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Kiepissä kaamoksen kynnyksellä
Kävin Kiepillä juuri loka- ja marraskuun
vaihteessa. Oli varsin rauhallista joka puolella. Edes parkkipaikalla ei näkynyt ketään.
Missään muussa mökissä ei ollut ketään.
Vain metsän ja eläinten ääniä. Nekin tähän
aikaan vuodesta varsin vähäisiä. Lumesta
eikä jäästä tietoakaan. Helppo oli kävellä
Kiepille. Maasto tosin oli hyvin märkää,
mutta eihän se haittaa. Mahtava hiljaisuus
vallitsi joka puolella. Yksi vaeltava poro kulki kentän poikki. Marraskuun ensimmäinen
päivä valkeni aurinkoisena ja lämpimänä.
Kukasjärvi oli aivan tyyni, ei värettäkään
näkynyt. Mahtava autius ja rauha. Tämän
voisi kokea uudestaan.

Raija

Lämpimät kiitokset Teille kaikille valitesssanne minut
vuoden 2011 KIEHISEKSI.
Otan kunnian vastaan kiitoksena 19 vuoden postitusurakasta.
Nyt tehtävissä jatkavat toiset.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
Pysytään liikkeellä myös tulevana vuonna.
Paula Hepola

”VANHENEMINEN ON TAIDETTA”
Vaikka etuhammas katkenneena ja monot väärässä jalassa!
Tuhannesti kiittäen muistamisesta
Kaarina Lamberg
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TAPAHTUMIA, MATKOJA, INFOA...

KIEHISTEN TOIMINTAA
VUONNA 2012

vielä avoin.

Vielä yksi tapahtuma vuoden 2011/2012
vaihteessa:

8 Erämessut Riihimäki 3.5. - 10.5. 2012

8 KAAMOSHIIHTO Äkäslompolossa

31.12. 2011 - 07.1. 2012
Lähtö 31.12. Jämsä klo 06.00 mathuolto,
Jyväskylä Harjun tilausajolaituri 06.45, Äänekoski 07.00 mathuolto. Tarvittaessa muualtakin kun sovitaan. Paluu Äkäslömpolosta la
07.01. 2012 klo 08.00. Ilmoittaudu mukaan,
vielä on paikkoja Jouko Lehtonen puh 0405007456
Sitten vuoteen 2012:

8 TALVENTAITTAJAISET Viking

Linen Isabellalla. Lähtö su  22.1.  Turusta,
paluu Tukholmasta 23.1. 2012. Paikkoja
varattu 20 hengelle. Tied Jouko Lehtonen  puh  0405007456

8 KUUTAMOHIIHTO Äänekoskella Ri-

susaareen perjantaina 24.2. 2012  klo 14.00
--20.00, mehutarjoilu, arvontaa ja makkaran
myyntiä

8 KEVÄTKOKOUS Maaliskuu-huhtiuun
aikana, tarkemmin   Kiehisessä  1 / 2012

8 HIIHTOMATKA Kilpisjärvelle, aika
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8 KIINAN matka 26.5 . - 14.5. 2012 Tiedustelut Raimo Vuoristo puh. 040-750020
tied.    Raimo Vuoristo puh 040-750020

8 PERHELEIRI Kiepissä kesäkuun toisella viikolla. Tiedustelu ja ilmoittautuminen
Jouko Lehtonen puh 040 5007456

8 TALKOOT / KIHAUS Kiepissä

heinäkuun lopussa 25.7.- 29.7. 2012. Ilmoittautumiset Hannu Pohjolainen puh
050-3555052 Jouko Lehtonen puh 0405007456

8 Omatoimisiakin matkoja saa tehdä !!!
8 RUSKAMATKAT syksyllä 2012

Viikolla 37 on jo vatattu Pöyrisjärven
Erämaajärven rannalla olevan varaustupa 14
hengelle
   Tiedustelut ja ilmoittautumiset Hannu
Pohjolainen puh 050-3555052 ja Jouko
Lehtonen puh 040-5007456
   Muille matkoille tilanteet vielä kehitteillä.

8 SYYSKOKOUS loka - marraskuun
aikana tarkemmin Kiehisessä 3/2012

8 KAAMOSHIIHTO Äkäslompoloon
2012 - 2013 vuodenvaihteessa  
         

Tervehdys
Kiehiset!

Y

ksi Kiehis-vuosi on taas kerran
lopuillaan ja uuden odottaminen
edessä. Tänä vuonna on alkanut
Kiepin ehostustyöt, joita on taas ensi kesänä tarkoitus jatkaa suunnitelmien mukaan.
Kiepin käyttö on laitettu tarkempaan
seurantaan kaikkien kävijöiden osalta, jotta
maksut tulisivat ajallaan tilille jokaisen
siellä olleen Kiehisen ja vieraiden osalta.
Olen saanut listan kävijöistä vieraskirjasta,
joten jos omatunto kolkuttaa niin korjaa
asia heti pikemmiten, ettei tarvitse alkaa
tutkia tilejä teidän kohdaltanne.
Oltaessa Kiepissä talkooporukalla yöpymiset sisältyvät ruokarahaan. Muissa tapauksissa yöpymisestä maksetaan aina erikseen.
Kellään ei ole vapautusta maksuista, jos ei
ole erikseen sovittu. Myös Kiepin siisteys on yksi huolenaihe saamieni tietojen
mukaan. Olisi suotavaa, että Kieppi olisi
lähtiessäsi siistimpi kuin tullessasi, sekä
puita olisi ja sytyt olisi tehty valmiiksi
seuraaville.

Joulun odotusta kaikille ja
tulevaa Kiehis-vuotta 2012
t. Hanski
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KEVÄTLUMILLE
KILPISJÄRVELLE
13. - 21.4.2012
Yhdessä Stoyn kanssa: TilausajoAuton reitti: Hki-Hämeenlinna-Tampere-OrivesiJämsä-Jyväskylä- Äänekoski-Kilpisjärvi.
Oppaina Hissu, Juhani ja Kahlevi.
Meno aika: pe 13.4. Hki Mikonkadun tilausajopysäkki n. klo 16.30 - Hämeenlinna n.
klo 18.00 - Tampere linja-autoaseman. klo 19.00 - Orivesi n. klo 19.45 - Jämsä n. klo
20.30 - Jyväskylä n. klo 21.15 - Hirvaskangas n. klo 22.00 - Äänekoski n. klo 22.40 Kilpisjärvi la 14.4. n. klo 14.00 Paluuaika: lähtö Kilpisjärveltä la 21.4. n. klo 7.00.
TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET MAHDOLLISIMMAN PIAN
Kahleville puh.
0505446033 tai s-posti: stoy@suomi24.fi
Huom: ilmoittautuneita on jo yli 20.

Huom. Kiepin käyttäjät!

Kiehisten tunturimaja Kieppi on Kittilän Kukasajärven rannalla. Yhdistyksen
hallitus on päättänyt tehdä
joitakin muutoksia Kiepin
muokrausmaksuihin vuoden
2012 alusta.

Vuokraaminen tehdään
kuten ennenkin Jouko Lehtosen (puh 040-5007456)
kautta. Avaimen luovuttaja
ottaa kuittauksen antaessaan
avaimen, sekä sitten kun
avain palautetaan.
Jäsenet maksavat edelleen 5 eur/vuorokausi,
ei-jäseniltä peritään ensi vuoden alusta 10
eur/vuorokausi.
Nuorisoikärajaankin tuli muutos:18-vuoti-

aaksi asti ei peritä maksua.
Jos joudumme perimään
Kiepin maksuja jälkeeenpäivn,
veloitamme 20 eur lisämaksun.
Huom: laittakaa Kiepissä
päiväkirjaan olemisestanne,
sekä tutustukaa seinällä oleviin
uusittuihin sääntöihin.

Kukasjärvessä kalastukseen
on tullut aikarajoituksia, sekä
rajoituksia verkkojen määrään
ja vekon silmäkokoon.
Muutosta on tullut myös
veneitten talvisäilytykseen.
Pyhäjärven luona olevassa veneparkkipaikassa saa olla yksi vene kesällä,
toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muina
vuodenaikoina veneitten on oltava Kiepin
rannassa.
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Ruskaa Kiepillä ja Äkäslompolossa

S

yksyn ruskaretkemme suuntautui
tuttuihin maisemiin, Kukasjärvelle ihan
omalle Kiehisten majalle.
Jouduimme siirtämään toteuttamisviikkoa
siirtämään alkuperäisestä suunnitelmasta 39
viikolle, että suunniteltu vaellus majoituksineen saatiin toteutettua.
Tiesimme, ruska-aika oli jo Lapissa ohi.
Kun lähdimme perjantaina 23.9. ajamaan
kohti pohjoista, kuuntelimme Lapinradion
ohjelmaa, jossa yhtenä aiheena oli ruskan
tulo luontoon. Ohjelma korosti tämän syksyn
poikkeuksellisen märkiä olosuhteita.
Osa kasveista ei voi kuivua normaalisti
liiallisen kosteuden takia. Sellaisiin, jotka
kasvavat normaalisitikin kosteilla paikoilla,
kuten juolukka, pihlaja ja haapa, ruskan
värit tulevat, mutta mustikka, koivuu ja paju
menevät vain tummiksi ja lehdet putoavat.
Tämän ilmiön saimme todeta mitä Pohjoisemmaksi ajoimme.
Pyhäjärven parkkialueelle tulimme Iltapäivällä, lastasimme tarvikkeemme veneeseen ja
sitten kohti Kieppiä. Sillä korkeudella Lappia
koivut olivat jo pudottaneet vihreän-mustat
lehtensä, Onneksipihlajat ja haavat koristivat
vieläväreissään Kukasjärven rantoja. Olimme
valoisan aikan Kiepissä, tupaa ja saunaa
lämmittämään ja ulkovaatteita kuivattamaan,
koska tulopäivänä satoi koko Suomemme
alueella.
Onneksemme lauantaina olikin sitten aurinkoinen sää joten saimme nauttia olostamme.
Noudimme Äkäslompolosta täydennystä
porukkaamme, etelästä tulevilla kulkuneuvoilla saapui Viinikan Pirkko. Hän lisäsi
vahvuutemme seitsemäksi.
Meitä oli mökillä odottamassa Hakolan
Eeva, Lambergin Kaarina, Saarelan Eila,
Lahtisen Kirst sekä Lehtosen Mirja ja Jouko,
joka nouti Pirkon Jouninkaupan pysäkiltä.
Sunnuntai ja maanantai menivet leppoisissa
merkeissä, kalastelimme aamuin ja iloin.
Keliolosuhteet olivat oikein kuulakkaan
syksyiset. Tiistain vastaisena yönä sää alkoi
sitten muuttua, ,kun olimme suunnitelleet
vaellusta Äkäslompoloon. Kyllä me aamusta
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Sateen pieksämät vaeltajat Pyhätunturin reunalla.
Mirja, Kaarina, Kirsti ja Eila. Kuvasi Jouko.
valmistaudumme kaikesta huolimatta lähtemään, emme tosin aivan koko porukalla:
Eeva ja Pirkko jäivät talonmiehiksi. Me viisi
teimme termareihin lämmintä ja muutakin
evästä. Koska olosuhteet olivat muuttuneet,
jouduimme hiukan kulkureittiä muuttamaan
sateen takia. Nousimme postipolkua ja
jatkoimme Isonkukaksen ylitse kesäreittiä
pitkin, ja kun tuli tasanneIson-Kukaksen ja
Pyhätunturien välissä siirryimme Pyhätunturin puolelle.
Sitä kuljimme puurajaa myötäillen, emme
nousseet tunturin päälle, Pilvet olivat niin
alhaalla sekä tuuli oli melko kova. Tiesimme
että matkaa tulee hiukan lisää kun lähdemme
kiertämään tunturin kuvetta pitkin, mutta ei
ollut harhautumisen vaaraa, kun seurasimme
puurajaa.
Laskeuduimme tunturista alaspäin loivasti kun tulimme lähelle Kukastunturia,
siitä Kolmentunturin kuruun ja Kotamajan
laavulle tulentekoon ja makkaran paistoon.
Tytöt pistivät jenkaksi odotellessaan, että eivät olisi kylmettyneet. Sitten lämmitä kahvia
ja makkarat muitten eväitten kera, ja matkaa jatkamaan. Kotamajalta olikin sitten

tutumpaa reittiä kulkea kohti Äkäslompoloa.
Saavuimme hyvissä ajoin iltapäivästä Ylläskieppiin jonka olimme varanneet kahdeksi
vuorokaudeksi. Talon henkilökunta olikin
sattumoisin ulkona kun saavuimme pihapiiriin, kehuivat meitä että sieltä tulee
tosi vaeltajat kun ovat lähteneet näin huonolla ilmalla liikenteeseen. Totesimme että
näinhän me olimme sopineet. Majoitumme
ja vaihdoimme kuivaa yllemme ja tietysti
teimme itsellemme ansaitut ”kuumat kupilliset”. Läksimme tekemään kierroksen
Äkäslompoloon, ruokailimme Julliksessa
sekä Jounin kaupassa ostimme aamupalatarvikkeet kahdelle päivälle. Meillä oli keskus-

Lehtoset kalastivat
ja Mirja loihti ihanat
ruoat saaliista. Kuvasi Eila Saarela.

telua iltatapahtumista, että käytäisiin vaikka
Riemuliiterissä, iskiköhän meihin uupumus
kun emme menneet vai laiskuus...
Keskiviikko olikin taas aurinkoinen. Suunnittelimme ennakkoon että kulkisimme talvihiitoreittejä täälläkin, mutta päätimme etsiä
jotain uutta reittiä jota emme oleet kulkeneet.
Totesimme että tunturille menevä kevyenliikenteen reitti on meiltä kaikilta kulkematta,
ehkä eilinen vaikutti jotain kuivaa

polkua valitsemaan. Siellä olikin enemmän
kulkijoita kuin eilisellä reitillä eli oli hiihtäjiä
ja poroja. Nousimme Luontokeskukseen asti
nautimme maisemista kun aurinko paistoi
Ylläksen ja Kellostapulin rinteille. Tietysti
joimme munkkikahvit. Nousimme sieltä
vielä hiukan vielä ylemmäksi ja siiryimme
metsään latupohjalle joka vei reitille Karpaasinmäkeä alas kiertäen Velhonkotaan päin,
ei kuitenkaan menty sinne asti. Ylläskaltion
kautta palasimme keskustaan etsien sopivaa ruokapaikka. Joka ei ollutkaan mikään
helppo juttu, syyskuun loppu kun oli edessä
melkein kaikki ruokapaikat olivat sulkeneet
toimintojaan, Jullis, Eväskori ja Äkäshotelli
olivat ainoat joista sai tilaamalla.      
Illalla kun oli mulla aikaa lähdin vielä ulkoilemaan, lähdin kiertämään Äkäslompolo.
Siellä kohtasin kielenkiintoisen yllätyksen:
ovat laittamassa talvireitin viereen kevyeen
liikenteen reittiä joka oli pikkuista tekemistä
valmis. Ajavat sinne mursketta suon päälle,
että siellä voi samassa valaistuksessa hiihtoladun kanssa kulkea pimeässä. Torstaiaamu
valkeni myöskin aurinkoisena, kunaamupalan söimme ja eväät valmistimme paluumatkaa varten.
Reitimme kulki Kotamajalle saakka samaa
reittiä kuin olimme tänne tulleet. Siitä lähdimme Pyhäjäven laavun suuntaan, se reitti
olikin talvireitin pohjaa myötäilevä erittäin
mutkikas, koska joutui erittäin paljon kiertelemään soita. Olihan siellä kyllä pitkostettujakin ylityspaikkoja, mutta muuten märkä
reitti. Saavuimme Pyhäjärven rantaan kuljimme ”ei parkkialueen puoleista rantaa”
Kukasjärven suuntaan ylitimme Pyhäpuron lossiveneellä ja sitten tutuille pitkoksille
ja kohti Kieppiä. Talonmiehet jo odottelivatkin meitä, kerroimme ylläakieppiläisten
terveiset ja muut maailman kuulumiset.
Iltapäivä kuluikin laitellessa Kieppiä talviteloilleen ja pakkakaillessa varusteita aamulla
lähtemistä varten.
Mennessä pyörähdimme vielä Ylläskiepissä, jätimme Pirkon sinne odotamaan lauantain kuljetuksia Lapista pois, itse myöskin
jatkoimme kohti Keski -Suomea.

Teksti Jouko Lehtonen
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Kirje ensikertalaisen
vaellusmatkasta

N

yt sain toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni ja pääsin vaeltamaan.
Minulla oli jo valmiiksi hankitut
vaelluskengät ja goretexpuku, jotka olivat odottaneet tositoimia jo yli 2 vuotta.
Jos oikein haluaa jotain, niin asioilla on
taipumus järjestyä. Sitten ilmestyi kuvioihin
sukulaisnainen Raija, joka on järjestänyt
vaellusmatkoja paljon. 27.08.11 olikin sitten
aika lähteä matkalle. Raija, Inkeri ja minä,
Riitta 60v, lähdimme matkaan. Alunperin oli
lähdössä isompikin porukka, mutta aina tulee
esteitä.
Niinpä lähdettiin kotoa Paiholasta lauantaina
6.30 mieheni Eskon kanssa Kuopioon, josta
Raija tuli hakemaan. Siellä syötiin ensin
maankuulua Partasen kalakukkoa, jota otettiin myös evääksi. Lähdettiin ajamaan joskus
puolenpäivän aikoihin. Nyt kelloa ei tarvii
katsoa - ollaan lomalla.
Esko lähti koti ja tulee hakemaan minut
Kuopiosta viikon päästä sunnuntaina.
Inkeri haettiin Kemijärveltä. Matkalla kävimme kaikki matkamuistomyymälät, jotka
tottuneet turistit tiesivät
hyväksi. Ostoksiakin tehtiin mukavasti. Inkerikin on konkari näissä vaellusasioissa, Raija
ja Inkeri ovat vaeltaneet yhteensä ainakin 55
vuotta.
Ensimmäinen yö oltiin pienessä mökissä,
jossa oli kerrosängyt. Sitten matkustimme
Angeliin, jossa oli hieno majoitus. Paikan
nimi on Vaskon hiljainen ja jokaisella oli
oma huone.
Norjan raja oli heti joen toisella puolella,
upeet maisemat. Maanantaina laitoimme rinkat
kuntoon. Raija oli varannut minulle tarpeelliset varusteet ja ruuat. Ruokia oli laskettu aina
päiväannos ja yksi ylimääräinen varalle.
Karigasniemeltä lähdettiin sitten vaeltamaan, rinkat selkään ja menoksi. Aurinko
paistoi silloin, mutta ilma muuttui aina vain
kosteammaksi päivien kuluessa. Ihmeen hyvin
jaksoin kantaa rinkkaa ja vaeltaa. Olen harjoitellut puolimaratooniin ja melkein suorittanutkin sen, mutta Inkeri oli oikeassa että siinä ei

8 Kiehinen

Valmiina lähtöön, Raija, Riitta ja Inkeri.

Nuotiokahvi maistuu aina.

Kahlaajat.

Tunturissa tulee. Ruokatauolla
kiven suojassa.

Polkua riittää...

...ja Raijan tyylinäyte poroaidan alituksessa.
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vahvistu kuin ehkä keuhkot, lihaksia ei tule.
Se siitä itse luulin etten ole vellikinttu mutta
taisin vähän olla.

Uutta oli teltan pystytys, näprätä niitä lenksuja, trangian kokoaminen ja juomaveden
haku joesta.
Täällä ei ole kenelläkään titteleitä, senkin
opin. Aah mutta sitten se lämminkuppi ja
makkaravoileipä - se oli nautinto. Tässä
retkessä oli se hyvä puoli, ettei tarvinnut passata ketään- kaikki tulivat toimeen omillaan.
Kuitenkin kun satoi vettä,ei kuitenkaan
kaatamalla, tuuli kerkesi aina vaattet kuivata mutta kengät kastuivat ihan litimäräksi
ja seuraavana aamuna ne litimärät kengät
jalkaan - se oli kiva KOKEMUS.
Meillä oli vain kartta, GPS ja kompassi
mukana. Ei ollut valmista reittiä.
Tytöt kun tutkivat karttoja, niin minä ihalin
luontoa, tuntureita. Joka puolella oli niin
kaunista. Tunturikoivut, vaivaiskoivut ja
tunturikasvit olivat ruskassa. Nähtiin poroja,
karhunjälkiä, kuukkeleita, sopuleita, riekkoparvia, pöllö ja ketun haukkukin kuultiin.
Ylitettiin puroja ja jokia. Vesi oli kylmää,
mutta vastukset tekivät vaelluksesta elä-

myksen. Nähtiin myös entinen postipolku
jossa posteljooni oli kulkenut jalan Inarista
Karigasniemelle.
Kaksi yötä oltiin erämaamajassa, jotta
saatiin kengät kuiviksi. Siellä taas tuli oppia,
että rinkan vetskarit on oltava kiinni viimeiseen hakaseen. Kuitenkin metsähiiri tarkastaa
rinkan ja jos...
Hankalaa matkalla oli matala teltta, kun ei
pysty istumaan suorassa. Kupit ja lautaset
aina kaatumaan päin, eikä voi istua hyvin
missään. Kuulematta jäi teltan ulkopuoliset
yön äänet (oliko teltoista metsän eläimet
kiinnostuneet) koska aina meistä joku
kuorsasi. Tais se uni meille maittaa.
Sain kerrottua myös tunturituulelle syvimmät ajatukseni, oikein huipulla kerroin ne.
Vaskon hiljaisessa saimme saunoa ja syödä
poronkäristystä, itse isäntä passasi meitä.
Ilma oli taas kaunis aurinkoinen.
Nyt vaellus on tehty ja katsotaan
ensi syksynä,maistuuko meno tunturiin.
Kameranaisena oli Inkeri.
Kiitos Raijalle ja Inkerille
Riitta Kinanen

Luonto tulee lähelle. Sopuli maassa ja ahman kuljettama
poronkallo puussa.
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Vielä vähän Sloveniaa

E

dellisessä lehdessä oli Anne Varakkaan kertomus Kiehisten matkasta
Sloveniaan. Lisäyksenä mainioon
kertomukseen tässä on muutamia kuvia matkalta. Matka sujui leppoisasti ja mukavasti.
Pieni majatalo oli meidän ryhmällemme
ihanteellinen. Ruoka oli maukasta. Emäntä
kävi talon takaa hakemassa maukkaat salaatit
omasta kasvimaasta ja valmisti kaiken ruuan

Kalliolinnan
Bledin järven
takana.

Vintgarin kanjonia
kulkemassa.

paikalla itse. Oppaat huolehtivat hyvin
erityisesti niistä patikoijista, joilla oli vaikeuksia korkeuksien kanssa. Kaikki selvisivät
kuitenkin erinomaisesti vaikeimmistakin
paikoista. Maisemat ovat upeita. Vuoristossa
niityt täynnään kukkia, joita meillä kasvatetaan puutarhoissa. Joka puolella kylissä ja
kaupungeissa oli siistiä ja ihmiset ystävällisiä. Kaikkea ei voi sanoin tai kuvin kertoa,
Suosittelen lämpimästi kaikille matkaa
Sloveniaan.

Raija

Alppivaris luonnollisessa ympäristössään
– ylhäällä.
Ryhmä 2009 metriä
korkealla.

Alppilaakson maisemissa.

Polku kulki joskus vuoren syrjää pitkin.
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VÄHÄN ERILAINEN
MATKA POHJOIS-LAPIN
MAISEMIIN 16.-21.8.2012
Kiehiset järjestää yhteistyössä Pohjolan
Matkat Oy:n kanssa matkan Inariin. Matka
on vähän erilainen aikaisempiin Kiehisten
matkoihin. Ohjelma sisältää runsaasti tutustumista Inariin ja myös Pohjois-Norjaan.
Tällaisesta matkasta saa varmasti hyvin
monenlaisia ja uusia kokemuksia Lapista.
Alustava matkaohjelma:
Pe 17.8.2012 Lemmenjoen veneretki kestosuosikki
Aamiaispuuron ja muiden aamuherkkujen
jälkeen suuntaamme kohti tarunhohtoista
Lemmenjokea. Lähdemme ikimuistettavalle veneretkelle Euroopan suurimman
kansallispuiston maisemiin. Veneretken
kesto on n. 4 tuntia.
Ennen venematkaa tutustumme Lemmenjoen kansallispuiston opastustupaan,
kuulemmeselostuksen ja näemme pienimuotoisen näyttelyn alueen luonnosta.
Matkaamme pitkillä 16-paikkaisilla
jokiveneillä kultamiesten käyttämää reittiä
paikoin syvällä Lemmenjoenkanjonissa.
Rantaudumme Ravadaskönkäälle, ihailemme Ravadasjoen putousta ja
Ravadasjärven autiotuvan tulipaikalla
juomme veneisäntämme keittämät nokipannu-kahvit ja syömme eväät.
Jokiseikkailu sopii kaikille, koska kävelymatkaa on kaikkiaan vain 250-300 metriä.
Kotimatkalla käymme aidolla saamelaisella porotilalla. Inarin porofarmi on
porotalouteen erikoistunut tila, jonka omistaa Paadarin perhe. Pihapiirissä voimme
ruokkia poroja ja opetella suopunginheittoa. Juomme kampanisukahvit kotatulilla
ja kuulemme kerrontaa poronhoidosta ja
saamelaisuudesta. Ja tietenkin opettelemme
myös joikaamaan Maarit Paadarin opastuksella.
Tilalla on myös myytävänä alkuperäisiä,
alueen käsityöläisten tuotteita.
Kotimatkalla pysähdymme vielä Karhun-
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pesäkivelle, joka nähtävyytensä ohella on
edullinen matkamuistojen ja villapaitojen
ostospaikka. Hotellissa sauna ja illallinen.
La 18.8.2012 Inarijärven kirkkopäivä
Tänään aamiaisen jälkeen klo 8.30 suuntaamme matkamme Inariin. Siellä nousemme alukseen, jonka nimi on M/S Inari.
Noin tunnin risteilyn jälkeen rantaudumme
ikivanhalle uhrisaarelle Ukonkivelle.
Kiipeämme sen laelle pitkin turvallisia kaideportaita. Ukonsaarelta risteilemme kohti
Pielpavuonon satamaa. Matkalla ohitamme
myös vanhan hautausmaasaaren, jossa
vieläkin on nähtävissä puuristejä.
Nousemme maihin Pielpavuonon satamassa ja lähdemme vaeltamaan kohti Pielpajärven erämaakirkkoa. Se on piilossa erämaan keskellä ja on aikojen ja sotien läpi
säilyneenä suoranainen helmi. Kirkon alue
on vanha käräjöinti- ja kaupanteon keskus,
vanhanajan kohtauspaikka. Vaellusmatka on mennessä n. 3,5 km ja paluupolku
n. 4,5 km. Kirkolle ei ole lainkaan tietä,
mutta ikipolut kirkolle ovat mennen tullen
luontoelämyksiä järvineen ja mahtavine
metsineen. Kirkkokentällä on nuotiopaikka
sekä autiotupa.
Siellä pidämme tauon ja syömme eväät.
Kerromme ryhmälle kirkon vaiheikkaan
historian monine tapahtumineen ja kirkon
harras tunnelma saa poikkeuksetta ryhmän
virittäytymään lauluun. Sitten vaellus takaisin autolle, joka odottaa meitä sovitussa
paikassa.
Ne, jotka eivät lähde kirkkovaellukselle
palaavat laivan mukana Inariin ja heille
järjestetään muuta ohjelmaa, esimerkiksi
tutustuminen upeaan saamelaismuseo
Siidaan.
Paluumatkalla käymme Tuulispään tunturissa. Nousu tunturin laelle sujuu vaivattomasti linja-autolla. Tunturin laelta näemme
Inarinjärven koko komeudessaan. Näkymät
ovat huikaisevat. Tunturihorisontti näkyy
paljain silmin jopa 100 km asti. Inarijärven
selkä siintää alapuolella. Järvessä on yli 3
300 saarta. Vanha Lapin kansa puhuukin
”Inarin merestä”.
Seuraava kohde onkin Hotelli Ivalo saunoineen ja ruokailuineen.

Jonain sopivana iltana ryhmälle järjestetään tilaisuus kuunnella tarinaa kullasta
ja sen historiasta hotellimme auditoriossa.
Kerromme miten kulta liittyy ihmiskunnan
historiaan, kristinuskoon, lääketieteeseen,
talouteen jne. aina faaraoiden ajoilta tähän
päivään asti.
Su 19.8.2012 Jäämeri kutsuu
Aikaisen aamiaisen jälkeen suuntamme bussimme kohti Norjan Neideniä ja
Pykeijaa.
Ajoreittimme kulkee myötäillen Inarijärven kauniita rantamaisemia kohti Näätämöä, jossa ylitämme Suomen ja Norjan
rajan. Neiden sijaitsee vuonon rannalla keskellä kaunista luontoa ja rauhaa. Jäämeren,
tunturien ja jokien läheisyys on tehnyt siitä
retkeilijöiden suositun kohteen. Tutustumme Neidenin kuuluisiin lohikoskiin sekä
pyhiin saamelaispaikkoihin.
Reittimme jatkuu Varangerin vuonojen
rantoja pitkin Pykeijaan. Suomalaisten
1800-luvun nälkävuosina perustamaa Pykeijan kaunista, jäämeren tuulien ja tuiskujen hopeoimaa kylää kutsutaan satumaaksi.
Pykeijassa kuullaan edelleen suomenkieltä ja kylän historia kerrotaan retkeläisille
matkan aikana. Kahvit ja retkieväät nautimme sopivana hetkenä luonnonhelmassa.
Paluumatkamme kulkee jäämeren rantoja
myötäillen Nuorgamiin, sieltä Tenojoen
vartta Utsjoelle, jossa pysähdymme hetkeksi historiallisille kirkkotuville. Iltamyöhään
Ivaloon.
Hotellissa odottaa illallinen saunoineen.
Ma 20.8.2012 Raja-Jooseppi ja Nellimin
kylä
Aamiaisen jälkeen suuntanamme on Suomen ja Venäjän rajavyöhyke ja Raja-Joosepin vartioasema. Menemme tutustumaan
legendaarisen Joosepin kenttään. Hänen
ja Huhti-Heikin, viimeisen helmenpyytäjän, silloinen asuinalue on yksi Suomen
kauneimmista asuinmaisemista. Se sijaitsee
kauniin helmijoen, Luttojoen rannalla. Joosepin, hänen Tildansa sekä Heikin värikkään ja paikoin traagisenkin elämäntarinan
ryhmä saa kuulla paikanpäällä.
Joosepin kentältä jatkamme Luttojoen
rantaan, jossa nautimme eväät ja halu-

tessanne paistamme makkarat laavun
nuotiotulilla.
Toiset voivat ihailla rantamaisemia, käydä
komeaa riippusiltaa pitkin vastakkaisella
rannalla ja halukkaat voivat tehdä pienen
patikkaretken Luton rantapoluilla. Saatamme jopa nähdä rauhoitetun helmiraakun
hitaan vaelluksen pohjahiekassa.
Paluumatkalla, mikäli se on ajallisesti mahdollista, voimme vielä tutustua
vanhaan Nellimin rajakylään. Nellimin
kohteista mainittakoon mm. Pyhän Kolminaisuuden ja Trifon
Petsamolaisen ortodoksinen kaunis kirkko, kylämuseo, Paatsjoen silta sekä Lapin
sodanaikaisia tapahtumapaikkoja. Hotellissa odottavat sauna ja illallinen.
Ti 21.8.2012 Kotiin lähtö
Aamiaisen jälkeen jätätte jäähyväiset
värikkäälle ”Inarin Maalle”.
Matkan hinta
565 euroa/hlö,jos 45 lähtijää  580 euroa/
hlö,jos 40 lähtijää  595 euroa/hlö,jos 35
lähtijää  610 euroa/hlö,jos 30 lähtijää
Hintaan sisältyy
-bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla
ohjelman mukaan -majoitus hotelli Ivalossa kahden hengen huoneissa puolihoidolla (aamiainen ja illallinen) -retket ohjelman
mukaisesti (opas mukana), retkieväät 4
retkipäivänä, - lämpöhaalarit Lemmenjoen veneretkellä -iltasauna ja uima-altaan
käyttö
Lisämaksusta
- yhden hengen huonelisämaksu 150
euroa - sisäänpääsymaksu saamelaismuseo
Siidaan n. 7 euroa/hlö
Ilmoittautumiset Raija Tolvaselle,
puh.040-7284515 tai sähköpostilla raija.
tolvanen@kolumbus.fi. Varaa paikkasi
ajoissa mielenkiintoiselle ja edulliselle
pohjoisen kierrokselle.
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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 10 e/vrk, nuorisojäsenet
(alle 18-vuotta) ei maksua.
Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen
aiheuttamastaan vahingosta!
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko
Lehtonen. Yhteystiedot viereisellä
sivulla.
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PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2011

Pohjolainen Hannu Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Oksjärvi Esa Jämsä
Lamberg Kaarina Jämsä
Rossi Ritva Jyväskylä
Mieskonen Riitta Suolahti
PUHEENJOHTAJA:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191 41360 Valkola
puh. 050-3555052
hannupohjolainen@luukku.com
SIHTEERI:
Jouko Lehtonen
Linnuntie 7, 44120 Äänekoski
puh. 040-500 7456
jouko.lehtonen@pp7.inet.fi

Hämäläinen Heikki Tikkakoski
Lahtinen Kirsti Äänekoski
Hokkanen Senja Äänekoski
Lehtonen Jouko Äänekoski
Varajäs. Vaahtila Hannele Jyväskylä,
Tolvanen Liisa Jyväskylä ja Raimo
Vuoristo Äänekoski

VÄLINEVUOKRAUS:
Pohjolainen Hannu, Vatiantie 191,
41360 Valkola
puh. 050-355 5052
MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Pohjolainen Hannu puh. 050-355 5052
Heikki Haimakainen puh. 046 6603484
Raija Tolvanen puh. 040-728 4515
Jouko Lehtonen puh. 040-500 7456

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

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

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

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Verkkosivut
http://www.kiehiset.fi/

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle osoitteella Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä, puh. 040-830
4050 sähköposti: paula.siltari@gmail.com
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy helmi-maaliskuussa 2012. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.2. 2012 mennessä
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