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Tervehdys Kiehiset

Talvenselkä on taas taittumassa ja kevättä kohti ollaan menossa hyvää vauhtia. Talvi 
on ollut hiihtokelien puolesta erinomainen, lunta on ollut riittävästi ja pakkanen on 
ollut meille suopea. Hiihdetty on Äkäslopmolossa, missä suksittiin hiihtokausi hy-

vällä porukalla käyntiin ja jatkettu täällä Keski-suomessa aina mahdollisuuksien mukaan.
Lumikengätkin on tänä talvena taas testattu ja hyväksi todettu.

Lehden ilmestymisen aikaan Kuutamohiihto voi olla jo takana päin. Risteily taas hää-
möttää vielä edessä päin. Kevään Kilpishiihto on peruuntunut osanottajakadosta johtuen, 
johon on monta syytä. Kevätkokoukseen toivonkin runsasta osallistumista, jotta saadaan 
suunniteltua jotain uutta tulevia aikoja silmällä pitäen.

Nyt alkaa olla se aika vuodesta, että on alettava suunnittelemaan kevään ja kesän reis-
suja. Kesän reissut aloitetaan Kiepin Perheleirillä. Kesän kohokohtaa Kihausta/talkoita 
ajatellen on mietittävä mitä sinne täytyy mukaan hankkija, jotta rakennushommat saadaan 
edistymään.

Hiihdelkäähän vielä kun kelejä piisaa ja muutoinkin nauttikaa kevätauringosta!

Terveisin

HANNU
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     Sääntömääräinen  kevätkokous
    

 JYVÄSKYLÄSSÄ  2.4. 2013

Sammonkatu  8  A Sammon Kotilounas.

 Hallitus kokoontuu klo 17.30 

ja  yleinen kevätkokous klo  19.00.

     Kahvitarjoilu, tervetuloa

HALLITUS



TAPAHTUMIA, MATKOJA...  

    Kiehisvuosi 2013
s Sääntömääräinen  kevätkokous Jyväs-
kylässä  2.4. 2013
Tarkemmat tiedot tässä lehdessä sivulla 3.
 
s Tatralle patikoimaan  6.-16. 6. 2013. 
Matkasta erillinen tiedote
 
s Perheleiri  Kiepissä  8.-15. 6. 2013. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut  Jouko  
Lehtonen puh  040 5007456
 
s Kihaus/talkoot  Kiepissä  7. 8.- 11. 8.  

2013 Bussilla  Jämsästä  klo  06.00.
Ilmoittautumiset  Hannu  Pohjolainen  
puh  050-3555052 ja  Jouko Lehtonen  
puh  040-5007456
Tietoa myöskin Kiehisessä  2/2013
 
s Ruskavaelluksia  viikoilla  37, 38 ja 39. 
Kohteet suunnitteluvaiheessa
 
s Sääntömääräinen  syyskokous  loka -  
marraskuussa. Ilmoitus  Kiehisessä  3/2013
 
s Kaamoshiihto  Äkäslompolossa  
28.12. 2013  -  4.1.  2014
Tarkemmin  Kiehisessä   3/2013

TATRAN VUORISTOON
– Slovakiaan patikoimaan
Tatran patikointimatkalle mahtuu vielä. 
Matka suuntautuu Puolan Krakovan kautta 
Slovakiaan Stara Lesnaan. Alue on kansal-
lispuistoalue, jossa on monenlaisia patikoin-
tireittejä. Maisemat ovat upeita. Suunnitellut 
reitit sopivat lähes kaikille. Kokemusta 
vaeltamisesta ei tarvita, jonkinlainen kunto 
kuitenkin. Kuljettaessa vauhti ei ole kovaa. 
Valokuvaamisellekin on aikaa.

Matkan ohjelma on julkaistu edellisessä leh-
dessä ja se löytyy myös Kiehisten nettisivuil-
ta. Minulta voi myös saada sähköpostilla 
ohjelman, jossa on nähtävissä myös upeita 
kuvia reittien varrelta. 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. Ilmoittautumiset viimeis-
tään 4.4.22013. Ilmoittautuneille laitan tietoja 
maksuaikatauluista ja muusta tarpeellisesta.

Lähde mukavalle matkalle Tatran komeisiin 

ja tunnettuihin maisemiin!

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 jä-
sen, 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.

4 Kiehinen  



 Kiehinen  5

TAPAHTUMIA, MATKOJA...  

VAKUUTUKSET 
– TARVITAANKO NIITÄ?

Moni miettii. Olen lähdössä matkalle, 
ulkomaille tai kotimaahan. Eihän minulle 
ole koskaan ennenkään mitään sattunut. 
Mitäpä minulle voisi sattua.
Ja sitten on se pieni hetki, silmänräpäytys 
– ja kaikki on toisin.

Olen kulkenut vuosia kotimaassa ja 
ulkomailla – Kiehisten mukana tai yksin 
tai muissa porukoissa eikä minulle ole 
koskaan sattunut mitään. Mutta sitten – se 
yksi kerta. Olin menossa huhtikuun lopulla 
Pasilan asemalle ja sieltä junaan Kirkko-
nummelle. Pieni horjahtaminen ja kaaduin 
oikea olkavarsi edellä kiviportaisiin. Sitten 
odotettiinkin ambulanssia. Matka päättyi 
siihen. Olkaluu oli poikki. Käsi kipsattiin 
ja kahden kuukauden kuluttua leikattiin. 
Kuntoutukseen päästiin vasta syyskuussa.

Olin lähdössä Kiehisten kanssa Tiibetiin ja 
Kiinaan. Ei onnistu kipsi kädessä. Syksyllä 
en päässyt vaellukselle. En olisi saanut 
rinkkaa selkääni.

Onneksi vakuutukset olivat kunnossa. 
Ammattiliiton kautta kaikkialla voimassa 
oleva matkavakuutus. Sieltä hain ensin 
korvauksia. Korvausten saaminen oli 
hidasta. Viikkoja sain odotella päätöksiä ja 
rahoja. Sain kuitenkin takaisin maksamani 
maksut Kiinan matkasta ja kaikki muutkin 
odottelujen jälkeen. Mutta pahin oli mak-

susitoumuksen saaminen fysikaalista hoi-
toa varten. Sitä odottelin monien puhelujen 
jälkeen parin kuukauden ajan. Tulihan se 
lopulta. Kymmenen kertaa fysioterapeutin 
vastaanotolla. No siinä ajassahan siitä kä-
destä ei olisi tullut mitään kelvollista. Käsi 
olisi jäänyt koukkuun kyynärpäästä.

Onneksi minulla on myös oma henki- ja 
tapaturmavakuutus toisessa yhtiössä. Lähe-
tin sinne paperit uuden maksusitoumuksen 
saamiseksi perjantaina ja tiistaina minulla 
päätös. Ja näin sain vielä 15 kertaa fysikaa-
lista hoitoa. Nyt tämän jälkeen käsi alkaa 
olla lähes entisensä. Pieni vaje vielä on, 
mutta käsi toimii täysin. Voimaa tarvitaan 
vielä ja sitähän saa harjoittelemalla.

Tämän prosessin aikana minulle on selke-
ästi valjennut, miten tärkeitä vakuutukset 
ovat. Ja ei pelkästään se, että on vakuutus, 
vaan myös se, mitä vakuutukset sisältävät, 
mitä ne korvaavat. Tarkasta siis huolelli-
sesti, mitä vakuutuksesi pitävät sisällään, 
myös ne ammattiliiton kautta tulevat 
vakuutukset.

Olen joutunut asioimaan oman yhtiöni va-
kuutuksista muidenkin tapausten yhteydes-
sä ja kaikki toimii. Päätökset tulevat ilman 
viiveitä ja rahat tilille parhaassa tapauk-
sessa ennen kuin pankkikorttiveloitus on 
vienyt ne tililtä.

Kysy vaikka minulta lisää, kerron mielel-
läni.

RAIJA
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Lauantaiaamuna  29. joulukuuta aamu-
yöstä lähtivät ensimmäiset matkalai-
set Helsingistä henkilöautolla 

kohti Keski-Suomea, ja osoitteena oli 
Sinivuoren Riitan ja Juhan pihapiiri, josta 
bussi jatkoi kohti  Jämsän Matkahuoltoa. 
Sieltä virallinen lähtöaika oli klo 6.00.
Siitä kyydissä oli jo seitsemän henkilöä, 
jatkaen  kohti pohjoista. Keräten matkan 
varrelta  lähtijöitä.

Lähtijöitä oli kiitettävästi eli 20 henkilöä 
jotka halusivat nauttia hiihtämisestä ja 
kaamoksesta. Suunnittelimme kuljettajan 
kanssa kuinka ajoaikataulua
noudatamme ja tiedotin missä pidämme 
taukoja. Myöskin esittelin matkalaiset, että 
oltaisiin tuttuja heti alkuunsa.

Pihtiputaalla pidimme ensimmäisen  tauon  
ja Iissä toisen paussin jossa oli mahdolli-
suus ruokailla. Sitten menimme
loppumatkan tauotta. Äkäslompolossa Kie-
pissä isäntä Esko toivotti meidät tervetu-

leeksi, jo perinteiseen Kaamoshiihtoon.
Kun olimme majoittuneet, menimme 
ruokailemaan. Samalla keskustelimme, 
olemmeko tänä talvena minkäverran olleet 
suksilla.

Melkein kaikilla tulevan aamun reitti tulisi 
olemaan aloitusmatka tämän talven hiih-
dossa, joten aamun reitiksi oli  suuniteltava
melko helppo maastollinen. 

Tämän talven lumitilanne Keski- Suomessa 
oli taas melko surkea siihenasti kunnes 
laitoimme suksemme tähän bussiin. Meillä 
talonmies manasi kun tultiin pois Lapista. 
Joka toinen päivä sai kolata pihaa senjäl-
keen kun lähdettiin.

Takaisin kaamokseen. Kun  tulimme 
Äkäslompoloon pakkasta oli päälle - 20 C, 
ennuste seuraavalle päivälle
oli lauhtuvampaa, kerrankin ennuste piti 
paikkansa. Aamulla mittarissa - 9 C joten 
keli suosi meitä. Emme kuitenkaan innos-

Kaamoshiihto Äkäslompolossa 
29.12. 2012  -  5.1. 2013

Itse Ylläs.
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Jussin kiittäminen.

Ylläksen kierto.
Kahvikeidas.
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tuneet
liikaa olosuhteista vaan teimme maltillisen 
reissun, että näkisimme vieläkö taito on 
tallella.

Aivan hienosti päivän meni, sopivasti 20 
km lenkki helpossa maisemassa ja sopivas-
ti taukoja, hyvä alku ja välineetkin toimivat 
kiitettävästi. Taukopaikkoja on laitettu
remontin kohteeksi, osa valmistuu kevääksi 
loput seuraavaksi talveksi. Myöskin tullut 
uusia taukopaikkoja, sekä niihin tietysti
uutta latureittiä. Opasteita puuttui näin 
alkutalvesta, mutta eiköhän keväthagnille 
jo asia korjaannu.

Aivan Äkäslompolon  tuntumaan on tehty 
uutta satuverkostoa, Seitapirtin kulmal-
ta lähtee reitti kiertyen pohjoisen
suuntaan asutuksien välistä Muonioon 
lähtevän maantien ylitse yhtyen näihin 
Kotamajalle meneviin latureitteihin.

Kaamosaika tällä korkeudella on tähän 
aikaan kun oltiin kaikkein pimein aika, 
valoisuus alkaa noin 10  ja  loppuu
noin 15. Aurinko selkeällä kelillä paistaa 
korkeimpien tunturien aivan huippuun pie-
nen aikaa. Joskus on hiihdetty katsomaan
ja valokuvaamaan. Reissu, kun nousee tun-
turin laelle on tullut melko hikinen homma, 
sitten tästä ihmeestä kuvia ja laskeudut 
sieltä alas, alkaa varmasti paleltamaan. 
Kaikille huipuille ei mene hissiä. 

Latuverkostoissa tehty asiallisia korjauksia, 
pahimpia alamäkiä on poistettu, koska niis-
sä ollut kuolemaan johtaneita tapaturmia, 
vieläkin isoja alamäkiosuuksia on, niihin
pitäisi olla nousuosuuksien varrella 
tiedotukset, että rinnakkain ei saisi siinä 
hiihtää ylöspäin. 

Meidän hiihtoviikko oli kelin suhteen paras 
mahdollinen: kylmin aamu  -13 C. Kaikki-
na päivinä teimme reissua, matkat vaihteli-
vat  20 - 40  km välillä  hiihtofiiliksestä
riippuen. Vuoden vaihdettakin juhlimme, 
vaihtoehtoja oli Kirkosta Äkäshotelliin, 
kaukaisin juhlakohde oli Kotamajan 
kodassa jossa porukasta käytiin makka-
rat  paistamassa ja kahvit juomassa. Pe-
rinteistä ilotulitusta ei ollut, vaan rannasta 
Jounin kaupan kohdalta sytyttivät kynttilät 

palamaan, ne nostivat leijavarjot taivaalle. 
Onneksi tuulensuunta oli etelästä ja melko 
heikko. Leijat nousivat aika korkealle, en-
nenkuin niissä oleva lämmönläde sammui.
Tietysti samppanjat kilistettin uudellekin 
vuodelle.

Meillä taas oli hyvää onnea matkassa 
kukaan ei hiihtäessä loukkaantunut, flunssa 
oli pieni haitta jota emme pystyneet väistä-
mään ja  silloin ei ole mukava hiihtääkään. 
Näin viikko hiihdeltiin tänä talvena ensim-
mäiset latumme.
 
TEKSTI:  JOUKO 
KUVAT: HANNU
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 Hangaskurussa.

Reissu takana.
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TALVI on tullut tänne Kiinaankin. Viime 
viikolla tuli takatalvi, sillä tiistaina 5.2. 
aamuyöllä oli luntä satanut sellaiset 5 cm 
ja pakkastakin 5 astetta. Siinänäpä sitä 
ihmettelemistä paikallisille.

TÄLLÄ alueella tämä talvi on kovin 
miesmuistiin. Viimeksi lunta on satanut 
hieman n. 7 vuotta sitten. Kuitenkin me 
sitten lähdimme aamulla töihin normaalisti. 
Kuljettajamme oli vain hieman myöhässä 
normaalista aikataulusta. Köröttelim-
me kohti työpaikkaa kesrenkaille, sillä 
täällä ei ole talvirenkaita. Matkamme kesti 
sellaiset yli puoli tuntia kauemmin kuin 
normaalilla vauhdilla. Onneksi rekat olivat 
karttaneet meidan työmatkatieta. sillä siinä 
on melkoisia mäkiä matkalla. Vain yksi 
rekka yritti päästä suurinta mäkeä ylos ja 
oli onnistunutkin siinä, koska illalla sitä ei 
näkynyt.

PALUUMATKA Ridzhaohon oli taas puo-
lisen tuntia pidempi kuin normaalisti. Yöllä 
oli jälleen pakkasta ja seuraavana aamuna 
oli se vanha lumi edelleen maantiellä ja nyt 
se oli jäätynyt sellaiseksi kaljamakeliksi. 
Alkumatka sujui lähes jäättömässä kelissä, 
mutta lähestyämme vuoria (ei kovin isoja, 
vai alle 1000m) alkoi jälleen valkoinen 
tienpinta. Vaihdoimme automme etupyöriin 
lumiketjut ja matkanteko jatkui hieman 
turvallisemmin. Tullessamme lähelle 
Wuliania siinä on maantiella sellainen 
jyrkähko mäki, eikä monikaan päässyt 
sitä ylös, kun on kesärenkaat auton alla. 
Pääsimme jälleen turvallisesti työmaalle. 
Iltapäivällä alkoi aurinko paistaa (6.2)  ja 
lumi suli maantieltä. Auringon voima on 
täällä kohtuullisen voimakas, sillä jos paik-
kaa vertaa Eurooppaan olemme Sisilian 
korkuisella leveyspiirillä. Torstaina olikin 
sitten pakkaspäivä, aamulla mittari näytti 
jopa - 8 astetta.

Kiinalaista talvea ja Uusivuosi
Puhtaanapitoa meidän tehtaalla.



TÄÄLLÄ on varauduttu talven tuloon 
maantiella siten, että mäkiin on kasattu 
tien vierelle pieniä hiekkakasoja parin-
kymmenen metrin välein. Niistä kasoista 
sitten tien huoltomiehet lapiovat hiekkaa 
tielle. Tien isoimmassa mäessä oli ehkä 
20 työmiestä aamutiumaan hiekottamassa 
tietä. Samoin alamäkiin on ripoteltu suolaa 
paikoitellen. Työmatkallamme pisin mäki 
on 3.35 km pitkä. Täällä ei ole mitään 
aurauskalustoa kuten Suomessa, sillä lumi 
on kuitenkin aika harvinaista täällä. 

LAUANTAIN 10.2 oli Kiinalainen uu-
sivuosi, alkoi käärmeen vuosi. Se vastaa 
meikäläistä joulua, joten täällä myydään 
tähän aikaan sellaiset 100 miljoonaa mat-
kalippua kotiinmenon tarpeisiin. Kaikki 
kynnelle kykenevät lähtevät viikoksi koti-
seudulleen kyläilemään, sillä uudenvuoden 
jälkeinen viikko on yleinen lomaviikko ja 
silloin ovat myös osa kaupoista ja ravin-
toloista suljettu. Myös ilotulitusta riittää 
täksi viikoksi. Sunnuntaina 3.2 oli pikku-
uusivuosi, jolloin rakettien paukuttelua 
harjoiteltiin. Pauketta oli koko päivän ajan.

LAUANTAINA 10.2. oli sitten uuden-
vuoden aatto. Rakettien paukutteliu alkoi 
jo aamulla aikaisin ja jatkui koko päivän, 
kiihtyen iltaa kohti. Paukuttelun huipen-
tuma oli klo 24.00 yöllä jolloin kaikkial-
la paukkuivat raketit. Paukuttelu kesti 
sellaisen kaksi tuntia. Sunnuntai aamuna 
paukuttelu jatkui ja sitä oli koko paivan.

MAANANTAINA kun tulimme jälleen 
töihin (vain me ulkomaalaiset ja muutama 
paikallinen) olivat sitten vuorossa pahojen 
henkien karkoittaminen pelloilta. Pommit 
paukkuivat siellä täällä peltojen liepeillä 
koko työmatkan ajan.

KOKO tämän viikon ovat ilotulitteet pauk-
kuneet yötäpäivää. Kiinalaisilla on tarvetta 
ajaa pahat henget pois kaikkialta. Esimer-
kiksi Pekingissa uudenvuoden aattona tuli 
ilotulitteista jätettä yli 200 tonnia! Plus 
sitten se savu ja yms. mitä raskasmetalle-
ja siihen savuun liittyykään. Lauantaina 

(16.2) pauke alkoi jo 4 aikaan yöllä, onnek-
si ei minun asunnon vieressä.

ON TÄÄLLÄ eläminen hieman erilaista 
kuin siellä kotosuomessa. Olen nyt töissä 
toisella CP Kelco’n tehtaalla Kiinassa. 
Tehdas sijaitsee Wulian nimisessä maalais-
kaupungissa. Työmatkamme pituus on 65 
km. Me ulkomaalaiset asumme Ridzhao 
nimisessa rannikkokaupungissa. Sieltä on 
matkaa Shanghaihin 700 km ja Pekingiin 
500 km. Siellä on asukkaita hieman yli 
miljoona, joten sielläkään ei tarvitse olla 
yksin.

Kiinassa ei juuri 
viitsitä puhdistaa 
autoa.

Oikealla viimeistä 
mallia oleva lumi-
ketju.
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7. päivä, lunta vain nimeksi, pakkasta -8.
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Näin täällä vietetään uuttavuotta. Tänään on paukkunut koko päivän. Alkoi aamulla 5:n 
kieppeillä ja on jatkunut tauotta koko päivän. Roskien määrä on aamulla valtava.

TÄÄLLÄ Ridzhaossa on kauniita puistoja 
paljon ja yksi niistä on Olympialaisia var-
ten rakennettu soutu- ja melontastadionin 
alue. Tähän puistoon on rakennettu uuden 
vuoden kunniaksi Ridzhaon yritysten 
yhteinen valotaideteosshow. Puistoon on 
rakennettu yli 150 erillaista ja näyttavää 
valotaideteosta. Teokset ovat eri yritys-
ten ja yhteisojen rakentamia.Yleisö saa 
valita mieleisesä taideteoksen ja siitä tulee 
kunniaa sen valmistaneelle yritykselle. 
Taide on yleisön näytillä kuukauden paivat. 
Rakentaminen alkoi jo kuukausi sitten. 
Näyttelyn huipentuma on sunnuntaina 24.  
helmikuuta, jolloin on ensimmainen uuden-
vuoden jaäkeinen täyden kuun aika. Silloin 
on kaupungin ilotulitus illalla. Kiinassa 
uudenvuoden juhlat ovat suuri tapahtuma, 
jota valmistellaan koko vuoden. 

Terveisin
RAIMO VUORISTO

Portti ja vuosiluku
valoshowalueella.

Värikäs uusi vuosi

Pieni Merenneito kiinalaisittain.
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Korvauspalvelua, 
joka sujuu niin 
kuin pitääkin.

if.fi
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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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NUMERO 89   -   4/2012
PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

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 2013.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.5. 2013 mennessä

NUMERO 90   -   1/2013
PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2013
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

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, Pankkikuja 1
44100 Äänekoski
040-554 5875
airi.parantainen@pp.inet.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

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

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

Verkkosivut
http://www.kiehiset.fi/

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
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