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Kiehisen juhlanumero!

Kiehiset käväisivät
Islannissa
Islanti on täynnä erikoista nähtävää, kuten tämä kuvan
basalttipylväiden kehystämä vesiputous.
s. 8–12

P U H E E N J O H TA J A N T E R V E I S E T

Tervehdys Kiehiset!
Kiehiskesä potkaistiin käyntiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla niin sanotun perheleirin
merkeissä. Meitä lähti pieni porukka kohti Kieppiä ja tällä kertaa matkassa oli myös kaksi lasta,
Aake ja Elli. Elli oli jo vanha tekijä leirillä, mutta Aakelle leiri oli ensimmäinen. Parkkiin saavuttaessa Pyhäjärvi oli vielä pohjoispäästä jäässä. Vene oli tuotu lossille, missä siihen lastattiin tarvikkeet mökille viemistä varten. Purossa oli runsaasti vettä. Pienet jaksoivat kävellä hyvin Kukasjärven päähän, josta sitten mentiin kaikki veneellä perille.
Illalla nakattiin kalavehkeet järveen saaliin toivossa. Kalaa tällä reissulla saatiinkin kunnolla, siikaa, ahventa ja haukea. Suurin saatu siika painoi yli neljä kiloa ja pituutta sillä oli 62 cm. Lasten kanssa käytiin kunnan laavulla makkaranpaistossa. Jossain vaiheessa meinasi leiri muuttua
työleiriksi ja perheleiri oli unohtua kokonaan, kun puut piti saada pieniksi ja oikeisiin pinoihin.
Kun niistä sitten selvittiin, päästiin käymään vielä retkellä Pikkukukaksella ja saunomisen lomassa pidettiin myös lettukestit omalla laavulla. Naapurimökin lapsetkin kävivät meidän puolella
vähän leikkimässä. Viimeisenä iltana kävimme Reekun kanssa pienellä iltalenkillä Aakenustunturin laella katselemassa maisemia ja lumen määrää. Ja luntahan siellä oli ja paljon.
Islannin matkaa odotellessa käytiin Valkolan osuuskunnan kanssa pitämässä rantakalailta Peurunkajärven rannalla. Siellä oli pystytettynä minun kota, josta tarjosin keitolla kävijöille nokipannukahvit ja samalla kerroin heille Kiehisen toiminnasta ja kiinnostuneita oli paljon. Illasta kiitos
Anttosen Timolle, että saimme olla mukana. Laukaa-Konnevesi-lehdessäkin oli asiasta maininta.
Sitten lähdimmekin Islantiin
ja hieno reissu
se olikin. Siitä
tarkemmin tämän
lehden sivuilla.
Kiepistä vielä
sen verran, että
olen nyt uusinut
venepaikkaluvan
Pyhäjärven Pyhälompoloon ja
maksanut sen viideksi vuodeksi.
Hyvää syksyn
odotusta.
Terveisin,
HANNU
POHJOLAINEN
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Perheleirin pienimmät, Elli (vas.) ja Aake pääsivät muun muassa kalaan.
Saalista tulikin kunnolla: suurin siika painoi yli neljä kiloa ja pituutta sillä
oli 62 cm. Ei mikään ihme, että pikku kalastajillakin nousi peukut pystyyn.

S I H T E E R I N T U R I N O I TA

Pitäkäämme kiinni luonnon
rauhasta ja hiljaisuudesta
Pidät nyt käsissäsi Kiehis-lehden numeroa 100. Paljon on vuosia ja retkiä kulunut siitä, kun ensimmäinen lehti ilmestyi ensimmäisen kerran. Myös kehitys on temmannut kaikki somettamaan
(käy katsomassa Facebookissa meidän sivuja!). Olemme jääneet hieman jälkeen, sillä meidän
nuorisomme ei oikein innostu luonnosta ja retkeilystä. Onneksi on vielä muutama, joka haluaa
nauttia luonnon hiljaisuudesta (Kiehiskieppi) ja rauhasta. Pitäkäämme siitä kiinni.
Katsokaamme, mitä Rami on kirjoittanut 26 vuotta sitten. Osa siitä pitää edelleen paikkansa.
Laitanpa näköispainoksen ensimmäisestä lehdestä Facebookiin. Käykääpä kurkkaamassa, kun
saatte lehden, niin voitte nauttia retrosta.
RAIMO VUORISTO

Morjens Kiehiset!
Pidät nyt kädessäsi ensimmäistä tiedotuskirjettä joka on tehty ”lehden” muotoon. Tämä on
meiltä toimituskunnalta mahdollisuus tavoittaa kaikki kiehisten jäsenet, ja lähes yht’aikaa.
”Lehden” tarkoituksena on välittää jäsenistölle tietoja, siitä miten ja missä toimitaan. Tavoitteena on myöskin kirjoittaa muunlaisia artikkeleja, matkakertomuksia yms. Juttuja. Toimituskunta ottaakin hyvin mielellään ehdotuksia ja toivomuksia lehden sisältöön liittyvistä
asioista. Myös kaikki valmiit jutut ovat tervetulleita.
”Lehti” ilmestyy alustavan aikataulun mukaisesti 3 kertaa vuodessa, eli seuraavan kerran
toukokuun tietämissä.
Kiehinen, mikä ihmeen kiehinen, se tarkoittaa nuotion tai uunin sytykettä, joka on puukapulasta vuolemalla tehty. Lastuja ei saa vuolla irti kapulasta. Nyt Kiehinen on tämän lehden
nimi, toivokaamme, että se saa meidät kaikki syttymään toimintaan mukaan, sillä toiminnassa tarvitaan mukana muitakin kuin johtokunta.
Terveiset kaikille ja yhteisissä tilaisuuksissa tapaamisiin.
Rami
Kirjoitus Kiehinen-lehden numerosta 1 1/1989.
Lisää otteita ensimmäisestä Kiehisestä sivulla 13.
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Vuoden 2015
tapahtumia
t Ruskavaellukset viikoilla 37 ja 38. Paikat
avoinna.

t Kaamoshiihto Äkäslompolossa vuodenvaihteessa 2015–2016.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS
10.11.2015. Hallitus klo 17.30,
syyskokous klo 19.
Sammon Kotilounas,
Sammonkatu 8, Jyväskylä.

“Aurinkohiihtämään”
Kilpisjärvelle keväällä 2016
Nyt siihen on taas mahdollisuus. Toivottavasti
tällä kertaa on tarpeeksi lähtijöitä, ettei jälleen
tarvitse perua matkaa.
Olen saanut varattua Kilpisjärveltä Haltinmaalta noin 30 paikkaa. Matkamme olisi
huhtikuussa. Lähtö lauantaina 16.4. ja paluu
lauantaina 23.4. Huom! Nyt olemme viikon 16
perillä, eli kolme viikkoa aiemmin kuin tänä
vuonna. Lähtö aamulla 16.4. klo 5 Petäjävedeltä tai Jämsästä.
Majoittuminen: Majatalo Haltinmaa Ky. 40
neliön parimökinpuolikkaita joissa 2 mh, olohuone, jossa tv, rautatakka, vuodesohva, minikeittiö sekä omat saunat suihkut ja wc. Hinta

olisi tosi edullinen: Majoitus 2 hh sisältäen
liinavaatteet, loppusiivous, aamupalat ja runsas buffet-päivällinen. Retkieväs-sämpylä itse
tehtynä aamupalapöydästä.
- jos lähtijöitä 20, hinta 600€, jäsenalennus 20€
- jos lähtijöitä 30, hinta 500€, jäsenalennus 20€
Lisätietoja Kilpisjärvestä: www.kilpisjarvi.org.
Pikaiset ilmoittautumiset viimeistään lokakuun
loppuun mennessä: Raimo Vuoristo,
puh. 040 7500020 tai mieluusti sähköpostilla
raimo.vuoristo@gmail.com. Ilmoittautua voi
myös Joukolle, puh. 040 5007456, tai Hannulle,
puh. 050 3500052.

Vaellusmatka Bhutaniin syksyllä 2016?
Juttu matkasta seuraavalla aukemalla.
4 Kiehinen
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Uudet matkojen peruutusehdot
Ennakkomaksu on n. 20–30 % matkan arvioidusta hinnasta.
1. Matkalle ilmoituttaessa maksetaan ns. ”ilmoittautumismaksu”. Maksun suuruus on 20€ (kulut
ovat toimistokuluja). Tätä maksua ei palauteta, jos lähtijä peruu matkan ilman perusteltua syytä.
2. Kun lähtijöitä on tarpeeksi, lähetetään ensimmäinen maksuerä matkasta
4. Kiehisten jäsenalennus on matkasta 20€.
4. Kiehisillä on oikeus muuttaa matkan hintoja osallistujien lukumäärän niin vaatiessa.

Jos varaus peruutetaan
t viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 50 € / henkilö.
t myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan ennakkomaksu.
t myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 %
matkan hinnasta.
t myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko matkan
hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on Kiehisillä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista
Kiehiset ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella
tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy
peruutusturvavakuutus.
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset Ry:llä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta arvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää
olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu ja ilmoittautumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
HALLITUS 14.4.2015
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Vaellusmatka Bhutaniin

Suunnittelen lähtöä ensi vuoden loka-marraskuun vaihteessa Lohikäärmeen polulle Bhutaniin. Matka on Mandalan järjestämä. Jos lähtijöitä löytyy kokonaisen ryhmän verran, niin matka
voidaan räätälöidä meidän toiveidemme mukaisesti. Esimerkkinä alla on Mandalan ohjelma Lohikäärmeen polun vaellukselle. Tällaisen matkan hinta Mandalan sivuilla on 3 780 euroa. Matkan
hinta lopullisesti riippuu sitten lähtijöiden määrästä ja lopullisesta ohjelmasta.
Jotta suunnittelussa päästään eteenpäin, pyydän alustavia ilmoittautumisia mahdollisimman pian,
kuitenkin jo marraskuun loppuun mennessä. Ilmoittautumiset Raija Tolvaselle, mieluummin
sähköpostilla raija.tolvanen@kolumbus.fi tai puhelimitse 040 7284515. Minulta voi myös kysellä
lisää matkasta ja sen suunnittelusta.

Pieni tietoisku Bhutanista
Raitis ilma, rauha ja harmonia kutsuvat maailman onnellisimpaan maahan. Harvojen tuntema
ja vähän vierailtu Bhutan [butan], omalla kielellään Druk Yul, ukkoslohikäärmeen maa, on yksi
maailman kiehtovimmista matkakohteista. Se on yhä maailman eristyneimpiä valtioita, sillä hallitus säätelee ulkomaisia vaikutteita ja matkailua säilyttääkseen maan buddhalaisuuteen perustuvan kulttuurin. Bhutan vaalii himalajanbuddhalaista kulttuuriaan ulkopuolisilta vaikutteilta mutta
tarjoaa samalla hyvät puitteet kokea sen elävää kulttuuria. Kansallispukuihin sonnustautuneet
ihmiset, perinteinen arkkitehtuuri, lukuisat temppelit, luostarit ja linnoitukset sekä ympäröivät
maisemat ovat uskomattomia elämyksiä.
Bhutanin kuningaskunta eli Bhutan on pieni sisämaavaltio Himalajalla Intian ja Kiinan välissä. Bhutan ulottuu subtrooppiselta alangolta Himalajan vuoristoon, ja korkeuserot maan eri
osien välillä ovat jopa yli 7 000 metriä. Bhutanin talous perustuu maa- ja karjatalouteen, mutta
metsätaloudella, vesivoimalla, matkailulla ja kehitysavulla on myös tärkeä osa maan taloudessa.
Arvio maan väkiluvusta on noin 660 000. Bhutanin pääkaupunki ja suurin kaupunki on Thimphu.
Bhutanista yli seitsemänkymmentä prosenttia on metsien peitossa. Maassa on yhdeksän luonnonsuojelualuetta, jotka yhteensä kattavat yli neljänneksen maan pinta-alasta. Suojelualueiden
päätarkoitus on nimensä mukaisesti suojella luontoa, ei niinkään tarjota matkailijoille elämyksiä. Saktengin kansallispuisto on perustettu myyttisen lumimies Jetin suojelemiseen. Metsätyyppi vaihtelee korkeuden mukaan alankojen trooppisesta metsästä vuoristojen havumetsiin.
Maassa kasvaa 46 alppiruusulajia ja yli 200 rohtoina käytettävää yrttiä sekä monia harvinaisia
kämmeköitä. Kansalliskukka on sininen unikko. Korkeilla alueilla elää lumileopardeja, puolilampaita, kultapandoja, tiikereitä, takineita ja murmeleita. Lauhkealla vyöhykkeellä tavataan
tiikereitä, leopardeja, goraaleita ja muntjakkeja. Etelän trooppisissa metsissä elää puuleopardeja, kultalangureita ja intiansarvikuonoja. Bhutanissa on tavattu 670 lintulajia.
Lähteet: Wikipedia ja matkatoimisto Mandala Travelin nettisivut.
RAIJA TOLVANEN
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Matkaohjelma
Päivä 1: Lennot Helsingistä Delhiin
Päivä 2: Delhi–Paro. Saapuminen Delhiin,
Intiaan ja ikimuistoinen lento edelleen Bhutanin ainoalle lentokentälle Paroon. Koneen
ikkunasta voi nähdä lennon aikana maailman
korkeimpien vuorten huippuja. Jo saapuminen tähän mystiseen kuningaskuntaan herättää suuria tunteita. Majoitumme hotelliin.
Iltapäivällä aikaa tutustua Paron kaupunkiin.
Päivä 3: Paro. Totuttelemme ohueen vuoristoilmaan ja teemme noin viiden tunnin
vaelluksen Taktsangin luostarin näköalapaikalle. Tämä tiikerinpesänä tunnettu luostari
sijaitsee kallionkielekkeellä vuorenrinteellä
Paron laakson yläpuolella.
Päivä 4: Jeli Dzong. Vierailemme aamulla
vaikuttavassa Paron linnoituksessa, minkä
jälkeen varsinainen vaellusosuutemme alkaa.
Reittimme lähtee linnoituksen takaa 2 510
metristä ja nousee halki vehreiden metsien
laakson yläpuolella sijaitsevalle vuorenharjanteelle 3 450 metriin. Jeli Dzong -linnoitus on
aivan leirimme yläpuolella. Kirkkaalla säällä
leiripaikastamme avautuu upeat näköalat
alas Paron laaksoon sekä Jomolhari-vuoren
rinteille.
Päivä 5: Jimilangtso. Reittimme nousee
jyrkästi Jangchu Lan solaan (4 180 m),
minkä jälkeen laskeudumme 3 880 metriin
leiripaikkaamme Jimilangtso-järven rannalla.
Leiristä avautuvat näköalat Tiibetin puoleisille
lumihuipuille.
Päivä 6: Simkotra Tsho. Vaellamme järven länsipuolelle, jossa polku haaraantuu.
Kuormahevosemme kulkevat alempaa
reittiä, me etenemme ylempää näköaloiltaan
kauniimpaa reittiä. Ohitamme päivän aikana
useita pieniä järviä ja lampia, joista Dungtsho
Sama -järveä pidetään pyhänä. Majoitumme
Simkotra Tshon leiriin 4 150 metriin.
Päivä 7: Phajoding. Ylitämme päivän ai-

kana useita matalampia solia. Thujedraj La
-solalta avautuu kirkkaalla säällä näköalat
Gangkar Punsum -vuoren rinteille. Vuori
on maailman korkein kiipeämätön huippu. Hyvällä säällä voimme kiivetä 4 320
metriin näköalapaikalle, joka sijaitsee solan
yläpuolella. Buddhalaisten rukouslippujen
koristamalta näköalapaikalta avautuvat upeat
näkymät yli Bhutanin puoleisen Himalajan.
Laskeudumme päivän päätteeksi 3 960
metriin Phajodingin luostariin, jonka pihaan
leiriydymme.
Päivä 8: Thimpu. Viimeinen vaelluspäivä.
Kuljemme halki mäntymetsien alas Bhutanin
pääkaupunkiin Thimpuun. Hyvästelemme
hevoskuskimme ja bhutanilaisen vaellustiimimme. Hotelliin kirjautumisen ja lounaan
jälkeen on iltapäivä vapaata ohjelmaa ja
tutustumista kaupunkiin omin päin.
Päivä 9: Punakha. Tutustumme aamulla
Thimpun nähtävyyksiin, minkö jälkeen siirrymme Punakhan laaksoon. Ajomatkamme
alkaa nousulla Dochu Lan yli 3 000 metriä
korkeaan solaan, josta on kirkkaalla kelillä
upeat näkymät Bhutanin Himalajan korkeimmille huipuille. Pilvisellä kelillä voi ihailla harjanteella liehuvia rukouslippuja ja kuninkaan
sotaretken kunniaksi rakennettuja 108:aa
stupaa. Laskeudumme Punakhan laaksoon ja
vierailemme monien mielestä maan upeimmassa linnoituksessa.
Päivä 10: Paro. Siirrymme maanteitse Paron
laaksoon. Iltapäivä vapaata ohjelmaa Parossa.
Mahdollisuus lähteä tutustumaan kansallismuseoon, joka sijaitsee Paron linnoituksen
vanhassa vahtitornissa.
Päivä 11: Paro–Delhi. Hyvästelemme
bhutanilaiset isäntämme ja lennämme Intian
pääkaupunkiin Delhiin. Iltapäivä vapaata
ohjelmaa Delhissä.
Päivä 12: Delhi–Helsinki. Aamulla kuljetus
lentokentälle ja lennot Helsinkiin.
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Kiehiset Islannissa
24.–31.7.2015
Kiehiset on järjestänyt matkoja Suomen
rajojen ulkopuolelle
jo useita. Yhden kerran aikaisemmin Islantiinkin. Uudestaan
sinne mentiin, liekö
kuitenkaan viimeisen
kerran?
Matkasuunnitelma
oli viikon aikana kiertää bussilla saaren
ympäri islantilaisen
suomea puhuvan
oppaan johdolla.
Saaren ilmasto on
vaihteleva: odotettavissa oli nopeasti
vaihtuvaa säätä;
näkyvyyttä tai sitten ei. Matkareitti
oli: Reykjavik–Höfn–
Egilsstadir–Akureyri
–Borgarfjörðurin–
Reykjavik eli saari
kierrettynä vastapäivään, 1 300
kilometriä. Saimme
poikkeuksellisen hyvän sään: vain parina
päivänä oli hieman
sadetta ja sumua!
Saatoimme siis nähdä
paljon saaren ihanuuksia.
Oppaallamme, AnnaMarilla, oli islantilaisen kertojan taitoa.
Matkastamme tuli
komea, rehellisenoloinen tarina Islan-
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nista. Viikon jälkeen
tiesimme saarelaisten elämästä: arvostuksista, elinkeinoista, eläimistä, luonnon
myllerryksistä,
uskomuksista, kirjallisuudesta ja muusta taiteesta. Näimme,
että Islannissa on paljon tasankoja, laavaa,
jokia, jäätiköitä, vuoria (vai tuntureita?),
sammalta, lampaita ja
hevosia. Vain ihmisiä
on vähän.

Uima-altaat: Kuuman veden helposta saannista johtuen jokaisessa kylässä on uima-allas:
ihmiset istuskelevat lämpimässä vedessä
parantamassa maailmaa. Vesi tuoksuu usein
rikille, siihenkin tottuu ja se on jopa terveellistä.

Kerrottavaa olisi
vaikka kuinka, tässä
tärppejä:
Kuumat lähteet: Hieno erikoisuus. Ohuesta maankuoresta johtuvat
kuumat lähteet houkuttelevat turisteja koettamaan kädellä kiehuvaa
vettä (onneksi Kiehiset eivät olleet niin uteliaita). On niin ihmeellistä,
että oja kiehuu, vesi syöksyy kohti taivasta tai maassa on potero,
jossa pulppuaa tulikuumaa mutaa! Kuvassa Strokkur-geysir.

Kasvit ja eläimet:
Pienet luonnonkukat
(matkalla oli mukana
monta kasveista kiinnostunutta Kiehistä) ja
hienot kasvitieteelliset
puutarhat saivat kamerat laulamaan. Hieman erinäköisen tutun
kasvin löytämisen
ilo vieraassa maassa
jatkui päivästä toiseen.
Vesilintuja näimme
paljon. Mieleeni jäivät
tietenkin söpöt lunnit!

Ranta-alue: Etelä-Islannin hiekkainen ranta-alue jatkuu silmän kantamattomiin. Toistuvat
tulvat, suuremmat ja pienemmät pitävät huolen kasvillisuudesta. Kanadan lupiini on
siellä tarpeellinen kasvi eroosion ehkäisemiseen. Kuvassa sillanjäänne mustalla rannalla
muistona Vatnasjo’kullin alla tapahtuneesta tulivuoren purkauksesta ja sulamistulvan
voimasta.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.
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Jäätiköt: Maassa on useita jättimäisiä jäätiköitä. Euroopan suurimman, Vatnajókullin, reunassa
on merivesiallas, johon jäälohkareet halkeilevat ja sulavat. Siellä kävimme veneajelulla turkoosissa maisemassa. Kuvassa Kiehiset jäätikkölaguuni Jögulsárlónin rannalla.

Autiomaa:
Koillis-Islannissa ei
kasva juuri mitään,
maisema on pitkän
aikaa kuin hiekkakuopassa ja juuri
siellä tuli mieleen
minkälainen rinkkaretki olisi autiomaassa?
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Tulivuoret ja kraatterit: tulivuoret ovat islantilaisten elämää. Purkauksista jää kahdenlaisia kraattereita oikeita (laavapurkauksen
aiheuttamia) ja pseudoja (maankuori ikään
kuin romahtaa kuumuuden ja veden yhteisvaikutuksesta). Kuvassa laavapurkauksen
aiheuttama tulivuoren ”oikea ” kraatteri.

Joet: Kaikkialla on kauniita kirkasvetisiä tai jäätiköiltä laskevia, maitomaista vettä mukanaan
tuovia, jokia ja suuri määrä putouksia.

Elinkeinot: Tärkeimmät elinkeinot ovat kalastus ja turismi. Maaseutu on harvaan asuttua,
maatiloja on siellä täällä. Hylättyjen tilojen
pihoilla menneestä kertovat ruostuneet
koneet ja lahoavat peltiladot. Silti elämää
tuntuu olevan maaseudulla koko matkan
ajan: lampaat, hevoset, lehmät ja vuohilaumat
laiduntavat tien varsilla. Ja pellot ovat täynnä
jättiläisen munia.
Kiehisporukka on
lupsakkaa matkaseuraa, joka ymmärtää retkeilyn
päälle, ollaan matkalla, saman asian
äärellä, ilman selityksiä. Itse olin Islannissa toista kertaa,
vaikutus oli samanlainen kuin omatoimimatkalla: halolla päähän, upeasti.
Voin siis lämpimästi
suositella molempia
sekä Kiehisiä matkaseurana että Islantia
– kohteena.
Kiitän kaikkia matkaseurasta! t. Pirjo
Jatkuu seuraavalla
sivulla.
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Islanti-tunnelmia Kiehisten Facebook-sivuilta:
24.7.2015 Tänään saavuimme tänne Islantiin. 25 reipasta matkaajaa on jälleen viikon reissulla
Islannissa. Kierrämme saaren ympäri. Eka yö on Reykjavikissa.
25.7.2015 Tänään oli monta hienoa nähtävyyttä tarjolla. Gulfoss, Geyshir, Skogafoss, Seljandafoss ja merenranta. Nähtiihän sitten lunnejakin. Yötä olemme Hotel Katlassa.
26.7.2015 Tänään taas täydellisyyttä hipova päivä. Aamu näytti harmaalta, mutta taivas
kirkastui iltapäiväksi. Kävimme ensin vaeltamassa Skaftafell’n kansallispuistossa ja sen jälkeen
risteilyllä Vatnajökyl’lin jäätikköjärvellä. Myös hylje bongattiin.
27.7.2015 Viides päivä alkoi taas perinteisesti. Lähdimme kohti Akureyt’tä., Myvatnin kautta.
Hieman oli pilvistä lähtiessä, mutta hetken ajon jälkeen aurinko paistoi. Kun pääsimme tänne,
niin lähtöpaikassa satoi. Tietysti pit bongata taas putous Yst Rukandi joesta. Sitten menimme
vanhaa hiekkatietä Mördraudalur lammastilan tahuville lampaita katselemaan. Yllätykseksemme siellä oli kaksi suomalaista tyttö kesätöissä ja saimme palvelun suomen kielellä.
Seuraavaksi olikin mutalähteet ja uinti Myvatn Nature Bath’hissa. Sitten järven ympäri ja
katsomaan Godafoss’ia.
28.7.2015 Kuudes päivä alkoi Akureystä. Aamusta oli taas utuinen lähtö jaolimme välillä
pilvessäkin. Kun saavutimme Öxnadaisheidin ylängön niin taas aurinkoa.pilvettömältä taivaalta.
Ohjelmassa oli ratsastusnäytös islanninhevosilla. Lounas oli Midfjjördur’issa. Loppumatka
Borgarmesiin saatin jopa sadetta. Hotelliin saapumisen jälkee kipusimmekin sitten oikean
tulivuoren huipulle katsomaan kraatteria.
29.7.2015 Seitsemäs päivä. Viimeinen yöpyminen oli Grabrogargigar nimisessä kylässä ennen
Reykjavikia. Täällä kävimme sitten katsomassa kävellen oikeaa tulivuorta. se oli onneksemme
sammunut jo kauan sitten. Kävelymatkaa oli sopivan iltalenkin verran. Aamusta lähdimme liikkeelle ja ensimmäinen paikka oli Islannin suurin kuumavesilähde. Sen tuotto oli 180 l/sek. kuumaa 98 asteista vettä. Täältä vesi johdettiin kolmeen kaupunkiin jossa sillä lämmitettiin niitä.
Sieltä matka jatkui Barnafossin putoukselle. Se on todella erikoinen, sillä vesi tulee laavakerroksen välistä virtaavaan jokeen. Kahvilla poikkesimme Borganes’siia. Sieltä matkamme jatkui
kohti Islannin käräjien ensimmäistä paikkaa (1200 luvulla) ja samalla Amerikan ja Euraasian
mannerlaattojen saumaa. Siiten viimeiseksi yöksi Hotelli Cabin, Reykjavik
30.7.2015 Viimeinen ilta Reykjavikissa. Kaikki hyvä loppuu aikoinaan ja niin meidän ihana
matkamme. Toimme aurinkoisen sään Islantiin ja saimme olla ja nauttia sateettomasta Islannista. Kaikilla on vapaa ilta. ja osa meistä kävi syömässä Restaurant Reykjavikissa. Ruoka oli
todella hyvää ja tarjolla oli myös lahtivalasta. Oopperatalokin tuli käytyä läpi ja samoin satama.
Herätys oli aamulla varhain 3:30 ja hotellissa oli todella oikea aamupala siihen aikaan. 4:30
kohti Keflavikin lentokenttää ja Suomea.
Kiehisten Facebook-sivuilla lisää mukavia luonnonoikkuja ja valokuvia matkalta!
Juttu: PIRJO HYTÖNEN
Kuvat: RAIMO VUORISTO
Facebook-päivitykset: RAIMO VUORISTO
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Kiehinen 26 vuotta sitten:

Retkikeittimen pesuohjeet
ja haaveita omasta “kammista”
Koska tämä on Kiehisen 100. numero, eräänlainen juhlanumero siis, päätimme luoda katsauksen menneeseen ja kaikkien aikojen ihkaensimmäiseen Kiehis-lehteen. Paljon on tuttua: jo silloin
käytiin Kukasjärvellä reissussa ja tuskailtiin retkikeittimen pesua. Tässä muutamia otteita Kiehislehdestä numero 1 1/1989.

VIISI VUOTTA
Kiehisten ensimmäinen ”5-vuotiskausi” täyttyy
8.2.1989. Mitä tuo aika on jäsenille merkinnyt
ja tuottanut?
(…)
Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kiehisten jäseneksi liittyi yli 50 henkilöä. Nyt
jäseniä on jo 170. Tästä eteenpäin on hyvä jatkaa.” (…)
TAVOITTEENAMME on myös Kiehisten
jäsenille oman Kiehistuvan ”kammin” rakentaminen Kukasjärvelle SML:n eräretkeilykeskukseen ja se voi tapahtua vaikka ensi
vuonna (1990). Tarkemmat päätökset asiasta
tehtäneen jo tämän vuoden kuluessa esim.
kevätkokouksen yhteydessä 19.4.89. Joten puuhaa ja harrastuksia on luvassa alkavalle uudelle
viisivuotiskaudelle.
Kalevi

Retkikeittimen pesu
Keittimen kattiloiden pesu on uskomattoman
työlästä puuhaa. Jos siihen ryhtyy esiliuotuksetta. Nuotionoet tuntuvat istuvan vielä
sinolnokiakin tiukemmassa. Huomattavasti
helpommalla pääsee, kun laittaa kattilat tiskiaineella terästettyyn veteen likoon muutamaksi
tunniksi, päiväksikin. Sen jälkeen ei teräsvillan
käytössä tarvitse voimaa eikä paljon aikaakaan.

Kukasjärvi
Kukasjärven käytön vilkastuttamiseksi on
suunniteltu jäsenyhteisöjen omien majojen
rakentamista. Malliksi on otettu kammi, aikoinaan turpeesta rakennettu, nyt sentään nykyaikaisemmista materiaaleista aikaansaatava
majoitustila. Kun Kukasjärven tunturitupaan
sopii nyt 15 ihmistä tai yksi ahdasmielinen,
rakennettavat uudet majoitustilat lisäisivät sen
majoituskapasiteettia tavoitteena täysi linjaautollinen Lapin lumoamia.
Kalevi Saira
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Kiehisten Kieppi

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi
varata yhdistyksen toimihenkilöiltä. Välinevuokraus
toimii niin ikään samojen yhteyshenkilöiden kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita
vuokrattavana jäsenistölle:

VAELLUSSUKSIA:
t Karhu Kodiak (teräsreuna)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e

t Savotta Paljakka -ahkio (2 kpl)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,50 e

Välinevuokraus: Hannu Pohjolainen.Yhteystiedot viereisellä sivulla.

VAELLUSTELTAT:
t 1 kpl Fjällreven Everest Camping
t 2 klp Tena Master 3
t 1 klp The Nort Face
t 1 kpl Halti Alfa
Vuokrahinnat: 1–3 vrk 8,5 e, viikko 12 e
RETKIKEITIN:
t Trangia 3 kpl perusmallia
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 7 e
RINKKOJA:
t 2 kpl Savotta 906 ss (miesten malli)
t 1 kpl Savotta 1 200 ss (naisten malli,
kapeampi)
t 2 kpl Halti Hardrock.
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,5 e
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KIEHISKIEPPI
Tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannalla Yöpymismaksut: Kiehisten jäsenet 5e/
vrk, ei-jäsenet 10 e/vrk, nuorisojäsenet
(alle 18 vuotta), ei maksua.Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko Lehtoseen.
Yhteystiedot viereisellä sivulla.
Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen
aiheuttamastaan vahingosta!
Kiepin varaukset: Jouko Lehtonen,
Yhteystiedot viereisellä sivulla. Kysy
myös Kiepin avaimista.

KIEHISTEN HALLITUS 2015–2016
Pohjolainen Hannu, Laukaa
Tolvanen Raija, Jyväskylä
Alhonniemi Tero, Jämsä
Raimo Vuoristo, Äänekoski
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:
Raimo Vuoristo,
Metsäkatu 17, 44120 Äänekoski
puh. 040 7500020
raimo.vuoristo@gmail.com
VARAPJ. Raija Tolvanen
Erkinkuja 1, 40250 Jyväskylä
puh. 040 7284515
raija.tolvanen@kolumbus.fi
TALOUDENHOITAJA:
Airi Parantainen,
Hämeentie 7,
44100 Äänekoski
puh 040 5545875
airi.parantainen@pp.inet.fi

KIEHINEN
-TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 100 – 3/2015

Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Lahtinen Kirsti, Äänekoski
Hokkanen Senja, Äänekoski
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Vaahtila Hannele, Jyväskylä
Tuula Alhonniemi, Jämsä
Marja Rautiainen, Äänekoski
JÄSENASIAT:
Tuula Hytönen,
tuula.hytonen@tilitoimistoparantainen.fi
VÄLINEVUOKRAUS:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191, 41360 Valkola
puh. 050 3555052
MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Hannu Pohjolainen,
puh. 050 3555052
Heikki Haimakainen,
puh. 044 5709055
Raija Tolvanen, puh. 040 7284515
Jouko Lehtonen, puh. 040 5007456
Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020
Kiehisten tili: Danske Bank FI83 8000
1401 2569 05, BIC: DABAFIHH
Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Facebook-ryhmä:
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle,
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle:
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy marras–joulukuussa 2015.
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 15.11.2015.

PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä
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Kaikki matkat Pohjolan Matkasta!
Matkapalvelu ja tilausajot
luotettavasti ja laadukkaasti!
* tilausajot ammattitaidolla ympäri Suomea ja
maailmalle
* matkatoimistopalvelut ja matkapaketit
* ryhmämatkat toiveiden mukaan
* lomamatkat Eurooppaan ja etelän lämpöön
Kauttamme myös majoitusvaraukset, juna-, laiva- ja
lentoliput sekä Venäjän viisumit. Osasta matkoistamme S-Etukortilla Bonusta.

WWW.POHJOLANMATKA.FI

MATKAT 0201 303 330 / matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi
BUSSIT 0201 303 329 / bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

