Numero 67
1/2007

Kilimajaro-spesial!

Tuoreita kookoksia Kilimanjaro hotellin
turisteille. Kuva Rai- pihasta nähtynä. Kuva
mo Vuoristo
Marita Kansanaho

Talvinen tervehdys
PUHEENJOHTAJAN ajatuksia tammi/helmikuun vaihteessa
HYVÄÄ alkanutta vuotta, talvikin tuli sitten
vihdoin pitkäksi venyneen syksyn jälkeen.
Kävimme toki Kaamoshiitoreissussa toteamassa, että jossakin kolkassa Suomea talvikin tuli
ajallaan.
Kaamoshiihto oli toimintavuotemme ensimmäinen tapahtuma ja kuutamohiihtokin on
hiihdelty kun Kiehinen 1/2007 on luettavissa.
Kaamoshiihto oli 30.12. 2006 ja Kuutamohiihto
23.02. 2007 Aslakin päivänä, yhdessä Äänekosken Vapaa-aikatoimen kanssa. Sivuilta 4-5
löytyvät loppuvuoden tapahtumat, ajankohdat
ja yhteyshenkilöt.
MIETTEITÄ Kiehisten tulevaisuudesta. Tämä
aika päätöksestä, kun tulin valituksi puheenjohtajaksi, olen miettinyt olevaa tapahtumien
suuntaa ja mitä siinä olisi kehitettävää. Suuriin
suunnanmuutoksiin en näe aihetta. Vuotemme
koostuu edelleen matkoista Kieppiin, muualle
Suomeen ja ulkomaille. Kieppi on seuramme
keskipiste ja arvokkain omaisuutemme eli sen
kehittäminen tulee pitää mielessäm samoin
siellä järjestettävät tapahtumat. Niistä toisin
esille perheleirin, jolla on mielestäni merkitystä
tulevaisuuden kannalta ja nuorten kiinnostuksen
säilymiseksi vireänä.
Kiitettävästi Kieppiäkin jäsenet ovat pitäneet
ympärivuotisessa matkustamisessa lomakohteena. Varauksista kannatta tiedustella tarpeeksi
ajoissa, on sitten menossa pienemmällä tai
suuremmalla ryhmällä majalle.
KEVÄTTALVI näistä sesonkiajoista on meillä
hyödyntämättä, Kilpisjävelle on ollut vaihtelevasti osallistujia, harmi. ”Mononkärkeä ollaan
työntämässä ovenrakoon”. eli iedusteluja ollut
Ylläksen, Levin ja Saariselän maisemiin.
Näillä mietteillä aurinkista kevättä

Jouko Lehtonen
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LAPINKÄVIJÄYHDISTYS
KIEHISET r.y:n
kevätkokous 24.04.2007
HOTELLI ALEXANDRA JYVÄSKYLÄ
YLEISKOKOUS klo 18:00
hallitus klo 17:00
Tervetuloa!

Tauko Pulkkilassa
Kiehisten uuden vuoden Lapin matkaan
ei varmaan kuulunut Joken suunnitelmissa tauko Pulkkilassa, mutta kun yhden
matkalaisen sydän päätti pitää tauon, se
pysäytti bussin kulun ja aiheutti sydämen
tykytystä monelle.
Haluamme näin lehden välityksellä esittää kiitoksemme Kiehisten väelle kaikesta
avusta ja myötäelämisestä, eritoten Liisalle ja Ritvalle oikein annetusta ensi-avusta
ja toimenpiteistä.
Vielä kerran kiitoksia kaikille ja hyvää
kevättä
Kipa ja Matti
Kiitos Kiehisille. Kiehisten kera on tullut niin paljon kaikenlaista kivaa, mitä
sitten joskus voi muistella keinutuolissa.
- Raija Tolvanen
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TAPAHTUMIA, MATKOJA, KOMMENTTEJA...
Vuoden 2007 kalenterissa:
PERHELEIRI on jälleen tarkoitus pitää Kukasjärven hienoissa maisemissa kesäkuun viikolla 03.06-2007 ja päättyy
10.06 2007. Pidämme perinteistä kiinni ja teemme matkan
omilla kulkuneuvoilla omakustannushintaan.
Kyselyt ja ilmoittautuminen Jouko Lehtonen puh. 040-500
7456
jouko.lehtonen@pp7.inet.ﬁ
HELATORSTAIN Viron retki tehdään 17.-20.5. 07 uudella
Tallinkin laivalla. Reitti Tallinna - Narva - Otepää - Pärnu
- Tallinna. Tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Jouko Lehtonen tai Raimo
Vuoristo puh. 040-750 020 raimo.vuoristo@cpkelco.com
KIEHIS-KIHAUS / talkoo viikonloppu
01.08-05.08-2007 KIEPISSÄ, linja-auto kuljetus
Alkaen: Keskivikona illasta Jämsästä, Jyväskylä ja Äänekoski --Pyhäjärven parkkialue paluu: sunnuntaina aamuna
Pyhäjärven parkkialue, Äänekoski, Jyväskylä ja Jämsä.
Matkan hinta: edellisvuosien mukaan (edullinen) ja matkaaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Matkasta tiedustelut Jouko Lehtonen puh 0405007456 ja
Hannu Pohjolainen puh 0503555052
PAKANAJOELLE! Syksyksi 2007 on varattu Inarista Pakanajoki (M030), Inari 10-hengen kämppä (8.9.-15.9.2007)
ruskaretkeä varten. Majoittumaan mahtuu enemmänkin kuin
10 henk.
Matka toteutetaan omakustannusperiaatteella. Kyselyt ja ilmoittautuminen Paavo ja Kaarina Lamberg 050 342 6249
RUSKAMATKA Äkäslompoloon
perinteisesti Eskon Ylläs kieppiin 22.09.-29.09. 2007
majoituspaikkoja varattu 50 hengelle
matkasta tiedustelut Hannu Pohjolainen puh 0503555052
KAAMOSMATKA äkäslompoloon
Eskon Ylläs Kieppiin 30. 12- 05.01. 2008
Majoituspaikkoja varattu 50 hengelle.
Matkasta tiedustelut Jouko Lehtonen puh 0405007456
VUODEN 2007 sääntömääräiset vuosikokoukset
Kevätkokous hotelli alexandra
hannikaisenkatu 35 Jyväskylä klo 18.00 ( hallitus kokoontuu klo 17.00 paikka sama )
Syyskokous: Sääntöjen mukaisesti marraskuussa ( ILMOITUS LOPPUVUODEN LEHDISSÄ.)
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Matka Viroon
Ajankohta 17-20.5.2007
eli Helatorstaina
Reitti Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä Helsinki- Tallinna- Narva- Otepää- Pärnu- Tallinna ja takaisin samaa reittiä.
Matkan hinta n. 330 eur Edellyttäen
vähintään 24 lähtijää. Jos lähtijöitä
enemmän hinta laskee.
Hintaan sisältyy: Linja-autokuljetus
Äänekoskelta Viroon ja takaisin.
laivamatkat kansipaikoin HelsinkiTallinna-Helsinki Tallink (uusin laiva
mahdollisesti jos se on liikenteessä ja
saamme siihen liput, muutoin
Super Sea Cat)
Majoitus kahden hengen huoneissa
aamiaisella
Paikallinen opas Aivo Luhaoja
Lisämaksusta Yhden hengen huone.
Matkan ohjelma ja aikataulu:
Torstai 17.5. Lähtö: Äänekoskelta klo.
4:30 Jyväskylä, tilausajolaituri 5.15
Jämsä linja-autoasema 6.00 Helsinki n.
9.00 Helsinki-Tallinna 10.05 – 11.45
Siljan Super Sea Cat (tai uusi iso laiva,)
Matka Otepäähän ja majoittuminen
SPA hotelli Bernhardiin
Perjantai 18.5. Tutustumme paikallisiin nähtävyyksiin
Lauantai 19.5. Lähtö Otepäästä Tarton
kautta Toilaan, Peipsjärven rantoja
myötäillen. Saapuminen Toilaan ja
majoittuminen Toilan Kylpylään.
Sunnuntai 20.5. Huoneiden luovutus
ja lähtö kohti Tallinnaa.
Ajo Tallinnaan. Super Seacat lähtee klo
16.15 ja on Helsingissä klo 17.55.
Ilmoittautumiset mahdollisimman
pian

Jouko Lehtonen 040 5007456
Raimo Vuoristo 040 750 0020

Ryhmäkuvassa kaikki huipulla käyneet vasemmalta Takala Vesa ja Aila, Keke Kautto, Riitta
Kataja, Marita Kansanaho, Anneli Aleksandroff, opas, Ritva Rossi, Inkeri Kortelainen ja
kyykyssä Teija Parkkinen

Matka Tansaniaan ja Kilimanjarolle
KIRJOITAN matkakertomuksen omasta näkökulmastani. Jokaisella on omat ja erilaiset
kokemukset matkasta.
Pari vuotta sitten alkoi matkan suunnittelu ja nyt 20.10.2006 klo 23.30 matka oli
viimein alkamassa.
Tämä matka erosi kaikin puolin muista jo
tekemistäni ulkomaanmatkoista. Olihan nyt
matkan pääasiallisena tarkoituksen nousta
Afrikan mahtavimmalle vuorelle Kilimanjarolle. Koko vuosi oli kuntoiltu ja aina
ajateltu kaikkea matkaa silmälläpitäen.
Hotellimme Arushan kaupungissa oli
meille luksuselämään tottuneille hieman
kauhistus mutta opin pian että se oli hyvä
hotelli koska siellä tuli vettä ja lisäksi se oli
vielä lämmintäkin. Ensimmäinen ja taisi olla

viimeinen hotelli, jossa saimme lämmintä
vettä.
KÄVIMME KOLMESSA luonnonpuistossa, Arusha, Ngorongoro ja Manyara. Oli
ihana seistä autossa kuumassa auringon
paisteessa ja katsella villieläimiä. Näimme
paljon esim. seeproja, gnuantilooppeja, kirahveja, norsuja, virtahepoja, pahkasikoja ja
apinoita. Jokainen luonnonpuisto oli omalla
tavallaan erilainen ja kaunis.
Joka paikassa huomasi että Tansaniassa
oli ihmisiä ja paljon. Asunnot olivat todella
alkeellisia ja kaikki oleskelivat suurimman
ajan päivästä ulkona. Kaikesta näki että
kansa oli köyhää. Kerjäläisiä ei silti ollut ja
ruokaakin oli ilmeisesti riittävästi.

Kiehinen 5

Vierailu Masai-maassa oli huippukokemus! Yöpyminen lantamajassa jäi todella
mieleeni. Maja oli todella kuuma ja valvoimme koko yön.
Maatessamme lehmäntaljoilla pimeässä
ötökät kävelivät iholla ja villikissa hyppi
nurkissa. Lehmät odottivat oven takana pääsyä kotiinsa. Me vieraat olimme vallanneet
niiden kodin. Majan eteisestä meni karsinat
kummallekin puolelle majaa. Kylän 100 lapsella oli sama isä. Miehellä oli 30 vaimoa!
26.10.2006 LÄHDIMME kohti Moshin
kaupunkia ja sitä suurta seikkailua, jota
varten olin lähtenyt matkaan. Hotelli oli hyvä
ja puutarhasta avautui näkymä suoraan Kilimanjaron huipulle. Vaikea kuvailla sanoiksi
miltä tuntui kun näki sen korkealla olevan
lumisen huipun. Pelotti ihan tosissaan ja ajattelin että nyt tuli ”haukattua liian iso pala”?
Seuraavana aamuna olimme vaellusvaatteissa
ja tavarat pakattuina. Vatsanpohja oli silloin
täynnä perhosia.
Lähdimme vaellukselle vuoristosademetsästä, 1800 m korkeudesta. Huoltojoukko
koostui 50 kantajasta, oppaasta, kokeista
yms. Edellämme käveli opas pole pole vauhtia. Nopeasti ymmärsimme hiljaisen vauhdin
tärkeyden. Kävelimme läpi vuoristosademetsän koko ajan ylöspäin nousevaa polkua
pitkin. Ilma oli lämmin ja kostea ja minä ainakin hikoilin. Ympärillä oli rehevä metsikkö
erilaista sademetsän kasvillisuutta, mutta
maisemien ja kasvien katselu jäi vähemmälle
koska matkalla ei ollut kuin muutama tauko.
Viiden tunnin kävelyn jälkeen saavuimme
2720 m Mandra Huttiin.
Söimme ja kävimme vielä auringon laskiessa katsomassa sammunutta tulivuoren
kraatteria. Ruokatarjoilu oli hyvä, kun ottaa
huomioon olosuhteet missä ruoka valmistettiin. Ennen ruokaa tarjoiltiin aina popcornia
ja teetä. Ensimmäisenä iltana ruokana oli
alkukeitto, pääruokana kalaa, perunoita ja
kaalia.
Jälkiruokana banaania ja teetä. Kolme
poikaa seurasi koko ajan meidän ruokailua
ja olivat valmiita täydentämään jos jotakin
puuttui.
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YÖVYIMME kivitalossa kaikki ”sinkkunaiset” samassa huoneessa. Kuorsaus
oli kova kun kaikki nukkuivat ja keräsivät
voimia seuraavaa päivää varten.
Aamulla satoi ja puimme sadevaatteet ylle.
Kolmisensataa metriä käveltyämme aurinko
porotti jo kuumasti ja niin oli vähennettävä
vaatteita. Päivä oli kuuma, pitkä ja raskas.
Ilman ohenemisen huomasi jo selvästi.
Sademetsä loppui ja alkoi kanervametsikkö.
Kanervat olivat kolmenkin metrin korkuisia.
Keltaista naavaa oli paljon puiden oksilla.
Maisemat olivat upeat mutta valokuvaus jäi vähäiseksi. Kuljimme jonossa ja jos
pysähtyi, koko jonon kulkeminen häiriintyi.
Polku oli kivistä ja edellä kulkevan kantapäihin piti tuijottaa koko ajan, ettei kompastuisi. Korkea ilmanala tuntui jos nosti äkkiä
päänsä ylös niin huimasi.
Viimein korkean mäen takaa näkyi Horombo Hut 3720 m. Aukealla paikalla pilvien
yläpuolella oli laudasta tehtyjä majoja, joissa
yövyimme. Taka-alalla näkyi Kilimanjaron
luminen huippu upeassa ilta-auringonvalossa. Ruokailun jälkeen klo 20 olimme valmiita
nukkumaan. Sängyssä kääntyily hengästytti
ja sydämen syke kohosi reilusti. Vessamatkoilla ei ollut opas hiipimässä edellä ja sen
huomasi hengästymisenä ja sydämen tykytyksenä, jos kiihdytti vauhdin liian kovaksi.
KOLMANTENA vaelluspäivänä totuttauduimme korkeaan ilmanalaan ja kävimme
katsomassa Seeprakallioita 4060 metrissä.
Ilma oli jo selvästi kylmempi ja välillä tuli
sadekuuroja. Pää tuli vähän kipeäksi siellä,
mutta Buranalla siitä selvisi. Loppupäivä
vaan lepäiltiin ja syötiin ja valmistauduttiin
henkisesti seuraavan päivän taistoa varten.
Kylmän yön jälkeen pojat toivat meille
lämmintä pesuvettä ja saimme pestyä silmämme ja kätemme. Syömisen jälkeen kaikki olivat valmiita päivän hiipimisurakkaan.
Villakkometsä jäi pian taakse ja saavuimme
pian satula-alueelle. Siellä ei kasvanut juuri
mitään vain pieniä ruskeita ruohotupsuja
ja kivikossa asui söpöjä raidallisia hiiriä.
Kaikki naiset eivät kyllä hiiristä tykänneet
kiljaisuista päätellen.

Huipulla Annali Aleksandroff ja Marita Kansanaho

MATKA KIBON majalle oli pitkä ja raskas.
Hikinen se ei ollut, päinvastoin päällä oli
jo pipot, hanskat ja tuulipuvut. Saavuimme
4700 m ensimmäisenä porukkana. Opas
sanoi että me pääsemme huipulle, mutta ei
siihen silloin uskaltanut uskoa. Jotenkin
pelkäsi vuoristotautia, että milloin se iskee.
Pari porukasta joutui lähtemään heti alaspäin
vuoristotaudin vuoksi.
Kibon maja oli todella kylmä ja kalsea
paikka. Palelin siellä koko ajan. Edes makuupussissa en lämmennyt. Muutaman tunnin
levon jälkeen herätys oli klo 23 ja liian kevyt
välipala näin jälkeenpäin ajateltuna.
Onneksi oli omia eväitä mukana. 23.30
asettauduimme pihalla jonoon otsalamppujen
valaistessa jalkojamme. Osa porukasta päätti,

etteivät lähde tälle viimeiselle nousulle. Ylös
lähtijöitä oli yhdeksän.
Oppaiden laulaessa lähdimme kohti huippua. Kävelyaskeleet olivat nyt vielä lyhyempiä kuin edellisinä päivinä. Heti jos otti
pidemmän askeleen sen huomasi taas hengityksen ja sydämen sykkeen kiihtymisen.
KULJIMME pimeässä hiljaisena jonona.
Otsalamppujen valot näkyivät vuorenrinteellä kuin kiiltomadot.
Ylösmennessä polku meni vuorenrinnettä kuin serpentiinitie. Aamuyöstä jouduin
jotenkin unenomaiseen tilaan. Edessä ei
näkynyt kuin Annelin kantapäät ja harmaa
kivikkoinen polku. Katsetta ei uskaltanut
nostaa ylös maasta ja pelkäsin nukahtavani.
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Ajattelin välillä, että mitä jos horjahdan?
Toisaalta koko ajan pelkäsin jos se vuoristotauti iskee yhtäkkiä jollakin tavalla. Varma
ylös pääsystä ei voinut olla. Onneksi minulla
oli ”voimajuomaa” ja eväitä ettei energia
päässyt loppumaan.
Ilma oli tuulinen ja pakkasta muutama aste.
Viimein aurinko nousi pilvien yläpuolelta.
Heräsin transsin omaisesta tilastani kun päivä
valkeni. Emme olleet ehtineet ylös koska
olimme pitäneet liian monta taukoa. Päivän
valjetessa näimme missä oikein olimme. Porukasta kuului kauhun huutoja kun näimme
lähes pystysuoran kallioseinämän yläpuolellamme. Siitä vaan ylös mutta nousu kävi
entistä raskaammaksi, kun polulla oli kiviä ja
piti ponnistella ylös kuin rappusia pitkin.
Urakka oli todella raskas. En muista kokeneeni mitään niin raskasta elämäni aikana.
Sitten äkkiä, kuin varkain kello 7.10
olimme huipulla. Ylhäällä luki 5681 m mutta
saamissamme todistuksissa on neljä metriä
enemmän.
Siellä me kahdeksan sitten olimme! Yksi
oli joutunut kääntymään kesken matkaa
takaisinpäin. Ei sitä osannut kuin purskahtaa
itkuun ja ihmetellä. Olo huipulla oli hyvä ja
onnellinen. Tai ei sitä oikein osaa kuvailla.
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Ihmetteli vaan että tässäkö tämä nyt sitten
on. Pieni kivien ympäröimä alue missä
kaikki halusivat ottaa valokuvia. Parin vuoden kova valmistautuminen ja tässä se mitä
varten tänne oli tultu. En uskaltanut kotona
koskaan edes haaveilla että pääsisin ylös.
Ystäväni Anneli oli kanssa hyvissä voimissa
ja näin koko homma täydellinen koska kumpikin onnistuimme.
Melko pian lähdimme alaspäin hyvin jyrkkää rinnettä. Alas meno oli melko vaikeaa
ja Kibolle lasku kesti monta tuntia vaikka
majan katto näkyi edessämme lähes koko
matkan. Muutaman tunnin levon jälkeen
lähdimme laskeutumaan alaspäin. Edessä oli
11 km kävelyä. Alaspäin kävely osoittautui
vaikeammaksi kuin ylösmeno, mutta viimein
1.11.2006 saavuimme samalle portille mistä
lähdettiin 27.10.
Kokonaiskävelymatkaksi tuli noin 70 km.
Loppulomalla lepäiltiin, otettiin aurinkoa,
uitiin ja nukuttiin.
Monenlaisia seikkailuja mahtui tähän matkaan. Minun sydämeni ei ainakaan jäänyt
Afrikkaan, mutta Kilimanjarolle nousu ja
safarit jäivät ikuisesti mieleen.

Marita Kansanaho

Pieni kertomus Kilimanjaron
ja Tansanian matkan alkutaipaleelta
HASSUA. Ennen matkaa kerroin kaikille,
että olen menossa Kilimanjarolle. Takaisin
tultuani kerroin aina olleeni Tansaniassa.
Olin lähtenyt tällä kertaa matkalle ottamatta
kovinkaan paljoa selvää, mihin oikeastaan
olen lähdössä. Kilimanjarolle vain piti päästä. Vaeltamaan olimme lähdössä. Muu osa
matkasta oli vain sivujuonnetta.
Kuitenkin jo alkumatkasta, safareilla ja
masai-kylässä Afrikka teki suuren vaikutuksen. Elämä ja maailma siellä on niin kovin
toisenlaista kuin mihin olemme täällä kotona
tottuneet. Safareilla näimme ja tapasimme
eläimiä ja asioita, joita olimme aikaisemmin
nähneet vain televisiossa ja elokuvissa ja
kirjoissa. Ja nyt näimme sen kaiken omin
silmin. Ja kaiken sen elämän todellisuudessa,
minkä olimme nähneet vain television dokumenteissa, tai minkä olimme vain lukeneet
kirjoista ja esitteistä.
Elämä ja ihmiset masai-kylässä tekivät
suuren vaikutuksen. Ihmiset vaikuttavat
onnellisilta ja hyväntuulisilta huolimatta
meikäläisittäin ajatellen puutteellisista asuinja elinolosuhteista. Vietimme illan ja yön
kylässä. Saimme herkullista paistettua vuohen lihaa masaiden tapaan. Olisin kernaasti
halunnut myös kokeilla perinteistä juomaa,
jota teurastuksen yhteydessä valmistetaan.
Masait esittivät meille perinteisiä sota- ja
kosintatansseja ja veivät myös meitä mukaan
tanssimaan. Saimme lainaksi myös masaiden
kauniita kaulureita tanssin ajaksi. Nuoret
äidit lapsineen olivat hyvin halukkaita tekemään tuttavuutta kanssamme ja vietimmekin
yhdessä iltaa pitkälle yöhön.
Yhteisen puhutun kielen puuttuminen ei
millään tavoin haitannut kanssakäymistä
ja seurustelua. Savimajassa hyvin nukutun
lyhyen yön jälkeen aamulla on nopea herätys
- aurinko on juuri nousemassa. Matkan
piti kuitenkin jatkua. Kun Inkerin kanssa
tulimme uudestaan masai-kylään, niin pienen
vaelluksemme jälkeen samoja nuoria äitejä
tuli istumaan puun katveeseen kanssamme

pitämään meille seuraa. Asiaa meillä olisi
ollut puolin ja toisin - yhteisen kielen puuttuminen vain teki juttelusta olematonta.
Pääsimme Inkerin kanssa ”valloittamaan”
pienen huipun lähellä kylää. Oppaina meillä
oli kolme masai-miestä. Tämä vaellusharjoitus antoi jo viitteitä siitä, millaista tulisi
olemaan noustessa Kilimanjarolle. Aurinko
paistoi kirkaalta taivaalta. Päivän kuumuus
oli polttavaa ja teki noususta raskasta. Kasvot
punoittivat ja vettä kului noustessa. Oppailta
opimme nopeasti, että aina pysähtyessämme
hakeuduimme varjoon. Rauhallisesta nousutahdista huolimatta syke nousi, hengitys
tiheni ja kasvot punoittivat. Oppaillamme
ei näyttänyt olevan minkäänlaisia ongelmia
- heillä ei ollut edes mitään juomista mukana.
He eivät kertomuksensa mukaan tarvitse.
Matkalla oppaamme Naftal näytti minkä
kasvin juurista masait valmistivat rohtoa
ehkäisemään malariaa ja minkä kasvin lehdistä valmistetaan rohtoa ﬂunssaan. Näimme
matkallamme seeproja ja antilooppeja sekä
elefantin ja kirahvin jätöksiä.. Paluu alas oli
helppoa ja nopeaa. Kun toiset matkalaisistamme tulivat meitä hakemaan, masai-naiset
toivat meille nähtäväksi valmistamiaan
koruja ja miehet veitsiä.
Illaksi palasimme Karatun kaupunkiin
melkeinpä ylelliseen hotelliimme.

Raija Tolvanen

Raija jättiananaksen takana Sansibarilla,
kuva Keijo Kautto
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Kuvasatoa Kilimanjaron reissulta
Kuvaajina Raimo Vuoristo, Keijo Kautto ja Raija Tolvanen
Lisää kuvia ja kertomuksia löytyy Kiehisten sivuilla http://www.kiehiset.ﬁ/

Uima-altaalla ennen Kilimanjarolle lähtöä hotellilla.
Taustalla Kilimanjaro

Tauolla levätään ja puuhastellaan
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Masai-maja, jossa yövyimme

Liikenteessä...
Raija Palomäki ja Tapio Heinonen

... ja aito Valmet-traktori
Viimeinen
nisäkäs
Kilimanjaron
ylärinteillä oli
“sopulihiiri”.
Muitakin
nisäkkäitä
bongattiin.

Vieraille tuoreet kookospähkinät...

... ja tässä siitä nauttimassa Iiris Vuoristo
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Masai-markkinat matkan varrella

Huipulla!

Kiehiset oppaineen vaelluksen jälkeen
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Valkoiset hiekkarannat ja sininen meri kuuluivat myös
matkan maisemiin. Dhow-vene ja meritähti oik. ylhäällä.

Nuorison iltaeleganssia...

Apinanleipäpuun alla.

Rantaelämää
... ja retkeläisten.
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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:
- GSP-satelliittipaikannin 20 e/vko
- Savotta Paljakka ahkio (4kpl), vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8.50 e

- 2 kpl Halti Hardrock.
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5 e
Vaellussukset: Karhu Kodiak (teräsreuna)
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e

KIEHISKIEPPI:

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

tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannalla
Yöpymismaksut:
Kiehisten jäsenet 5 e/vrk
Ei-jäsenet 7 e/vrk
Nuorisojäsenet (alle 25-vuotta) ei maksua

Retkikeitin
- TRANGIA 3 kpl perusmallia
vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 7 e

Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen
aiheuttamastaan vahingosta!

Rinkkoja:
- 2 kpl Savotta 906 ss
- 1 kpl Savotta 1200 ss

Vuokrausasioissa ota yhteyttä Raimo
Vuoristoon tai Eeva Hakolaan.
Yhteystiedot viereisellä sivulla
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 67 - 1/2007
PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS
Lehtonen Jouko Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Haimakainen Heikki Äänekoski
Matilainen Pirjo (uusi) Äänekoski
Pohjolainen Hannu Jyväskylä
Mäkinen Liisa Petäjävesi
PUHEENJOHTAJA:
Jouko Lehtonen
Linnuntie 7, 44120 Äänekoski
puh. 040-500 7456
jouko.lehtonen@pp7.inet.ﬁ
JÄSENASIAT:
Airi Parantainen, Pankkikuja 1
44100 Äänekoski
040-554 5875
airi.parantainen@pp.inet.ﬁ
VÄLINEVUOKRAUS:
Hakola Eeva, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087
SIHTEERI:
Heikki Haimakainen
Kotakennääntie 4 as 3, 44100 Äänekoski
Puh. 050-465 9100
heikki.haimakainen@luukku.com
MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Paavo ja Kaarina Lamberg
Mäkitie 8, 40800 Vaajakoski
Puh. 050-342 6249

Mieskonen Riitta Suolahti
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Rossi Ritva (uusi) Jyväskylä
Hilska Erkki (uusi) Saarijärvi
Lamberg Kaarina Vaajakoski
Hannu Pohjolainen, Tellervonkatu 23 c
19, 440200 Jyväskylä
puh. 050-355 5052
kaarina.jarvela@hotmail.com
Raija Tolvanen, Erkinkuja 1,
40250 Jyväskylä
puh. 040-728 4515
raija.tolvanen@kolumbus.ﬁ
Raimo Vuoristo, Metsäkatu 17,
44120 Äänekoski
puh. 040-750 020
raimo.vuoristo@cpkelco.com
(järjestää mahdollisuuksien mukaan)
Kiepin varaukset: puheenjohtaja Jouko
Lehtonen. Kysy myös Kiepin avaimista
häneltä: yhteystiedot ylinnä
Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905
Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

Verkkosivut
http://www.kiehiset.ﬁ/

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle Paula Siltarille: osoite: Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä,
puh. 040-830 4050 sähköposti: paula.siltari@jippii.ﬁ
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy toukokuussa 2007. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.5. 07 mennessä
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