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Moikka
3-kymppiset
Kiehiset!
Kiehistalvi on ollut vähäluminen ja veti-
nen. Ilman Lapissa käyntiä olisi hiihdot 
jääneet vähiin.

Kaamoshiihdossa kelit olivat suhteellisen 
hyvät. Lähes joka päivä tulikin hiihdet-
tyä, kelistä riippumatta. Hiihtojen jälkeen 
saunottiin ja Eskon mahtavat sapuskat 
kruunasivat päivät. Illat menivätkin sitten 
Skippoa pelatessa. Vuosi käytiin vaihta-
massa normaalin Pirtukirkon sijaan tällä 
kertaa Riemuliiterissä pienellä porukalla. 
Riemuliiteri oli minulle ihan uusi kokemus, 
eikä todellakaan huono. Keski-suomeen tu-
lon jälkeen ei ole suksia tarvinnut pussista 
pois ottaa eli se siitä.

Olisi aika alkaa miettimään miten juhla-
vuotta viedään eteenpäin. Ja kuinka juh-
litaan? Toivoisinkin kokoukseen runsasta 
osaanottoa, että saataisiin hyvä pohja 
tuleviin tapahtumiin.

Itse tässä olen miettinyt, että mitä sitä 
tekisi, että kelpaisi kaikille vai onko kohta 
nostettava kädet pystyyn.

Kevään odotusta

HANNU

Puheenjohtaja otti väli-
palaa kodalla Risusaaren 
kuutamotapahtumassa.
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 Ta p a h t u m a k a l e n t e r i  d d d d d d

ISLANNIN MATKA

Viime Kiehisessä oli kysely 
halukkuudesta matkalle islan-
tiin. Olen saanut palautetta 
positiivisesti, joten matka 
toteutuu. Nyt olisi jo lähtijöitä 
15 henkeä, joten ota yhteyttä 
mahdollisimman pia. Valitet-
tavasti puhelinnumeroni oli 
viimekerralla väärä ja alla on 
nyt oikea.
Alustava ajankohta on:
Meno perjantaina 24.7.2015 
ja
paluu tiistaina 4,8 tai torstai-
na 6.8.2015 Tuossa tulisi 10 
tai 13 yötä matkalla
Kun lähtijöitä on nyt tar-
vittava määrä, niin teemme 
matkan kesällä 2015. (Heinä-
kussa) Se olisi sitten 31-vuo-
tis- juhlamatka.
Matka tehtäisiin lentäen tällä 
kertaa, sillä se on huomatta-
vasti halvempi kuin bussilla.
Matkaohjelmassa olisi tar-
koitus kiertää Islanti ympäri 
paikallisella bussilla suomen-
kielisen oppaan kanssa.
Matkalla olisi tarkoitus tehdä 
myös maastoautosafari sisä-
maahan.
Matkan hinnaksi on arvioitu 
n. 2100 +- 100€ eur paik-
keilla.
Matkan kesto 10 tai 13 
päivää.

Raimo Vuoristo
puh. 040-7500020
raimo.vuoristo@gmail.com

Kiehisten 2014 tapahtumia
 

m Pohjolan matkat järjestää risteilyn KE-
VÄTKARKELON  16.3. – 17.3. 2014 M/S 
Viking Gracella Turku-Tukholma-Turku. 
Ilmoittautuminen päättynyt. Kiehisiä lähtee 
mukaan 12 henkilöä.

 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

1.4. Jyväskylässä Sammonkatu 
8 Sammon kotilounas, hallitus 
kokoontuu klo 17.30 ja sään-
tömääräinen kevätkokous klo 

19.00. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus.
 

m Perheleiri kesäkuun ensimmäisellä vii-
kolla, ilmoittautumiset Hannu Pohjolainen 
puh  050-3555052 tai  Jouko Lehtonen puh 
0405007456, päätetään silloin lähtöpäivä ja 
kuinka kauan ollaan.
 
m Kihaus/talkoon ajankohdasta sekä 
30-vuotisjuhlan ohjelmasta kevätkokous 
tekee päätöksen. Tieto Kiehisessä 2/2014.
 
m Ruskamatkat viikoilla 37, 38 ja 39 Pai-
kat vielä suunnittelussa.
 
m Sääntömääräinen syyskokous loka-mar-
raskuuss. Tieto  Kiehisessä 3/2014
 
m Kaamohiihto Äkäslompolossa vuoden-
vaihteessa 2014-2015.
Tieto Kiehisessä  3/2014
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Vuotta vaihtamassa
Ylläskiepissä 

PERINTEISEEN tapaan Kiehiset järjesti 
vuodenvaihteen matkan Äkäslompoloon 
Ylläskieppiin. Lähtö oli la 28.12.2013 
aamuvarhaisella Jämsästä. Allekirjoittanut 
vaimoineen oli lähtenyt Helsingistä jo 
sydänyöllä vähän ennen kello kolmea. Mat-
kan varrelta Jyväskylästä, Äänekoskelta ja 

Suolahdelta otettiin lisää väkeä matkaan. 
Yhteensä meitä oli 29 retkeläistä. Suomi 
on pitkä maa ja aikaa kuluu siirtymisessä 
etelästä pohjoiseen. Kun ajoissa lähtee, on 
myös ajoissa perillä.

Bussilla mentiin ja kuljettajana oli taas 
kerran, kukas muu kuin Juha Sinivuori. 
Nykyisenä digitaalisen ajopiirturin aikana 
ajoajoissa tulee olla aikaisempaa tarkempi, 
koska viranomaisen on paljon helpompi 
tarkastaa ajoajat verrattuna aikaisempaan 
pahviseen ajopiituriläpyskään.  Niinpä Juha 

Kotamaja. Etusivun kuvassa kaamoshiihtoporukkaa lähdössä Hangasojan laavulta.
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ja Jokke yhdessä katsoivat sopivat tauko-
ajat ja taukopaikat. Hyvin päästiin perille 
kolmen varikkopysähdyksen taktiikalla. 
Äkäslompolossa Ylläskiepissä oltiin illan-
suussa klo 18 tuntumassa.   

Lämpötila alkuviikosta oli nollan tienoilla, 
välillä oltiin plussan puolella ja välillä mii-
nuksella. Tähän aikaan vuodesta plussake-
lit ovat todella poikkeuksellisia Lapissa. 
Saatiinpa parina päivänä niskaamme 
pientä vesisadettakin. Purkkivoiteen sijaan 
piti miettiä mitä liisteriä laitetaan suksen 
pohjaan. Pitopohjasukset olivat nyt valttia. 
Loppuviikosta keli oli vähän pakkasen 
puolella ja voi sitä hiihtämisen riemua, kun 
suksi toimi, oli luistoa ja pitoa.

Päivät alkoivat Eskon valmistamalla 
aamiaisella ja retkieväiden tekemisellä ja 
hyvä olikin aamun starttipaketti. Kaamok-
sen aikaan päivänvalon aikaa on nelisen 
tuntia, otsalampulla valoaikaa saa itselleen 
kyllä lisää. Viikon aikana tehtiin kunnol-
le ja innolle sopivia hiihtolenkkejä. Osa 
hiihti yksin tai kaksin, osa taas porukoissa. 
Kilometrejä ei tarkasti laskettu, arvioitiin 
kyllä. Tärkeämpää oli saada tunnit täyteen 
ja hyvin ladulla viihdyttiin.  

Lunta oli riittävästi ja hiihdettävää latua 
oli runsaat sata kilometriä, ihan riittävästi. 
Taukopaikat Kotamajaa lukuun ottamatta 
olivat auki. Kotamaja on edelleen remontin 
takia suljettu. Metsähallituksen miehet re-
montoivat rakennusta oman toimen ohella 
ja sen vuoksi valmistuminen on viivästy-
nyt. Kuuleman mukaan Kotamaja saataisiin 
avatuksi tämän talven sesongin alussa. 
Nähtäväksi jää kuinka käy. Laavuilla ja 
muilla nuotiopaikoilla oli mukava istuskel-
la ja nauttia eväitä, kun pakkasesta ei ollut 
haittaa tauolla. 

Karhukodalle oli moottorikelkan jälki ja 
sinne hiihdettäessä luonnon hiljaisuus ja 
kauneus oli käsin kosketeltavissa. Karhu-
kodalla oli nuori saksalaispariskunta, joka 
oli viettänyt kaksi yötä ”erämaassa”, yhden 
yön Tammituvalla ja toisen Karhukodal-

la. Eivät olleet kahteen päivään tavannet 
ketään ja olivat nauttineet suomalaisesta 
talvesta keskellä koskematonta luontoa. 
 

Vuosi oli päättymässä ja uusi alkamassa. 
Jotkut lähtivät ravintolaan, jotkut kirkkoon, 
jotkut katsomaan paperilyhtyjen lähettä-
mistä ilmaan ja ilotulitusta. Allekirjoit-
tanut hiihti illan pimeydessä Hangasojan 
laavulle.  Yksikseni nautin nuotiotulen 
ääressä pientä purtavaa ja lähettelin ystä-
ville uudenvuodentervehdyksiä kännykällä. 
Tervehdykseen oli liitetty kuva, jossa vuosi 
2013 kuvainnollisesti poltetaan nuotiossa 
(pahvinpala, johon kirjoitettu ”2013”). Mi-
täpä sitä enää vuodella 2013 tekee, sen voi 
tuhota.  Vuoden vaihduttua hiihdin takaisin 
Ylläskieppiin yön pimeydessä rakettien 
paukkeessa. Vuoden voi vaihtaa monelle 
tapaa, tämä on yksi niistä. 
 

Vuodenvaihde toi arkiseen elämään 
joitakin lainsäädännöllisiä muutoksia, 
yksi oli kuittipakko. Mietimme sitä, että 
pitääkö nyt hiihtää päivän hiihdot niin, että 
palatessa on ihan kuitti. Ja jos ei ole ihan 
kuitti, niin onko kyseessä ns. harmaa laiton 
hiihto. Tiedä häntä.
 

Kuusi hiihtopäivää vierähti nopeasti.  Kos-
ka etelässä ei ollut lunta, olivat hiihto-
kilometrit kaikille kauden ensimmäiset. 
Kunto koheni ja mieli piristyi. Joillekin 
hiihto aiheutti pientä lihaskipua,  mutta ei 
se hiihtoa haitannut. Ensi vuodenvaihteek-
si on taas varattu paikkoja Ylläskiepistä, 
ajankohta on la 27.12 – la 3.1, merkkaa 
jo kalenteriisi. Paluu oli sitten vastakohta 
tulomatkalle, eli nokka kohti etelää.  Jäm-
sässä oltiin illalla vähän klo 20 tuntumassa. 
Kiitos matkanjohtajalle Jokelle ja kuljetta-
jalle Juhalle.
 

KALLE EEROLA 
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ENERGIAA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ

LUONTOA SÄÄSTÄEN

www.aane-energia.fi
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Päivässä Haltille!

Guolasjärvi ja Haltin massiivi

IHAN TOTTA. Tavanomainen reitti 
Haltille on, että lähdetään Kilpisjärveltä 
ja matkaan varataan viisi tai kuusi päivää. 
Päiväseltään Haltilla voidaan käydä Norjan 
puolelta Guolasjärveltä.
 
Kuinka pääsee Guolasjärvelle? Kilpisjär-
veltä ajetaan Skibotniin ja sieltä jatketaan 
pohjoiseen päin noin 50 km. Birtavarre 
nimisestä paikasta käännytään oikealle 
menevään laaksoon. Aluksi tie kesto-
päällysteinen ja melko suora. Sen jälkeen 
matka jatkuu hyväkuntoista mutkittelevaa  
soratietä noin10 km:n verran ja saavutaan 
Guolasjärvelle. Birtavarresta Guolasjär-
velle on matkaa reilut 15 km. Guolasjär-
vellä on kesäaikaan muutamassa savussa 
asukkaita, talvella asumukset ovat autioita. 
Ennen Guolasjärvelle saapumista on tien-
haara vasemmalle. Tämä tie vie Guolasjär-
ven koillispäähän, josta voi aloittaa nousun 
Haltille. Tie kärsii joka kevät sulamisve-
sien virtauksista ja tien kunto voi haitata 
ajoa pienen maavaran omaavalla autolla. 
Kesällä 2013 tie oli kohtuullisen hyvässä 
kunnossa ja meidän Opel Astra selvisi 

hyvin paitsi yksi rumpu oli ylipääsemätön. 
Tämä tiesi meille kolmen kilometrin lisä-
kävelyä suuntaansa.
 
Auto parkkiin ja matkaan. Matkassa meitä 
oli kolme, vaimoni Leena, Kilpisjärven 
opas Pirkko ”Pirkkis” Haapalahti ja alle-
kirjoittanut. Leena jäi kuvaamaan tunturi-
kasveja, Pirkkis ja minä lähdimme Haltin 
valloitukselle. Guolasjärven koillispäästä 
alkunousu on helppoa tunturiniittyä. Puo-
len tunnin kävelyn jälkeen matka jatkuu 
kivikossa, jota on huipulle asti. Reitti 
on merkitty punaisilla kiviin maalatuilla 
merkeillä. Mennessä kadotimme reitin, alas 
tullessa onnistuimme pysymään reitillä. 
Koska Käsivarren tunturit ovat todellisia 
suurtuntureita, on retkelle syytä varata 
hyvä päiväretkivarustus. Välttämättömiä 
varusteita ovat kartta ja kompassi. Evästä 
ja sadevarustus kannattaa ottaa mukaan.   
 Kivikossa kulkeminen ei ollut mitenkään 
mukavaa eikä helppoa ollenkaan. Kiveltä 
kivelle liikkumalla matkanteko oli hidasta. 
Huipulle päästiin ja pienen hakemisen 
jälkeen löytyi rajapyykki, joka ei sijaitse 
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huipulla, vaan vähän huipusta alaspäin. 
Suomen korkein kohta on Haltin rinteessä.  
Suomen korkein tunturi on Ridnitsohka, 
tuttavallisesti vain Ridni. Rajapyykiltä 
aukenivat tutut maisemat Suomen puolel-
le, Pihtsusjärvi, Haltijärvi  ja Ridnitsohka 
ensimmäisinä. Alas tullessa onnistuimme 
pysymään merkityllä reitillä ja se oli vähän 
helpompi kuin meidän ylöspäin käyttä-
mämme reitti. Seitsemän tuntia kului koko 
retkeen aikaa. Jos onnistuu pääsemään 
autolla Guolasjärven koillispäähän, on 
kokonaisaika runsas tunti vähemmän. 
 
Guolasjärven alue on paljakkaa ja maise-
mat ovat sen mukaiset. Näkee kauas, on lu-
mihuippuisia tuntureita ja kauniita tunturi-
järviä. Maaperä on kalkkipitoinen,  erilaisia 
tunturikasveja on runsaasti. Guolasjärvellä 
esiintyvistä harvinaisista tunturikasveista 
mainittakoon arnikki, tunturilaukkaneilikka 
ja kultakynsimö. Kun kerran olimme tulleet 
näin hienoon paikkaan päätimme yöpyä 
Guolasjärven tuntumassa. Seuranamme 
samassa paikassa meillä oli Tromsasta isä 
nelivuotiaan poikansa kanssa.  Norjalaiset 
ovat todellista retkeilykansaa. Pienestä 
pitäen lapset viedään tunturiin ja luonto on 
tuttu ja turvallinen elementti heidän koko 
ikänsä ajan. Hyvin nukutun yön jälkeen 
jatkoimme matkaamme ja mukava Guolas-
järven ja Haltin retki voitiin siirtää hyvien 
muistojen joukkoon.
 
KALLE EEROLA

Arnikki kukki 
suurtunturien 
maisemassa.
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TALVENTULO oli omaleimainen  täällä 
Keski-Suomessa. Kertaalleen  maa sekä 
järvet jäätyivät sekä luntakin satoi hiukan. 
Kunnes ne sitten sulivat  sitten kaikki 
pois. Vuosi mvaihtui melko lämpöisissä 
merkeissä. Talvea ei ollut kuin Pohjois-
Savosta  Kemiin -serktorin pohjoispuolella. 
Tammikuussa alkoi pakastaamaan joka 
jäädytti Suomen järvet.

Lunta kyllä satoi muualla Suomessa, 
mutta ei Keski-Suomessa. Meillä oli 
vaikeuksia suunnitalla tapahtumaa, olimme 
toimintasuunnitelmassa  nimenneet liikun-
tapuiston hiihtoalueen tapahtumapaikaksi, 
mutta kun lumesta ei ollut tietoakaan. Oli 
otettava entinen  vanha kohde huomioon 
(Risusaari). Jäätilanne oli hyvä, kantavuut-
ta paljon, kumpaakin  kohdetta oli vietä-
vä  eteenpäin.

Kuutamotapahtuma pidettiin 21.2. 2014 
Risusaaressa, vieläkään lumitilanne edel-
liseen päivään asti ei ollut hyvä, päätimme 
liikuntatoimen ja Kiehisten kanssa, että 
tapahtuma pidetään siellä Risusaaressa, 
koska urheilukentän maastoon ei saada 
turvallisia latuja.

Sitten itse tapahtumaan  klo 15.00 olim-
me valmiina ottamassa ulkoilijoita vastaan 
Risusaarassa.

Heitä alkoikin tulla runsaasti, hiihtäen. 
Jäällä hiukan hankimaista lunta joka oli 
erittäin hyvää luistelutyylllä, sekä myös-
kin hyvä kävellä. Luistelijoita oli nuorissa 
paljon, heitä varten oli tehty pitkälti luiste-
lubaanaa, Suolahdesta Äänekoskelle, sekä 

monille laavuille, jota myös potkukelkkai-
lijat hyödyntivät. 

Sitten kun saapuivat laavulle kuuma 
mehu maistui, makkaraa oli myynnissä jota 
itse saivat mieleisen tummaksi paistaa sekä 
päälle kahvimukillinen keksin kanssa. Toki 
oli keskustelua siitä, minkä takia nyt ollaan 
Risusaarassa, kaikki talvet eivät ole olleet 
samanlaisia. Edellisinä kahtena talvena jää-
tilanne ei sallinut koneilla mennä jäälle, nyt 
taas ei ollut lumitalanne hyvä, että latuja 
olisi voinut kunnostaa.

Illan hämärtyessä sytytteliimme rantaan 
tuikkuja palamaan mitkä antoivat hyvän 
loisteen rannan puihin.

Säätila sousi ulkoilijoita, pakkasta oli 
vain – 4 C. Etelästä tuuli hiukan, me toi-
mitsijat saatoimme olla ainoat joita hiukan 
välillä vilutti, onneksi nuotion lisäksi meil-
lä oli siellä lappalaiskota jossa myöskin oli 
pieni makkaran paistoon käypänen tuligril-
li, siellä saimme hiukan suojaisen paikan.

Kello 19.00 jälkeen alkoivat vaeltajat 
loppumaan. Kasailimme välineitämme au-
toihin sekä pesimme välineitämme, koska 
meillä oli kuumaa vettä astioissa. Aamulla 
kävimme keräämässä tuikkujen

peltikupit saaren rannasta pois. Ja talvi yl-
lätti - Keski -Suomessa oli satanut melkein 
10 sm  lunta.

Jokohan täälläkin päin kohta päästään 
hiihtämään?

JOUKO

Kuutamotapahtuma Äänekoskella Risusaaressa

Kota nousee Hannun johdolla. Myyntitiski valmiina. Joke etualalla.
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Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.

Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.

VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuok-
rattavana jäsenistölle:

- Savotta Paljakka ahkio (2kpl), vuokra-
hinta 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.

Kiehis ten  Kieppi
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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 2014. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15. 5. 2014 mennessä.

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 94  -   1/2014

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2014-2015
Pohjolainen Hannu  Laukaa
Tolvanen Raija  Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Raimo Vuoristo  Äänekoski 
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 Marja 
Rautiainen Äänekoski

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

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

TALOUDENHOITAJA:
Airi Parantainen, Hämeentie 7,
44100 Äänekoski
puh 040-5545875
airi.parantainen@pp2inet.fi

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

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
Raimo Vuoristo puh. 040-500020

Kiepin varaukset: sihteeri Jouko Leh-
tonen. Kysy myös Kiepin avaimista 
häneltä: yhteystiedot yllä

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Verkkosivut
http://www.kiehiset.fi/



Matkapalvelut ja tilausajot luotettavasti ja laa-
dukkaasti!

• tilausajot ammattitaidolla
• 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. 

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

MATKAT p. 0201 303 303 | matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 
BUSSIT p. 0201 303 329 | bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 

www.pohjolanmatka.fi 
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