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Terveisiä Kiinasta!

Televisiotorni Jingmao tornista nähtynä

Puheenjohtajan palsta
HYVÄÄ kevättä Kiehiset.Talvi meni
menojaan ollen aika erikoinen, vaikkuttaen
meidän suunnitelmiin haitallisesti. Kuutamohiihdon aikaan oli pitkä pakkasjakso,
joka karsi osallistujia.
AIKAISEMPINA vuosinakävijämäärät
olleet noin 200 ja 300 kieppeillä. Nyt
uskaltautui suksille vähän yli 60 henkilöä,
pakkasta oli päälle 20 astetta kylmentyen
auringonlaskuun lisää. Myöskään Viron
matkaan ei ollut riittävästi lähtijöitä, joten
sekin oli peruttava.
MUTTA tulevaisuudessa pidämme Kuutamohiihdon ja johonkinpäin suuntautuvan
kevätmatkan ohjelmissa mukana.
Perheleiri on samanaikaisesti kun Kiehislehti ilmestyy.
KIHAUKSEEN ja talkoisiin toivottavasti
ilmat meitä suosii, ja toivottavasti olisi
myös hyvä hillavuosi!
NÄISSÄ kesän tapahtumissa on tarkiotus
pihapelto parturoida niistä turpeista mitä
nyt” joku jätetään koristeeksi”. Muuten pyritään saamaan nurmikkopiha, sekä puiden
suhteen suoritamme harvennusta.
SYKSYN Ruskaretkille on ollut kiitettävästi kysyntää. Pakanjoelle Jankkilaan
joku paikka vielä vapaana, Ylläskieppiin
”Eskolle” varattu 50 hengelle. Näistä
tapahtumista lisää Menot-palstalla.
KILPISJÄRVELLE houkuttelee 2008 viikolla 16 alkuperäinen kiehisläinen Lehtisen
Kalevi ”Kahlevi”. Siitä tarkemmin syksyn
numerossamme.
NAUTTIKAA kesästä, toivon sen olevan
kaikille sopivan lämmin!
Kesäterveisin
JOUKO

TAPAHTUMIA, MATKOJA, KOMMENT
TA PA H T U M A K A L E N T E R I
PERHELEIRI: Alkamispäivä 3.6. ja päättyy 10.6.
2007 Tiedustelut JOUKO JEHTONEN puh
0405007456 ja HANNU POHJOLAINEN puh
0503555052
RUSKARETKI Pakanajoelle
Syksyksi 2007 on varattu Inarista Pakanajoki
(M030), Inari 10-hengen kämppä (8.9.-15.9.2007)
ruskaretkeä varten. Majoittumaan mahtuu enemmänkin kuin 10 henk.
Matka toteutetaan omakustannusperiaatteella. Kyselyt ja ilmoittautuminen PAAVO ja KAARINA
LAMBERG 050 342 6249
RUSKAMATKA Äkäslompoloon Eskon Ylläs
kieppiin 22.9.-29.9. 2007
majoituspaikkoja varattu 50 hengelle matkasta tiedustelut HANNU POHJOLAINEN puh
0503555052
KAAMOSMATKA Äkäslompoloon Eskon Ylläs
kieppiin 30.12.- 5.1. - 2008
Majoituspaikkoja varattu 50 hengelle matkasta tiedustelut JOUKO LEHTONEN puh 0405007456
SYYSKOKOUS: Sääntöjen mukaisesti marraskuussa (ILMOITUS LOPPUVUODEN LEHDISSÄ.)

Kiitokset
Kiehiesten
hallitukselle

Kiittämme Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry:tä saamastamme
kunniakirjasta nomero 17 Vuoden 2006
Kiehiset.
Olemme ylpeitä, että olemme voineet edesauttaa kiehisten toimintaa.
MIRJA ja JOUKO LEHTONEN
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TTEJA...

KIEPIN AVAIMET

Kiehisten Kiehis–Kihaus/
talkoot KIEPISSÄ 1.8.-5.8.2007
Matka-aikataulu:
Lähtö Jämsästä keskiviikkona 01.08. klo 19.00
- Jyväskylä kello 19.45 vieraslaituri
- Äänekoski matkahuolto kello 20.30
ja tarvikkeet linnuntieltä
Jos on matkan varrelta lähtijöitä, soitto Hannu
Pohjolaiselle puh 0503555052.
Olemme Pyhäjärven Parkkialuella aamulla noin 6.
Paluu Pyhäjärven parkkialue sunnuntaina 5.8.
Aamulla Sovitaan onko joillakin menoaikataulua.
Tutustumme Kiepin suoympäristöön, sekä teemme
alueemme puille hiukan harvennusta ja muuta kehitystä tai korjausta.

HIIHTÄMÄÄN KILPISJÄRVELLE
11. – 19.04.2008
Haltinmaan hyvässä hoidossa (aamiainen ja päivällinen). Majoitus mökeissä joissa kaksi kahden
hengen huonetta, oleskeluhuone, sauna, suihku,
erillinen wc, minikeittiö, takka, TV ja vaatteiden
kuivaus. Tilausajokuljetus tasokkaalla turistibussilla
(Helsinki-Tampere-Jyväskylä-Äänekoski-Kilpis).
Lähtö illalla 11.04. ja paluu lähtö aamulla 19.04.

Kiepissä on tehty laajennuksia, mm.
kesäkeittiö, puuliiteri ja WC myös
saunalle.
Niinpä rakennuksiin ja varastoon
on tullut uudet lukot. Päärakennuksen, saunan ja veneen avaimet ovat
samassa reksussa mökillä.
Itse mökin avaimen saa seuraavilta
henkilöiltä:
Jämsä: Tero Alhonniemi
0400927144
Juha Sinivuori 0400530331
Jyväskylä: Kaarina Lamberg
0503426249
Paula Hepola 0505457779
Hannu Pohjolainen 0408649183
Äänekoski: Eeva Hakola
0408243087
Heikki Haimakainen 0504659100
Jouko Lehtonen 0405007456
Kittilä: Pekka Kouri 0400395603
Avainta ei toistaiseksi pidetä Kiepissä, eli pitäkääpä tämä sivu tallessa.
Hallitus

Opastettuja päiväretkiä ja mahdollisuus 2-3 päivän
pienoisvaellukselle mikäli kiinnostusta (enintään 10
henkilöä). Mikäli halukkuutta: käymme Tromsassa
tai Skibotn ´issa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset yhdistyksen pj.
Kalevi Lehtinen iltaisin puh. (09) 872 5456 tai
050 5446033. Viimeksi mainittu p. nro muuttuu
syksyllä. Varmista mahdollisimman pian – paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
HAUSKOJA RETKIÄ LAPIN TUNTUREILLA
Suomen Tunturiretkeilyn Oppaat ja Ystävät ry.
– Suomen Ladun jäsenyhdistys
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Terveisiä maailman toise

T

äällä on nyt oltu töissä ja ihmettelemässä Kiinalaista kulttuuria jo pitkä
tovi. Vielä on edessä pitkä aika, ennen kuin jälleen palaan Suomeen muutoinkin kun lomalle.
Mikä täällä on sitten samanlaista kuin
Suomessa? No se on ilma jota hengitetään
(Suomessa tosi puhdasta) ja vesi tietysti,
jos se on pullotettua. Täällä Shanghaissa
jossa nyt asun, (siihen saakka kun aloitetaan
rakentamaan tehdasta), on kaikki erittäin
suurta. Korkein toimistorakennus on Jinmao
Tower joka on 340m korkea, sieltä on mainiot näköalat ja kuuluisaa televisiotorniakin
saa katsoa alaspäin. Jos ilma olisi kirkasta, niin sieltä näkyisi todella kauas, nyt
näkyvyys on vain alle 15 km koska ilma on
niin sameaa. Jinmao on vielä tämän vuoden
korkein rakennus, sillä vieressä on rakenteilla pilvenpiirtäjä joka on valmistuttuaan
yli 460m korkea.
Asukkaita Shanghaissa on noin 18 miljoonaa ja polkupyöriä ja sähkömopoja riittää
joka kadulle, samoin autoja ja ihmisiä. Metsää en ole nähnyt sitten kuin Suomessa, sillä
tällä alueella ei metsää ole, vain peltoja ja
kaupunkia. Lähes kaikki puut ovat istutettuja. Ilma on kovin sameaa, johtuen autoista ja
avotulella tehdystä ruuasta. Ruoka valmistetaan katukeittiöissä edelleen hiilivalkealla.
Lentokoneesta kun katsoo, niin vasta lähellä
Mongolian rajaa ilma kirkastuu niin paljon
että näkyy maatakin, ja silloin se on jo
vuoristoa.
Mitä sitten on hyvää täällä, niin se on ruokakulttuuri, sillä täällä syödään aina vähintään
5 ruokalajia, ja ruokaa on riittävästi, (ei tosin kaikilla) Perheet tulevat syömään iltaisin
mummojen ja vaarien kanssa, ja puheensorina on valtaisa ravintoloissa, sillä musiikkia
ei juuri paikallisissa ravintoloissa ole. Täällä
on pakko oppia syömään puikolla, tai sitten
pitää olla omat haarukka ja veitsi mukana.
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Iltavalaistus Shanghain keskustassa

Uutta nukkumalähiötä...

elta puolelta

...vieressä hävitetty vanhaa
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Ihmiset ovat erittäin ystävällisiä ja täällä on
turvallista kulkea. Kadulla kyllä törmää silloin
tällöin kerjäläisiin (heillä on aina sama paikka
missä kerjätä) ja vieressä ohi ajaa Ferrari.
Kaikki on siistiä kun kulkee pääväylillä, mutta
jos astut hiemankin sivumpaan sieltä, niin heti
törmää aitoon vanhaan Kiinaan. Kadulla on
ihmisten toinen olohuone, siellä juorutaan viimeiset kuulumiset, pestään pyykit sekä astiat,
ja likavesi kaadetaan kadulle, jolloin tuoksut
ovat mielenkiintoiset. Sitten ne tuoksut vasta
on hienot kun saapuu kesä ja 40 lämmintä. Nyt
ei ole ollut lämmintä kuin 30 parhaimmillaan.
Kiina on vastakohtien maa, toisaalla mittaamatonta loistoa ja toisaalla täydellistä kurjuutta.
Kaikki purettujen rakennusten pohjat (kunnes
tehdään uusia niiden paikalle) on lähes kuin
kaatopaikkoja. Kaikki ihmiset eivät ole vieläkään oppineet ”sisäsiisteiksi”, sillä suurin osa
ihmisistä heittää roskat kadulle, samoin kaikki
tiskivedet ja muut pesuvedet kaadetaan kadulle,
jolloin se menee sadevesiviemäreiden kautta
jokeen. Tämä koskee kylläkin vain niitä vanhoja rakennuksia ja niiden alueiden katukeittiöitä.
Näitä on täällä vielä miljoonittain. Kuvat kertokoon jotain puolestaan. Shanghai on kylläkin
siisti kaupunki päällisin puolin, mutta se johtuu
valtavasta määrästä siistijöitä. Heitä on kaikkina kellonaikoina aina näkyvissä.

Polkupyöräkorjaamo

Lapsia näkyy yllättävän vähän katukuvassa,
pitää pitkä tovi ennen kuin tapaa lapsia, eikä
myöskään vanhuksia ole kovin paljon näkyvissä. Vanhat ovat kotona hoitamassa lapsenlapsia, sillä edelleenkin täällä on perheen koko
määrätty niin, että vain yksi lapsi. Jos lisää
tulee, niin, tai pahemmassa tapauksessa sitä ei
saa synnyttää. Koulutus on ilmainen yhdelle
lapselle, toisista se pitää maksaa itse.
Sitten vielä hieman Kiinalaisista
erikoisuuksista:
Kaikissa polkupyörissä on satula alhaalla sen
vuoksi, että saa molemmat jalat maahan kun ollaan liikennevaloissa, silloin ei tarvitse nousta
pyörän päältä.
Täällä on pitkänmatkan linja-autoja joissa
on kahdessa kerroksessa vain makuupaikkoja.
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Tavara kulkee polkupyörällä

En mää vaippaa
tarvitse kun
osaan kävellä...
Paikallinen
kuorma-auto
Taixingissa
Tekniikka kehittyy,
sähköllä toimiva polkuåyörä
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Betonikärryt rakennuksella

Tavara kulkee polkupyörällä

Kauppahallin lihakauppias

Halvempi parturi Shanghaissa
Pihaparkki
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Ravintolan ruokaesittely

Vihannesmyynti kauppahallissa
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Niitä näkyy vain aamuisin ja illalla.
Pienten lasten housut ovat haaroista
auki, jolloin ei tarvitse vaippaa, vain jalat
levälleen ja siinä ei juuri housut likaannu
tarpeilla.
Aurinkoisella ilmalla sateenvarjoja näkyy
katukuvassa paljon, silla ruskettuneet ihmiset on kaupunkilaisten mielestä maalaisia,
jotka ovat ulkona töissä, siis maalaisjuntteja.
Siitä vielä hieman siitä mitä minä teen:
Olen täällä valvomassa CP Kelcon (entinen
kemppari) rakenteilla olevaa CMC-tehdasta joka on nyt vasta suunnitteluasteella.
Täällä sitä on suunnittelemassa paikallinen
insinööritoimisto ja nyt olen asiantuntijana,
koskien kaikkia mekaanisia laitteita. Seuraavaksi sitten olenkin Tai Xingissa, jonne
tehdas rakennetaan. Siellä olen sitten koko
tehtaan mekaanisten laitteiden asennusvalvojana.

Taatusti tuoretta kanaa

Tai Xingin tehtaasta tulee Kiinan suurin
CMC-tehdas. Tällä on englanti se kieli jolla
tehdään nyt töitä. Lähes kaikki suunnittelijat osaavat sitä, vanhemmat kuten
minäkin osaavat paljon nuoria huonommin
englannin taidon, sillä minäkään en sitä ole
opiskellut koulussa.
Vapaa-aika kuluu osittain työn merkeissä,
sillä työpäivän normaali pituus on 10 tuntia,
joskus 12:kin. Illalla hotellissa aika kuluu
selaamassa netistä suomalaisia lehtiä ja
osallistumalla keskustelupalstoille. Välillä
tulee katsottua elokuvia joita tuli kotoa
mukaan tänne. Viikonloput menevät aina
joutuin katsellessa ja kulkemassa Shanghain
katuja.

Katukeittiö

Olen täällä siihen saakka kunne tehdas
tuottaa CMC:tä kunnolla, eli jonnekin vuoden 2008 loppupuolelle tai 2009 alkuvuoteen. Kotona käyn noin 4 kertaa vuodessa.
Terveisin

Raimo Vuoristo
Tulevan tehtaamme vartiomiehiä Taixingissa
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Nousuvesi on alkanut
Huangpu-joella

Vanhaa Shanghaita
keskustassa
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Patikointia
PIENI kreikkalaissaari
Karpathos on Dodekanesian
saariryhmän toiseksi suurin
saari ja sijaitsee Rodoksen ja
Kreetan välissä.
Saarelle lentää viikottain
kesäaikaan lentokoneellinen
suomalaisturisteja, mutta saaren suosituilla patikkapoluilla
ja teillä en törmännyt lomaviikon (14.-21.5.07) aikana
yhteenkään maanmieheen!
Huikeita vuoristonämymiä
ihailevat maastokenkäiset
reppuselät olivat saksalaisia,
tanskalaisia, ranskalaisia,
brittejä.

Olympoksen kylä pilkottaa Prof. Iliaan rinteiltä katsottuna

Profeetta Iliaaksi nimettyjä vuoria on paljon: tämä on 718 m korkea
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Saarella on suuri valikoima
patikkareittejä, joista osa
jo melkein vuorikiipeilyä.
Suomalaisen matkanjärjestäjän esitteestä löytyy vain
pari reitti-esittelyä Pigadian
kaupungin ympäristössä.
Reitit on yritettävä selvittää
saksankielisestä, mutta erittäin
yksitysikohtaisesta Karpahtosoppaasta, jossa on myös gpsreitit. Englanniksikaan opasta
ei ole saatavissa.
Ensimmäinen patikkaretkeni
suuntautui Pigadiasta ylös
vuoristoon, mutta helteeseen
tottumattomana en jaksanut
kävellä Othoksen kylään
asti. Välimatkat eivät olleet
suurensuuria, mutta korkeuserot ja lämpömittarin lukemat
kyllä.
Pääkaupungin helteistä
suuntasin parin päivän päästä
viileämpään pohjoiseen,
vuoristossa sijaitsevaan
Olympoksen kylään yhdessä
Ateenan kautta tulleen matkaseurani kanssa - he olivat
tuossa ”unohdetussa kylässä”

Karpathoksella
jo kahdeksatta tai yhdeksättä kertaa. Kylä on
elävää kansatiedettä ja
-kulttuuria, jota tursimi
ei ole vielä pilannut.
Matka kylään käy
laivalla (päällystetty
tie saaren eteläosista
on rakenteilla), sitten
ajetaan serpentiiniä
ylös vuoristoon, sillä
satamakylä Diafani
on parinkymmenen
kiharaisen kilometrin
päässä. Meri tosin
välkkyy myös Olympoksen länsipuolella
noin neljänsadan metrin
päässä, mutta ne metrit
ovat lähes pystysuoraa
vuorenseinämää.
Miksi ihmiset ovat alkuaan asettuneet asumaan
näin vaikeakulkuiseen
paikkaan? No, merirosvojen takia tietenkin.
Olympoksessa ensimmäisen päivän liikunnaksi riitti kylän raitilla
ja ympäristössä kiipeily.
”Kadut” ovat nimittäin
rappusia ja kivettyjä
polkuja, joille mahtuvat
vain ihmiset ja aasit.
Jätehuollostakin vastaa
mies ja kaksi aasia
-iskuryhmä.
Patikkaretkeni suuntautuivat Profeetta Iliaksen
vuorelle (712 metriä

meren pinnasta), kylän
alapuoliseen rantaan
sekä vuoripolkuja pitkin
saaren itäpuolelle meren
rantaan pieneen hiekkapoukamaan - jolla ei
kovan aallokon takia
kylläkään tehnyt mieli
uida.
Vuorelle kiipeäminen
oli huikea kokemus.
Reitti äkkijyrkillä rinteillä oli merkitty sinisin
maaliläiskin kiviin sekä
pienin kivirykelmin:
aina ei silmä tahtonut erottaa seuraavaa
pistettä. Onneksi
samalle reitille sattunut
saksalaispariskunta
oli tarkkasilmäisempi.
He olivat valloittaneet
Olympos, kylä 400 metriä merenpinnasta
edellispäivänä saaren
korkeimman, yli 1200metrisen Kali Limnin
huipun.
Kyläläisten mukaan olin
ilmeisesti ensimmäinen
suomalainen Prof. Iliaan
valloittaja.
Viikko loppui kesken,
monta mielenkiintoista
reittiä jäi koluamatta.
Karpathokselle on
lähdettävä uudestaan!
Ehkäpä joku kiehispatikoijistakin innostuisi
reissusta?

Paula Siltari
Tästä on vielä
pitkä matka
huipulle
Olymposlaisia
katunäkymiä
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Kiehisten Kieppi
Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.
Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- GSP-satelliittipaikannin 20 e/vko
- Savotta Paljakka ahkio (4kpl), vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 8.50 e

- 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:

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

tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannalla
Yöpymismaksut:
Kiehisten jäsenet 5 e/vrk
Ei-jäsenet 7 e/vrk
Nuorisojäsenet (alle 25-vuotta) ei maksua

Retkikeitin
- TRANGIA 3 kpl perusmallia
vuokrahinta 1-3 vrk 3,5 e, viikko 7 e

Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen
aiheuttamastaan vahingosta!

Rinkkoja:
- 2 kpl Savotta 906 ss
- 1 kpl Savotta 1200 ss

Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko
Lehtoseen tai Eeva Hakolaan.
Yhteystiedot viereisellä sivulla
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KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 67 - 2/2007
PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS
Lehtonen Jouko Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Haimakainen Heikki Äänekoski
Matilainen Pirjo (uusi) Äänekoski
Pohjolainen Hannu Jyväskylä
Mäkinen Liisa Petäjävesi
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:
Hakola Eeva, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087
SIHTEERI:
Heikki Haimakainen
Kotakennääntie 4 as 3, 44100 Äänekoski
Puh. 050-465 9100
heikki.haimakainen@luukku.com
MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Paavo ja Kaarina Lamberg
Mäkitie 8, 40800 Vaajakoski
Puh. 050-342 6249

Mieskonen Riitta Suolahti
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Rossi Ritva (uusi) Jyväskylä
Hilska Erkki (uusi) Saarijärvi
Lamberg Kaarina Vaajakoski
Hannu Pohjolainen, Tellervonkatu 23 c
19, 440200 Jyväskylä
puh. 050-355 5052
kaarina.jarvela@hotmail.com
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 stts-lokakuussa 2007. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.9. 07 mennessä
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