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Vaihteeksi
Pohjois-Karjalaan?
Ilajan vanhalta metsätyökämpältä on lyhyt matka
esimerkiksi Patvinsuon kansallispuistoon
s. 6–7

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

Kevättä kohti
Kiehis-talven selkä on taittunut ja mennään kevättä kohti. Hiihtokausi pääsi alkuun vasta Äkäslompolossa, kun matka sinne saatiin järjestettyä. Sakkia olisi ollut lähdössä enemmän kuin mukaan mahtui. Reissussa meitä oli 34 henkeä, joista uusia Kiehisiä oli kolme, joten saatiin samalla
uutta verta joukkoon. Vanhaa tuttua porukkaa oli kiitettävästi mukana, mikä on hyvän matkan
perusta.
Matka alkoi Jämsästä 28.12. kello 6, kun Rauno alkoi kerätä kyytiläisiä jatkaen Jyväskylän
kautta Äänekoskelle. Siellä laskettiin, että
kaikki ovat mukana, ja sitten nokka käännettiin kohti Äkäslompoloa. Kuskin määräämät
tauot pidimme ja olimme ihan ajallaan klo 18
Lompolossa, jossa Esko olikin meitä vastassa.
Hän toivotti meidät tervetulleeksi, ja sen jälkeen jaettiin mökit.
Päivät alkoivat Eskon tekemällä aamupalalla ja jatkuivat myöhemmin päivällisellä. Illat
kuluivat kortin peluussa. Osa kävi Huminassa,
Joiku Pubissa, Pirtukirkossa sekä Pyhän Laurin Kappelissa. Olot olivat mitä parhaimmat.
Ladut olivat joka aamu hyvässä kunnossa,
samoin lähestulkoon kaikki hiihtäjät. Jokainen
hiihti oman kuntonsa ja mielitekojensa mukaan. Kotimatkalle lähdettiin aamu kahdeksalta 4. tammikuuta kipakassa pakkasessa.

“Osa kävi Huminassa,
Joiku Pubissa, Pirtukirkossa
sekä Pyhän Laurin Kappelissa. Olot olivat mitä parhaimmat. Ladut olivat joka
aamu hyvässä kunnossa,
samoin lähestulkoon kaikki
hiihtäjät.

Eskolle ja henkilökunnalle iso kiitos hyvästä palvelusta. Nähdään taas 31.12.
Tulevasta sen verran, että toivottavasti saamme Kuutamohiihdon vietyä kunnialla lävitse. Sitten
jäämmekin odottamaan seuraavana vuorossa olevaa Kilpisjärven aurinkohiihtoa, jonka Raimo on
järjestänyt.
Nähdään kevätkokouksessa 12.4. Sammonkadulla. :)
Terveisin,
HANNU POHJOLAINEN
P.S. Skotlannin reissusta sen verran, että aamupalat kuuluvat huoneeseen ja ovat noutopöydästä.
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Tuvassa 6 asuivat
muun muassa Kipa,
Anneli ja Liisa.

Tuvan numero 6 kaikki asukaat.
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S I H T E E R I N T U R I N O I TA

Muutama sana
Kilpisjärvestä ja Skotlannista
Meidän Kilpisjärven reissu toteutuu kuitenkin ja vielä bussikuljetuksella. Kiitoksia mattimyöhäiset ilmoittautumisesta. Tuntui hieman nololta ensin ilmoitella Haltinmajan pitäjä Satulle, että ei
tule ketään, ja sitten onkin paljon lähtijöitä. Onneksi Satun kanssa on kiva asioida. Vielä voi tulla
muutama paikka peruutusten vuoksi, joten kyselkää sähköpostilla minulta. Lähtijöille on vielä tulossa postia, kun saadaan lopullinen lähtijämäärä selville.
Skotlannin matka vuodelle 2017 on hyvää vauhtia menossa eteenpäin. Meitä on jo kymmenkunta
lähdössä alustavasti mukaan. Minulta on kyselty ohjemassa mainitusta ”omatoimisesta aamiaisesta”. Siinä on käännösvirhe, ja se tarkoittaa aamupalaa seisovasta pöydästä. Lisää alustavia
ilmoituksia tarvitaan pikaisesti, että matkaa voi alkaa tosissaan järjestämään. Yritämme saada
hintaa vielä laskemaan, ja se onnistuu todennäköisesti. Otan myös auliisti vastaan ehdotuksia
matkasta. Reissusta pitempi juttu sivuilla 8–9.
Terveisin,
RAIMO VUORISTO
raimo.vuoristo@gmail.com

Skotlannissakin saa ihailla jylhiä maisemia. Reissu suunnitteilla vuodelle 2017.
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TA P A H T U M A K A L E N T E R I

Vuoden 2016 tapahtumia
t Kuutamohiihto 26.2.2016 Äänekosken liikuntapuistossa.

t Puunvientitalkoot Kiepille viikolla 14. Samalla pitkospuiden kuskaus.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
12.4.2016,
Sammon Kotilounas,
Sammonkatu 8, Jyväskylä.

t Aurinkohiihto Kilpisjärvellä 16.–23.4.2016.

t Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Perheleiri.
t Hullunpolkasu heinäkuussa? Reissusta
pitempi kuvaus alla.

t Puuntekotalkoot Kiepissä kesällä.
t Omatoimisia vaelluksia ja matkoja Lappiin
kesä-, heinä- ja elokuussa.

t Talkoot/Kihhaus Kiepissä heinä–elokuussa.
t Ruskavaellukset
avoinna.

viikoilla 37 ja 38. Paikat

t Syyskokous loka–marraskuussa.
t Kaamosmatka Äkäslompoloon 31.12.2016–
7.1.2017.

Hulluja Hullunpolkasuun?
Onko riittävän hulluja halukkaita lähtemään
polkupyöräilemään ensi kesänä Äkäslompolosta Altaan? Matkan pituus on noin 300 km, ja se
tehdään kahden päivän aikana. Pisin päivämatka on noin 130 km.

Onko muita hulluja Kiehisläisiä tulossa mukaan?

Jounin Kauppa järjestää niin sanotun Hullunpolkasun, ja meitä on jo kaksi lähdössä, Pentti
Ruukki ja Raimo Vuoristo. Ajasta ei ole vielä tietoa eikä juuri muustakaan, mutta nämä ”hullut” aikovat lähteä matkaan.

Netissä ei ole vielä päivää eikä muutakaan tietoa, mutta tapahtuma on heinäkuussa 2016.
Tietoa voi lukea lähempänä tapahtumaa Hullunpolkasun Facebook-sivuilta: https://www.
facebook.com/hullunpolkasu/.

Ilmoittaudu Ramille, niin aletaan järjestellä
juttuja: raimo.vuoristo@gmail.com.
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Retkelle PohjoisV

uodenvaihteessa Kiehisten
Äkäslompolon
matkalla oli pienen
joukon kanssa puhetta retkikohteesta Ilomantsissa. Mainitsin
asiasta puheenjohtaja
Hannu Pohjolaiselle,
ja hän kehotti kirjoittamaan aiheesta Kiehinen-lehteen, niin
kaikki saavat infoa
asiasta. Sehän sopii,
siispä asiaan.
Allekirjoittanut ja
vaimoni olemme osakkaina tuusulalaisten retkeilykämpässä.
Kämppä sijaitsee
Ilomantsin kunnassa Ilajassa rajavyöhykkeen tuntumassa
ei kovinkaan kaukana
Suomen ja koko EU:n
itäisimmästä pisteestä. Kohde löytyy
netistä Fonectasta
osoitetiedolla ”Ilomantsi Mökkilammentie”. Kämppä
sijaitsee mökkilammen rannalla. Perille pääsee autolla,
ja linja-autollekin
on pysäköintitilaa
pihassa.
Kämppä on vanha
metsätyökämppä,
joka 1950-luvulla
oli aktiivikäytössä,
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Ilajan vanha metsätyökämppä ei ole mikään pikkumaja, vaan reilun kokoinen rak
joukko: majoitustilaa on yhteensä noin viidellekymmenelle hengelle, ja saunakin
ja rakennuksessa
parhaimpina aikoina
oli majoitettuna satakunta metsätyömiestä. Kyseessä ei siis
ole mikään pikku-

maja, vaan reilun
kokoinen rakennus, jonka suojaan
mahtuu tarvittaessa
suurempikin joukko.
Kokoa rakennuksella

on 400 neliötä, talon
mitat 10 m x 40 m.
Kämpässä on kaksi
isompaa makuusalia, joissa on erilliset armeijatyyliset

-Karjalaan?
“Kämppä sijaitsee Ilomantsin kunnassa Ilajassa
rajavyöhykkeen tuntumassa ei kovinkaan kaukana
Suomen ja koko EU:n
itäisimmästä pisteestä.”

kennus, jonka suojaan mahtuu tarvittaessa suurempikin
vetää runsaat kymmenen löylyttelijää.
putkisängyt, suuri
keittiö, ruokailutila ja iso seurusteluhuone. Lisäksi
rakennuksessa on
kolme pienempää

2–4 hengen makuuhuonetta. Alkuperäistä sisustusta ja
kalustoa on säilynyt
hyvin näihin päiviin
asti. Ruokatarvikkei-

den säilytykseen on
iso maakellari, ja saunaan mahtuu kerralla
saunomaan runsaat
kymmenen henkilöä. Majoitustilaa
on yhteensä on noin
viidellekymmenelle hengelle. Keittiöstä löytyy kattilat
ja ruokailuvälineet
isolle joukolle. Majalla ei ole sähköä,
keittäminen hoituu
kaasulla ja lämmitys puilla. Kämppä
sopii hyvin erilaisille
retkeilyporukoille,
jotka osaavat hoitaa
ruokailut kimpassa.
Yöpymismaksu kuluvana vuonna on 10 e/
yö/hlö, mikä sisältää
sekä yöpymisen että
saunomisen.
Matkaa Ilomantsin
kirkolta on neljäkymmentä kilometriä,
ja ainoa suositeltava
tapa on tulla autolla.
Hyviä retkeily-

kohteita seutukunnalla ovat Petkeljärven kansallispuisto
(ajoaika noin tunti),
Patvinsuon kansallispuisto (noin tunti),
Koivusuon alue (noin
puoli tuntia) ja Koitajoen alue (noin 15
minuuttia). Möhkön
museoitu ruukkialue
on myös noin tunnin
ajomatkan päässä.
Kämppä on Kiehisten
käytettävissä sillä
edellytyksellä, että
allekirjoittanut on
mukana matkalla. Jos
ja kun Kiehisten hallitus on kiinnostunut
retken järjestämisestä
Pohjois-Karjalaan ja
majoittumaan Ilajan
metsätyökämpässä,
niin yhteys allekirjoittaneeseen. Lisätietoja annan mielihyvin.
Retkeilyterveisin,
KALLE EEROLA
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Pitkämatka Skotlantiin 2017
Heippa taas Kiehiset! Tässä olisi ehdotus seuraavasta pitkämatkasta. Olen suunnitellut matkaa
Skotlantiin. Matka toteutusajankohta olisi kesällä (heinäkuu) 2017. Pyytäisinkin nyt halukkaita
ilmoittautumaan alustavasti mahdollisimman pian, että voisin alkaa suunnittelemaan matkaa
todella. Tässä on alustava matkaohjelma. Hinta on myös alustava ja siihen tulee todennäköisesti
vielä muutoksiakin mutta ei paljon. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Pohjolan Matka Oy,
Jyväskylä, Liisa Kovanen.
MATKAOHJELMA:
PÄIVÄ YKSI: Ryhmä saapuu Edinburghin lentokentälle klo 09.10. Suomalainen opas on ryhmää
vastassa tulohallissa. Ajamme pohjoista kohti ja ensimmäinen pysähdyspaikkamme on Scone
Palace. Tämä skottikuninkaiden kruunajaispaikka Highland Cattle -lehmineen on viehättävä miljöö. Täällä on myös lounasmahdollisuus. Täältä matkamme jatkuu pohjoiseen ja siellä
Aviemoren kaupunkiin. Matkalla pysähdymme vielä skotlantilaisella maatilalla seuraamassa,
kuinka lammaskoiria koulutetaan. Hotelliimme saavumme sopivasti juuri illalliseksi. Otamme
pienen tervetuliasmaljan ennen yhteistä illallista.
Yöpyminen : Aviemore
PÄIVÄ KAKSI: Aamiainen omatoimisesti. Tänään tutustumme Speysiden viskialueeseen ja
käymme siellä yhdessä sen monista tislaamoista, jotta vieraat näkevät ja kuulevat viskin valmistuksesta, ja tarjolla on tietenkin myös mahdollisuus maistaa ja ostaa viskiä. Näemme myös,
kuinka haukka- ja muita petolintuja koulutetaan ja Lossiemouthissa, pohjanmerenrannalla vieraat
voivat nauttia omatoimisen lounaan – suosittelemme paikallista kalakeittoa – Cullen Skink. Jos
meillä käy tuuri, saatamme nähdä hylkeitä ja delfiinejä kylän kauniilta hiekkarannalta. Saavumme
takaisin Aviemoreen noin klo 18. Yhteinen illallinen.
Yöpyminen: Aviemore
PÄIVÄ KOLME: Aamiainen omatoimisesti. Lähdemme oppaamme kanssa pohjoista kohti ja
vierailemme Cullogen taistelukentille, jossa vuonna 1746 käytiin viimeinen taistelu brittiläisellä
maaperällä. Täältä matka suuntautuu kohti Invernessiä, jossa pidämme lounastauon ja on aikaa
tutustua Invernessiin. Täältä matka jatkuu Loch Ness -järven rannalle. Tämä Skotlannin, ellei
koko saarivaltion tunnetuin, valtava järvi on Loch Nessin hirviön koti. Teemme risteilyn järvellä
ja kierroksen järven rannalla olevan Urquhartin linnan raunioilla. Päivä päättyy Fort Augustukseen, jossa majoittuminen. Yhteinen illallinen hotellissa.
Yöpyminen: Fort Augustus
PÄIVÄ NELJÄ: Aamiainen omatoimisesti. Tänään ehdimme tutustua Eilean Donan -linnaan,
joka sijaitsee aivan saaren kärjessä, ja täältä on upeat näkymät Skyen saarelle. Teemme valokuvapysähdyksen linnassa ja pian ylitämme sillan yli meren Skyen saarelle. Täällä kuljemme pikku
kylien kautta ja ihailemme kauniita maisemia, kunnes näkymät muuttuvat dramaattisesti, kun
näkyviin tulevat Cuillin-kukkulat. Monien mielestä komeimmat kukkulat Brittein saarilla. Matka
jatkuu kohti kuvankaunista ja Isle of Skyen isoimta kylää, Portree’ta. Sen satamaa kaunistaa pastellin värein maalatut pienet talot. Pidämme tauon, ja on aikaa nauttia omatoiminen lounas tai
tutustua mielenkiintoisiin kauppoihin Sumerled-aukiolla, kunnes suuntaamme takaisin kohti
mannermaata ja saavumme hotellin illansuussa. Yhteinen illallinen hotellissa.
Yöpyminen: Fort Augustus
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PÄIVÄ VIISI: Aamiainen omatoimisesti. Jätämme Ylämaat taaksemme ja ajamme upeaa reittiä
kuvankauniiseen kukkuloiden ympäröityyn Pitlochryn kaupunkiin, jonka kehittyminen suosituksi lomakeskukseksi alkoi kuningatar Victorian vierailtua alueella vuonna 1844. Siellä pidämme
tauon. Teemme valokuvaus- ja jaloittelutauon matkan varrella ennen kuin saavumme
Edinburghin kaupunkiin, jossa teemme lyhyen kaupunkikierroksen ennen hotelliin majoittumista. Päivän aikana mahdollisuus omatoimiseen lounaaseen. Saavumme hoteliimme noin klo 18.
Omatoiminen illallinen.
Yöpyminen: Edinburgh
PÄIVÄ KUUSI: Aamiainen omatoimisesti. Tapaamme oppaamme hotellinvastaanotossa ja lähdemme kävelykierrokselle Edinburghin keskiaikaiseen vanhaan kaupunkiin. Kävelemme Royal
Mile -katua Edinburghin linnaan, vierailemme Skotlannin pääkirkossa St Gilesin katedraalissa ja
näemme muun muassa kuningattaren Edinburghin talon, Palace of Holyroodhousen, sekä Skotlannin ultramodernin parlamenttitalon. Päätämme päivän yhteisen ohjelman pubilounaalla, jonka jälkeen vierailla on mahdollisuus viettää iltapäivä omatoimisesti ja vaikka kiivetä Holyroodpuiston kukkuloille ja ihailla sieltä maisemia. Omatoiminen illallinen.
Yöpyminen: Edinburgh
PÄIVÄ SEITSEMÄN: Aamiainen omatoimisesti. Tänään, heti aamiaisen jälkeen, vierailemme Royal Yacht Britannia -aluksella. Tämä Leithin satamassa museoituna oleva alus kuului vuosikymmeniä kuninkaalliselle perheelle. Kuningatar teki useita matkoja aluksella ja muun
muassa Charles ja Diana viettivät häämatkansa aluksella. Vieraat tutustuvat laivaan suomenkielisen audio-oppaan (kuulokkeet) avulla. Vierailla on hieman omaa aikaa syödä lounasta tai tehdä
vaikkapa ostoksia sataman isossa ostoskeskuksessa ennen kuin siirrymme kaupungin eteläpuolelle Rosslyn Chapel -kirkkoon. Se tunnetaan vapaamuurariyhteyksistään sekä Tom Hanksin Da
Vinci Code -elokuvasta. (Huomaa että opas ei saa opastaa kirkossa). Saapuminen Edinburghin
hotelliin viimeistään klo 17. Omatoiminen illallinen.
Yöpyminen: Edinburgh
PÄIVÄ KAHDEKSAN: Bussi noutaa ryhmän hotellista, ja bussikuljetus Edinburghin lentokentälle kotimatkaa varten (ei opasta). Lento lähtee klo 09.50.
Hinta n. 2 200 euroa/hlö. Yhden hengen huonelisä n. 350 euroa.
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Äänekoski–Helsinki–Vantaa-lentoasema–Äänekoski
- Finnairin suora reittilento Helsinki–Edinburgh–Helsinki
- suomalaisen paikallisoppaan palvelut koko matkan ajan
- phjelman mukaiset kuljetukset
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella
- ohjelman mukaiset lounaat ja illalliset
- kaikki ohjelman mukaiset sisäänpääsymaksut ja lauttamaksut
- kaikki paikalliset verot ja palvelumaksut
Hinta edellyttää 25 lähtijää. Hinta-arvio eli hinta pitää tarkistaa, kun saamme vuoden 2017 hinnat. Yritin arvioida hintaa, mutta sain hinnan punnissa niin myös kurssi hieman vaikuttaa puoleen ja toiseen. Eli pidän oikeuden hinnan muutokseen.
RAIMO VUORISTO
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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 2016–2017
Pohjolainen Hannu, Laukaa
Tolvanen Raija, Jyväskylä
Alhonniemi Tero, Jämsä
Vuoristo Raimo, 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
JÄSENASIAT:
Tuula Hytönen,
tuula.hytonen@tilitoimistoparantainen.fi

KIEHINEN
-TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 102 – 1/2016
PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä

Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Puranen Juhani,Viitasaari
Alhonniemi Tuula, Jämsä
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Vaahtila Hannele, Jyväskylä
Hokkanen Senja, Äänekoski
Rautiainen Marja, Äänekoski
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
Huom! Kiehiskiepin vuokraa maksettaessa uusi viitenumero: 52870. Käytä tätä
jatkossa aina, kun maksat Kiepin vuokran!
Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Facebook-ryhmä:
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS
puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille tai suoraan
lehden tekijälle:
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy toukokuussa 2016.
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 8.5.2016.
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Asiantuntijan avulla
saat selvää säästöä!
Tilitoimisto Luotola Oy
Kisakatu 4, Suolahti, P. (014) 41 444 00

www.tilitsto.fi

Kohti keväthankia!

