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Nyt kutsuu Tiibet! Nyt kutsuu Tiibet! 
Potala Palacessa on tyyliä
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KESÄ on tullut jo Suomeen, luonto on herännyt 
ja ihmiset touhuavat omissa puutarhoissaan ja 
pihoissa, Kiehiset siinä mukana. Olen edelleen täällä 
kiinassaja täällä on ollut kesä jo pidemmän aikaa. 
Viljan puinti alkaa ensiviikolla (viikko 21), joten 
hieman edellä ollaan. Olen jutellut täällä paikallisten 
ihmisten kanssa ja heille on todella vierasta tällainen 
”Kiehistouhu”, että lähdetään jonnekin kävelemään 
ja hikoilemaan vapaaehtoisesti. Aika menee ihmi-
sillä työn touhuissa, suurella osalla on töitä myös 
lauantaina ja vapaata on vain pari kertaa vuodessa. 
Pienten putiikkien pitäjät pitävät puotinsa kiinni 
vain kahtena tai kolmena päivänä vuodessa. Meillä 
Suomessa on kuulemma lama, täällä on monella 
ihmisellä paljon huonommat oltavat kuin kellään 
Suomessa, olkaamme siis onnellisia. 

KEVÄÄN reissuilla on ollut meitäkin mukana, tar-
jontaa ei omilla matkoilla juuri ole ollut. Matkojakin 
tehtäisiin jos halukkaita olisi riittävästi, ilmoittautu-
kaa mahdollisimman ajoissa meidän matkoille, ettei 
tarvitse perua niitä. Viimeisin matka, joka piti perua 
oli Kizin saarelle, Karjalaan.

ILMOITTAUTUKAA nyt Kiehiskihhaukseen ja 
ruskaretkelle, sekä Hessun vaellukselle. Lehdestä 
löydät toisaalla puhelinnumerot.

NYT tässä lehdessä on hieman ensimmäistä tietoa 
uudesta ”pitkästämatkasta”. Se olisi tarkoitus to-
teuttaa kesällä 2012 (mahdollisesti toukokuussa) Tii-
bettiin. Tämä tietysti jos meitä on porukka lähdössä 
Samalla tutustutaan hieman Kiinaan muutenkin 
Shanghai, Xian ja Peging. Hinta tulee olemaan mah-
dollisesti n. 3500€:n paikkeilla. Lehdessä toisaalla 
on tarkempi ohjelma.

VALITAN vielä kerran sitä, etten voi osallistua 
Kiehistouhuihin kunnolla.

Terveiset Kiinasta

Raimo Vuoristo

PS. Olen Suomessa lähes koko kesäkuun

Namtso-järvellä kuvattu jakki kutsuu kie-
hisiä Tiibetiin. Seuraavaa kaukomatkaa 
kaavaillaan näihin maisemiin kevätpuo-
lella vuotta 2012. Kuvat Raimo Vuoristo

Hyvää kesää
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Kaamoshiihto  Äkäslompo-
lossa 2009 / 2010  

Matkamme oli 15. kerta Ylläs Kieppiin 
Tikkisen Eskon  lomakohteeseen. 

Ilmoittautuneita oli mukavasti, toki peruuntu-
misiakin oli, sairastumisia ja tapaturma, onneksi 
säilyivät hengissä. 

Lähtöä valmistelin laittamalla kuljettajallemme 
Sinivuoren Juhalle  sovitun aikataulun ja kuka 
lähtee mistäkin -luettelon. Kun lähtöaamu oli 
edennyt aikataulun mukaan Jyväskylään soitin 
Juhalle

että ollaanko kuinka aikataulussa, sain vastauk-
sen että kaikki pelaa  sovitun listan mukaisesti. 
Odottelimme Äänekoskella, josta pääsimme 
jatkamaan Viitasaarelle, josta kyytiimme nousi-
vat viimeiset kyytiläiset. Viitasaarella pidimme 
ensimmäisen tauon bussimme oli jo ollut yli 
kaksi tuntia liikenteessa.

Pystyimme tiivistämään ajoaikataulua, koska 
meillä oli kaksi kuskia ajamassa, Niemen Janne 
ajoi osaltaan. Toki pysähdyimme matkalaisten 
ruokatasapainon ja bussin tankkauksen takia. 
Meillä oli tiedossa, että kun soitamme kaksi 
tuntia aikaisemmin kun olemme perillä meillä, 
on ruoka odottamassa.

Näin matkamme edetessä esittäydyimme 
toisillemme, sekä jaoin majoitusesityslistan 
joka meni läpi pienellä korjauksella. Myöskin 
ruokailuun oli kokeilu edelliseltä vuodelta 
järjestelmä jossa saimme tutustua kaikkiin mu-
kana oleviin henkilöihin. Bussissa meitä oli 31 
henkilöä. Vaasan ja Kokkolan seudulta olivat jo 
tulleet kahta päivää aikaisemmin Kieppin joten 
yhteispäälukumme oli 34 henkilöä. 

Aiemmin tulleet olivat vastassa Eskon kanssa 
kun kurvasimme Kiepin pihaan ja toivottivat 
meidät tervetulleiksi viikoksi hiihtelemään Yl-
läksen maisemiin. Olimme jo autossa suunnitel-
leet minkälaisen matkan aamulla hiihtelemme, 
monella olivat hiihtokilometrit melko vähihäi-
set, joten päätimme mennä alamäkivoittoiselle 
lenkille, jossa kuitenkin tulisi matkaa päälle 20 

km, sen hiihdon teimme melkoisen isolla poru-
kalla.  Sen jäkeen matkatavoitteent muuttuivat 
ja porukat pienenivät koska matkat pitentyivät 
ja kaikki emme hiihtele samaan tahtiin: osalle 
alkoi tulla päälle 40 km lenkkejä. Kun kyselin 
heiltä paljonko aikovat viikon aikana hiihdel-
lä, arvelivat jos keli sallii noin päälle 300 km. 
Säätila oli suosiollinen, viikon pakkas raja 
pysytteli miinus 12-21 celsiuksen välillä - olim-
me Suomen lauhimmalla alueella, muun maan 
pakkaslukemat olivat -20 ja -30. 

Oli helppo valita hiihtoreitit, kun lumentulokaan 
ei pahemmin kiusannut ja ne ladut pysyivät 
auki, mitkä oli ajettu. Kaikkia reittejähän eivät 
aja keskitalvella.

Aurinkokin näyttäytyi, olisi vaan pitänyt nousta 
tunturiin ihmettelemään sitä. Kokemus ratkaisi, 
ettei lähdetty kiipeämään sinne ylös, olisi tullut 
hiki, alastullessa olisi sitten alkanut paleltaa. 
Laskettelijat näyttivät kuvia joten uskoimme sen 
siellä paistaneen.

Laskettelijoita oli meidänkin porukassa, kävivät 
monena päivänä mutkamäessä. Kun  hiihtelim-
me iltapäivästä kämpille, näimme hiihtohissien 
väen paljouden. Joku koiranleuka nauroikin, että 
melkein joka koukussa on syötti. 

Emme vierailleet nähtävyyksiä katselemassa, 
koska kelit suosi olla suksilla. Uutta vuotta toki 
otimme monellakin tapaan vastaan, oli kirkossa 
konsetti, Ylläshotellissa tanssia ja kuutamoillan 
salliessa Kotamajalla asti kävi hiihtäjiä paista-
massa makkarat. Räiskyi illan mittaan rakette-
jakin, kiivain tulitus oli sitten klo 24.00 vuoden 
vaihtuessa. 

Rauhallisin hiihtopäivä olikin sitten edessä ”val-
vomisen” takia. Aika monelle tulikin kilometre-
jä ne toivotut lukemat. Tässä Kaamoshiihdossa 
on ollut yksi semmoinen takaraja, että loppiai-
seksi olisi päästävä Keski-Suomeen. Porukassa 
on ollut hiihtäjiä mukana jotka ovat hiihtäneet 
Maakuntaviestissä, edustaen omaa kuntaansa, 
nytkin tiesin että kahdella hiihtäjättärellä oli 
edustus.  

Joke Lehtonen
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TAPAHTUMIA, MATKOJA ...                                                

PERHELEIRI Kiepissä 6.-
13. 6. 2010
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Jouko Lehtonen puh  
0405007456

ERÄMESSUT Riihimäellä 
10.-13. 6. 2010

KIHAUS / TALKOOT Kie-
pissä  4.-8. 8. 2010 Ilmoittau-
miset  Hannu Pohjolainen 
puh    0503555052 ja Jouko 
Lehtonen  puh  0405007456

RUSKAMATKAT  viikoilla 
37 ja  38
Yksi matkoista tehdään Kiep-
piin, josta teemme vaelluksen 
Hetta-Pallas 21.-23.9.  yöpy-
miset varaustuvissa.
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set Hannu Pohjolainen puh 
0503555052 ja Jouko Lehto-
nen puh 0405007456
Raija ilmoitta omasta matkas-
taan  ohessa erikseen.

Sääntömääräinen SYYSKO-
KOUS loka-marraskuussa

KAAMOSHIIHTO  Äkäs-
lompolossa vuodenvaihteessa  
2010-2011
Tiedustelut Ilmoittautumi-
nen  Jouko Lehtonen  puh 
0405007456

Vuoden 2010
menoja

KILPISJÄRVELLE RUSKARETKI 10. - 18.9.

Opastetut päiväretket (Juhani) ja 4 päivän vaellus 
Kilpis-Kuohkima-Gappo-Singaladen (Kahlevi). 
Haltinmaan mukavassa hoidossa ph. ja vaelteli-
jat lisäksi tunturitupien tahi teltan - tuoksuissa. 
Jämsän-Jyväskylän-Äänekosken seudulta mukaan 
tulevilta hinta 495 €.
Päiväretkeilijöille tarjolla Tromssan retki, ja koko 
poppoolle tutustuminen Biologiselle asemalle.

Kahleville ilmoittautumiset mahdollisimman pian p. 
050-5446033 tai s-posti: stoy@suomi24.fi .

Niin kaikilla on mukavaa - ois jospa näkisin sinut 
mukana!

RAJA-JOOSEPIN RUSKAA

Vaellus Saariselän maastossa Raja-Joosepista elo-
syyskuun vaihteessa. Yhteys Raija Tolvanen, puh. 
040-7284515 tai raija.tolvanen@kolumbus.fi .
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Uusi pitkämatka 21 päivää

Kiina ja Lhasa – Namco 
– Xigaze – Sayga - Everest 

Päivät 1-3 Junalla  Shanghaista -Lhasaan ( 
4-hendgen hytti pehmeillä vuoteilla ).
Juna lähtee Shanghaista illalla ja jyskyttelee 
pitkin kiinan maaseutua. Maisemat vaihtuvat 
pikkuhiljaa: Kylät muuttavat ulkonäköänsä koko 
ajan. Lähdemme Shangahain lähes trooppisesta 
lämmöstä ja matkaamme Tiibetin ylängölle 
autiomaan kautta ja siellä on tundramaiset 
olosuhteet. Parhaimmillaan olemme 5400m:n 
korkeudessa. Junan vaunuun saamme hapetet-
tua ilmaa, ja jos tulee vuoristotaudin oireita voi 
myös saada maskin jolla voi hengittää happea. 
Olemme kulkeneet junalla 4300 km ja ylittäneet 
kaksi aikavyöhytkettä. Koko Kiinassa on sama 
Pekingin aika, joten ilta tulee 2 tuntia myö-
hemmin kuin Shanghaissa. Saavumme Lhasaan 
kolmannen päivän iltana. Opas on vastassa ja 
antaa pyhän hada-kaulaliinan meille aseman 
ulkopuolella. Tämän jälkeen jälkeen menemme 
hotelliin yöpymään ja totuttelemaan korkeasta 
ilmasta. 
Yö ollaan Lhasassa.

Päivä 4 Lhasassa päivän kierros ja tutustumi-
nen nähtävyyksiin.
Aamupäivällä vierailemme korkeimmassa ole-
vassa palatsissa maailmassa, Potala Palace Pota-
la Palace oli joskus Dalai lamaan koti ja luostari. 
Se on myös politiikan ja uskonnon keskus Tiibe-
tissä.. Tutustumme moniin taideaarteisiin, jotka 
sisältävät veistoksia, kalkkimaalauksia, kultaisia 
patsaita ym. Iltapäivällä vierailemme Jokhang 
Luostarissa. Se on Buddhalaisuuden keskus 
Tiibetissä. Temppelin ympärillä on pieniä putiik-
keja ja katukauppiaita, jotka myyvä alkuperäistä 
Tiibetiläistä käsityötä. Aluetta 
kutsutaan Barkhorin. 
Yö ollaan Lhasassa.

Päivä 5 Lhasa- Namco-Lhasa.
Se on todella hiljainen alue jossa 

on villieläimiä heinikolla. Tulla vierailla kor-
keimmalla olevalla suolaesiintymällä maailmas-
sa, nimeltään Namco , Kuljemme läpi Nagen 
vuoren, saavumme Zhaxi Island’ille. Saapumi-
sen jälkeen, otamme valokuvia ja vierailemme 
paikallisten asukkaiden asumuksissa. (Jos haluat 
antaa lapsille jotain niin tuo omat makeiset, 
kynät, yms jos halua vierailla heidän teltassansa 
). Tutustumme kauniin ja puhdasvetisen järven 
nähtävyyksiin Lounaan jälkeen vierailemme 
Kiinan suurimmassa geotermisessä voimalaitok-
sessa Yangbajain alueella . Nautimme kuumissa 
lähteissä kylpemisestä joka, rentouttaa ja kylvyn 
jälkeen tulee hyvä olo. Sen jälkeen palaamme 
Lhasaan.  
Yö ollan Lhasassa.

Päivä 6 Lhasa-Yamdroktso-Gyangze-Xigaze
Sivuutamme tutka-aseman Kambalan-vuorella 
(ylitämme solan bussilla 4850m:n korkeudella) 
Jos on selkeä sää, näemme Yamdroktso järven 
jonka väri on syvä turkoosi. Yamdroktson saa-
puminen on yhtä mahtava kun sieltä lähteminen, 
sen jälkeen kun meidän täytyy ylittää 5045m 
Karola-sola. Ihailemme Nojin Kangtsang jääti-
kön kunnioitusta herättäviä jääpaasia   Gyangze 
on paikka jossa elokuva ”Punainen laakso” on 
kuvattu. Saavumme seuraavaksi Palkor Monas-
tery ja se on ainoa munkkiluostari jossa kolme 
uskontoa kohtaa toisensa, sekä lisäksi koulut, 
Gelag Koulu, Sagya Koulu ja Purdain koulu, 
Yö ollaan Xigazessa.

Päivä 7 Xigaze- Sagya- Lhatse-Tingri.
Aamiaisen jälkeen, ajamme Sagyaan maa-

kuntaan, vierailemme 
Sagya Monastery. Ja 
ihailemme Taiturillisia ja 
arvokkaita taideteoksia  
Sagya Monasteryissa ovat 

Tiibetin pikajuna
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maalaukset Tiibetin ja korkeakulttuu-
risesta jäänteestä  On historiallisen 
kulttuurisen esineiden suuria näyttelyä 
munkkiluostarissa, kuten nimittä-
miskirja Sagyaan Yuan Dynastyn, 
keskushallituksella, jadeveistoksia 
tauluja, kruunuja, rahoja, ja veistotai-
teita, uskovaisten esineitä ja posliineja. 
Yuan hallitsijasukuja yhtä hyvin kuin 
arvokkaita seinämaalauksia maalauk-
sia ym. Kierroksen jälkeen menemme 
Tingriin 
Yön olemme Tingrissä

Päivä 8 Tingri–Rongpu Monastery
Rongbo Monastery joka on rakennettu 
1899, rakentajana oli Lama Ngawang 
Tenzin Norbu, ja Nyingma Sect. Se on 
korkein munkkiluostari maailmassa 
katsoen sen maantieteellinen sijainti. 
Olemme jo todella korkealla ja joitakin 
saattaa vaivata vuoristotaudin oireet.
Yöpyminen Rongpu Monastery

Päivä 9 Rongpu Monastery- Everest 
Base Camp Xigaze.
Vierailemme korkeimmalla luonnon-
suojelualueella maailmassa. Qomo-
langma luonnonpuistossa. Menemme 
kohti Everesti Base Campiin ja tun-
nemme korkean ilmanalan ja näemme 
luonnonpoiston upean luonnon.. Matka 
Rongpu Monasteryista Everesti Base 
Campiin. on noin 8km.Sen jälkeen 
menemme takaisin Xigazeen.  
Yöpyminen Xigazessa.

Päivä 10  Xigaze-Lhasa 
Tashilhungpo Monastery : Rakennettu 
v.1447issä,  Tashilhungpo Luostari on  
eteläisellä rinteellä Xigazen kaupun-
giin laidalla Nyima vuoresta länteen. 
Munkkiluostari rakennettiin ensim-
mäisen Dalai Lama Genden Zhuban 
valvonnan alla Siitä lähtien, munkki-
luostari on ollut Panchen laman asunto 
Palaamme Lhasaan bussilla. Matkan 
varrella voimme nauttia Brahmaputra 
joen ja ääretön preerian suurenmoises-
ta rantamaisemasta

Yövymme Lhasassa.

Päivä 11  Lhasa Day Trip 
Vierailemme Tiibetin kansallismuseos-
sa, Ronbulinkassa ja Sera temppeleissä 
samalla voidaan ostaa matkamuistoja 
kotiin viemiseksi. Yöpyminen Lha-
sassa.

Päivä 12  Lhasa – Xian
Menenemme  Gonggar Lentokentälle 
josta lennämme Xi’an, Lentokentälle.

Tibetin matkaan sisältyy 
1. Ulkomaalaisen matkustuslupa. 
Tiibetiin
2. Lentomatkat jotka sisältää polttoai-
ne- lisämaksuja Lhasasta Xi’aniin. 
3. Loisto ja ykkös luokan hotelle-
ja oman kylpyammeen tai suihkun 
kanssa.
4. Kuljetukset bussilla Lhasan lähialu-
eella ja Toyota-4500 Everestin alueella
5. Ammattilaisia paikallisia 
oppaita.(puhuvat hyvää englantia)
6. Ohjelmassa mainittujen nähtävyyk-
sien sisäänpääsymaksut.
7. Maukas Tiibetiläinen ruoka (löytyy 
myös länsimaista)

Muu matkaohjelma
Päivä 1
Lennämme Finnairilla AY0057 
Helsingistä Shanghaihin. Lähtö illalla 
17.20 ja saapuminen Shanghaihin 7.10 
seuraavana aamuna.
Lentokentältä kyyti Maglev magneetti-
junalla kaupunkiin ja asemalta taksilla 
hotelliin, jossa saamme huoneet. 
Iltapäivällä tutustuminen Shanghain 
nähtävyyksiin
Päivä 2
Tutustumista kaupunkiin, kohtei-
na JuJuan Garden, Bund, Nannig 
Lu- kävelykatu. Metrolla Pudongin 
kaupunginosaan ja siellä Kiinan lähes 
korkeimpaan rakennukseen (501m)

Päivä 3
Tutustumme Jadebudha temppeliin ja Namtso-järven 

Kauppatiski      

Bakhor
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menemme ostoskeskukseen tuhlaamaan rahoja
Illalla lähdemme kohti Lhasaa Juna lähtee 20.20 
Shanghain asemalta

Päivät 4-16 olemme Tiibetissä

Päivä 16 saavumme Xian’niin
Vapaata tutustumista Xian’nin kaupunkiin

Päivä 17 Xian
Lähdemme kohti terracotta armeijan päämajaa. 
Tämä on Unecon maailmanperintölistalla oleva 
nähtävyys.

Päivä 18 Lento Xian Peging

Päivä 19 Peging
Vierailu Kiinan muurilla Silkkitehtaassa ja kuparie-
mali tehtaassa

Päivä 20 Peging
Vierailu Kielletyssä kaupungissa ja Tianmen-auki-
olla.
Iltapäivällä Taivaallinen temppeli

Päivä 21 Peging
Lento kotiin Peging-Helsinki

Muuta matkaan liittyvää.
Tarvitaan passi joka on voimassa puoli vuotta mat-
kan päättymisen jälkeen.
Viisumi Kiinaan (matkatoimisto hankkii)
Kuljemme suurkaupungeissa taksilla ja metrolla.
Hinta tulee olemaan mahdollisesti n. 3500€:n 
paikkeilla Tämä voi vaihdella RMB:n valuuttakurs-
sin mukaisesti, nyt on Kiinan raha kallista, kiitos 
Kreikan.
Minulta voi kysyä matkasta ja ilmoittautua alusta-
vasti raimo.vuoristo@kiehiset.fi 

RAIMO VUORISTO
 (Kiinan puh: 995338615996085132 hinta on 6snt/
min) 040 7500020

Matkan ajankohta on kesällä 2013

 jakkeja

  Bakhorissa
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KIEHISET TEETTÄÄ TAAS PAITOJA!

Mallit  ja hinnat: huppari 26 eur, gollege 23 eur ja t- paita 10 eur.
Värit harmaa, vihreä, musta ja viininpunainen.

Logossa nuotio, teksti Kiehinen: harmaassa mustalla, vihreässä, mustassa ja 
viininpunaisessa valkoisella.

Asut tilattavissa Haimakainen Heikki  puh 0466603484
Tilatut paidat saa syyskokouksessa 
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Rautatienkatu 52
44150 Äänekoski
p. 040 762 3911 

Avoinna arkisin 9-21 viikonloppuisin 15-19
www.aaneseudunkuntokeskus.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 7 e/vrk, nuorisojäsenet 
(alle 25-vuotta) ei maksua.
Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden 
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen 
aiheuttamastaan vahingosta!
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko 
Lehtonen. Yhteystiedot viereisellä 
sivulla.

Kiehis ten  KieppiKiehis ten  Kieppi
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 79   -   2/2010

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2010
Raimo Vuoristo Äänekoski
Tolvanen Raija  Jyväskylä
Lehtonen Jouko  Äänekoski 
Lahtinen Kirsti Äänekoski  
Pohjolainen Hannu  Laukaa
Hokkanen Senja Äänekoski 
Mieskonen Riitta Suolahti  

Alhonniemi Tero Jämsä 
Sinivuori Juha  Jämsä 
Rossi Ritva Jyväskylä
Hämäläinen Heikki Tikkakoski  
Esa Oksjärvi Jämsä
Varajäsenet Vaahtila Hannele, Tol-
vanen Liisa ja Lamberg Kaarina

PUHEENJOHTAJA:
Raimo Vuoristo, Metsäkatu 17,
44120 Äänekoski
puh. 040-750 0020
raimo.vuoristo@kiehiset.fi 

JÄSENASIAT:
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

SIHTEERI:
Jouko Lehtonen
Linnuntie 7, 44120 Äänekoski
puh. 040-500 7456
jouko.lehtonen@pp7.inet.fi 

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

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

Heikki Haimakainen puh. 046 6603484

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 /

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 syyskuussa 2010.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 10.9. 2010 mennessä



12  Kiehinen

Kiepin kurjet toivottavat hyvää kesää kiehisporukalle!
Ainakin Kihauksessa tai ruskaretkillä tavataan!


