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Ylläksen kierto. Mukana Riva, Raija, Mirja, Kipa, Kaarina ja Joke.

Kaamosta lauhassa talvisäässä

Kiehisten perinteiset kaamoshiihdot sivakoitiin
Äkäslompolossa 31.12. 2011 – 07.01. 2012

Näytti epätoivoiselta kelin suhteen, ainakin täällä Keski- Suomessa, talven tulosta
ei ollut tietoakaan. Oli haettava vahvistavaa
tietoa, soittamalla Ylläskieppiin Eskolle
lokakuun lopulla, onko siellä yhtään pysynyt
lumet? Siis voidaanko jatkaa matkan järjestelyjä.
Silloin oli ladut ajeltu ja keli hyvä. Marraskuun puolella lumet sulivat vielä kertaalleen,
onneksi routa ei sulanut ja sen jälkeen tuli
pakkaskeli ennen kuin satoi pysyvä lumi.
Tämä kelin epävarmuus teki porukan
varovaiseksi ilmoittaumaan, puntaroitiin
kyytivaihtoehtoa omillako autoilla vai
bussillako. Keski-Suomessa lunta ei saatu
riittävästi, että olisi ajatellut lähteä uatuurille kokeilemaan ennen matkaa.

Kuitenkin suksia käsiteltiin että olivat
valmiit. Ensikerran mentiin kaamoshiihtoon,
ettei ollut metriäkään alla hiihtokokemusta.
Täytyi kaivaa muistilokeroista kuva kuinka
tämä touhu lähtee käyntiin.
Lähtijöitä kuitenkin ilmaantui 22 henkilöä,
joten päädyimme bussikuljetukseen. Olimme
Sinivuoren Juhan kanssa laatineet matkaaikataulun Jämsästä lauantaiaamuna klo 6,
Jyväskylästä, Hirvaskankaalta ja Äänekoskelta nousi porukkamme täyteen. Aloimme
seurata missä vaiheessa lunta alkaisi näkyä
matkan edetessä: saimme matkustaa Tornion
yläpoulelle ennenkuin tienvarsilla alkoi olla
nietoksen alkuja.

Tiesimme Ilmalaitoksen tiedotteesta,
että Kolari - Kittilä korkeudella olisi 50 sm
lunta, jotenkin emme uskoneet ennenkuin
olimme sen nähneet. Matkasuunnitelman
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mukaan olisimme Äkäslompolossa noin klo
16 tai 17 keliolosuhteesta riippuen. Perille
kun päästiin Esko toivotti meidät sydämelisesti tervetulleiksi.
Majoituimme ennen ruokailua, jossa
keskustelimme uudenvuoden illan viettämismahdollisuuksista sekä kuinka aamulla
lähdemme hiihtelemään.
Talon isäntä toi meidän keskusteluumme
semmoisen tiedon, että suunnitelmissa on
otettava huomioon, että kaikki jokien ylityspaikat ovat sulia, johtuen kesän paljoista
sateista, veden pinta järvissä on korkealla.
Sääennuste aamun hiihtokelistä oli
lupaavan hyvä pakkasta -7 astetta, puolipilvinen ja heikkoa lumisadetta. Aamulla
klo 10 kokoonnuimme talven ensihiihtoon,
suunnitelimme jo ennakkoon mahdollisimman helpon reitin näin eka hiihtoon. Päivän
reitillä totesimme, että kaikkia reittejä eivät
alkutalvesta pidetä avattuna joten seuraavien
päivien reittisuunnitemissa osattiin hahmotella.
Kyllä se vannha menemisen taito löytyi
pienen hapuilemisen jälkeen. Suunniteltu
reittiajatus ylittyi, painelimme päälle 24 km
lenkin, elikkä melkein pimeästä pimeään.
Kun siellä se päivän valoisa aika on lyhyt.
Jonkun verran latupohjia on muutettu Ylläsjärven puolella, onneksi ovat tehneet alikulku- ja ylikulkukohtia. Ylläksen puolelal
seutua on paljon asuntorakentamista, ehkä
Äkäslompolonkin puolella on rakennustoimintaa, ovat metsikön näkösuojassa.
Isoylläksen kahviossa kun kävimme, siellä
oli paljon laskettelijoita niin hissijonoissa
kuin kahvio Burgerissakin. Valtakielenä oli
"karjalan murre".

vei aikaisin untenmaille.

Yhtenä ruokailu iltana keskustelimme
Hannun ja Eskon kanssa tulevan vuodenvaihteen 2012 – 2013 kaamosmatkasta:
päätimme silloinkin matkustaa pohjoiseen.
Tällä matkalla olimme taas hyvän onnen
suosiossa, ilmeisesti tappiopuolelle kirjattiin
vain yksi rakko ja kaksi läskiä monon
aiheuttamiin hiertymiin.
Loppiaispäivän iltana pakattiin hiihtovälineet suksipusseihin ja pantiin paikat
kuntoon, ja eikun valmistautumaan aamulla
kotimatkalle. Totesimme reissun säätilanteen harvinaiseksi. kylmin aamu oli -11 c
Lämpöisin aamu - 4c . Näin talvet eivät ole
samanlaisia.
Talviterveisin

Jouko Lehtonen
Kuvia otti
Hannu Pohjolainen

Päivämme kuluivat hiihdellessä joka
päivä, olimme noin 4 tai 5 tuntia ulkosalla.
Matkan varella poikkesimme luistovoidetta
hakemassa Jounin kaupasta, illalla kiusasimme korttipelin muodossa toisiamme ja toki
oli käytävä karaokelaulajia kuuntelemassa
Huminassa.
Näin kiva liikuntaharrastus melko vähällä
harjoittelulla oli aika väsyttävää , joten uusi
keskittyminen seuraavan päivän koitokseen
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Vaellussiskojen Kebnekaisen valloitus
13 – 19.7.2011

Autosta tavarat levälleen ja rinkkoihin hienosäätöä!
Meitä on viiden ”siskon” porukka täällä
pohjanmaalta. Olemme yhdessä muutama
vuonna vaeltaneet tuntureilla ja aina uudet
kohteet kiinnostaa. Tänä vuonna päädyttiin
haastavaan kohteeseen – Kebnekaiselle
Ruotsin korkeimmalle tunturille.

Matkaan lähdettiin Oulusta ke 13.7.11
klo 8.30 maissa, tuumailun jälkeen saatiin
pakattu ittemme yhteen autoon. Suksiboksi
auton katolle ja ”siskot” kyytiin. Näin yhdessä autossa matkustaen oli helpompi tehdä
matkasuunnitelmia. Haaparannasta mentiin
Ruotsin puolelle ja samalla uusia maisemia.
Kalixin kohdalta lähdettiin pienempää tietä
myöten kohti Överkalixia. Välillä pidettiin
evästaukoja Kalix-joen varrella.
Tie oli hyvää ajaa ja liikennettä vähän. Pilvinen matkapäivä sopi hyvin meille. Överkalixista kohti Gällivarea, josta Kiirunaan.
Matkan varrella oli vähän kahviloita, joten
ei ollut houkutuksia pysähtyä. Kiirunan
ohi kohti Nikkaluoktaa löytyi tie helposti,
vaikka tietöitä menossa ja opasteet hukassa.
Se tie osuus oli huonompi, useasta kohti
päällyste auki ja soralla. Perille Nikkaluoktaan päästiin iltapäivällä klo 15 jälkeen.
Parkkimaksu oli 20 Ruotsin kr/vrk,
maksu kävi myös euroina. Rinkkamme
painoivat 16 – 23 kg välillä. Reitin alku oli
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merkattu hyvin. Joten matkaan kohti Kebneä
sai alkaa!
Vaihtoehtona oli n. 6 km kävelyn
jälkeen lautalla Laddjujavren osuus, 6,5 km
matka, mutta siitä myöhästyimme. Lauttamatkan hinta olisi ollut 250 kr/hlö. Viimeinen lautta lähti paikallista aikaa 17.30. Mutta kahvila oli vielä auki, klo 18 saakka ja
nautimme kahvit/teet + letut höystöjen kera,
todella herkulliset! Kävelyä Nikkaluoktasta
Kebnen tunturiasemalle on 19 km.
Laddjujavren
eteläpäässä
olevan kahvilan
rannassa oli
reissaajia kuljettavat veneet.
Joten matka jatkui kävellen. Osalla kosteikko- ja kivikko-osuuksia oli pitkospuita,
joka helpotti kävelyä. Nyt suoalueet olivat
kuivia. Eka yöpaikka löytyi polun läheisyydestä kuivalta kumpareelta noin puolesta
välistä järviosuutta. Paikalla oli jo ollut
aiemmin leiripaikka nuotiokivistä päätellen, joten teltat pystyyn. Juoksevaa vettä
oli lähellä ja maisema upea Cievrracohkan
rinnettä katsellessa ilta-auringossa. Polulta
kuului ohi kulkevien puhetta ja kulkijoita
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riitti myöhään
saakka.

Liisa, Eija ja Ansa
meditoimassa.

Torstai 14.7
aukesi pilvisenä ja
matkamme jatkui
aamupuuron jälkeen. Kävely sujui
kulunutta polkua
myöten, kumpareita
nousten ja laskien vastatuuleen.
Matkan varrella oli
Mediatioplats ison irtolohkareen juurella. Kartalta arvioituna Darfaloagi
jyrkänteen alla.

Ensimmäinen ylitys
riippusillan kautta tuli
Kivi mietelauseineen. n.1,5 km ennen Kebnen
tunturiasemalle tuloa. Entisen puisen
sillan jäänteet vielä
näkyvissä – ei kovin luotettava versio. Osa ei tykännyt
notkuvan sillan
ylityksestä, ehkä
sen vuoksi kun oli
hyvä näkyvyys
alhaalla virtaavan
Darfaljohkaan.
Liisa ja Ansa ylittämässä Darfaljohkaa.

Kebnen tunturiaseman luona telttaleiriytyminen oli yli 500 m päässä rakennuksista paloturvallisuuden vuoksi, välissä oli
myös puro. Teltta-alue oli etelän puolella
puuston seassa ja paljon oli telttoja nytkin.
Myös avomaastossa on tunturiasemalta
eteenpäin hyviä telttapaikkoja. Löysimme
oman paikkamme ja hieman pajukon juuria
raivaamalla saimme teltat pystyyn, leiripaikkamme oli valmis! Torstai-illan aikana satoi
hieman vesipisaroita, mutta sitä enemmän
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oli tuulta. Lipputangot heiluivat tuulessa
ja liput oikosena. Hieman siinä mietimme
tulevaa. Olimme varanneet 2-3 päivää aikaa
tunturiasemalla oloon, jotta saisimme hyvän
sään yrittää ylösnousua Sydtoppenille.
Matkan varrella oli tullut vastaan kahden
pariskunnan porukka, joita sää ei ollut
suosinut ja olivat sitten yhden yön yöpyneet tunturiasemalla sateen vuoksi. Olivat
käyneet Vierravarren päällä, mutta kääntyneet takaisin. Tunturiasemalla on tarjolla
sisämajoitusta myös lakanoiden välissä ja
lämmintä suihkua / saunaa. Suomen Ladun
jäsenet kortin esittämällä saa alennusta
palveluista tunturiasemalla. Asemalla ravintola, tosin emme tutustuneet ruokatarjontaa,
mutta kahvilan puolella pullotettua juomaa
maistoimme. Monipuolinen myymälä, josta
mahdollisuus ostaa kaikkea tarvittavaa tunturilla liikkumiseen. Huomioitava hinnoissa
on kuljetuskustannukset. Ilmeisesti helikopterilla tapahtui kuljetus, sitä liikennettä oli
paljon, mutta yöaika oli rauhoitettu. Myös
osa vaeltajista saapui sillä, kuten myös ylös
Sydtoppenille, joka saatiin itse todeta. Hintaa ei tullut kyseltyä.
Perjantain 15.7 käytimme ympäristöön
tutustumiseen. Päivä oli tuulinen ja pilvinen. Kiersimme laakson alueella käyden
katsomassa mm. Silverfalletin putousta.
Putouksen alajuoksulla käytiin Liisan ja Ansan kanssa uimassa, siis paremmin kastautumassa raikkaassa tunturipurossa. Taatusti oli
kylmää vettä!
Käveltiin laaksossa ja tuuli vei pilvet
pois auringon edestä, sää ei tosin lämmennyt. Tapasimme myös tanskalaisen yksin
liikkuvan miehen. Kohtasimme myös kaksi
varttuneempaa naista, jotka olivat 30 v ajan
liikkuneet alueella. Nyt olivat menossa Singistugornan kautta etelään päin ja bussilla
poissa.
Löysimme lopulta Jättegrytornat, hiidenkirnut, opasteet osoittivat jonnekin, mutta
onneksi noustiin jokea vastavirtaan ja se
kannatti! Todella upeasti veden muovaamia
kalliolohkareita!
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Jättegrytorna,
hiidenkirnut.

Hiidenkirnujen luota polulta Ansa
löysi kultaisen sormuksen. Sormukseen oli
kaiverrettu Leif Nygren 19 28/9 31. Sormuksen tarinaa Eija sai selvitettyä ja se kuului
apteekkari Leif Nygrenille ja päiväys oli valmistujaispäivä. Sormus toimitettiin tyttärelle
takaisin. Sormus oli todennäköisesti joutunut
laaksoon joskus 1940-luvun alkuaikoina.
Oli siinä vaellussiskoilla villejä veikkauksia
sormuksen historiasta!

maan Kitteldalenia kohti. Hengähdystaukoja
sai pitää useaan otteeseen. Kitteldalen on
viimeinen paikka, josta saa vettä matkan
varrella. Lumesta sulattamalla on toinen
mahdollisuus.
Kitteldalista jatkui kiipeäminen
Duolbagornin ja Vierravarren väliseen satulaan. Kivikkoon oli maalattu punaisia kivenlohkareita auttamaan
reitillä pysymään.
Polku oli välillä myös
maastoon kuluttanut.
Kauempaa kun katsoo
Vierranvarrelle päin
on mahdollisuus nähdä
polku rinteessä, samoin Kebnen rinteestä
erottuu kiertelevä
Vierranvarren päälle menossa
polku katsoessa Vierra-(16128)
varren päältä.
Vierravarren päällä jatkettiin alas
Kaffedalenin, joka ei ollut mikään vihreä
laakso. Yleensä laaksosta tulee mieleen joku
vehreä paikka - sitä se ei tosiaan ollut vaan
kivikkoa! Eipä muuta kuin jatkettiin ylös
Kebnen rinnettä. Lopulta pitkän kiipeämisen
jälkeen Sydtoppen näkyi! Matkaa oli tunturituvalta vielä tunnin kävely. Sää oli yllättävän
hyvä, ei tuulta. Pilvet olivat alhaalla, mutta
silti näkyvyyttä hyvin mahtavalle vuoristoalueelle!
Eijalla oli paras pää ja hän oli ekana
huipulla! Me muut konttasimme perässä
viimeiset metrit,
oli hulppeat näkymät varsinkin
oikealla alhaalla
olevalla Björlingin jäätikölle!

Maisemaa Kebnelle päin, Duolbagorni
vasemmalla 1662 m
Lauantaina 16.7. aamusta klo 5.45 ylös
ja 6 jälkeen läksimme suuntaamaan kohti
Kebnen Sydtoppenia. Polku lähti nouse-

Sydtoppen
2106 m! Huipulla vaikka
kontaten...
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Tunturituvan
luona
lounashetki.
Sulavasta
lumesta
saatiin
lisää juomavettä
paluumatkalle.

Paluu samaa reittiä
takaisin ja edessä
oli jälleen Vierranvarren ylitys…

Maisemaa
sunnuntaina –
haikeita katseita
Kebnelle.
... ja näin
ne
helikopterilla
tulijat.
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Lauantaipäivän reissu kesti 15
tuntia. Taukoja pidimme tuntemusten
mukaan, mutta kävelyä riitti! Rakkoja
ei muistaakseni kellekään tullut, vaikka
varpaat olivat kovilla alaspäin tullessa.
Alkumatkasta ensimmäisessä joen ylityksessä yksi kasteli kenkänsä. Kuivat sukat
löytyivät ja jalkarätit väsättiin teknisistä
pikkupyykeistä – kyllähän naisilta kaikkea repuista löytyy ;)
Matkalla mietimme olisiko helpompi tulla Bjölinginjäätikön yli. Samaan
aikaan oli porukka tulossa oppaiden
johdolla jäätikköä myöten, näimme
heidät Vierranvarren päältä. Sydtoppenilla olivat meidän kanssa samaan aikaan.
Jäätiköllä täytyy olla opas mukana, oli
ohjeena Kebnen tunturiasemalla. Emme
tosin kyselleet heidän palveluksista
mitään, näin jälkikäteen ajatellen olisi
voinut sen selvittää.

joka yö. Hyvä ja toimiva idea - suosittelemme!
Tässä kertomus Kebnellä käynnistä.
Paljon nähtävää jo Kebnen tunturiaseman
ympäristössä. Suosittelemme vaelluskohteeksi ja samalla hyvää kuntoa kävelyyn,
kivikkoa paljon myös matkalla. Jos
valmis maksamaan palveluista tunturiasemalla niin pääsee kevyemmillä varusteilla liikkeelle. Meillä suunnittelun alla
uudet seikkailut kunhan ensin saadaan
paikka päätettyä ;)

Pakkasterveisin ja vaellusta muistellen

Riitta Roth

Mutta olimme hyvin onnellisia onnistuneesta valloituksesta!
Sunnuntai 17.7 oli aurinkoinen
päivä! Läksimme tyytyväisinä takaisin
Nikkaluoktaa kohti vielä luoden haikeita
katseita Kebnelle. Katso kuva edellisellä
sivulla!
Kävelimme tunturiaseman ja
Nikkaluoktan matkasta noin 2/3 osaa ja
leiriydyimme Laddjujavren rantaan. Ilta
oli mukava istua nuotion äärellä
ja nauttia maisemista sekä valloituksesta!
Maanantaina 18.7 suunta Nikkaluoktaan ja Kiirunaan saunomaan.
Olimme yötä Scandic- hotellissa, jossa
oli remontoitu sauna. Saunaan oli ihanaa
päästä ja sai mennä lakanoiden väliin
nukkumaan – ei ollut muhkuroita selän
alla! Meillä kolmella oli teltassa kiertävä
nukkumapaikka järjestys eli kenenkään
ei tarvinnut nukkua samoilla muhkuroilla

Vaellussiskot pelkkää
hymyä!
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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

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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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 86 - 1/2012

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

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

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. 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

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

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

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

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 touko-kesäkuussa 2012. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.5. 2012 mennessä
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