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2  Kiehinen

Niin ne vaan lumet ja jäät lähtivät ihan 
niin kuin minun tukka. Nyt alkavat 

kevät ja kesä kiireet niin kotona kuin luon-
nossa ja ennen kaikkea Lapin mökillä ja 
tunturissa. Kiepin muutostyöt ovat alkaneet 
kuvien teolla ja lupapaperien hankkimisel-
la. Seuraavaksi hommataan tarvikkeet, jois-
ta osa onkin jo kasassa. Keittiön purkutyöt 
Joke on meinannut aloittaa jo perheleirillä. 
Jotta pääsemme muutostöihin heti kun 
menemme Kihaukseen elokuussa ja toivot-
tavasti isolla sakilla että hommat sujuisivat 
ripeästi ja jäisi aikaa muihinkin touhuihin. 
Varmasti ainakin hillasuot kutsuvat.

Kiepin muutostyöt aloitetaaan tuuli-
kaapin vaihdolla ja sitten on vuorossa 

keittiön saneeraus. Seuraavaksi terassin 
teko kunnon mittoihin. Mökkiin on haetta-
va oikea rakennuslupa, koska sen muutos 

on niin suuri. Lupa on voimassa 5 vuotta. 
Saunan terassin laajennus tarvitsee toimen-
pideluvan joka on voimassa 3 vuotta ja se 
haetaan myöhemmin. Tämä sen takia ettei 
tule liian kiire.

Jos on jotain kysyttävää niin ei kun soitto 
minulle tai sähköpostia kehiin.

t
. Hanski

p. 0503555052
email: hannupohjolainen@luukku.com

Kiepin uuden mallipiirustukset.

Hyvää kevättä Kiehiset!
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TAPAHTUMIA, MATKOJA, KOMMENTTEJA...  

KIEHISTEN TAPAHTUMIA 2011
 

PERHELEIRI KIEPISSÄ viikolla 23. Ilmoittautumiset
Jouko Lehtonen puh 0405007456.

MATKA SLOVENIAAN viikolla 23. Tiedustelut  Raija Tolvanen
puh 04072845515.

 
KIHAUS/TALKOOT  3.8. - 7.8. 2011 

Bussilla lähtö  Jämsästä  keskiviikkona 3.8 klo  17.00  Jyväskylästä  18.15 
ja Äänekoskelta  19.00. Paluu sunnuntaiaamuna 7.8.

Huom; lähtöaikataulussa: autoon lastataan rakennustarvikkeita.
Ilmoittatumiset puh  Hannu Pohjolainen 0503555052 ja

Jouko Lehtonen  0405007456.
 

RUSKAMATKAT viikoilla  37  ja 38
Lisää tietoa alla sekä seuraavassa eli 3/2011 Kiehisessä.

Tiedustelut : Raija Tolvanen  040- 7284515, Hannu Pohjolainen  050-3555052
ja Jouko Lehtonen  0405007456.

 
Sääntömääräinen  SYYSKOKOUS loka-marraskuussa

Tarkemmin Kiehisessä  3/2011

KAAMOSMATKA Ylläskieppiin vuodenvaihteessa  2011-2012
Päivät tarkemmin Kiehisessä  3/2011.

Tiedustelut ja Ilmiottautumiset  Jouko Lehtonen puh  040-5007456.
 

Syksyn vaellus
Olemme Inkerin kanssa suunnitelleet syksyn vaellusta ja sen aikataulua. Lähdemme 

lauantaina 27.8. ajamaan - tällä tietoa pikkuautoilla - kohti pohjoista. Yövymme jollain 
leirintäalueella - mökissä tai teltoissa - lähempänä Inaria. Ajamme sunnuntaina Angeliin, 
josta olen varannut seuraavaksi yöksi majoituksen Vaskon Hiljaiselta (www.vaskonhiljai-
nen.fi). Voimme katsella ympärillemme rauhassa sunnuntaina. Maanantaina aamusta talon 
isäntä ajaa meidät Muotkan Ruoktuun. Kuljemme sunnuntaihin, 4.9. saakka Angelia kohti 

metsäautotien päähän, josta hän taas hakee meidät majalle.
Siellä odottaa sauna ja illallinen.

Tällä matkalla ei ole valmiita reittejä eikä tupia.
Ilmoittautumiset Raijalle sähköpostilla raija.tolvanen@kolumbus.fi

tai puhelimitse 040-7284515.
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TAPAHTUMIA, MATKOJA, KOMMENTTEJA...  

LAPINMATKA RUSKAVIIKOLLA 37/2011

Tiirismaan Ladun ruskaviikon reissu suuntautuu tänä 
vuonna Inarin Lappiin. 

Tarjolla erilaisia kohteita vaeltamiseen ja päiväretkei-
lyyn. Saariselkä/ UK-puisto: omatoimivaellusta tupien 
kautta kulkevilla polkureiteillä tai erämaisesti omia 
polkuja kulkien Kiilopää ja Saariselkä: omatoimista 
mökki- tai hotellimajoitusta ja päiväretkeilyä viitoitetuil-
la lähireiteillä, Kiilopäältä myös opastettuja päiväretkiä

Hammastunturin erämaa-alue: rauhallinen ja erämai-
nen vaellusalue kokeneille omien polkujen kulkijoille, 
Ivalojoella ja kulta-alueilla myös polkuja ja jokunen tupa 
Lemmenjoen kansallispuisto: tunturia ja isoja metsiä 
kokeneelle eräretkeilijälle, hiukan vähemmän koke-
neille jokivarren merkitty polku autiotupineen bussi vie 
Lemmenjoen Njurgulahteen asti ja tarvittaessa pysähtyy 
mennen tullen matkan varrelle osuvissa vaelluskohteissa

Päiväretkeilijöille on varattu Lemmenjoen Ahkuntu-
valta yksi mukavuuksin varustettu mökki ja joen toiselta 
puolelta useita hirsimökkejä, joissa voit päästä erämaan 
tunnelmaan ( HYPERLINK ”http://www.ahkuntupa.
fi /”www.ahkuntupa.fi ). Vene ja rantasauna ovat käytössä-
si. Jos haluat mökkiporukkaan, otathan yhteyttä mah-
dollisimman varhain, ettemme turhaan pidä ylimääräisiä 
paikkoja varauksessa.

Lähtö perj. 9.9.-11   18:40 Orimattila 
Paluu lau  17.9.-11  19:00 Salpakangas, uimahallin 
P-paikka 19:30 Lahti, linja-autoasema 21:45 Jyväskylä, 
Matkakeskus

Reissun viimeisen yön (16.-17.9.2011) yövymme poru-
kalla Tievatuvalla Kakslauttasessa 3-5 hengen huoneis-
sa. Lapin täysihoito maksaa 45€/ hlö. Yöpymismaksu 
kerätään menomatkalla bussissa. 
Kuljetuksen hinta noin 130-145 € lähtijöiden määrästä 
riippuen.
Maksut: 26.8.2011 mennessä 130 eur Tiirismaan Latu 
ry:n tilille 561116-264400 (IBAN FI 8056 1116 2006 
4400, BIC OKOYFIHH)
Viitenumero 10100.  Mahdollinen täydennysmaksu 
kerätään bussissa.
Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään 20.8. mennessä. 
Bussin paikat täytetään varausjärjestyksessä. Tervetuloa 
mukaan myös ei-latulaiset! 
Huom! Varattu paikka on esteen sattuessa ehdottomasti 
peruttava heti. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Terhi Koi-
visto p. 0400-939 690 tai terhi.koivisto(at)proagria.fi  

Tiirismaan Latu ry  

RUSKARETKI
KILPISJÄRVELLE
9. - 17.9.2011

Majoitumme Haltinmaalla + aa-
miaiset ja päivälliset, opastetut
päiväretket. ”Onnibussi” Hki-
Tampere-Jämsä-Jyväskylä-
Äänekoski-Kilpinen
ja taikaisinkin. Hinta: Hki-Tam-
pereelta kyytiin 540 €, Jämsä-
Äänekoski
seutuvilta lähteviltä 515 €.
Lisätietoa: www.stoy.sun-
tuubi.com tai Kahlevilta p. 
0505446033,
ilmoitt. Kahleville tai e-mail: 
stoy@suomi24.fi 

Mukavaa kesää!
Tv. Kalevi
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TALVINEN viikko 15  oli suunnitelmissa 
viettää Kiepissä. Varmistelin että talvia-
uraukset Pyhäjärven parkkiin on suoritettu 
ja myöskin polttopuun ajo Kukaksen 
mökkiläisille, että on kelkan jälki hiihdellä 
Kieppiin. Keskustelin porukoiden kanssa 
kenelle tämä ajankohta on sopiva lähteä 
katsomaan miltä Kukaksen rantamaisemat 
näyttäisivät tähän aikaan keväästä. Neljän 
hengen porukka Lahtisen Kirsti, Haimakai-
sen Marja-Leena, Mirja ja Jouko Lehtonen 
starttasivat aamuyöstä 12.4. 2011 kohti 
Lappia.

Ajelimme Torniosta alkavaa Revontuli 
-tietä, josta erkanimme Äkäslompo-
loon suuntaan ja Pyhäjärven parkkiin.

Olimme hämmätyneitä tullessamme 
parkkialueelle, alue oli täynnä asuntoau-
toja, onneksi saimme automme sopimaan 
sekaan. Niillä oli seuraavan päivänä 
firmansa talvipäivät. Kun hiihtelimme 
aamulla ahkiolla noutamaan autoltamme 
lisää tarvikkeita ja Pyhäjärven laavulle 
paistelemaan makkarat, nämä talvipäivien 
viettäjät olivat levittäytyneet Pyhäjärven  
jäälle pilkkimään ja hiihtelemään, mukana 
oli montakymmentä henkilöä.

SÄÄ suosi meidän viikkoa. Päivälämpöti-
lat olivat liiankin lämpöisiä, lumet sulivat  
nopeasti, sulamisvedet söivät joistakin ala-
vimmilta paikoilta ladut poikki. Myös järvi-
en lumipeite hävisi, yöpakkasten jälkeen jää 
oli peilikirkas. Yöpakkaset  pakottivat valit-
semaan  hiihtoreitit  huolella ettei ollut pa-
hoja mäkiosuuksia reitillä.

YHDEN PÄIVÄN reitillä Kotamajalta 
noin kaksi kilometriä Pyhäjävelle päin, 
ladulla tepasteli komea ukkometso. 
Jouduimme  laittamaan  sauvat  eteemme 
suojaksi, olisi tullut  päälle. Yksi  henkilö 

kertoi, että tämä on esiintynyt tässä samoil-
la kohtaa monena  päivänä. Tämä samainen 
henkilö heitti mustapunaisen piponsa  lin-
nun eteen ja metso pöllyytti pipoa niinkuin 
se olisi tapellut  toisen linnun kanssa.

HIIHTELYÄ ja lumikengillä  kulkemis-
ta harrastimme. Kun tulimme Kieppiin 
teimme järveltä kesäkeittiön kulmalle asti 
lumikengillä kulkureitin, lumi upotti ilta-
päivästä niin paljon, että kun yöpakkanen 
pääsi vaikuttamaan poljettuun jälkeen, se 
uoma kesti kovana koko viikon. Rappusten 
osuuden tytöt lapioivat auki minä laittelin 
tulia Kaminaan .

KUUKKELITKIN tulivat heti terveh-
timään, esittivät yllättävän kovaäänisesti 
ruokatoivomuksensa, täytyihän niille 
aamulla kaurapuuroa antaa ja sitämyö-
ten ruokkia joka meidän aterian jälkeen. 
Olimme toki ottaneet pilkkivarusteetkin 
matkaan, en tosin muista näin huonoa tal-
visyöntiä Kukasjärvellä. Edellisinä talvina 
ollaan saatu kalaa joka reissulla, nyt saattoi 
olla että monen tunnin  istuminen meni au-
ringon ottamiseen. Toki sen verran saatiin 
isojakin kaloja, että yksi kalakeitto keitet-
tiin. Aivan pikkurillin mittaisia olisi saanut, 
sen verran niitä ongittiin, että paikallisille 
riitti: kuukkelit  ja kettu kävivät avannon 
ympäryksen putsaamassa ja korpit.

AAMUSTA kun kuunneltiin Lapinradion 
sääennuste ja muut maailman tapahtumat 
kiinnostivat, erityisesti Ylläkseltä ka-
donneen henkilön kohtalo. Radio tiedotti 
melkein joka aamu  etsinnöistä, ja viikon 
16 alkupäivinä  lumikenkäryhmä oli 
löytänyt menehtyneen vaeltajan  Kukas-
tunturin maisemista. Lumen  vähyyden ja 
olosuhteitten muuttumisen  takia teim-

Keväthangilla Kepissä
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me päätöksen viedä  tarvikkeet ahkiolla 
autolle ja seuraavana aamuna suuntaamme 
Kittilään  jossa kävin rakennustarkastajan 
luona antamassa Kiepistä  otettuja mittoja 
piirustuksiin, että saatiin laittaa raken-
nuslupahakemus sinne Kittilän kuntaan 
ja päästään toteuttamaan suunniteman 

mukaisesti tulevat muutokset. Joimme Kit-
tilässä kahvit ja kovaa kohti Rovaniemeä ja 
Keski- Suomea.

Kevätterveisin 
Jouko

Ärhäkkä metso 
kävi jopa pipon 

kimppuun.

Kuukkeli Kiepin 
pihlajassa rasva-
pallojen kimpussa. 
Kuvasi  Mirja
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Kilpisjärvellä
”kuin silloin ennen”
Etusivun kuvassa hiihdetään pitkässä letkassa 
Kilpisjärvellä, Ailakkavaaran maisemissa. Kuva 
on otettu pääsiäisen alla tänä keväänä. Mutta 
hiihtäjiä on kuin Kiehisten parhaina aikoina 
viime vuosisadan puolella.

Kiehisten omat toukokuiset Kilpisjärven matkat 
jatkuivat kolmatta vuosikymmentä ja lukematto-
mia muistoja noista aurinkoisista tunturiretkistä 
on jäänyt monen kiehisen mieleen. Ensin asuttiin 
Retkeilykeskuksessa, sitten hotellilla ja lopuksi 
Haltinmaan lomakylässä. Sitten väki väheni ja 
joskus reissu jouduttiin peruuttamaankin osanot-
tajien puutteen vuoksi. Toisaalta - eipä taida enää 
Kilpisjärvelläkään riittää takuuvarmasti lunta 
hiihdettäväksi asti toukokuun puolella.

Viime vuosina Kilpisjärven kevättalvisen matkan 
järjestäjänä on ollut Kahlevin (Lehtinen) vetämä 
eteläsuomalainen STOY-yhdistys, mutta yhteis-
työ kiehisporukan kanssa toimii: mukana on ollut 
aina myös vanhoja Kiehisiä, niin tänäkin vuonna. 
Ja bussia ajamassa kiehis-Jussi (Sinivuori). Mikä 
on matkatessa, onhan Kahlevi vanhoja kiehisiä 
itsekin. Tänä vuonna bussi oli lähes täynnä eli 
keräili 47 hiihtäjää eri puolilta Suomea.

Taas hiihdeltiin jo tutun Juhani-oppaan perässä. 
Myöhäinen pääsiäisen alusviikko tarjosi mahta-
vat hanget ja riittävästi aurinkoa (ja lumipyryä 
välillä piristykseksi). Kylä tupsahti jo torstaina 
täyteen norjalaisia pääsiäisen viettäjiä, mutta 
tunturiin mahtui hyvin kuten ennenkin.

Nostalgisin terveisin
Paula Ailakkavaaran tuvalla syötiin palasta ja   huilattiin. Ailakan rinteillä nähtiin poroja, mutta vasomisaika ei ollut vielä käsillä.
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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  Kieppi
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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 2011.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 1.9. 2011 mennessä

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 83   -   2/2011

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2011
Pohjolainen Hannu  Äänekoski
Tolvanen Raija  Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha  Jämsä 
Oksjärvi Esa Jämsä 
Lamberg Kaarina Jämsä
Rossi Ritva Jyväskylä 

Mieskonen Riitta Suolahti 
Hämäläinen Heikki Tikkakoski
Lahtinen Kirsti Äänekoski 
Hokkanen Senja Äänekoski 
Lehtonen Jouko  Äänekoski
Varajäs. Vaahtila Hannele Jyväskylä 
ja Tolvanen Liisa Jyväskylä.

PUHEENJOHTAJA:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191 41360 Äänekoski
puh.  050-3555052 
hannu.pohjolainen@luukku.com

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

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

TALOUDENHOITAJA:
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

MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Pohjolainen Hannu puh. 050-355 5052
Heikki Haimakainen puh. 046 6603484
Raija Tolvanen puh. 040-728 4515
Jouko Lehtonen puh. 040-500 7456

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/
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