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

Niin sanotun talven kuulumisia
Talvea alettiin odottamaan
syksyllä isojen odotusten
kanssa, mutta kuinkas kävikään. Luonto alkoi vaan
vihannoimaan ja kukat
kasvamaan. Kyllä siinä
ehti hyvin laittaa paikat
talvikuntoon ja suunnitella tulevia talvireissuja
ja tekemisiä. Hiihtokelejä
odotellessa ehti järjestellä
Kaamoshiihdon reissua,
varailla majapaikat ja kyydit
ja laatia aikataulut. Meitä
oli lähdössä kolmekymmentä innokasta hiihtäjää,
mukana oli vanhoja tuttuja
Pakkaspäivän viettoa Äkäslompolossa.
ja aivan uusia jäseniä. Näillä
leveysasteilla ei hiihtokeleistä päässyt kovinkaan moni hiihtokeleistä nauttimaan, joten odotukset olivat korkealla tulevaa
reissua silmälläpitäen.
Sitten koitti odotettu Kaamosmatka. Reissu alkoi, kun Rauno haki auton Jämsänkoskelta ja alkoi
keräämään reissulaisia kyytiin. Reitti kulki Jämsästä Petäjäveden kautta Jyväskylään ja sieltä
Äänekoskelle. Kun koko sakki oli kasassa, käännettiin auton nokka kohti Äkäslompoloa ja ”Eskon” Kieppiä. Perille saavuttiin kivassa pakkassäässä, ja luntakin oli onneksi ihan kivasti. Kaikille
katseltiin omat petipaikat ja käytiin taloksi. Ja olihan siellä perillä jo odottamassa Tommi Kalenius tyttöjen kanssa. Tommi oli keikalla Lompolossa ja oli kysellyt majoitusta. Koska meiltä oli
kolme petipaikkaa jäänyt peruutusten takia tyhjilleen, niin Esa minulta tiedusteli, voisiko Tommi
saada paikat. Näin kaikki olivat tyytyväisiä. Hiihtokelit vaihtelivat pikkupakkasista aina miinus
neljäänkymmeneen asteeseen, mutta hyvin saatiin talven hiihdot korkattua siinä viikon aikana,
kun kelit antoivat sen verran periksi. Aika kului hyvässä seurassa sekä Esko ja Tarjan hyvässä
pidossa, josta heille iso kiitos! Sitten koitti kotimatka Keski-Suomeen ja hiihtokelit jäivät myös
taakse. Täällä kelien odotus jatkui.
Nyt suunnitellaan vähän lopputalven juttuja sekä kevään Kiepin ja Kilpisjärven reissuja. Tässä kun
ollut eläkkeellä, niin ollut vähän kiirusta, kun ei osaa sanoa ei. Kesän touhuista ei vielä osaa sanoa
oikein mitään merkittävää, mutta kevätkokouksessa lisää kesäjutuista.
Hyvää kevättä sekä kesän odotusta!
Terveisin,
HANNU
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S I H T E E R I N T U R I N O I TA

Kevät lähestyy ja kesäkin taas saapuu
Taas on alkanut uusi Kiehis-vuosi. Olimme vuoden vaihtuessa hiihtelemässä Äkäslompolossa.
Nyt sattui mielenkiintoista hiihtokeliä viikolle. Oli pakkastakin riittävästi mutta enemmän oli
hiihtopäiviä kuitenkin. Seuraavana oli Kuutamohiihto Äänekoskella, siitä vähän enemmän juttua
ja kuvia tämän lehden sivulla 9.
Seuraavana vuorossa onkin kevätkokous. Kilpisjärven hiihtoviikolle tulikin sitten mukavasti
porukkaa. Nyt on lähtijöitä 27 ja jos haluat vielä mukaan, ota yhteyttä joutuin. Minulla on vielä
varauksessa neljä paikkaa. Uutena kevään matkoista on Kiehiskiepin kevättalkoot, joka on entisen
perheleirin tilalla. Erityisesti hyttyskammoisille aika on hieno, sillä silloin ei ole
vielä hyttysiä. Skotlantiin on vielä peruutusten takia runsaasti paikkoja jäljellä.
Pohjolan Matka markkinoi sitä myös omilla sivuillaan, joten nyt kiireesti varaamaan
paikkaa siitä.
Koitetaanpa saada joukolla lisää nuorempia kerhoomme. Laitetaan tavoitteeksi
jokaiselle nykyjäsenelle saada yksi nuori
jäsen kerhoomme. Me tarvitsemme piristysruiskeen, ettemme kokonaan ”akkaudu” ja ”ukkoudu”. Onhan meillä oma
hieno Kiehiskieppi ja hienot ulkoilumaastot siellä. Osa joukostamme on jo sen
verran iäkästä, että vaellusmatkat ovat
taaksejäänyttä elämää, mutta niitä on kiva
muistella kiikkustuolista. Tehkäämme siis
helpompia matkoja esimerkiksi linja-autolla. Siihenkin tarvitsemme lähtijöitä ja
ideoita minne mentäisiin.
Laitetaanpa tänne sitten vielä etsintäkuulutus. Etsimme uutta lehden toimittajaa.
Katariina on tehnyt lehteämme ansiokkaasti, mutta hän jää äitiyslomalle (onnea
siitä), joten hän ei pysty tekemään lehteä
toistaiseksi. Nyt siis, jos löytyisi halukas
henkilö, joka tarttuisi työn syrjään kiinni,
tervetuloa joukkoon. Ottakaapa yhteyttä
allekirjoittaneeseen.
Hauskaa kevättä kaikille toivottelee,
RAMI

Äkäslompolossa mitattiin ihan riittävästi pakkasta.
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LEHDEN TEKIJÄN LÄKSIÄISET

Erään reissun päätös
Tätä kirjoitusta varten kävin pikaisesti lukaisemassa oman esittelytekstini ensimmäisestä
tekemästäni Kiehis-lehdestä 2/2014. On tavallaan jotenkin lystikästä, että tuolloin minulla lähestyi samanlainen elämäntapahtuma kuin nytkin: tehdessäni ihkaensimmäistä Kiehistäni odotin
esikoistani; nyt taittaessani viimeistä Kiehistäni odotan toista lastani, jonka laskettu aika on 10.5.
Tällä kertaa lapsen syntyminen tarkoittaakin, että joudun jättämään hyvästit teille Kiehisille.
Päätös ei suinkaan ollut helppo, sillä lehteä on ollut mukava tehdä. Nykyisessä elämäntilanteessani
yhtälö, jossa yritän yhdistää perhe-elämää, täysipäiväistä opiskelua ja osa-aikaisia töitä, on kuitenkin osoittautunut liian haasteelliseksi. En usko, että vielä toisen lapsen syntyessä pystyn enää sitoutumaan Kiehis-lehden tekemiseen.
Juuri niistä kuuluisista ruuhkavuosista johtuen myös omat eräreissut ovat rajoittuneet viime vuosina lähinnä Säynätsalon rannoille. Talvisin käyn kävelyillä Päijänteen jäällä, kesäisin olemme tehneet koko perheen kanssa veneretkiä lähisaarten nuotiopaikoille ja olenpahan joskus onnistunut
keskenäni eksymäänkin Muuratsalon metsiin. Ehkä ihan hyvä, etten ole lähtenyt sen kauemmaksi
samoilemaan.
Koen kuitenkin viime vuosina tehneeni myös toisenlaisia eräretkiä, nimittäin Kiehis-lehden juttujen kautta. Ette uskokaan, miten monella Lapin-matkallanne ja ulkomaan reissullanne olen ollut salamatkustajana ainakin ajatuksissani, kun olen lukenut tekstejänne ja katsellut kuvianne taittohommien lomassa. Kiitos siis myös näistä ”virtuaalimatkoista”, joille olen päässyt mukaan.
Kiitos viime
vuosista, ja paljon
antoisia reissuja
kaikille Kiehisille
tuleviksikin vuosiksi!

Ruuhkavuodet
ovat rajoittaneet
allekirjoittaneen
“eräreissut”
Säynätsalon
rannoille. Kuva
Päijänteen jäältä
tältä talvelta.
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TA P A H T U M A K A L E N T E R I

Vuoden 2017 tapahtumia
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
11.4.2017
Jyväskylän leirintäalue Metsäranta

tAurinkohiihto Kilpisjärvellä 22.–29.4.2017.
tKevään kunnostustalkoot/ hauskanpitoa

hannupohjolainen@luukku.com, 050 3555052
raimo.vuoristo@gmail.com, 040 7500020

tSkotlannin kiertomatka ja Edinburgh 4.–

13.7.2017. Reissusta pitempi juttu Kiehisessä
4/2017.

tOmatoimisia vaelluksia ja matkoja Lappiin
kesällä.

tKihhaus Kiepissä 2.–6.8.2017.

Kiehis-Kiepissä viikolla 27, eli 3.–11.6.2017.
Aika on sama kuin entisellä perheleirillä.
Kuljemme paikalle omilla autoilla ja oman aikataulun mukaisesti.

tRuskavaellukset viikolla 37 ja 38, paikat

Ilmoittele lähdöstäsi sähköpostilla tai tekstiviestillä Hannulle tai Raimolle:

tKaamosmatka Äkäslompoloon 30.12.2017–

avoimet.

tSyyskokous loka–marraskuussa.
6.1.2018.

Kuinka Kukasjärvelle pääsee
Monet uudet Kiehiset ovat kysyneet neuvoa siitä, miten Kieppiin mennään, eli ajo-ohjetta.
Kieppiin on kaksi reittiä, talvi- ja kesäreitti, mutta aloitetaan perusjutusta. Olen monesti mennyt Kieppiin Kittilän kautta. Sieltä lähdetään Ylläksen tietä ja saavutaan Tiurajärven risteykseen
ja sitä tietä pitkin kohti Pyhäjärveä. Sitä tietä kunnes tulee Pyhäjärven viitta (kartta, kesäreitti).
Talvireitti taas lähtee Tulivuoripuiston kodalta. Myös Kolarista päästään
kahta reittiä, Ylläsjärven kautta,
kuten edellä ja Äkäslompolon kautta.
Kesäreitti kulkee kosteikon kautta hyvää pitkospuureittiä pitkin. Reitti on
opastettu punaisin merkein. Polulta
ei pitäisi eksyä. Matkaa tulee noin
kolme kilometriä. Talvella hiihtolatu kulkee suoalueen (Kukasvuoma)
kautta Kieppiin. Sitä ei voi kulkea
kesällä. Yleensä Pyhäjärvelle aurataan
tie keväällä maaliskuun aikana, jolloin sieltä pääsee hiihtäen Kieppiin.
RAMI
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Muistoja ensimmäisestä
M
inä olen jo
melko vanha
gubbe, niitä
joidenkin paheksumia ”suuria ikäluokkia”, vaan mieli on
vielä nuori kuitenkin. Maailmahan oli
vuonna 1964 aika
paljon, paljon erilaista kuin tänä päivänä,
varsinkin syrjäkylillä
kasvaneille nuorille:
televisio teki vasta
tuloaan, ei ollut tavallisilla ”kansalaisilla”
autoja, millä olisi
päässyt ”mualimaa
kahtomaan”, kylällä
oli yksi puhelin,
toisille kilometrien
päässä, jne… Niinpä
maailman tuntemus
oli paljon suppeampaa kuin ihmisillä
nykyään.
Rahaa ei saanut
Kelasta eikä juuri kotoakaan, jos
ei mennyt töihin.
Sitä ei kerta kaikkiaan taskussa ollut. Kotiseudulla
oli huonosti töitä.
Perheelliset pääsivät
tiukan seulan jälkeen
”risusavottaan”, poikamiehiä laitettiin
”lapiolinjalle” etelän
tietyömailla. Työttömyyskorvauksia ei
silloin ollut. Meiltä
päin lähdettiin paljon
metsätöihin Kainuu-

6 Kiehinen

seen sekä Lapin suuntaan ja Ruotsiin
meni vielä suurempi
osa.

Sitten asiaan. Kerronpa meidän kahden maalaispojan
elämämme ensimmäisestä Lapin- ja
ulkomaan reissusta.
Päätettiin lähteä
vihreää kultaa vuolemaan Lapin savotoilta elokuussa
1964. Kärsämäeltä
lähdettiin, linja-autolla ensin, Oulaisiin.
Siitä junalla Kemiin,
josta mentiin ”lättähatulla” Tornioon
ihan yhden yön turistiretkelle. Otettiin
matkustajakodista
huone yöpymistä
varten. Siinä kaupunkia katsellessa
tuli mieleen, että jos
piipahdettaisiin tuolla ulkomailla, kun
näin lähellä ollaan
Haaparantaa. Kaveria vähän arvelutti,
että jos ne rajalla
laskee meidän rahat
ja muuta hankalaa sellaista. Veijolla
taisi olla tästä asiasta
vähän vanhentuneenpuoleiset tiedot,
mutta minä olin sitä
mieltä, että laskekoot
vain mutta nyt siitä
huolimatta mennään.
Rajan yli mentiin,

eikä rahan laskijoita
edes näkynyt mailla
eikä halmeilla. Ilta
oli, kaupat eivät olleet
auki illalla myöhäisellä siihen aikaan,
joten istuttiin jonkun
hotellin seinustalla
puoli tuntia reilun
tupakinpolttamisen
ajan ja palattiin takaisin Tornioon. Ensimmäinen ulkomaan
matka oli tehty. Se
oli myös minun osaltani halvin koskaan
tekemäni ulkomaan
matka, rahaa ei mennyt markkaakaan.

Seuraavana aamuna
matkustettiin taas
lättähatulla takaisin
Kemiin, jossa käytiin
työnvälityksessä.
Töitä olisi ollut Ranualla, mutta olin sitä
mieltä, että se on liian
etelää. Niin sitä siirryttiin taas junalla
Rovaniemelle ja oltiin
taas matkustajakodissa yötä. Aamulla
mentiin sitten työnvälitykseen, jossa
oli pohjoisemman
Lapin kartta seinällä.
Kartassa oli erivärisiä
nuppineuloja, joista
näki, minkälaista
työtä missäkin paikassa oli tarjolla.
Punainen neula oli
sellainen, missä tarvittiin ”pöllinteki-

jöitä”. Sanoin heti
kaverille, että sinne
mennään, mikä on
kaikkein kauimpana
pohjoisessa. Neuloja
oli useampia. Pohjoisin sijaitsi Savukoskelta itään, parikymmentä kilometriä,
Pyhäjoki-alueella.
Ei muuta kuin sitten sahat ja kirveet ja
muut romppeet taas
lättähattuun ja matka
jatkui Kemijärvelle.
Kemijärven asemalla
oli päivystämässä
muutamia tummatukkaisia miehiä, joilla oli mustat housut
ja nahkatakit päällä.
Meitä he kuulustelivat hyvin tarkkaan,
mitä miehiä, mihin
matkalla, onko hyvä
moottorisaha ynnä
muuta sellaista. Arvelivat varmaan, että
hulluja nuoria miehiä, kun korpeen ja
töihin menevät.

Matka jatkui linjaautolla Pelkosenniemen kautta Savukoskelle ja siitä taksilla
metsäkämpälle, jota
nimitettiin parrukämpäksi. Kämpässä
oli tilaa neljällekymmenelle miehelle. Oli kaksi
emäntää, jotka laittoivat ruuan. Ruoka oli
halpaa, piti vain liit-

Lapin-matkasta
Jorma Anttila napapiirin seutuvilla tienristeyksessä paluumatkalla
Kemijärveltä Savukosken savotalta Kuusamoon. Matka taitettiin
postiautolla. Kravattikin on kaulassa, niin kuin herrasmiehellä
ainakin, tosin kuminauhalla ja kestosolmulla varustettuna.

tyä ruokaporukkaan.
Se maksoi vain sen,
mitä ruokatarpeet
olivat kaupassa maksaneet. Emännän palkan maksoi Kemi Oy.
Kämpän seinustoilla
oli yhtenäiset laverit,

joissa oli patjan verran tilaa per lurjus,
eli maattiin ”siskonpedissä”. Pahaksi onneksi kämppä oli niin
täysi, ettei siinä ollut
kuin yksi vapaa paikka. Veijo meni siihen,

ja minä jäin näppejäni nuolemaan. Oli
kumminkin kaksi
armeliasta miestä,
jotka järjestivät väliinsä sen verran tilaa,
että pystyin siinä juuri ja juuri kyljellään

makaamaan. Se oli
kanssa yksi niitä pisimmän tuntuisia öitä,
mitä elämäni varrella
olen viettänyt. Vuorotellen vierustoverit
unissaan ruttasivat
minua kyynärpäillään
ja jaloillaan. Mieli
teki siitä välistä lähteä
mutta arkana kokemattomana poikana
en uskaltanut häiritä
muuta seurakuntaa.
Väkisinkin siinä yön
kuluessa kypsyi ajatus, että tämä on kyllä
ainoa yö, kun näissä
palkisissa vietän.
Aamulla esitin kaverille, että eiköhän oteta nyssäkät ja häivytä
näistä maisemista.
Veijo ei ollut oikein
innostunut, kun oli
yönsä paremmin nukkunut. Hän oli myös
himokortinpelaaja,
kun pelattiin rahasta,
ja oli huomannut, että
sitä kämpällä myös
pelattiin. Siinä kun
neuvoteltiin, niin
yksi kämpän asukas
sivussa kuuli, mitä
keskustelu koski.
Niinpä hän kertoi, että
hänellä olisi joutilas
Sopu-teltta, josta hän
oli valmis luopumaan
kahdenkymmenen
markan hinnasta.
Kaupat tehtiin. Kun
työnjohtaja vei meitä
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tulevalle palstalle,
meillä oli muitten kamojen lisäksi majoittumista varten myös
teltta, joka pystytettiin minulle annetun
palstan reunaan. Olipahan etuna ainakin
lyhyt työmatka.
Mutta ruuan hankkiminen sitten olikin
luku sinänsä. Savotan kauppa, jota
piti sukunimeltään
Pyhäjärvi-niminen
mies, oli 6–7 kilometrin päässä. Siellä
joutui käymään
pari kertaa viikossa
kävelemällä. Siinä
sitä tuli Lapin-vaellusta ihan itsekseen
sivutuotteena muun
liikunnan lisäksi.
Metvurstia tuli niinä
viikkoina syötyä kai
enempi kuin siihen
mennessä olin syönyt
yhteensä. Päivällä
kun oli vielä siihen
aikaan melko lämmintä, niin piti ostaa
sellaista, mikä paremmin säilyy. Teltasta
20–30 metrin päästä
alkoi hillasuo, jossa
oli runsaasti marjoja.
Sieltä sitten sai syödä
jälkiruuan.
Kuusi- ja mäntypölleistä tehtiin kaksimetrisiä, ja ne kuorittiin puolipuhtaaksi
kappalehinnalla á 45
penniä. Se oli olevinaan etelän miehen
mielestä loistava hinta, vaan kokemus tuli
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opettamaan, että ei
se niin ”fantastinen”
taksa ollutkaan. Puut
olivat lyhyehköjä, ja
varsinkin tyvipöllin
kuori oli niin kuivaa,
että kirveellä piti osa
pois veistellä. Kyllä
sillä silti leivässä pysy.
Koivut sahattiin myös
kaksimetrisiksi mutta
ei kuorittu.
Ensimmäisenä
päivänä sitten valmisteltiin innoissaan
puutavaraa pitkälti
iltaan ja siinä kello
kymmenen maissa

oli jo muutama tunti
aika pimeää, niin jouduimme melkoisen
pimeässä etsimään
kiireellä jostain
nuotiopuita, että
pääsee äkkiä lämmittelemään. Seuraavana
yönä sama juttu. Paitsi sen verran oltiin
viisastuttu, että puut
olivat jo valmiina,
ettei tarvinnut kuin
sytyttää nuotio. Sitten
oli pakko jo funtsata
tilannetta, että eihän
se näin voi jatkua,
jotain on keksittävä.
Päätettiin sitten, että

“Kuusi- ja mäntypölleistä
tehtiin kaksimetrisiä
kappalehinnalla á 45
penniä. Se oli olevinaan
etelän miehen mielestä
loistava hinta.”
asetuttiin nukkumaan kaikessa rauhassa. Silloin oli ilma
vielä aika lämmintä,
mutta kun aurinko oli
laskenut, ilma viileni
nopeasti nollaan eikä
ollut makuupusseja ei ylimääräisiä
lämpimiä vaatteita.
Maattiin melkein
työvaatteissa, paita
päänalusena. Niinpä
sitä sitten herättiin
yht’äkkiä unesta hirmuiseen viluun. Siihen aikaan vuodesta

nukutaan päivällä,
tehdään töitä yöllä
ja keskiyö istutaan
tulilla. Se oli sitä
käytännön arkipäivän
eräelämää.
Parisen viikkoa sitä
lystiä kesti, sitten
siirryttiin kämppämajoitukseen. Kun
miehiä oli lähtenyt
pois, oli tullut tilaa.
Veijo siitä oli erittäin iloinen, kun
pääsi harrastamaan
kortinpeluuta. Työ-

matkahan siitä piteni,
mennen tullen oli
taivalta melkein viisi
kilometriä työpäivän
lisäksi. Olipa kuntokin sen seurauksena aika kova. Veijo
saattoi pelata korttia
vaikka koko yön,
jos sellainen kööri
oli koolla. Silloin
porukka meni saunaan pelaamaan, ettei
muu väki häiriintyisi.
Kaiket illat korttipeli
olikin pöydällä käynnissä. Siihen aikaan
olivat paperimarkat
käytössä ja kun samat
setelit pyörivät
viikosta toiseen pelissä, ne olivat niin
kuluneita, että hyvä
kun kasassa pysyivät.
Muutama viikko
siellä sitten oltiin,
kunnes palsta tuli
hakattua. Uutta ei
otettu ja sitten lähdettiin etelään päin
ja jatkettiin samoja
hommia Suomussalmella.
Siinä se oli meikäläisen ensimmäinen
Lapin-reissu. Olin
silloin 18-vuotias.
Lieneekö jäänyt
kytemään siitä tuo
Lapin-hulluus, kun
on tullut käytyä siellä
vuosien mittaan autolla, polkupyörällä
ja vaikka millä. Käsivarsi ja Lemmenjoki
ovat olleet aina ylitse
muiden.
JORMA ANTTILA

Kuvia Kuutamohiihdosta
Perinteinen Kuutamohiihto oli tänä vuonna viikkoa totuttua aikaisemmassa. Äänekosken Liikuntapuistoon oli taas kokoontunut joukko Kiehisiä pitämään yleisölle Kuutamohiihtoa. Hieno
ulkoilusää helli osallistujia ja illan hieno tähtitaivas loisti kaikille. Vanha kuu-ukko ei ollutkaan
paikalla, mutta se tiedettiin jo ennalta, vaan olihan nimi kuitenkin tapahtumalla. Innokkaita kävijöitä oli tälläkin kerralla vauvasta vaariin. Osallistujista kirjoitti nimensä listalle kaikkiaan 82. Kaikki eivät kerinneet kirjoitella nimeään. Arvoimme kaupungin lahjoittamia palkintoja, ja lapsille
oli ”joka arpa voittaa karkkipussin”. Oli kiva katsella lasten iloisia ilmeitä. Pulkkamäessä oli myös
säpinää ja vauhtia koko illan.
RAMI
Yläkuva:
Kuutamohiihdossa
oli myytävänä mm.
makkaraa ja kuumaa
mehua.

Vasen alakuva:
Sekä kodan nuotio että
Reeku ovat valmiina
makkaroita varten.

Oikea alakuva:
Kuutamohiihdon ehkä
nuorimpia osallistujia.
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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 2017–2018
Pohjolainen Hannu, Laukaa
Tolvanen Raija, Jyväskylä
Parantainen Airi, Äänekoski
Vuoristo Raimo, Äänekoski
Oksjärvi Esa, Jämsä
Hytönen Pirjo, Jyväskylä
Lamberg Kaarina, Jämsä
Rossi Ritva, Jyväskylä
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:
Helka Nieminen,
helka.nieminen@tilitoimistoparantainen.fi

KIEHINEN
-TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 106 – 1/2017
PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä

Mieskonen Riitta, Suolahti
Puranen Juhani, Viitasaari
Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Alhonniemi Tuula, Jämsä
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Leppänen Erkki, 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 sihteerille:
Raimo Vuoristo, Metsäkatu 17, 44120 Äänekoski,
raimo.vuoristo@gmail.com, 040 7500020.
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy touko–kesäkuussa 2017.
Aineiston toimitus viimeistään 15.5.2017.
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Kaikki matkat Pohjolan Matkasta!
Matkapalvelut ja tilausajot
luotettavasti ja laadukkaasti!
* tilausajot ammattitaidolla ympäri Suomea
ja maailmalle
* matkatoimistopalvelut ja matkapaketit
* ryhmämatkat toiveiden mukaan
Kauttamme myös majoitusvaraukset, juna-,
laiva- ja lentoliput sekä Venäjän viisumit.

WWW.POHJOLANMATKA.FI

MATKAT 0201 303 330 / matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi
BUSSIT 0201 303 329 / bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi
PAIKAN PÄÄLLÄ HUIPPUTARJOUKSET, JOITA ET MUUALTA TODELLAKAAN SAA!

HIIHTOLENKKI
ALKAA NISKASELTA!
Naisten hiihtopuku

Miesten hiihtopuku

179€

179€

RUKKA ROSE

Koskikeskus, Kauppakatu 11,
Äänekoski • 0207 189 800

niskanen.fi

RUKKA RUSTY

LILLSPORT Taro Thermo
hiihtohanskat (Valkoiset)

39,90

Kilpailukykyiset hinnat.
Parhaat kaupat
teet meillä!

