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PUHEEN-

JOHTAJAN

PALSTA

HYVÄÄ kesän alkua Kiehisten 
jäsenet! Tämä on toimintamme 
25-vuotislehti 2/2009

TERVEHDIN teitä ajankoh-
taisilla asioilla. Ollaan touko/
kesäkuun vaihteessa, jolloin 
lehtemme ilmestyy.

TAPAHTUMISTA perhelei-
ri menossa, kun koululaiset 
saaneet koulunsa päätökseen. 
Riennämme Kieppiin leireile-
mään ja retkeilemään. Saman-
aikaisesti ollaan suorittamassa 
päätökseen asiaa, jota olemme 
touhunneet parisen vuotta: 
Pitkospuuprojekti lähti kun-
nolla käyntiin 2008 puolella, 
kun oltiin selvitetty mökkiläi-
siltä mikä reitti olisi parhain 
Pyhäjärven parkista Pyhäpuron 
sillalle.

Alueen maanomistajilta, 
Metsähallitukselta ja Kittilän 
kunnalta, (käytän metsähalli-
tuksesta tätä nimikettä niillä 
asiassa on mukana kolme eri 
jaosta) on saatu lupa siirtää pit-
kospuu reitti kulkemaan uuteen 
kohtaan.

Syksyn aikana kuvioon tuli 
Helsingin Lapinkävijöistä 
mukaan Uljas Pernu. Saatin Kittilän sahalta 
hintatarjous tarvikkeista 200 metrin matkal-
le. Tässä tarjouksessa oli yksi huono kohta, 
puitten saatavuutta ei taattu talven kuluessa 
joten aloimme etsiä puita kyseiseen tarkoi-
tukseen.

Syyskokouksen aikoihin tuli esille, että 
puita saataisiin tarvittava määrä kahdelta 
Kiehisten jäseneltä. Kaupat lukkoon ja puita 

nurin, Alhonniemen Tero ja 
Mäkisen Enska  Jämsästä 
saivat tämän määrän ka-
saan. Puut ajatettiin Ruukin 
Pentin sahalle, jossa ne 
saivat pitkospuun näköisen 
muodon. Soitot Sinivuoren 
Juhalla ja Niemen Jannelle 
löytyisikö sieltä autoa tä-
mänkokoiselle puukasalle, 
ja auto löytyi puut saatiin 
Pyhäjärven parkkialueelle. 
Asioille meinasi tulla kiire, 
että saataisiin puut ajettua 
lumen aikaan uudelle 
reitille. Ajosta oltiin sovittu 
Lapissa viikolle 12, koska 
sillä viikolla Kourin Pekka 
ajoi alueen mökkiläisille 
niitten polttopuut. Kai-
kille toimenpiteille Uljas 
hankki metsähallitukselta 
luvat. Ostimme lisäksi 
Kittilän sahalta 50 metriä 
pitkospuuta ja 50 metriä 
aluspuuta, joten saisim-
me tehdä pienen matkan 
uutta reittiä kosteikon ylitse 
Kukasjärven eteläpäästä. 
Asia otetaan puheeksi kun 
maanomistajat ja mökkien 
edustajat pitävät paikan-
päällä katselmuksen 29.5. 
2009 ehdotetulla reitillä. 
Tällä hetkellä työryhmiä 
tulossa kolmelta mökiltä. 
Kustannuksista sen verran 
tietoa , kaikki maksut saatu 
ja hoidettu pois, sekä jaettu 
maksut mökkiläisille.

Kittilän kunta maksoi omalla päätoksellään 
800 euroa ja lapinkäviyhdistykset kukin 
685.48 euroa.

Kevätterveisin

Joke

Kiehisten jäsentiedote 
ilmestyi lehden muodossa 
ensi kertaa vuonna 1989
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Kiehisten ”superviikonloppu”
25-vuotisjuhla sekä Kihaus/talkoot Kiepissä 5.8.-9.8. 2009

Kiehisten 25-vuotisjuhlatatapahtumaan yhdistyy sekä Kihaus että talkoot elokuussa. 
Tapahtuma on ainoa jossa juhlimme ” pienimuotoisesti” 25. toimintavuottamme.
Olemme varanneet omien lisäksi majoituspaikkoja helsinkiläisiltä, ja lisäksi on telttama-
joitus, jossa on otettava huomioon mahdolliset kylmät kelit, vaatetus sen mukainen. 

Hallitus perusti työryhmän pohtimaan juhlaa, siihen tulivat Raija Tolvanen, Hannu 
Pohjolainen, Mirja Lehtonen ja Jouko Lehtonen sekä tarvittaessa asintuntijoita.Sa-
massa kokouksessa keskusteltiin että mitään isompia töitä ei silloin tehdä (toki nurmikko 
ajetaan ja jotain pientä). Käymme katsastamassa hillasuot ja ehkä teemme pinimuotoisia 
retkiä. Painopiste suuntautuu sitten Kihauksen puolelle.

Lähdemme Keskiviikkona 5.8. ja paluu sunnuntaina aamunlla 9.8. Pyhäjärven parkista.
Matka-aikataulumme Jämsan matkahuolto klo 18.00, Jyväskylä Tilausajolaituri 18.45, 

Äänekoski Matkahuolto 19.30. Myöskin matkan varrelta pääsee kyytiin (sovitaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä!)

Ilmoittautumiset: Hannu Pohjolainen puh 0503555052 ja Jouko Lehtonen puh 
0405007456

Kiehiskirjat 
Edesmennyt Mauri Maahi kokosi  Kie-
histen lehtiä ja teetti niistä kirjoja. Yksiin 
kansiin kertyi lehtiä ensimmäisestä eli 1.2. 
1989 ilmestyneestä alkaen.

Lehteä tehtiin silloin alkuvuosina kolmes-
ti vuodessa, 1995 lähtien lisättiin ilmesty-
miskerrat neljään, mikä on osoittautunut 
hyväksi määräksi tähän saakka.

Kirjoissa ovat kaikki ilmestyneet lehdet 
vuoteen numeroon 62 eli vuoden 2005 
loppuun. Tämä vuosi on sillain merkittävä, 
että silloin valmistui viimeiset rakennukset 
Kieppiin: kesäkeittiö sekä saunan yhtey-
teen laajennusosa,  puuliiteri ja WC, jolloin 
rakennustarve rauhoittui toistaiseksi.

Näistä kirjoista paljastuu se mahtava 

talkoohenki millä on saatu Kiehiset ja 
Kieppi tämän päivän loistavaan matkailua  
mahdollistavaan muotoon. Kun lehtiä tulee 
tarpeellinen määrä, kirjoja teetetään lisää. 
Kirja sisältää

neljän vuoden lehdet, joten odotellaan 
sen aikaa, että saadaan kahden tai kolmen 
kirjan lehdet kasaan ja 

sitten jatkamme Maurin aloittamaa hyvää 
ideaa lehtien taltioimista tuleville sukupol-
ville.

Kirjoja on kolme kappaletta. Ne ovat nyt 
Äänekoskella Lehtosen Joukolla.
Työryhmä (Raija Tolvanen, Raimo Vuoris-
to ja Jouko Lehtonen) kokoaa 25-vuotiaas-
ta Kiehisestä juttua, jota tarjotaan alueen 
lehtiin.

2009
Kiehiset
25 vuotta
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TAPAHTUMIA, MATKOJA, KOMMENTTEJA...                             

Kiehisten
toimintaa

kesä-syksy-talvi
2009-2010

- Pyöräillen Eestiin asiasta 
tiedottaa ohessa Eeva-Liisa 

Koistinen

- Kiehiset 25 vuotta -tapah-
tuma ja talkoot/Kihaus 5.8. 

- 9.8. 2009 tarkemmin ohessa.
Tiedustelut Ilmoittatumi-

nen Hanno Pohjolainen puh 
0503555052 ja

Jouko Lehtonen puh 
0405007456

- Ruskaretki viikolla 38 
Saariselkä Kiilopää tarkem-
min ohessa. Tiedustelut ja  

ilmoittautuminen Raija Tol-
vanen 0407284515 ja Jouko 

Lehtonen 0405007456

- Syyskokous tiedotetaan 
Kiehisessä 3/2009

- Matka Peruun marras-
kuussa tarkemmim ohessa.  
Tiedustelut ja ilmoittautu-
minen Raija Tolvanen puh 

0407284515

- Kaamosmatka Äkäslompo-
loon 28.12. 2009-4.1. 2010. 
Tiedustalut Jouko Lehtonen 

puh 0405007456

PERUN MATKAN SUUNNITTELU EDISTYY

Lapinkävijäyhdistys Kiehiset tekee marraskuussa 2009 mie-
lenkiintoisen matkan Peruun. Matkan aika on 12.11. - 28.11. 
Matkalle on varattu 16 paikkaa ja peruutusten vuoksi nyt on 
kaksi paikkaa vielä vapaana. Lennot kumpaankin suuntaan 
tehdään Amsterdamin kautta KLM:n koneilla.

Ohjelma on valmistunut jo varsin pitkälle ja siitä saa tar-
kempia tietoja Raija Tolvaselta. Vietämme aikaa Limassa, 
lennämme Arequipaan, matkaamme Colcan solassa, vie-
railemme Titicaca-järvellä. Punosta siirrymme Cuzcoon, 
josta sitten teemme neljän päivän vaelluksen Machu. 
Picchulle. Vaelluksen jälkeen palaamme Cuzcoon, josta 
lennämme Limaan. Ohjelma on monipuolinen ja hyvin 
mielenkiintoinen. Matkalla saa hyvän katsauksen Perun 
historiaan ja nykyisiin oloihin.

Matkan hinta on 3995 euroa. Polttoaineverojen muu-
tokset voivat vielä hieman muuttaa hintaa puoleen tai 
toiseen. Hinta sisältää lennot, majoitukset, vaelluksen 
kaikkine tarpeineen, maan sisäiset kuljetukset, pääsyliput 
ja suurimman osan aterioista. 

Matkalle mahtuu tätä kirjoittaessani vielä kaksi henkilöä 
mukaan. Jos olet kiinnostunut matkasta tarkemmin, niin 
ota yhteyttä. Lähetän sitten tarkemman ohjelman ja muuta 
tietoa matkasta.

Matkaterveisin Raija Tolvanen 040-7284515

RUSKARETKI KILPISJÄRVELLE 4.-12.09.09

Majoitus Haltinmaalla ja Siiri Vasaran luxusmökeissä, aa-
miainen ja päivällinen Haltinmaalla. Opastetut päiväretket, 

yksi retki Norjan komeuksiin, tilausajokyyti.
Hinta Helsingistä -Tampereelta 495 ja Jämsän - Jkylän 

– Äken seutuvilta 470.
Ilmoitt. Kalevi

p. 0505446033 tai email: stoy@suomi24.fi 

Varraa nopeasti paikkoja jälhellä vain 10.
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PYÖRÄRETKI LÄNSI-VIROON
Vielä muutama paikka vapaana, ilmoittaudu 
pikaisesti!

Ohjattu pyöröretki tehdään Länsi-Viroon 4. 
– 10.7.

Teemme tämän retken paikallisen oppaan 
ohjaamana. Tutustumme paikkakuntien ja 
paikallisiin nähtävyyksiin. Mukana kulkee koko 
ajan opas huoltoauton kanssa. Myös tavarat 
kulkevat huoltoautossa ja me voimme keskittyä 
pyöräilemiseen. Päivämatkat vaihtelevat 60 
– 85 km. Vauhti ei ole kilpavauhtia ja ennätäm-
me hyvin katsella maisemia ja nauttia mukavas-
ta yhdessäolosta. 

Lähdemme Jyväskylästä linja-autolla, joka 
ottaa mukaansa myös omat pyörät. Mukaan 
mahtuu 20 pyörää ja pyöräilijää. 

Matkan hinta on 510 euroa ja se sisältää

- linja-automatkat Suomessa ja kuljetukset 
Virossa

- laivaliput Helsinki – Tallinna – Helsinki
- majoitukset hotelleissa/vierastaloissa 2-4 hh
- ruokailut kolmesti päivässä ja juomaveden
- huoltoauton ja oppaan palvelut
- saunat 
- todistuksen retkestä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Eeva-Liisa 

Koistinen, puh. 050-918 2638.
PS Jos tarvitset kyytiä Helsinkiin la 4.7. 

aamulla tai Helsingistä Jyväskylään 10.7. 
illasta, linja-autoon mahtuu ja voi ottaa yhteyttä 
minuun.

Ennakkomaksu 60 euroa 15.4.2009 mennessä 
Kiehisten tilille 800014-01256905. Loppu-
hinta 450 eu-roa tilille 111135-19128 Rene 
Meimer 30.5.2009 mennessä.

RUSKAMATKA 2009
Kiehiset lähtevät ensi syksynä ruskamatkalla 
Kiilopäälle. Matkan ajankohta on viikko 38, 
eli lähdemme lauantaina 12.9. aikaisin aamul-
la. Illalla olemme Kiilopäällä. Paluupäivä on 
seuraava lauantai, 19.9. Matkustamme Poh-
jolan Matkojen kyydissä Kiilopäälle, jossa on 
varattuna viikoksi majoitus, ruuat ym. tarpeel-
linen. Viikon aikana voi tehdä ohjattuja tai 
omia päivän vaelluksia läheisillä tuntureilla. 
Tai käydä porukalla automatkan takana jossain 
Inarin maastossa.

Matkan hinnaksi tulee noin 650 euroa ja se 
sisältää kyydit, majoituksen ja ruuat Kiilo-
päällä, retkieväät, savusaunan kahdesti viikos-
sa petivaatteet ja loppusiivouksen. Hintaan ei 
sisälly matkapäivien aterioita. Matkan hinta 
riippuu siitä, kuinka monta matkaajaa saadaan 
autoon mukaan. Tämä hinta on laskettu 30 
osanottajan mukaan.

Vaeltajat matkaavat samassa kyydissä Kiilo-
päälle, jossa yövytään ensimmäinen yö. Sun-
nuntaina matkaamme vaellusreitin lähtöpäähän 
– Raja-Joosepin tienoille ja sieltä kuljemme 

perjantaiksi Kiilopäälle. Samassa kyydissä 
myös päiväretkeläiset voivat lähteä tutustumaan 
Ivaloon.  Vaeltajien matkakustannukset ja Kii-
lopään majoitus- ja ruokakustannukset jaetaan 
ryhmän kesken. Samoin tässä hinta riippuu 
kaikkien matkaajien määrästä.

Ilmoittautumiset ehdottomasti viimeistään 
30.6. mennessä. Majoitusvarausten vuoksi 
sitovat ilmoittautumiset on oltava minulla 
tuolloin. 

Ilmoittautumisia on tullut hitaanlaisesti, joten 
nyt alkaa olla viimeiset ajat ilmoittautua 
mieleenjäävälle ruskamatkalle. Matkaan on 
mahdollista lähteä myös pelkästään kyytiin 
joko perille tai johonkin matkan varrelle, joko 
kumpaankin suuntaan tai vain meno- tai paluu-
matkalle.

Lähde mukaan mukavalle reissulle katso-
maan Lapin ruskaa ja tuntemaan tuntureiden 
taikaa ja raikasta syksyn ilmaa! Kerro matkas-
ta kavereillekin. TOIMI PIAN!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut puh 040-728 
4515 tai raija.tolvanen@kolumbus.fi 
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Asiaa matkoista
Haapsalun matkalle ei ilmaantunut 
lähtijöitä. Tämä matka jouduttiin 
perumaan. Muutama lähtijä olisi 

ollut, mutta ei riittävästi, jotta matka 
olisi voitu toteuttaa.

Seuraava isompi matka on ruska-
matka Kiilopäälle. Vaeltajat ovat 

kyllä ilmoittautuneet matkalle aktii-
visesti. Mutta Kiilopäällä asuvia ja 
retkeileviä matkaajia on toistaiseksi 

hyvin vähän listalla. Jotta tätäkin 
matkaa ei tarvitsisi perua, niin 

ilmoittautuminen on syytä
hoitaa hyvin pian.

Kaikkiaan – kun järjestämme näitä 
matkoja, niin ehdottoman tärkeää 

on, että matkalla ilmoittaudutaan hy-
vissä ajoin. Hotellit ja muut matkan 

kumppanit eivät 
odota viime tippaan.

Meillä Kiehisillä on velvollisuus 
ilmoittaa ajoissa, tulemmeko vai 

emme. Jos peruutusta ei tule ajoissa, 
joudumme maksamaan varausmak-
suja turhasta. Meillä ei ole siihen 
mahdollisuutta. Kiehiset järjestää 

matkoja jäsenilleen ja heidän tutta-
villeen (toivottasti tuleville uusille 

kiehisille). Meillä vain ei ole viime 
hetken alennushintoja millekään 

matkalle, matkat tehdään
kutakuinkin kaikki

omakustannushintaan.

Suunnittelemme muutkin mat-
kamme ajoissa – tehdään se myös 
Kiehisten matkoille. Halutaanko 

Kiehisten järjestävän näitä matkoja? 
Jos ilmoittautuminen on jatkossakin 

nykyisen kaltaista, niin matkojen 
tulevaisuus näyttää kovin synkältä.

Kirjoitti huolissaan matkojen
tulevaisuudesta

Raija Tolvanen
Alppijärvi Issyk-Kul. 
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VAIMONI kanssa suunnittelimme Kirgisi-
an vaellusmatkaa jo vuodeksi 2006, mutta 
eräiden yhteensattumien johdosta matka 
siirtyi heinäkuulle 2008. Odottaminen on osa 
matkaa ja tällä kertaa odottamisesta tulikin 
pitempi nautinto.

KOITTI kesä 2008 ja Kirgisian matkasta 
tuli todellisuutta. Matkaan lähdimme osana 
16 hengen suomalaista seuruetta. Suoma-
lainen matkanjärjestäjä oli hoitanut asiat mal-
likelpoisesti. Helsingistä lähtien matkassa oli 
opas, jolla aikaisemmalta käynniltä oli koke-
musta matkailusta ja retkeilystä Kirgisiassa.  
Paikallisen Kirgisian matkatoimiston kanssa 
oli kahden viikon ohjelma sovittu valmiiksi. 
Helppo oli lähteä matkaan.

KIRGISIA sijaitsee Keski-Aasiassa, noin 
Etelä-Italian korkeudella maantieteellises-
ti. Rajanaapureita ovat Kazakstan, Kiina, 
Tadzikistan ja Uzbekistan. Maa on entinen 

NEUVOSTOTASAVALTA, joka itsenäis-
tyi 1990 -luvun alussa. Maan pinta-ala on 
noin 200 000 km2 ja väkiluku noin 5 milj. 
Kirgisia on vuoristomaa: 75 % maasta on yli 
kahden kilometrin korkeudella merenpinnas-
ta. Elinkeinoelämältään maa on käsityö- ja 
maatalousvaltainen, teollisuutta on kovin 
vähän. Köyhässä maassa keskipalkka maassa 
on noin 200 €/kk. Pääkaupunki on Biskek, 
jossa on runsaat 500 000 asukasta. Aikaero 
Suomeen on 3 tuntia.

LENTO Biskekiin Moskovan kautta kesti 
yhteensä noin 6 tuntia ja aamun valjetessa 
saimme ensimmäisen tuulahduksen siitä, 
mitä kahden viikon aikana saisimme kokea; 
lämpöä. Maassa kesät ovat kuumia ja talvet 
kylmiä, siis tyypillinen mannerilmasto. 
Hotellissa vietetyn lyhyen levon jälkeen 
lähdimme pienelle kaupunkikierroksel-
le. Huolimatta suuresta väkimäärästä (n. 
800 000 asukasta) kaupungin ilme ei ole 

Vaelluksella KirgisiassaVaelluksella Kirgisiassa
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suurkaupunkimainen johtuen matalasta 
rakentamistyylistä ja monista puistokaduista. 
Neuvostoajan mammuttimaiset hallinto- ja 
kulttuurirakennukset ovat muisto lähihisto-
riasta. Itse asiassa kaupunki tarjoaa turistille 
hyvin vähän nähtävyyksiä. Ensimmäisenä 
päivänä pistäydyimme kaupungin ulkopuo-
lella Ala-Archan kansallispuistossa ja siellä 
saimme ensi tuntuman maan vuoristoluon-
toon. Hyvältä vaikutti ja luontoa vartenhan 
olimme tulleet maahan.

SEURAAVAN päivän aamuna oli lähtö 
puolen päivän ajomatkan päähän kahden 
päivän totutteluretkelle ennen varsinaista 
viikon vuoristovaellusta. Leiripaikkamme oli 
kauniissa Kegety -laaksossa ja ympäröivät 
vuoret kauneudellaan houkuttelivat iltapäi-
väretkelle. Intoa täynnä lähdimme kohti 
lähihuippua. Noin tunnin nousun jälkeen 
osoittautui, että eihän se huippu niin lähellä 
ollutkaan. Matkaa jatkettiin, mutta huippu jäi 
tällä kertaa valloittamatta. Seuraavana päi-
vänä oli harjoitus- tai testiretki noin 1000 m 
korkeammalla olevalle Kel-Tor -vuoristojär-
velle, nousua oli 1800 metristä 2800 metriin. 
Kaikki suoriutuivat retkestä hyvin, tosin 
tottumattomalle lähes 3000 metrin korkeus 
otti vähän koville. Uinti vuoristojärven parin 
asteen vedessä mukavasti virkisti lepotauolla. 
Paluu leiriin sujui ongelmitta alamäkeen ja 
retkemme kirgisialainen opas saattoi viedä 
joukkomme luottavaisin mielin varsinaiselle 
viikon vaellukselle.

KAHDEN telttayön jälkeen matkaa jatkettiin 
bussilla kohti itäistä Kirgisiaa ja Taivaallisia 
vuoria, Tien-Shan -vuoristoa. Matkalla yö-
vyimme jurtassa maailman toiseksi suurim-
man (suurin on Titicaca Etelä-Amerikassa) 
alppijärven Issyk-Kul -järven etelärannalla. 
Järvi sijaitsee 1600 metrin korkeudella ja 
syvyyttä sillä on 680 metriä. Jurtassa hyvin 
nukutun yön jälkeen edessä oli parin tunnin 
ajomatka vaelluksen lähtöpaikkaan. Kantajat 
ja keittiöhenkilöt olivat odottamassa mel-
koisen tavaramäärän kanssa. Itsellemme jäi 
kannettavaksi vajaan 10 kg:n kantamus, jossa 
oli päivää varten syötävää ja juotavaa sekä 
vähän varavaatteita. Ensimmäisen päivän 

osuus oli kolmen-neljän tunnin kävely 
loivaa nousua. Koskaan matkoista ei pu-
huttu kilometreissä, vaan aina tunneissa. 
Ajatellen pitkiä nousuja ja laskuja matka 
tunneissa mitattuna on ainoa järkevä 
tapa. Jo reilun tunnin kävelyn jälkeen 
pääsimme kunnon kirgisialaisiin vuo-
ristomaisemiin. Lumihuippujen juurella 
kauniissa laaksossa oli ensimmäinen 
leiripaikkamme. 

TOINEN vaelluspäivä oli fyysisesti 
vaativa, nousua 2800 metristä 3800 
metriin ja sitten laskeutumista lähes 
saman verran. Nousun ensimmäi-
set 500 metriä olivat helppoa, 
mutta korkeuden lisääntyessä 
nouseminen muuttui koko ajan 
raskaammaksi ja raskaammaksi.  
Vähän ennen 3800 metriä alkoi 
sataa rakeita ja saimme maistaa 
kesäisten vuoristo-olosuhteiden 
nopeaa muuttumista ja kylmyyttä. 
Huolimatta kovista ilmasto-olosuh-
teista näissä korkeuksissa kasvaa 
kauniita arktisia kasveja. Rinteen 
monimuotoiseen ja runsaslajiseen 
kukkaloistoon kuuluvat muun 
muassa keltaiset unikot ja leinikit, 
valkoiset rikot, kynsimöt ja edel-
weissit sekä siniset katkerot. Vali-
tettavasti näiden ihailu raesateessa 
jäi kovin lyhyeksi. Päivän aikana 
olimme saaneet runsaan annoksen 
vuoristoretken monimuotoisuutta.

Joet 
ylitettiin 
tukeista 
tehtyjä 
siltoja 
pitkin.

Harjalintu.

Paikallinen 
kulkuneuvo.
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PÄIVÄ oli melkoisen rankka. Hyvillä varus-
teilla ja oikealla asenteella selvittiin kyllä. Ko-
villa olivat kantajatkin ja leirissä saimme odot-
taa varusteiden saapumista jonkin aikaa. Hyvä 
näin, sillä tapaamallamme ruotsalaisseurueella 
oli käynyt huonosti. Kantajat olivat menneet eri 
paikkaan kuin opas turistien kanssa. Ruotsa-
laiset olivat viettäneet yön kylmissään kesken-
eräisessä rakennuksessa metsän siimeksessä. 
Tavaroiden odottaminen tähän verrattuna oli 
pikku juttu.

RUOKAHUOLLOSTA vastasivat kokki ja 
kaksi keittiöapulaista. Aamiaisella oli puuroa, 
leipää, munia, leikkeleitä ja juomana kahvi tai 
tee. Lounaaksi annettiin paketti, jossa oli leipää, 
leikkeleitä ja suklaapatukoita. Päivällisellä oli 
aluksi salaattia ja lämpimänä pääruokana oli 

liha- tai makkararuokia. Turvallista 
ja hyvää ruokaa siis saatiin koko 
retken ajan. Kaikki juomavesi 
keitettiin ja siinä oli melkoinen työ 
keittiöhenkilöille. Noin 30 l vettä 
piti keittää aamuksi päivän tarvetta 
varten koko joukolle. Lehmät ja 
hevoset olivat laitumella vuoris-
toniityillä ja emme bakteerivaaran 
vuoksi voineet juoda vettä puroista 
ja joista. Tästä kaikesta voi saada 
hyvän käsityksen siitä minkälai-
nen määrä ruoka- ja polttoainetta 
kantajilla oli kannettavana. Näiden 
lisäksi tulivat teltat, muut varusteet 
ja kantajien omat varusteet. Täytyy 
myöntää, että kovia poikia olivat 
nuo kantajat. 

LAAKSOJEN kasvillisuus on 
rehevämpää kuin vuorten rinteillä. 
Upeaa maisemaa värittivät muun 
muassa sinipunaiset kurjenpolvet, 
siniset ukonhatut ja sinilatvat 
sekä keltaiset villakot ja leinikit. 
Laaksoissa kasvaa ikikuusia, joista 
vanhimmilla ikää varmasti oli 
muutama sata vuotta. Kynttilä-
mäiset Tien Shan kuuset saavat 
rauhassa kasvaa pelkäämättä moot-
torisahamiehiä tai metsäkoneita. 
Maasto-olosuhteet ovat sellaiset, 

että puiden taloudellinen hyödyntäminen ei ole 
mahdollista. Kiitos siitä, me saimme nauttia 
koskemattomasta kuusimetsän kauneudesta. 
Kirgisiassa oli 1800-luvun lopulla suuria met-
säalueita, nyt niistä on jäljellä vain noin nelisen 
prosenttia. Vesivoimaa maassa on runsaasti. 
Vesivoiman valjastaminen on vaikeaa samasta 
maantieteellisestä syystä, voimalaitosten raken-
taminen vaikeakulkuiseen maastoon köyhälle 
valtiolle on vaativa ponnistus. Jos kaupungit 
olivat epäsiistejä, oli vuoristoluonto kaunista ja 
puhdasta.

RETKEN reitti kulki pitkin laaksoja ja solia. 
Kulkureitit olivat vakiintuneet sinne missä oli 
helpointa kulkea ja missä solat olivat matalim-
mat. Kulkukorkeutemme vaihteli 2000 – 3800 
metrin välillä. Ylämäkeen kulkeminen yli 3000 
metrin korkeudessa oli raskasta ja hidasta. 
Vähän väliä piti pysähtyä tasaamaan hengitys-
tä. Onneksi ei ollut kiire ja joka päivä päästiin 
aikataulun mukaan perille hyvissä voimissa. 

VAELLUSPÄIVIEN ohjelma oli päivittäin 
samanlainen, herätys klo 7:30, aamiainen klo 8 
ja liikkeelle lähdettiin klo 9 tuntumassa. Kes-
kipäivän aikoina pidettiin pitempi lounastauko 
nauttien maisemien kauneudesta. Perillä leirissä 
oltiin iltapäivällä klo 16-17. Päivän rasittavuu-
den ratkaisi nousuosuuksien pituus, alaspäin ja 
tasaisella kulkeminen olivat yhtä helppoa kuin 
koti-Suomessa. 

SEITSEMÄN vaelluspäivän jälkeen saavuim-
me asutukseen ja nautinnollinen ja maisemal-
lisesti kaunis vuoristovaellus oli ohi. Tyytyväi-
senä, mutta myös hieman haikeina siirryimme 
matkamme lopun kaupunki- ja rantalomaosuu-
delle. Karakolin kaupunki on maan kolman-
neksi suurin kaupunki (noin 75 000 asukasta). 
Yksi päivä ja yö riittivät hyvin tässä nähtävyyk-
siltään vähäisessä kaupungissa. Lähtöpäivänä 
pistäytyminen Keski-Aasian suurimmilla 
karjamarkkinoilla oli kaupunkilaiselle mel-
koinen ihmetyksen aihe. Hevoset ja lihakarja 
vaihtoivat vilkkaasti omistajaa. Kananpoikia 
ja porsaita myytiin suoraan auton takakontista. 
Mitähän kaupanteosta olisi sanonut suomalai-
nen terveysviranomainen. Yksi päivä vietettiin 
rantalomaa Isyk-kul-alppijärven rannalla. Jos 
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nauttii rannalla makaamisesta, täyttää paikka 
siihen asetettavat vaatimukset. Muutoin pai-
kan houkuttelevuutta laski maan tyypillinen 
vaatimaton asiakaspalvelu ja roskaisuus. 

MATKAN lopuksi vietimme vielä yhden 
yön pääkaupungissa Biskekissä. Tapahtuma-
rikas kahden viikon matka alkoi olla lopussa. 
Paljon olimme saaneet nähdä ja kokea. 
Parasta oli luonnon puhtaus ja kauneus. 
Mitään erityisen huonoa ei maasta voi sanoa. 
Kaikki toimii vähintään tyydyttävällä tavalla 
ja kauppojen tarjonta on matkailijan kannalta 
täysin riittävää, vaikka turismi on vielä hyvin 
vaatimattomalla tasolla. Englannin kieltä 
taitavia on vähän. Turvallisuus päiväsaikaan 
on hyvä, yöajan 
turvallisuutta emme 
testanneet, koska mei-
tä kiellettiin lähtemäs-
tä illalla mihinkään. 
Mielenkiintoinen 
matka kokonaisuudes-
saan, jonka kruununa 
oli hieno vuoristova-
ellus.
  Teksti: 
Kalle ja Leena Eerola
Kuvat:  Leena Eerola

Leirinuotio ikikuusten katveessa. Jurttaleiri alppiniityllä.

Karakoln nähtävyyksiä.

Tauko Kel-Tor -vuoristojärven rannalla.
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KESÄN 2008 Inarin 
saamenkielen yhdistyk-
sen, Metsähallituksen, 
Nessebyn ja Inarin kuntien 
sekä Siidan järjestämän 
Inarin polun -vaelluksen 
suunta oli Sevettijärveltä 
Karlebotniin. Vaellusta oli 
pidennetty viisi päiväisestä 
kuusi päiväiseksi ja ajan-
kohta muutettu elokuun 
viimeiselle viikolle, jolloin 
päätöspäivä osui Varangin-
vuonon saamelaismarkki-
noille.

MEITÄ oli yksitoista kaksijalkaista ja 
yksi nelijalkainen – suomalaisia 2 + 7 ja 
norjalaisia 1+1 sekä länsisiperianlaika 
Luna. Siidasta meidät suomalaiset kulje-
tettiin Sevettijärvelle Ahvenjärventien var-
teen, ensin tietysti joimme lähtökahvit Se-
vetin Baarissa, jossa tapasimme norjalaiset 
toverimme. Ahvenjärventieltä lähdimme 
puolenpäivän aikaan ensin mönkijäuraa 
seuraten ja sitten yhtyen polkuun, joka 
on alkumatkasta Pulmanki-Sevettijärvi-, 
Saamen- ja Inarinpolku. Kunnon ruokatauon 
pidimme Opukasjärven autiotuvalla ja päivän 
päätimme Iisakkijärven tuvalle, jossa saimme 
maistella tuoretta keitettyä siikaa.

TOISENA päivänä oli tiedossa pitkä päivä 
taivallusta Suomen ja Norjan rajan tuntu-
maan. Lounastauon pidimme Roussujärven 
tuvalla, josta reitti erkani omaksi Inarinpo-
luksi ja se oli edelleen ruskeapäisillä puupaa-
luilla tiheään merkitty, mutta ura näkyi maas-
tossa aikaisempaa paljon heikommin. Polku 
oli mukavaa kulkea ja nopeiden etujoukkojen 
ja rauhallisten peräpään pitäjien väli venyi 
pitkäksi. Heti alkumatkasta huomasin, että 
meillä on sama rauhallinen etenemisvauhti 
toisen suomalaisen oppaan kanssa, joten no-
peat kulkijat saivat mennä menojaan. Meillä 
oli aikaa ja halua katsella laajemmin luonnon 

ihmeitä. Laajat tuntu-
rimittarin puhtaaksi 
syömät koivikot olivat 
surullisen näköisiä, 
aluskasvillisuuskin 
oli kaluttu harmaaksi 
kuolleeksi kentäksi. 
Päivän mittaan pidim-
me kaksi pitempää 
taukoa, jolloin porukka 
kokoontui yhteen ja 
norjalainen oppaamme 
onnistui nappaamaan 
pari rautua. Illan leiri-
paikalle peräpäänpitä-
jinä saavuimme seitse-
män aikoihin, takana 
reilu 20 km helpohkoa 
maastoa reilun 10 
tunnin aikana.

KOLMANTENA 
päivänä oli odotetta-
vissa eilisen pituinen 
vaellus raskaammassa 
maastossa. Rajal-
la kokoonnuimme 

pyykille 350E yhteiskuvaan ja sen jälkeen 
taas jokainen kulki omaa tahtiaan erikokoi-
sissa porukoissa. Poroaidan Norjan puolella 
pintakasvillisuus muuttui selkeästi, jäkälää 
ja muuta aluskasvillisuutta paljon runsaam-
min kuin Suomen puolella. Polun merkintä 
muuttui puupaluista kivistä ladottuihin 
pieniin kekoihin tai vain isomman kiven 
päälle nostettuihin yksittäisiin kiviin. Ylin 
kivi osoitti suunnan polulle, joka moneen 
otteeseen hävisi kokonaan näkyvistä. Maasto 
oli eilistä epätasaisempi ja polku mutkittele-
vampi, joten matkaa kertyi runsaasti kartalta 
mitattua enemmän. Edellisinä päivinä Luna 
oli juoksennellut edestakaisin, mutta tänään 
odotteli jo viisaasti isäntäänsä pienin 
välimatkoin turhia hötkyilemättä. Ruokatau-
koineen liikkeelläoloa tuli kellonympärys ja 
matkaa lähes 25 kilometriä. Reissun raskaim-

Enare stivandring

Kalastusoppia Inarin polulla

Rautuja .......... ja tammukoita
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mat päivät ovat näin takanapäin. 
Virvelimiehet kävivät illalla 
vielä heittelemässä järvellä ja 
pääsimme maistelemaan paistet-
tua rautua illan hämärässä tulilla 
istuessa.

NELJÄNTENÄ päivänä 
lähdimme liikkeelle reilua tuntia 
edellisiä aamuja myöhemmin 
kymmenen maissa.  Jalat olivat 
aluksi melkoisen tönköt, mutta 
kauniissa maisemissa ja hyvässä 
seurassa aika kului ja matka ete-
ni. Maaruska oli jo värittämässä 
maisemaa, mutta lehdettömiksi 
syötyihin tunturikoivuihin ei 
ruskaa valitettavasti ole odotettavissa. Ruo-
katauolta muiden jo kiirehtiessä yöpymispai-
kalle jäimme muutaman raudun innostamana 
pienellä porukalla kalastelemaan ja sain 
norjalaisen oppitunnin virvelöinnin saloihin, 
kalat eivät kuitenkaan minun heitoistani kiin-
nostuneet. Illalla leiripaikalla jäi runsaasti 
aikaa kalastamiseen ja tammukoita tarttui 
uistimiin niin runsaasti, että kaikille riitti 
maistiaisia yllin kyllin. Minäkin onnistuin 
saamaan kaksi tammukkaa, jotka voissa 
paistettuina maistuivat kuin kallein gourme-
ateria. Kirkkaassa vedessä näkyi jo kaukaa 
kuinka punalihaiset seurasivat uistintani kuin 
kiusoitellen, kokeilivat selvästi aloittelijan 
huumorintajua ja sitkeyttä. Lunalla oli varsi-
nainen juhlapäivä, se sai syödäkseen kalojen 
päät ja pyrstöt.

SAAMELAISET sanovat, että kalaruoka 
nukuttaa. Pitänee paikkansa, ainakin vii-
denteen aamuun heräsin hyvin levänneenä. 
Tänään kävelimme yli reitin korkeimpien 
tuntureiden iltapäivällä alkaneessa jatkuvassa 
tihkusateessa. Avaruutta riitti silmänkanta-
mattomiin ja tunturimittarin (tai hallamit-
tarin) aiheuttamien tuhojen valtava laajuus 
näkyi surullisesti kaikissa suunnissa tunturi-
koivikoissa. Reittimerkinnät olivat paikoin 
hyvinkin puutteelliset, mutta hyvän näky-
vyyden vallitessa aukeassa tunturissa reittiä 
voi seurata likimääräisellä tuntumalla.  Näin 
päin kulkien ei matkalla tule pitkiä ja raskaita 
nousuja, mutta toisesta suunnasta  nousu 
korkeimpaan kohtaan Leidnonvarrille 320 

metriin tapahtuu lyhyellä 
matkalla. Sateen ja huo-
nojen kalavesien vuoksi 
jatkoimme muutaman 
kilometrin alkuperäistä 
suunnitelmaa pidemmälle 
ja vetäydyimme telttoihin 
aikaisin iltaruokailun 
jälkeen.
VIIMEISEKSI vaellus-
päiväksi jäi vajaa 10 km 
ja kuljimme koko matkan 
mönkijäuraa, muita 
merkkejä reitillä ei enää 
näkynyt. Njiddggujavrin 
rannalla oli jo runsaasti 

korkeatasoisia tunturima-
joja. Noutoautot olivat valmiina odottamassa, 
kun aikataulun mukaisesti puoliltapäivin 
tulimme autotien päähän. Karlbotnin koulun 
vaatimaton sauna ja suihku tuntui mahta-
valle. Nessebyssä markkinoilla ahmimme 
lautasen kokoisia kotletteja, kalapihvejä ja 
perunasalaattia sekä maistuvan makeita kak-
kuja. Markkinaostosten jälkeen matkasimme 
paluukuljetuksella takaisin Siidaan – mu-
kana runsaasti mukavia muistoja ja hyviä 
kokemuksia.   

Teksti ja kuvat Inkeri Kortelainen

Polun merkintää vas. Norjan malliin, oi-
kealla suomalaisittain.
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TÄMÄ oli matka, josta olin haaveillut työn-
täyteisinä vuosina, ehkä jo parikymmentä 
vuotta sitten.

Lähdin hakemaan kiireettömyyttä, aurin-
koa, leutoa meri-ilmastoa ja kuulua Costa 
del Solin rannikkoa, ”golf-rannikkoa”.

Kokeilumielessä otin vuokra-asunnon 
Fuengirolan keskustasta, kattohuoneiston. 
Aikaisemmat matkat olivat opettaneet, 
että Espanjassa saattaa olla öisin kylmää, 
niin oli nytkin, joten ajatelin, että aurinko 
lämmittää kattohuoneiston päiväsaikaan. 
Yhdellä öljypatterilla selvisin makuuhuo-
neen lämmittämisestä.

AAMUT alkoivat kaurapuurolla, niin kuin 
Suomessakin, ja sitten lenkille. Kahdeksan 
kilometriä rantatarittia. Valittavana oli Ma-
lagan suunta tai Mabellan suunta. Ihaninta 
lenkkeilyssä oli, ettei ollut liukasta. Aamuih-
misenä saatoin olla ainoa koko väylällä. 
Sitten poistullessa ihmisiä alkoi tulla vastaan. 
Suomalaiset tunnisti yleensä sauvoista. 
Sauvakävely on suosittua Fuengirolassa ja 
etenkin suomalaisten keskuudessa.

MIJASIN kylään menin linja-autolla. Lin-
juri nousi vuorenrinnettä kuusi kilometriä. 

VALKOISEKSI kyläksi ristitty Mijas on 
upea paikka. Luolakirkko on yksi nähtävyys. 
Kirkko oli ehkä upein koskaan näkemäni 
kirkko. Olen yleensä käynyt niissä aina, eri 
maankolkissa. Joulunaikaan kirkot koris-
tellaan erilaisilla hahmoilla, jotka kuvaavat 
Jeesuksen syntymää.

SITÄ erilaista Espanjaa voi kokea matkus-
tamalla linja-autolla. Niinhän minä tein. 
Andalusian maaseutu pikkukylineen on aivan 
ihastuttava. Upeat oliivi- ja mantelipuuvil-
jelmät ovat henkeä salpaavia. Mantelipuut 
alkoivat kukkia tammikuun lopulla, joten 
sinne ne jäivät Sierra Nevadan rinteille 
kukoistamaan.

SUOMALAISTEN suosimat tiistaimark-
kinat olivat nekin ainutlaatuiset. Uteliaita 
kulkijoita riitti. Olipa aivan tungosta. Niin 
ja tietysti! Pida lompakosta huoli. Varkaudet 
ovat Espanjassa lisääntyneet. Markkinoilla 
oli monet kansallisuudet edustettuina. Mutta, 
jostakin syystä myyjät tunnistivat suoma-
laiset. Englanti, espanja ja suomi olivat 

YhdeksänYhdeksän
viikkoaviikkoa
Espanjan Espanjan 
auringossaauringossa

FuengirolaFuengirola
29.11.2008-23.1.200929.11.2008-23.1.2009

Juomahetki Oassiksessa. Upea Välimeri 
aivan jalkojeni alla.
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suosituimpia kieliä mitä kuulin.

ANDALUSIASSA on mahtavat vaellusreitit. 
KÄVIN kolmella reitillä päivävaelluksella. 
Reitit ovat hyvin merkittyjä. Yksin en uskal-
tanut lähteä. Kaveriksi sain Martan, johon 
tutustuin jo lentokoneessa. Hän on ns. Espan-
jan kävijä. Jo kahdeksas kerta menossa. Joten 
tuntemusta oli.

SUOSITTELEN jokaiselle eläkkeelle lähti-
jälle tällaista irtiottoa!

POSITIIVISET kokemuset: Paljon ulkoilua, 
monta tuntia päivässä. Aurinkoa ja taas 
aurinkoa. Välillä tuli tunne, että voiko olla 
totta? Iloinen mieli, joka aamu uutta intoa 
nähdä ja kokeilla jotain uutta.

NEGATIIVISIÄ oli alakerran riitelevä 
pariskunta. Kun espanjalaiset ottaa yhteen, 
niin siitä on oksat pois. Mutta tuipahan sekin 
koettua.

VARAUS on olemassa seuraavana talvena. 
Nyt osoite on Mijas-Costa La Calan kylä. 
Tämä pieni kylän Fuengirolasta Marbellaan 
päin kahdeksan kilometriä. Toivotaan terve-
yttä ja onnea!

PS. Kuusa kutsui viikolla 10. Anneli, Seppo, 
Eeva ja allekirjoittanut olimme Rukan lumil-
la hiihtämässä. Aina, olinpa missä hyvänsä 
maailmalla, niin hiihtämään pitää päästä, 
joka Lapin lumille tai olihan nyt Keski-Suo-
messakin lunta ja hyvät latupohjat.

Teksti ja kuvat Pirjo Matilainen Mantelipuu kukkii La Calan rinteillä.

Päiväretki Rondaan. Henkeäsalpaavat 
näkymät.

Fuen-
girolan 
rantaka-
dulta.
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KAHLEVIN porukka suuntasi bussin nokan 
Kilpisjärvelle toukokuun 2. päivänä. Vaikka 
lähtö oli Helsingistä, isoin joukkue kertyi 
vanhoista kiehisistä. Toukokuun perinnemat-
koilla on vielä uskollisensa, vaikka nyt piti 
Kalevinkin tunnustaa, että ilmastonmuutos 
taitaa olla perinnettä vahvempi...

Mutta joka päivä hiihdettiin, vaikka lumi 
hupeni vauhdilla. Seura viimeisellä hoidetul-
la ladulla olikin sitten huipputasoa: hiihdon 
huippuvalmennettavia ja nuoria yhdistetyn 
maailmanmestareita.

Paula Siltari

Viimeisillä lumilla Kilpisjärvellä vko 19/2009

Lunta oli Yliperälläkin vapun jälkeisellä viikolla paikoin vähän, mutta riittävästi. Vasem-
massa kuvassa ollaan Jehkatsin takana Norjan puolella, oikealla haetaan reittiä opas 
Juhanin johdolla niinikään Norjassa nousevalle rapiat 1000-metriselle huipulle.

Ladulta bongattiin Suomen 
huippuja. Osa kiehisistä pääsi 
yhteiskuvaan ja sai nimmaritkin.

... olihan siellä lunta - ja aurinkoakin!
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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:
- GSP-satelliittipaikannin 20 e/vko
- Savotta Paljakka ahkio (4kpl), 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
- 1 kpl Savotta 1200 ss

- 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:

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 
Lehtoseen tai Eeva Hakolaan.
Yhteystiedot viereisellä sivulla

Kiehis ten  KieppiKiehis ten  Kieppi
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 75   -   2/2009

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2009
Lehtonen Jouko  Äänekoski                    
Tolvanen Raija  Jyväskylä 
Kautto Keijo Äänekoski                    
Lahtinen Kirsti Äänekoski
Pohjolainen Hannu  Laukaa
Hokkanen Senja Suolahti 
Mieskonen Riitta Suolahti  

Alhonniemi Tero Jämsä 
Sinivuori Juha  Jämsä 
Rossi Ritva Jyväskylä
Hämäläinen Heikki Tikkakoski  
Lamberg Kaarina Jämsä
Varajäsenet
Vaahtila Hannele ja Tolvanen Liisa 

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:
Eeva Hakola, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087

SIHTEERI:
Pirjo Hytönen
044-538 5147
pirjo.hytonen@suomi24.fi 

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

Varapj. 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 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 Paula Siltarille: osoite: Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä, 
puh. 040-830 4050 sähköposti: paula.siltari@jippii.fi  
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy syyskuussa 2009.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.9. 09 mennessä



k.k@aanemuovi.inet.fi 

myynti/fax 014 - 520 185

• Bussin vuokraus
• Muuttoauton vuokraus
• Matkailuauton vuokraus
• Peräkärryn vuokraus
• Asuntovaunun vuokraus
• Lasikuitutarvikkeet
• Laituriponttoonit
• Muovihitsaukset
• Hiekkapuhallus/maalaus
• Venekorjaukset

www.aanemuovi.fi 


