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Puheenjohtajan saalis

Ruskaretki tehtiin tänä vuonna Käsivarren maastoon. s 8-13

Kiehistervehdys!
HYVÄÄ Kiehissyksyä. On taas se aika
vuodesta, että pitää odottaa talven tuloa
ja muistella kulunutta vuotta. Mitä on tullut jo tehtyä ja mitä jäi tulevalle vuodelle
tehtäväksi. Ruskaretki tehtiin Pöyrisjärven hienoihin maisemiin, jossa oli se
ruskakin mitä haettiin. Kaiken puolin
hyvin menneestä retkestä lisää tuonnempana kuvien kera.
SITTEN tulevasta... Seuraavana olisi
vuorossa Kaamoshiihto Äkäslompolossa
vuoden vaihteen tietämillä, hiihtolomien
aikaan Äänekosken Liikuntapuistossa
Kuutamohiihto ja sitten luvassa olisi
vielä myöhemmin risteilykin.
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KIEPISTÄ sen verran, että mitä on
suunnitelmissa ensi kesän suhteen... keittiön viimeistelyä, tuulikaapin listoitusta,
terassin pohjarungon ja lattian tekoa
sekä portaiden siirtoa, huomioon ottaen
kuitenkin sen miten varat antavat periksi.
Myös polttopuita pitäisi tehdä lisää kuivumaan, kun ovat päässeet sen verran jo
hupenemaan.
HYVÄÄ loppuvuotta ja lähestyvää
joulun aikaa kaikille! Ja ennen kaikkea
hyvää tulevaa vuotta!
Terveisin
HANNU POHJOLAINEN

Myöhäisen syksyn retki Kieppiin

R

viikolla 39

eissun tarkoitus oli laittaa Kieppimme talvikuntoon, koska ei ollut
varauksia.
Matkalla olivat Hakolan Eeva, Matilaisen Pirjo ja Lehtoset Mirja ja Jouko.
Pimeän aikaan lähdimme Äänekoskelta
ajelemaan pohjoista kohti, että oltaisiin
valoisan aikaan Kiepissä. Oman pienen
jännityksen matkaan teki, minkälaiset
keliolosuhteet Lapissa sillä viikolla olisi.
Laittaako jo talvi- vai kesäkiekot autoon
alle. Viikon ennuste näytti että lauhaa
pitäisi olla. Tuuli oli melkein koko viikon
luotessa, joten kelit olivat melko vilpoisia. Yhtenä aamuna mittarit näyttivät 0
astetta, sillon oli hiukan sekeämpi päivä.
Aakenustunturin huippu oli lumen peitossa. Muut päivät olivat melko pilvisiä
ja sateisia.
Järvellä seursimme mielenkiintoista
asiaa: kuikat parveilivat muuttoa varten,
oli lentoonlähtöharjoituksia, jota tekivät
erisuuruisina parvina pitki järveä edestakaisin. Arviomme että ainakin yli sata
niitä olisi. Kyllä siinä kävi melkoinen
pärske kun ne lähtivät lentoon.
Onneksi eivät huutaneet, pärskeessäkin
oli riittävästä meteliä. Porotkin vierailivat pihapiirissä päivittäin ruokailemassa
vasoineen.
Vasat olivat kasvaneet melko paljon perheleirin ja tämän reissun välisenä aikana.
Väritykseltään niitä vielä tunnisti, eivät
enää roikkuneet imemässä, vaan söivät
ruohoa niinkuin muutkin. Yksi huomio

poroista: niillä oli rykimäaika myöhemmässä viime syksyyn verrattuna, ei ollut
sitä kilpajuoksua hirvaitten välillä.
Teimme normaaleja toimenpiteitä talven
varalle. Parkkialueen luona oleva vene
tuotiin joa tarvikkeitten viennin yhteydessä Kukasjärven puolelle, ja kun lopettelimme kalastusta, veneet saatiin niille
kuuluville paikoille, puhdistettiin sekä
laitettiin pukkien päälle. Naiset arvioivat,
mitä kaikkia tarvikkeita kesäkeittiöstä
siirretään päärakennukseen, koska on
osottautunut että siinä rinteessä keväisin
ollut meko paljon lunta, ettei tarvitseisi
jonkun tavaran takia lapioida kesäkeittiön
oviaukkoa esille.
Viikkomme kului nopeasti. Kalastelimme
tietysti, haukikantaa tuli hiukan taas verotettua sekä jokunen siikakin - oli kraavia
laittaa leivälle aamupalan yhteydessä.
Toki savupönttöä kuumensimme parina
iltana. Sateinen maisema ei ottanut muutuakseeen, eikä sitten jääty odottelemaan
säätilan muuttumista, saattaisi tulla kymä
rintama ja autossa kesärenkaat. Päätimme
viedä osan tarvikkeista veneellä Järvenpäähän ja autolle sekä sitten aamulla
jätämme Kiepin odottamaan talvella tai
kevättalvella tulijoita. Onneksi pakkanen
ei tullut reissuamme kiusaammaan ja
pääsimme turvallisesti Keski- Suomeen.
Syksyterveisin
MIRJA JA JOUKO
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TAPAHTUMIA, MATKOJA...

Vuosi 2013
Kaamoshiihto Äkäslompoloon 29.12.
2012 – 5.1. 2013 Lähtö Lauantaina Jämsästä
29.12. 2012 klo 6.00 Matkahuolto, Jyväskylästä 6.45 Harjun tilauslaituri, Äänekoskelta
7.30 Matkahuolto. Matkanvarreltakin pääsee
kyytiin. Jos Lähtijöitä on 40 Henkilöä hinta
on 350 eur. Vielä on paikkoja. (Eskolta terveisiä Ylläskiepistä: Äkäslompolossa 40 cm
pysyvää lunta 22.11. 2012)
Kuutamohiihto Äänekosken Liikuntapuistossa hiihtokopilla 22.2. 2013 alkaen klo
15.00. Osallistujille mehutarjoilu, arvontaa.
(Myydään makkaraa ja kahvia)
Kevätkarkelot 10-11.3. 2013 Pohjolan
Matka järjestää
Kiehisille varattu 8 hyttiä, tiedustelut tämän
vuoden loppun mennessä. Jouko Lehtonen
puh. 040-5007456
Sääntömääräinen keväkokous maalis huhtikuun aikana, aika ja paikka avoin. Tieto
tulee Kiehisessä numero 1/2013
Kilpisjärven viikko 17. Tarkemmin ohessa.
Tatralle patikoimaan 6.-16. kesäkuuta.
Matkasta on erillinen tiedotus ohessa.
Perheleiri Kiepissä 8.-15. kesäkuuta.
Talkoot/Kihaus heinä-elokuun vaihteessa.
Ajankohta päätetään keväällä.
Ruskavaellukset viikoilla 37, 38 tai 39.
Vielä ei ole suunnitelmia.
Sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa. Aika ja paikka avoin. Ilmoitus
Kiehisessä 3/2013.
Kaamoshiihto Äkäslompolossa vuodenvaihteessa 2013/2014.

Ilmoittaudu nyt!
KILPISJÄRVELLE
19.-27.4.2013
Nauttimaan leppoisasta hiihtelystä ruskettavilla hangilla;
Haltinmaan aamiais- ja päivällisherkuista sekä "huilata"
4 hh mökeissä - saunan
lämmöstä.
Turistibussilla: Lähtö pe 19.4.
Hki klo 16.30 - Hämeenlinna
n. klo 18. - Tampere n. klo 19.
- Jämsä n. klo 20.15 - Jyväskylä n. klo 21.15 - Äänekoski
n. klo 22.30.
Paluu: lähtö Kilpiseltä la 27.4.
aamulla varhain.
Opastus päiväretkille enemmän hiihtäville opas Kiehisiltä
ja Kahlevi opastelee verkkaisesti.Parina iltana lauleloa ja
kukaties pingoillenkin. Biologisella käynti mahdollinen
iltajuttuna asema perii pienen
maksun.
Retken hinta: Haltinmaa, kyyti, opastus yms. yhteensä 560
eur Keski-Suomen seudulta
mukaan tulevilta, ja Hki Tampere seuduilta mukaann
tulevilta 580 eur, kun osallistujia on vähintään 40.
NYT ON AIKA ILMOITTAA
OSALLISTUMINEN Haltinmaan varausasian vuoksi
30.12.2012 mennessä!!!
Ilmoittautumiset, kyselyt:
Jouko Lehtonen p. 040
5007456 tai Kahlevi p. 050
5446033, s-posti: kl.hoitaa@
gmail.com
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TAPAHTUMIA, MATKOJA...

Tatralle patikoimaan
Kesäkuun alussa Kiehiset suuntavat matkan
Slovakiaan patikoimaan Tatran upeille rinteille ja tutustumaan paikalliseen elämään. Alla
on matkan ajaksi suunniteltu ohjelma. Siihen
mahdollisesti tulee vielä pieniä muutoksia.
Tällä kertaa matka tarjoaa myös vähän luksusta
– meillä on koko matkan ajan mukana suomenkielinen opas.
Ilmoittautumiset Raija Tolvaselle, puh. 040
7284515 tai sähköpostilla raija.tolvanen@
kolumbus.fi – tietysti mahdollisimman pian,
ettei vain unohdu. Ilmoittautuneille laitan tietoja
maksuaikatauluista ja muusta tarpeellisesta.
Lähde mukavalle matkalle Tatran komeisiin ja
tunnettuihin maisemiin!
MATKAOHJELMA
6.6. – Saapuminen Puolaan ja Wieliczkan
suolakaivokset
Saavumme Krakovan lentokentälle, jossa meitä
odottaa suomenkielinen oppaamme. Siirrymme
läheisiin Wieliczkan suolakaivoksiin. Tämä
kiehtova retkikohde sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Krakovasta. Vanha ainutkertainen
suolakaivos sijaitsee 135 m syvyydessä. Sen
käytäviin on hakattu suolasta veistoksia, siellä
on jopa suolasta tehty konserttisali ja kirkkosali, jossa kristallikruunutkin ovat suolaa. Tämä
suolakaivos valittiin UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Vierailu kaivoksissa kestää 2,5 t.
Lounas retken aikana.
Suolakaivoksista matkamme jatkuu suoraan
Stara Lesnaan, jonne saavutaan
illalla.Majoittuminen Hotel Fortoniin. Illallinen
hotellissa.
7.6. Stara Lesna Slovakia
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaata.Lounaan jälkeen lähdemme tutustumaan kolmen
tunnin retkelle Stara Lesnan ympäristöön, kävelemme kauniita metsä- ja niitypolkuja pitkin
ja ihailemme maisemia. Tutustumme Kylmän
puron upeisiin porrastetuihin vesiputouksiin,
jotka sijaitsevan Tatranska Magistralan varrella
ja vaellus on helppoa.
8.6. – Patikointivaellus Terryn majalle
Tänään meitä odottaa pitkä vaellus Terryho
Chatalle (Terryn maja). Tämä on Korkean Tatran korkeimmalla paikalla sijaitseva maja, joka
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tarjoaa juomia ja eväitä – korkeus on 2015 metria meren yläpuolella. Itse maja on jo vuodelta
1899. Pitkän patikkapäivän aikana näemme
myös Spisskyn vuoristojärvet. Patikkoinnin
kesto n. 10 tuntia, lounas ja välipala nautitaan
retken aikana.
9.6. – Tatran korkeimpia huippuja Lomnicky
Stit - Skalnate Pleso vuoristojärvi
Yhden Tatra-vuoriston korkeimman huipun alla
löytyy korkeudella 1751 m kaunis vuoristojärvi
Skalnate Pleso. Plesolle vie panoramaattnen
patikointipolku. Tämä alue on tunnettu laskettelukisojen tapahtumapaikka jo vuodelta 1931.
Vaelluksen aikana nousemme myös Lomnicky
Stitille, mikä on Tatravuoriston toiseksi korkein
kohta (2625 m). Paikalta voimme ihastella
unohtumattomat näkymät. Paikalle vie köysirata vuodelta 1940 ja huipulta löytyy myös
meteorologinen asema.
10.6. – Kezmarok / Poprad
Tänään lähdemme tutustumaan pieneen Kezmarokin historialliseen kaupunkiin. Kezmarok on
alueen kulttuurin keskus ja kaupungin historia
ulottuu pitkälle, vuoteen 1251 saakka. Kaupunki on tunnettu kauneista evankelisista kirkoistaan ja käsityöperinteistään.
Kezmarokista siirrymme bussilla läheiseen
Popradiin (54.000 asukasta), joka on Korkean Tatravuoriston keskus ja suurin kaupunki.
Teemme keskustassa tutustumiskävelyn sekä
nautitaan yhteinen lounas, jonka jälkeen jää
vapaata aikaa ostoksille.
11.6. – Batizovske pleso vuoristojärvi
Puolen päivän vaellus Batizovske plesolle.
Kauniit panoramanäkymät matkan aikana,
korkeuseroksi tulee n. 800 metriä. Matkan aikana voimme ihastella Tatran korkeinta kohtaa
– Gerlachovsky Stit huippua (2.654 m). Illalla
grillijuhlat hotellin ravintolapuutarhassa.
12.6. – Mlynicka Dolina - Krakova
Viimeinen pitkä vaellus. Patikoimme Mlynicka
Dolinan laaksossa – tämä kuuluu Korkean
Tatran kauneimpiin. Laaksosta löytyy tunnettu
vesiputos Skok ja sen läheisyydestä Skokin
vuoristojärvi. Laaksosta nousemme parin
tunnin vaelluksella Bystre Sedloon, mikä löytyy
korkeudelta 2314 m. ja tarjoaa upeat näkymät
Korkean Tatran länsipuoliskoon. Matkan var-

rella näemme lisää vuoristojärviä, mm. Kozie
ja Capie. Lounastamme eväitä matkan varrella,
patikoinnin osuus noin 6 tuntia. Patikoinnin jälkeen siirtyminen bussiin ja kuljetus Krakovaan,
jonne saavumme klo 21 tiennoilla.Majoittuminen hotelli Batoryyn.
16.6. Paluukuljetus
Lentoaikataulu:
6.6.2013 klo 09.55 - 10.55 AY747
13.6.2013 klo 11.30 - 14.25 AY748
Hinta täysihoidolla Kiehisten jäseniltä
1490 euroa/hlö, jos 18 lähtijää. 1500 euroa/hlö,
jos 15 lähtijää. Yhden hengen huonelisämaksu
180 euroa. Hinnat tarkentuvat lähempänä lähtijöiden lukumäärän mukaan. Jos et ole Kiehisten
jäsen, hintaan lisätään 20 euroa, mikä on myös
Kiehisten jäsenmaksu. Samalla voit myös liittyä jäseneksi Kiehisiin.
Hintaan sisältyy
-Finnairin reittilento Helsinki-Krakova-Helsinki -majoitus kahden hengen huoneessa 6 yötä
Hotelli Forton ja 1 yö Hotelli Batory
-bussikuljetukset, suomenkielisen oppaan
palvelut, täysihoidon (patikoinnin aikana
lounastetaan joko vuoristomajoissa tai omat
piknik-eväät, illalliset hotellissa, viimeisenä
iltana grillijuhlat ravintolapuutarhassa), sisäänpääsymaksut ja köysiratamaksut
MAJOITTUMINEN
6.6.-12.6.2013
Hotel Forton*** Stará Lesná 154 Slovakia
http://www.hotelforton.sk/hotel/
Hotel Forton on oikein mukava hotelli Tatra
vuorien kupeessa, tajoaa saunan, jacuzzin ja
tennis kentän. Viihtyisät huoneet, paikallisia
herkkuja tarjoava suosittu ravintola ja aurinkoterassi. Hienot patikointimahdollisuudet.
12.6.-13.6.2013
Hotel Batory***
Mukava perhehotelli Krakovan keskustassa,
Vanhan kaupungin tuntumassa. Elegantit ja
tilavat huoneet, ystävällinen henkilökunta ja
käveletäisyys Krakovan nähtävyyksille.
ul. Sołtyka 19, 31-529 Kraków Poland
www.hotelbatory.pl

Syyskokouksessa
päätettyä
KOKOUS todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Hannu Pohjolainen. Varapuheenjohtajaksi
niinikään edelleen Raija
Tolvanen.
12-jäseniseen hallitukseen
valittiin erovuoroisten tilalle
Kirsti Lahtinen ja Senja
Hokkanen. Varajäseneiksi
valittiin Hannele Vaahtila,
Liisa Tolvanen ja Raimo
Vuoristo.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma.
Taloussuunnitelman esitteli
taloudenhoitaja Airi Parantainen. Jäsenmaksu pysyi
ennallaan eli aikuiset 20
eur, alle 18-vuotiaat 0 eur.
Kokous hyväksyi hallituksen
esittämän talousarvion.
Toiminnan tarkastajiksi
valittiin Pirjo Matilainen
ja varalle Pirkko-Liisa Lukkarinen.
Yhdistyksen edustajille ja
hallituksen jäsenille maksettavat matka- ym. korvaukset:
laskutuksen mukaan
Muissa esille tulevissa
asioissa todettiin, että Kiepin
rakennusprojekti on edennyt
suunnitelmien mukaisesti.
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Mirja ja eväät Samulin kyydillä kohti Pöyrisjärveä.

Ruskaa Käsivarressa

S

yksyn ruskaretki suuntautui Käsivarren alueen erämaa maisemiin Pöyrisjärvelle. Hetasta lähdettiin tietä joka
nousee Kautakeinon kautta Norjaan päin.
Ajettiin noin 25 km käännyttiin oikealle,
15 km ja oltiin Näkkälässä, joka oli ajomatkamme päämäärä.

aamulla lastasimme ruoka- ja muut raskaat
tarvikkeet mönkijän kärryyn ja ajoimme
vielä joitakin kilometrejä eteenpäin, josta
jalkauduimme rinkkojen kanssa. Näkkälän
kanssa läksimme samaa reittiä menemään
kohti Pöyrisjärveä, jonne linnuntietä on 18
km.

Keski- Suomesta kertyikin melkein tasan
800 km matkaa. Näin alkuunsa toin esille
missäpäin Suomea reissumme kohde sijaitsee. Lähdimme Äänekoskelta jo pimeän
aikaan että olisimme Hetan Luontokeskuksessa avainta noutamassa ennenkuin illalla
sulkevat paikan. Näkkälässä majoituimme
Samuli Näkkälän Erämaa Palvelut- majoituspaikkaan, jossa vietimme yön ja

Vaellusryhmämme koostui 8 henkilöstä:
Kaarina Lamberg, Anneli Taipale, Eila
Saarela, Senja Hokkanen, Kirsti Lahtinen,
Hannu Pohjolainen sekä Mirja ja Jouno
Lehtonen.
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Aurinkoinen syyskuun aamupäivä noin
kymmenen maissa. Maisema alkuunsa
oli metsäinen kaikkia puita oli reitillä

Kohti hienoja maisemia

joka alkoi pikkuhiljaa kohota, olimmehan
menossa kohti Suomen ja Norjan rajan
tuntumassa olevia tuntureita ja maisema
muuttuu vuoristoksi Norjan puolella.
Emme pitäneet kovin kovaa vauhtia koska
olimme tietoisia, että kun kuljemme mönkijän reittiä, matkaa kertyy hiukan päälle
tuon mitatun matkan.
Huilailimme noin tunnin välein, sekä
haukkasinne tarpeen vaatiessa eväitämme. Matkaa kun olimme kulkeneet noin
5 km kun maasto alko muuttua puuston
suhteen, normaali metsä alkoi pienentyä,
lapinkoivu alkoi olla päävaltainen puusto,
kun jatkoimme mönkijän reittiä maisemat
avartuivat, Lapin koivikkokin harveni ja
maiseman valtasi vaivaiskoivu ja kataja-

pensaat. Sekä maasto oli melko kumpuilevaa, pieniä lampia oli kumpareitten välissä.
Kumpereitten päälliset alkoivat olla paljaana, sieltä paistoi hiekka näkyviin. Tätä
maisemaa riitti ympäri Pöyrisjärven. Missä
ei ollut juurtuneena katajaa, vaivaiskoivua
tai pajukkoa tuuli oli tehnyt monen hehtaarin suuruisia hiekka-aavikoita maisemaan.
Toin kuvauksen melko oudosta maisemasta
Lapista näin alkuunsa jota mekin kaikki
ihmettelimme.
Kun iltapäivällä tulimme varaustuvalle,
totesimme paikan hienoksi sekä se vastasi
odotuksia. Tiesimme jo ennakkoon peseytymyspaikkojen puuttellisuuden.
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Ylityksen mallia.
Saunaa ei ollut eikä muitakaan peseytymiavälineitä. Onneksemme majoituspaikkamme oli järven rannalla sekä joki kulki
aivan varaustuvavn lähellä. Järvi tosin oli
tyypillinen Lapin järvi, sinne kun kahlasi
100 m, vettä oli melkein polveen asti. Purossa taas oli aika jyrkät reunat, että näistä
vaihtoehdoista valittiin peseytymispaikat.
Kävimme kaikki aamuisin kastautumassa
ja peseytymässä aina tarpeen mukaan.
Ympäristöön tutustuimme joka päivä,
teimme arviolta noin kymmenen kilometrin
lenkkejä koska maasto oli hyvää. Kun toin
esille maiseman kasvullisuuden, jossa oli
pensaikkoa kasvoi siinä sammaleita joten
ei tarvinnut mönkijän jälkeä kulkea, oli
pehmoinen alusta oikoa menemään maaston mukaan. Olimme varanneet Luontokeskuksesta itsellemme karttoja mukaan, että
pysyisimme perillä missä mennään.
Maisemassa oli harvinaisen paljon erikokoisia järviä ja lampia. Päivän reittejä kun
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suuniteltiin oli huomioitava järvien ja lampien väliset purot kuinka niistä päästään
ylitse. Osalle puroista oli tehty narulosseja,
mutta ei läheskään jokaiseen, oli mietittävä
aamuisin lähdetäänkö vaelluskengässä
vaiko kumisaappaissa, ettei tarvitsisi kulkea jalat märkinä.
Asuinpaikkamme oli Norjan rajasta noin
4 km päässä. Kävimme yhtenä päivänä
silläkin suunnalla sillä reissulla meitä tuli
vastaan ryhmä joka oli alkuviikosta majoittautunut ei-varauspuolelle. Olivat kiertämässä Pöyrisjärveä. Siellä oli senverran
isompi puro, että olivat joituneet riisumaan
vaelluskenkänsä pois jaloistaan. Laittoivat proksit jalkoihinsa ylittäessään puron.
Sen verran vauhdikkaasti olivat menneet
kurakon ylitse, että olme proksia oli uponnut johonkin kohtaa ylityksessä etteivät
ruvenneet arvioimaan missä jalanjäljessä
prokseja voisi etsiä.
Siellä seudulla ei ollut vakituista asutusta,

mutta järvien ja lampien rannoilla
yllättävänkin paljon vapaa-ajan
asuntoja. Nämä olivat ulkoapäin
katsottuna varustettu monipuoliseen
käyttöön. Oli televisioantenneja
melkein kaikissa, sähköjä ei mutta
agregaatteja kylläkin, myöskin
poroerotusaitaus oli sillä alueella, sekä tietysti veneitä kaikkien
vapaa-ajanasuntojen rannassa. Kun
vilkaisimme minkä takia niin monta
venettä on, huomasimme että suurin
osa veneistä oli ajettu kiville ja
hankittu uusi tilalle.
Että kalastustakin siellä harrastetaan, nytkin oli kalastajia mökeillään, emme kiinnittäneet huomiota
olivatko päiväsaikaan järvellä koska
kiertelimme maastossa.

Anneli, Kaarina, Ellu, Senja, Mirja ja Kipa
tuumaustauolla.

Kului tämäkin viikko melko nopeasti laittelimme tarvikkeita kasaan.
Olimme sopineet että kyyti tulee
noutamaan osan tarvkkeista, me itse
lähdemme aamutuimaan kävelämään. Säätila oli hiukan tihkuinen,
jota kesti aivan Näkkälään saakka.
Paluumatka meni tuntia nopeammin
kuin meno, vaikuttikohan säätila
asiaan. Mennessä tietysti katseltiin
maisemia enemmän kuin tihkusateessa. Näkkälään ruokailemaan ja
saunomaan.
Yö oltiin Näkkälässä, aamupala ja
avaimet Luotokeskukseen ja nokka
kohti Keski-Suomea. Matkalla
toimme tyytyväisenä esille että
tämän paikan ympäristön erilaisuus
oli retkestä hyvä kokemus.
Teksti JOUKO
Kuvat HANNU

Kämppä jossa asuimme
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Kiehisten Kiepissä 1.-6.8. 2012

P

olku Pyhäjärven parkkipaikalta kohti
Kieppiä oli erämaan henkeä herättelevä, kiemuraista polkua, pitkospuita, puron ylitystä, vihdoin Kukasjärven
pilkotus. Kädet oli varattu kantamuksille,
joten itikat saivat pistellä ilman tehokasta
hätistelyä. Retkeläisinä meitä oli Merja,
Kari, Auli ja Asko sekä meitä innokkaasti
paimentava nuori tyttö, Merjan shetlanninpaimenkoira Bella.
Kieppi ja sen pihapiiri esittelivät innostavasti talkootyön monipuolista voimaa.
Rakennukset, varusteet ja pihapiiri oli
suunniteltu ja toteutettu käytännöllisesti Lapinkävijän tarpeisiin. Ihmetystä ja
ihailua herätti ajatus siitä, miten kaikki rakennustarpeet oli saatu kuljetettua Kiepille.
Toki puron tulva-ajan venereitti ja talven
kelkkamatka lienevät antaneet ratkaisevasti
kantoapua.
Kiepin käynnin harrastuksiimme kuuluivat
luonnollisesti patikointi, kalastus ja sauno-
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minen, sekä tietysti ruuanlaitto. Kiehtovan
luonnon tarkkailu ja yhteinen jutustelu
rauhoittavissa maisemissa oli antoisaa.
Patikkamatkamme pidimme kuntoomme nähden kohtuullisina. Ensimmäinen
reittimme suuntautui Aakenustunturin
rinteelle. Reitti nousi aluksi loivaa metsäistä polkua muuttuen sitten jyrkemmäksi
rinteeksi, jossa metsä loppui ja kivikko
alkoi. Metsän rajalla pari metsäkanalintua,
ilmeisesti teeriä, toivotti meidät tervetulleeksi tunturiin. Tunturin rinteellä nautimme upeasta säästä ja eväistä ja ihastelimme
Kukasjärven vastarannalla siintävää Kiepin
saunarantaa.
Toinen reissumme ohjautui Äkäslompolon suuntaan jouhevasti nousevaa polkua,
jonka varrella oli runsaasti hopeisia keloja
sekä pystyssä että poikkiteloin maassa.
Mukavia huilauspaikkoja oli siis valittavana runsaasti. Lapin tunnelmaa toivat
vastaan tulleet porot. Muita vastaantulijoita

ei juuri ollutkaan paitsi yksi viiden hengen
nuorten miesten juoksuporukka. Nämä
urheilijanuorukaiset olivat aloittaneet
matkansa rullasuksihiihdolla ja jatkoivat
kepeästi juoksemalla tunturipolkuja pitkin.
Vauhti oli sellainen, että hyttyset eivät pystyneet ilmeisesti laskeutumaan iholle, jota
vain shortsit ja t-paita peittivät.
Kolmas retkemme suuntautui Pyhäjärven
eteläpäässä olevalle leiripaikalle. Tällä
reissulla näimme jälleen uuden lajin, nimittäin Pyhäjärvessä snorklaavan porukan.
Kirkasvetisen Pyhäjärven pohjanäkymät
ovat varmasti mielenkiintoiset, mitenkähän
siellä jalokaloja näkyy. Patikointien jälkeen
sauna ja uinti maistuivat erinomaisesti,
Kukasjärven raikas vesi piristi väsyneen
kropan.
Kiepin kokemukset ylittävät monella tapaa
odotukset, paitsi kalansaaliin osalta. Verkkokalastuksen ja ahkeran uistelun tuloksena oli yhteensä yksi siika ja kaksi haukea.

Kiepin seinällä oleva kuva antoi odottaa
muhkeampaa saalista, vaikkakin ymmärsimme, ettei ajankohta ollut kalansaannin
kannalta kovin otollinen.
Pienestä kalasaaliista oli tietenkin tehtävä
mahdollisen herkullista syötävää – naisväen palaute olikin ilahduttavan tyytyväistä.
Eksymisen vaaraa meillä ei retkellämme
ollut, koska Merjan ihastuttava Bella piti
meistä tarkkaa huolta varsinkin pihanurmikolla. Aina kun kuljimme pihapiirissä,
Bella lammaskoiran geeniensä ohjaamana
ajoi meitä terhakkaasti laumaan. Muutenkin Bella käyttäytyi tyylikkäästi ja kiltisti,
Merjan herätyksenkin se suoritti vasta noin
viiden tienoilla aamulla.
Lämpöiset kiitokset kaikille upean Kiepin
toteuttaneille puuhaajille ja talkoolaisille!

MERJA, KARI, AULI JA ASKO

Teollisuuskatu 9
44150 Äänekoski
Puh. 014-5299100
www.metsoputki.com
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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
PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2012

Pohjolainen Hannu Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Oksjärvi Esa Jämsä
Lamberg Kaarina Jämsä
Rossi Ritva Jyväskylä
Mieskonen Riitta Suolahti

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

PUHEENJOHTAJA:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191 41360 Valkola
puh. 050-3555052
hannupohjolainen@luukku.com

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

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

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

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 2013. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.2. 2012 mennessä
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