3 vrk 8,5 e, viikko 12 e
Retkikeitin
- TRANGIA 3 kpl perusmallia
vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 7 e
Rinkkoja:
- 2 kpl Savotta 906 ss (Miesten malli)
- 1 kpl Savotta 1200 ss Naisten malli,
vain kapeampi)
- 2 kpl Halti Hardrock.
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5 e
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Vaellussuksia: Karhu Kodiak (teräsreuna)
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Hannu
Pohjalainen. Yhteystiedot viereisellä
sivulla.

KIEHISKIEPPI:
tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannalla
Yöpymismaksut: Kiehisten jäsenet 5
e/vrk, ei-jäsenet 7 e/vrk, nuorisojäsenet
(alle 25-vuotta) ei maksua.
Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen
aiheuttamastaan vahingosta!
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko
Lehtonen. Yhteystiedot viereisellä
sivulla.
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Matkojen järjestäjät:
Pohjolainen Hannu, Vatiantie 191,
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Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy maaliskuussa 2011. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 1.3. 2011 mennessä
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