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Vuosi on jatkunut Kiehisten osalta Kuutamohiihdolla Äänekosken liikuntapuistossa. Mukana 
pyörittämässä oli pieni perinteinen porukka, montaa uutta pyörittäjää ei näkynyt. Homma hoitui 
kuitenkin kohtalaisen hyvin. Sakkia kävi jonkin verran, ennen kaikkea nuoria oli liikkeellä hyvin. 
Kota kiinnosti, kun sai itse paistaa makkaraa. Mehu maistui, ja pientä korvausta vastaan tarjolla 
oli myös munkkikahvit. Eli hyvä me, Kiehiset. Tapahtuman jatkosta en osaa sanoa vielä mitään.

Viikolla 14 oli vuorossa Kiepin keikka pieni-
muotoisten talkoiden merkeissä. Helsingin 
porukan kanssa siirrettiin siltatarpeet puron 
varteen Kourin Pekan kelkkakyydillä odot-
tamaan niin sanottua perheleiriä, jolloin olisi 
tarkoitus kasata se yhteistyönä naapurien 
kanssa. Lumityöt olivat myös ajankohtaiset, 
sillä lunta oli katoilla tosi paljon. Niinpä kat-
sottiin tarpeelliseksi pudottaa ne pois, ettei 
mitään vahinkoa pääsisi sattumaan, ja oli hyvä 
konsti siihen. Kesäkeittiö herätettiin henkiin, 
jotta saatiin poronkäristystä ja muuta ruokaa 
siellä laitettua. Oli sitten vielä vähän Pekan 
tuomien halkojen pätkimistä ja liiterin laittoa. 
Kalastus aloitettiin tyhjillä pilkkiavannoilla, 
sitten laitettiin niin kutsutut täkykoukut, jos 
vaikka saisi vähän haukia pois järvestä. Sehän 
kannatti, kun ensimmäinen oli koukussa jo 
seuraavana aamuna eikä ihan pieni ollutkaan, 
vain seitsemän kiloa. Lisäksi viikon aikana 
tuli kolmen kilon kahta puolta muutama. Oli siinä savustuspönttöön laittamista, ja kuukkelitkin 
saivat oman osansa. Aamun auringonnousut olivat komeita muutamana aamuna, muuten keli oli 
vaihtelevaa. Vähän hiihdeltiin, käytiin Linkkupalossa paistamassa makkarat, ja muutenkin syötiin 
hyvin.

Jo viikkoa myöhemmin Kilpisjärvi kutsui meidät hyvällä porukalla hiihtelemään. Keli oli mitä 
parhain ja olosuhteet olivat kohdillaan. Kyllä nautittiin, josta tuonnempana lisää...

Terveisin,
HANNU POHJOLAINEN

P.S. Sen verran Kaamoshiihdosta, joka on 31.12.2016–7.1.2017 Äkäslompolossa, että sinne on 
varattu 30 paikkaa. Ilmoittautuneita on nyt 16, joten paikat hupenevat... Lisää ilmoittautumisia 
numeroon 050 3555052.

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

Kesää kohden, Kiehiset

“Kalastus aloitettiin tyhjillä 
pilkkiavannoilla, sitten 
laitettiin niin kutsutut 
täkykoukut, jos vaikka saisi 
vähän haukia pois järvestä. 
Sehän kannatti, kun 
ensimmäinen oli koukussa 
jo seuraavana aamuna eikä 
ihan pieni ollutkaan, vain 
seitsemän kiloa. “
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Kyllä kelpaa puheenjohtajan poseerata kala-
saaliin kanssa.

Hiihdeltyäkin tuli, vaikka kelit olivat 
vaihtelevat.

Linkkupalossa käytiin paistamassa makkarat, 
ja muutenkin syötiin hyvin. 
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Kevät- ja syyskokous 
Metsälä Campingissa

S I H T E E R I N  T U R I N O I TA

Kevätkokous pidettiin tänä vuonna 
Metsälä Camping -nimisessä paikassa. 
Paikka olikin melko mukavan oloinen, 
joten päätimme myös pitää syyskokouk-
sen siellä. Kevätkokous oli normaali, eli 
hyväksyimme tilinpäätöksen ja muut 
päätettävät asiat. Puheenjohtajana toimi 
Pirjo Hytönen. 

Päätöksistä mainittakoon, että Islannin-
matkalaisille on järjestettävä muisteluilta. 
Tämä sen syyn vuoksi, että matka tuotti 
hyvin johtuen viime tipan lähtijöistä. 
Tämä laski kuljetusten ja matkan hintaa. 
Matka oli halvempi, kun lähtijöitä oli 
vähintään 25.

Skotlantiin on vielä vapaita paikkoja run-
saasti, joten ota yhteyttä rohkeasti!

Terveisin,
KIEHIS-RAMI

Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry:llä on paljon jäsenmaksuja saamatta. Maksakaahan jäsenmaksut 
mitä pikemmin, jotta jäsenyys säilyy! Yhdistyksen tilitiedot sivulla 11.

Muistakaahan jäsenmaksut!

Kevätkokouksessa puhuttiin muun 
muassa Islannin-matkasta. Seuraava 
reissu kauemmaksi on suunnitteilla 

Skotlantiin.  On sitä joskus tullut käytyä 
Nepalissakin, mistä viereinen kuva.
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TA PA H T U M A K A L E N T E R I

t Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Perheleiri.

t Hullunpolkasu heinäkuussa? Reissusta 
tarkempi juttu Kiehis-lehdessä 1/2016.

t Puuntekotalkoot Kiepissä kesällä.

t Omatoimisia vaelluksia ja matkoja Lappiin 
kesä-, heinä- ja elokuussa.

t Kiehiskihhaus on tänä vuonna Pohjois-
Karjalassa, Ilajan vanhalla metsätyökämpällä 
Ilomantsissa torstaista 28.7. sunnuntaihin 
31.7.2016. Lähtö torstaina klo 7, Jyväskylä 
(Jämsä), ja paluu sunnuntaina klo 12.
Yövymme yhteismajoituksessa, myöskin telt-
tamajoitus on halukkaille mahdollinen.
Isäntänämme ovat siellä Leena ja Kalle Eerola.
Jos lähtijöitä on tarpeeksi, niin menemme bus-
silla, muutoin pikkuautoilla.
Hinta lähtijöiden lukumäärän mukaan 60–80 
euroa.
Paikasta tarkemmin Kiehisen numerossa 
1/2016.
Kaikki mukaan! Ilmoittaudu: Hannu Poh-

jolainen, 050 3555052, hannupohjolainen@
luukku.com, tai Raimo Vuoristo, 040 7500020, 
raimo.vuoristo@gmail.com.

t Ruskavaellukset  viikoilla 37 ja 38. Paikat 
avoinna.

t Kaamosmatka Äkäslompoloon 31.12.2016–
7.1.2017.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS

 Ti 8.11.2016, 
Metsäranta Camping, 

Metsärannantie 56, 41930 Kuohu, 
puh. 040 7059343.

Hallitus klo 17.30.
Yleinen kokous klo 19.00.

Vuoden 2016 tapahtumia

Nyt jälleen tulossa matka Kilpisjärvelle 2017 
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. 

Olemme varanneet Haltinmaasta viikolle 17 
(22.–29.4.2017) viikon majoituksen. 

Hinta on sama kuin tänä vuonna, eli lähti-
jöiden lukumäärästä riippuen 500–550 euron 
välillä. 

Pyydänkin ilmoittautumaan mahdollisimman 
pian osoitteeseen raimo.vuoristo@gmail.com.

Kilpisjärvelle juhlimaan 
100-vuotiasta Suomea
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Kehismatka 
Kilpisjärvelle 
toteutui tänä 

vuonna viikolla 16. 
Mukana bussissa 
oli 25 hiihtämis-
estä  innostunutta 
Kiehistä. Ikähaitari 
alkoi 7-vuotiaasta. 
Suksina porukalla 
oli erilaisia vaihtoeh-
toja: purkkipidot, 
teipillä pitoa hakevat, 
zerot, karvapohjat 
ja kunnon teräsreu-
naiset tunturisukset 
suomupohjineen. 
Juttua suksiasia taas 
kirvoitti, vaan eipä 
tainnut selvitä, mikä 
parhaiten toimii. 
Tarpeeksi tummat 
aurinkolasit eivät 
Kilpisjärven hankien 
huikeassa valossa ole 
hifistelyä vaan silm-
ien terveydelle vält-
tämättömät. Samoin 
aurinkovoide kas-
voille. Tuulitakkia ei 
tänä vuonna tarvittu. 

Kilpisjärvi saattaa 
olla hieman erilainen 
hiihtopaikka. Tänä 
vuonna oli ajettujen 
latujen lisäksi mahta-
va mahdollisuus 
hiihdellä iltapäivälle 
saakka kestävää 
hankikantoa myöten 

Kiehiset joutenpäiten Yliperällä
eli päiväretkiä Kilpisjärvellä Saanatunturin maisemissa

Tarpeeksi tummat 
aurinkolasit eivät 
Kilpisjärven hankien 
huikeassa valossa 
ole hifistelyä vaan 
silmien terveydelle 
välttämättömät. 
Samoin aurinko-
voide kasvoille.

Kiehispoppoo 
käväisi Saanajärven 
päivätuvalla. 
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Kiehiset joutenpäiten Yliperällä

tuntureiden rinteitä 
tai omenapuukoivik-
koa. Aurinko porotti 
lähes pilvettömältä 
taivaalta joka päivä. 
Näkyvyys Ruotsin 
ja Norjan korkeille 
tuntureille oli hui-
kea, Suomen puolen 
matalampi maasto oli 
avaruudessaan vailla 
vertaa. Kipuaminen 
tunturiin kannatti! 

Majoituimme Haltin-
maan mökeissä. 

Ruokailut ja usein 
iltaohjelman puit-
teet olivat isäntien 
järjestämiä.Luulen, 
että jokainen sai mitä 
halusi: saattoi hiihtää 
ja viettää aikaa poru-
kassa tai rauhoittua 
yksinoloon sitä ha-
lutessaan. Iltaisin oli 
rentoa yhdessäoloa: 
levättiin, pelattiin 
Kiehistyyliin Skippoa 
ja Aliasta, laulettiin ja 
tanssittiin. 

Kilpisjärvellä luonto 
tarjoaa vastakohtia: 
mahtavia korkeuse-
roja ja matala kasvil-
lisuutta, paljon poroja 
ja laakeaa autiutta, 
jossa ei tunnu olevan 
mitään. Hiljaisuu-
den ja luonnon kos-
kemattomuuden 
vastapainona ovat 
moottorikelkkojen 
äänet ja jäljet, jotka 
lienevät nykypäivän 
elinkeinon hinta.
Hiihtoretkiä tehtiin 

monenlaisia, erilaisil-
la kokoonpanoilla. 
Kirjoittelen niistä joi-
hin osallistuin, joten 
esimerkiksi Termis-
järvi ja Kolmen val-
takunnan rajapyyk-
ki jäävät nyt ilman 
mainintoja. 

Sunnuntaina metsä-
hallituksen opastus-
keskuksessa saimme 
tietoja alueen kalas-
tuskäytännöistä. 

eli päiväretkiä Kilpisjärvellä Saanatunturin maisemissa

Kurusta noustiin Ison Salmivaaran taakse, ja taas avautui uusi näkymä Saanalle. 
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Suunnaksi  Saana-
järvi, varusteina 
sukset, lumikengät ja 
pilkkivehkeet. Tun-
turikoivikon läpi 
suuntasimme 
ylöspäin kohti Saa-
natunturin rinnettä. 
Nuorimpien Kie-
histen matka-
päiväkirjassa Aarni 
kirjoittaa: ”Kävimme 
ensimmäistä kertaa 
tunturissa pilkillä. Se 
oli mukavaa. Saimme 
kuusi pientä rautua, 
yksi oli ottikelpoi-
nen. Lumikenkäil-
lessämme maisemat 
olivat upeat. Kun 
kala ei lopulta syönyt, 
kiipeilin Saanan 
rinteillä. Sieltä oli 
mukava laskea alas. 
Aurinko paistoi.” 
Kiehispoppoo käväisi 

myös läheisellä 
tuvalla. 

Maanantaina oli 
vuorossa temppeli-
kuru. Jyrkkäpahtai-
nen kuru sijaitsee 
Ison Salmivaaran 
ja Vespuolin-
vaaran välissä. 
Evästelypaikka oli 
vertaansa vailla. Ku-
rusta noustiin Ison 
Salmivaaran taakse, 
ja taas avautui uusi 
näkymä Saanalle. 

Keskiviikkona Kie-
histokka suuntasi 
Saarijärvelle. En-
sin tiukka nousu 
Tsahkal-järvelle, sit-
ten helpompaa nou-
sua määränpäähän. 
Upea ylänkö kylpi 
auringossa. 

Nousumme pysäytti 
porotokka, joka oli 
asettunut pitkäsi 
nauhaksi kumpa-
reen päälle. Mitenkäs 
nyt edetään? Avuksi 
tuli moottorikelk-
kailija, jonka neuvoja 
seuraten saatoimme 
rauhallisesti mennä 
tokan läpi. Kelkkailija 
ei vaikuttanut po-
romieheltä. Myöhem-
min sain selville, että 
on olemassa ihmisiä 
tekemässä lomillaan 
”vapaaehtoistyötä” 
poronhoidon parissa, 
eli he auttelevat po-
romiehiä käytännön 
töissä. Porot olivat 
ruokinnassa tuossa 
kohtaa, ja toiveena 
oli, etteivät ne karkaa 
Norjan puolelle. Sit-
ten myöhemmin 

keväällä porot siirtyi-
sivät lähemmäs kylää 
vasomaan. 

Saarijärvellä on au-
tiotupa kaikkien mat-
kalaisten käyttössä 
ja lukittu varaustupa 
vaeltajille.

Minä vietin kes-
kiviikkona lepopäivää 
mökillä. Kävin ajan 
kanssa metsähallituk-
sen luontokeskukses-
sa. Luontokeskukset 
kertovat näyttelyjen 
avulla paikallisesta 
luonnosta: geolo-
giasta, eläimistä, kas-
veista, elämäntavois-
ta, historiasta. Tänä 
vuonna on kulunut 
sata vuotta Mallan 
luonnonpuiston ju-
listamisesta luonnon-

Käytiin myös Mallassa. Luonnonpuistossa liikkuminen on “taviksille” sallittu vain merkti-
yillä poluilla sulan maan aikaan. Näin hankien vielä ollessa vapauksia on vähän enem-
män. 
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suojelualueeksi. Sen 
kunniaksi on julkais-
tu kangasmerkki, jos-
sa komeilee pohjansi-
ilikäs, siis paikallinen 
perhonen. Merkki oli 
pakko ostaa.

Torstaina kutsui 
Malla. Luonnonpuis-
tossa liikkuminen 
on meille ”taviksille” 
sallittu vain merki-
tyillä poluilla sulan 
maan aikaan. Nyt 
hankien vielä ol-
lessa vapauksia on 
vähän enemmän. 
Päiväkirjassa Lauri 
10 v. kertoo: ”Tänään 
olimme tosi paljon 
ulkona. Näimme 
kolme kotkaa, poron, 
tunturihaukan ja pie-
kanan. Hiihdimme 6 
kilometriä Kitsipu-
touksille. Menimme 
jääputouksen taakse, 
siellä oli tosi hienoa. 
Kun hiihdimme 
takaisin näimme 18 
riekkoa, koskikaran 
ja 2 perhosentouk-
kaa. Laskimme suk-
silla koivikoissa, se 
oli kivaa. P.S. Ahman 
ja ketun jäljet.”

Perjantaina 
Salmivaaran kierto 
oli hyvä loppuver-
ryttely hiihtoviikon 
päätteeksi. Ladun 
varressa muistomerk-
ki  kertoo vanhoista 
ajoista käsivarren 
Lapissa. Elämä on ol-
lut luonnon armoilla 
tiukkaa eivätkä 
historian surulli-

Porotokka pysäytti nousun Saarijärvelle.

Saarijärvellä on muun muassa varaustupa vaeltajille. 

set tapahtumat ole 
sielläkään jättäneet 
tavallisiakaan ihmisiä 
rauhaan. Kirja Taru-
jen tunturit kertoo 
Yliperän historiasta. 

Hiihtoviikon jälkeen 
on kiitollinen olo, 
että sainkin olla mu-
kana tällaisessa mei-
ningissä: hyvää 
seuraa ja mahtavat 
maisemat. Kiitos kai-

kille mukana olleille!
Kiitos matkan järjes-
telijälle eli pääasiassa 
Ramille, joka jaksoi 
uskoa matkan toteu-
tumiseen, vaikka pit-
kään ilmoittautuneita 
oli liian vähän. 

Minulle ainakin 
jäi polte: milloin 
pääsen uudelleen 
Kilpisjärvelle? No 
viimeistään viikol-

la 17 ensi keväänä! 
Ajoissa vaan ilmoitus 
Ramille…

TEKSTI: 
PIRJO HYTÖNEN,  
AARNI NUIJAN-
MAA, 
LAURI NUIJAN-
MAA

KUVAT: 
RAIMO VUORISTO, 
KATI NUIJANMAA
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Talvella 2012 
ja 2013 olin 
ystäväni Rei-

jon kanssa Kiehis-
kiepissä viikolla 7. 
Kumpanakin talvena 
olimme talven ensim-
mäiset vieraat Kie-
pissä. Oli hieno koke-
mus tulla Kieppiin, 
joka kutsuvana kos-
kemattoman hohta-
van hangen keskellä 
odotti tulijoitaan. 
Niinpä tänä vuonna 
suunnitelmissa oli 
verestää hyviä muis-
toja ja mennä viet-
tämään talviviikkoa 
Kieppiin. Reijolle tuli 
este.

Niinpä lähdin yksin 
matkaan helmikuun 
puolivälin tuntumas-
sa, junalla Kolariin 
ja sieltä edelleen 
Äkäslompoloon, josta 
luottohenkilömme 
Esko vei minut Lin-
kupaloon. Aikaisem-
pina kertoina kolmen 
kilometrin umpihan-
kihiihto Linkupalosta 
Kieppiin kahteen 
mieheen sujui ilman 
suurempia ponnis-
tuksia, nyt hiihto 
piti suorittaa yksin. 
Hanki oli melkoisen 
upottava ja jo sadan 
metrin jälkeen tote-
sin, että en jaksa hiih-
tää 25 kilon rinkka 
selässä näin upotta-

vassa hangessa. Siispä 
rinkka pois selästä 
ja avaamaan latua il-
man rinkkaa. Sitten 
paluu rinkalle ja hiih-
tämään avattua latua 
rinkka selässä. Eipä 
hiihtäminen kevyttä 
ollut nytkään, mutta 
eteenpäin mentiin. 
Kymmenkunta kertaa 
tein saman tempun. 
Alun perin kolmen 
kilometrin matka 
muuttuikin lähes 
kymmeneksi. Aikaa 
kului runsaat neljä 
tuntia. Olin melkoi-
sen puhki, kun saa-
vuin saunalle.

Tuntui, että olin jo 
perillä, mutta vielä 
oli hivuttava nousu 
ylös majalle. Siellä 
se hieno Kieppi taas 
odotti tulijaansa 
koskemattoman lu-
men ympäröimänä. 
Katollakin oli lunta 
noin metrin verran. 
Jätin puolet tavaroista 
saunalle, ja viimeinen 
rypistys ylämäkeen. 
Kyllä oli huojentava 
hetki sisällä istahtaa 
penkille ja sitten lait-
taa tulet kamiinaan. 
Alkajaisiksi pahim-
paan janooni join 
tölkin olutta. Kyllä 

maistui. Jotkut sa-
novat, että olut on 
hyvä palautusjuoma. 
Tiedä häntä, onko 
siinä muuta palau-
tusta kuin itse tölkki. 
Vielä oli käytävä 
hakemassa saunalta 
toinen kuorma ja 
lumikengät polkujen 
tekoa varten. Perille 
olin päässyt onnel-
lisesti ja tyytyväisin 
mielin asetuin talok-
si. Kieppi oli oleva 
kotini tulevan viikon  
ajan.

Ensimmäinen ilta ku-
lui pikku puuhaste-

Yksin Kiepissä

Hangelle ei lankea kuin yksi varjo, kun lähtee keskenään reissuun. 
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luissa, tavarat pai-
koille ja iltapalaa pos-
keen. Matkassa mi-
nulla oli radio, joka 
viikon mittaan osoit-
tautui kelpo seura-
laiseksi. Seuraavana 
päivänä ryhdyin 
polkujen tallaami-
seen lumikengillä 
puuliiterille, saunalle 
ja järvelle veden 
hakuun ja se olikin 
aikaa vievä homma. 
Koska pakkasta ei 
ollut paljon, piti po-
lut tallata useam-
paan kertaan, jotta 
niistä tuli riittävän 
kovat kävellä ilman 

lumikenkiä. Veden-
haku oli helppoa, 
kun jään päällä oli 
vettä niin paljon, että 
reikää ei tarvinnut 
porata. Vettä sai lap-
poa kousalla suoraan 
ämpäriin jään päältä. 
Onneksi jään päällä 
oli niin paljon lunta, 
että hiihtäessä sukset 
eivät painuneet soh-
joon asti. 

Kolmantena päivänä 
lähdin hiihtelemään. 
Jo vain oli helppo 
hiihtää, kun ei tarvin-
nut kantaa raskasta 
rinkkaa. Hissukseen 
hiihtelin Kukasjär-
ven jäällä nautiskel-
len aurinkoisesta 
keskitalven päivästä. 
Aakenustunturin laki 
kylpi auringossa, ran-
nan puut olivat kuu-
ran peitossa. Tämän 
tästä pysähdyin kat-
selemaan ympäröivää 
kaunista maisemaa. 
Tämä kaikki oli mi-

nulle, olisi siinä ollut 
muillekin nautiskel-
tavaa. Kukasjärveltä 
jatkoin matkaa 
koneladulle. Pienen 
hiihtolenkin jälkeen 
palasin tekemääni 
latua pitkin takaisin 
Kiepille. Kilometrejä 
ei paljon tullut, mutta 
hienot hetket tuli vie-
tettyä suksilla. 

Monet kyselivät, 
miten sain ajan kulu-
maan. Kun on sinut 
itsensä kanssa, niin 
siinähän sitä on hy-
vää seuraa. Perus-
lähtökohta on se, että 
osaa olla yksin. Kun 
tuo asia on kunnos-
sa, niin kyllä pärjää. 
Radio oli auki aina, 
kun olin Kiepissä. 
Aamulla  herätessä 
ensimmäinen toi-
menpide oli kamii-
nan sytyttäminen ja 
radio päälle. Siinä sit-
ten kaikessa rauhassa 
loikoilin kuunnellen 

Lapin paikallisradiota 
ja valtakunnan lähe-
tystä. Hiihtelemään 
lähdin aamiaisen ja 
talouspuuhastelujen 
jälkeen. Ilmat olivat 
vaihtelevat, ja kelien 
mukaan hiihtelin. 
Kovasti odotin toista 
aurinkoista päivää, 
jotta olisin voinut 
lähteä Pyhätunturin 
huipulle. Eipä vain 
sopivaa tunturipäivää 
tullut ja niinpä tyy-
dyin metsähiihtoi-
hin koneladuilla. 
Saunaa en raaski-
nut runsaan puun 
kulutuksen vuoksi 
lämmittää joka päivä. 
Yksin pärjäsin hyvin, 
mutta saunomises-
sa kaipailin sauna-
seuraa. Illat kuluivat 
mukavasti kynttilän 
valossa iltapalaa 
nauttien ja radiota 
kuunnellen. Välillä 
on ihan hyvä vähän 
hiljentää menoa ja 
ottaa niin sanotusti 

Hangelle ei lankea kuin yksi varjo, kun lähtee keskenään reissuun.

Aakenustunturin laki kylpi auringossa.
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”iisisti”. Lähtöpäivänä 
hiihtelin Kutujär-
ven kämpän kautta 
rinkka keventyneenä 
kahdenkymmenen 
kilometrin matkan 
Äkäslompoloon Es-
kolle, jossa odotti 
lämmin sauna. Hieno 
viikko oli saanut 
päätöksensä.

Kokonaisuutena 
viikko Kiepissä oli 
mukava kokemus, 
myöskin elämys. Sai 
elää omaan tahtiin ja 
olla omien ajatusten 
kanssa. Vieraskirjaa 
lukiessa tein havain-
non, että aikaisem-
pina vuosina runsas 

viisi vuotta sitten 
Kiepin käyttö sydän-

talvisin on ollut 
aktiivisempaa kuin 
mitä se on nykyään. 
Yhdistyksessä ei liene 
nuorempaa polvea, 
joka olisi innostunut 
sydäntalven retkei-
lyyn, ja varttuneempi 
polvi ei enää ehkä 
jaksa käydä. Kevät-
talvella on edelleen 
aktiivista. Kerrassaan 
hieno maja oheisra-
kennuksineen on 
saatu aikaan Kukas-
järven rannalle ja 
ihan talkootyöllä. 
Toivottavaa olisi, että 
majalle olisi nykyistä
enemmän käyttöä, 
kun kerran meillä 
on näin hieno maja. 

Kylmä tosiasia on se, 
että nykyaikana on 
niin paljon erilaisia 
vapaa-ajan houku-
tuksia niin, että Lapin 
majat ovat harvalle 
houkutuslistan 
kärjessä. Vastaisuu-
dessa yritän itse 
päästä Kieppiin sil-
loin tällöin, kunhan 
vain ehdin kääntää 
nokkani siihen suun-
taan moninaisten 
eläkekiireitteni välis-
sä. Tavoitteena on 
mennä Kieppiin ensi 
talvena uudestaan 
ystävän/ystävien 
kanssa.

KALLE EEROLA

“Monet 
kyselivät, mi-
ten sain ajan 
kulumaan. 
Kun on 
sinut itsensä 
kanssa, niin 
siinähän sitä 
on hyvää 
seuraa.” 

Kolmen kilometrin umpihankihiihto Linkupalosta Kieppiin muuttui lähes kymmeneksi kilo-
metriksi, kun latua joutui ensin avaamaan ilman rinkkaa ja sen jälkeen hiihtämään avatulla 
ladulla rinkka selässä. Talvinen Kieppi oli kuitenkin vaivan arvoinen. 



Kiehinen   13

Kuvia Kiepin puutalkoista

Viikolla 14 
Kiepissä vietettiin 
puutalkoita. Tässä 
muutama kuva 
ahkerista 
talkoolaisista.

Hannu, Reeku ja Pekka
kuorman kimpussa.

Pekka Tuomassa uutta 
kuormaa.

Moottorisahalle oli käyttöä.



VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita 
vuokrattavana jäsenistölle:

t Savotta Paljakka -ahkio (2 kpl)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,50 e

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

VAELLUSSUKSIA: 
t Karhu Kodiak (teräsreuna)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e

Välinevuokraus: Hannu Pohjolai-
nen. Yhteystiedot viereisellä sivulla.

KIEHISKIEPPI
Tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannal-
la Yöpymismaksut: Kiehisten jäsenet 5e/
vrk, ei-jäsenet 10 e/vrk, nuorisojäsenet 
(alle 18 vuotta), ei maksua. Vuokraus-
asioissa 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.

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi 
varata yhdistyksen toimihenkilöiltä. Välinevuokraus 
toimii niin ikään samojen yhteyshenkilöiden kautta.

Kiehisten Kieppi
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KIEHINEN 
-TIEDOTUSLEHTI

NUMERO 103 – 2/2016

PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle, 
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle:  
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy elo–syyskuussa 2016. 
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 15.8.2016.
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K I E H I S T E N  H A L L I T U S  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Pohjolainen Hannu, Laukaa
Tolvanen Raija, Jyväskylä
Alhonniemi Tero, Jämsä
Vuoristo Raimo, Äänekoski
Oksjärvi Esa, Jämsä
Lamberg Kaarina, Jämsä
Rossi Ritva, Jyväskylä
Mieskonen Riitta, Suolahti

Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Puranen Juhani, Viitasaari 
Alhonniemi Tuula, Jämsä
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Vaahtila Hannele, Jyväskylä
Hokkanen Senja, Äänekoski
Rautiainen Marja, Äänekoski

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:
Tuula Hytönen,
tuula.hytonen@tilitoimistoparantainen.fi

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 maksetta-
essa uusi viitenumero: 52870. Käytä tätä 
jatkossa aina, kun maksat Kiepin vuokran!

Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Facebook-ryhmä: 
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry



Kitsiputoukselta kesää kohden!
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