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Kiepin remppahistoriaa...
Kiepin remppa aloitettiin vuoden 2011 Kihauksen yhteydessä keittiön purkamisella ja 
tuulikaapin siirrolla. Vuoden 2012 heinäkuussa remonttia jatkettiin keittiökalusteiden 
viennillä Kiepille, jolloin ne myös kasattiin ja asennettiin. Samalla tehtiin terassin anturat 
ja valettiin. Perheleirillä kesäkuussa 2013 hommaa jatkettiin terassin osalta harkkojen 
muuraamisella muun työn ohessa. Kihaus-talkoissa elokuussa 2013 saatiin tarvikekuor-
mat parkkiin, josta ne isolla porukalla ja porulla lempattiin Kiepille. Sen jälkeen porukka 
jaettiin hommiin ja terassitaso tehtiin valmiiksi.

Tämänkin vuoden perheleiri kesäkuussa alkoi kuorman purulla, kun kattopellit ja muut 
tarvikkeet lempattiin parkista Kiepille. Leirin aikana terassi sai katon päällensä. Heinä-
kuun aikana puuttuvat terassin osat hankittiin ja valmistettiin Kiepille vientikuntoon 
Äänekoskella, josta iso kiitos Kipalle ja Reekulle. 

Elokuun 5. päivä koitti sitten se hetki, kun saimme aiemmin tehdyt osat kyytiin ja matka 
kohti Pyhäjärven parkkia alkoi. Sieltä tarvikkeet taas tuttuun tapaan lempattiin Kiepille ja 
annettiin loppusilaus koko remonttihommalle.

Nyt terassin pitäisi olla juhlakunnossa. Kiitos kaikille mukana olleille.

Hyvän hellekesän jälkeen toivotan oikein hyvää syksyä ja talven odotusta.
Kuulostellaan, mitä tuleman pitää.

Kiehis-terkuin,
HANNU

Näin se homma pelaa: Hannu ja Joke maalaavat.
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 Ta p a h t u m a k a l e n t e r i  d d d d d d

Tapahtumia 2014
m Vieläkään ei ole muita ruska-
ajan tapahtumia tiedossa kuin 
Kiepin talvikuntoon laittami-
nen syys–lokakuun vaihteessa. 
Tarkempi aika  syksymmällä. 
Tiedustelut: Hannu Pohjolainen, 
puh. 050-3555052 ja Jouko Leh-
tonen, puh.  040-5007456.   

m Kaamoshiihto Äkäslompo-
lossa Ylläskiepissä. Lähtö la 
27.12.2014. Paluu la 3.1.2015. 
Tiedustelut: Hannu Pohjolainen, 
puh. 050-3555052  ja  Jouko Leh-
tonen, puh. 040-5007456.

m Yhdistyksen tilinumero: FI83 
8000 1401 2569 05

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS

Sammon Kotilounas, 
Sammonkatu 8, Jyväs-

kylä. Ke 12.11.2014. 
Hallitus klo 17.30 ja 

sääntömääräinen syys-
kokous klo 19. 

Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa. Hallitus.

“Aurinkohiihtämään” 
Kilpisjärvelle keväällä 2015

Minulta on monesti kysytty, että päästäisiinkö “au-
rinkohiihtoviikolle” vielä kerran. Nyt siihen on taas 
mahdollisuus. Toivottavasti meitä olisi edes tämän 
kerran tarpeeksi lähtijöitä, ettei jälleen tarvitse perua 
matkaa.

Olen saanut varattua Kilpisjärveltä Haltinmaalta noin 
40 paikkaa. Matkamme olisi toukokuussa. Lähtö 
sunnuntaina 3.5. ja paluu sunnuntaina 10.5.
Majoittuminen: Majatalo Haltinmaa Ky. 40 neliön 
parimökinpuolikkaita joissa 2 mh, olohuone, jossa tv, 
rautatakka, vuodesohva, minikeittiö sekä omat sau-
nat suihkut ja wc. Hinta olisi tosi edullinen: Majoitus 
2 hh, liinavaatteet, loppusiivous, aamupalat ja runsas 
buffepäivällinen. Retkieväs-sämpylä maksaa 3 € itse 
täytettynä aamupalapöydästä.
- jos lähtijöitä 20, hinta 570 €
- jos lähtijöitä 40, hinta 470 €

Lisätietoja Kilpisjärvestä saa netistä: www.kilpisjar-
vi.org

Pikaiset ilmoittautumiset viimeistään marraskuun 
loppuun mennessä: Raimo Vuoristo 040-7500020 tai 
mieluusti sähköpostilla raimo.vuoristo@gmail.com. 
Ilmoittautua voi myös Joukolle, puh. 040-5007456 
tai Hannulle, puh. 050-3555052.

Islannin reissu 24.7–2.8.2015
Islannin reissun suhteen ei vielä ole muuta var-
mistettua tietoa kuin että lentoliput on varattu (26 
kpl). Lentotyhtiö on Island Air. Lähtö perjantaina 
24.7.2015 Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja paluu 
sunnuntaina 2.8. Tarkempi ohjelma muotoutuu 
myöhemmin. Pyritään järjestämään Äänekoskelta 
yhteiskuljetus, jonka hinta ilmoitetaan erikseen 
myöhemmin.

Matkan hinta toistaiseksi edelleen:
20 lähtijää 2 350 €/hlö
25 lähtijää 2 170 €/hlö
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Koulut päättyivät 
toukokuun lopus-
sa, joka on nuorille 
tärkeä ajankohta. 
Koulun päättäjäiset 
ensin, sitten lomal-
le. Kiehiset ovat 
monena vuotena pi-
täneet ohjelmassaan 
perheleiriä Lapissa 
olevalla lomanviet-
topaikalla Kiepissä. 
Nytkin lähtijöitä oli 
mukavasti, nuoria 
kolme ja vanhempia 
yhdeksän henkeä, 
mikä on aivan kiva 
määrä, kun edellis-
vuosina nuoria ollut 
vaihtelevasti nollas-
ta ylöspäin.

Lähdimme Keski-
Suomesta hiukan 
eri päivinä kolmella 
autolla. Meillä oli-
kin taas viemisiä ra-
kennustarvikkeista 
alkaen ja normaa-
lit lomanviettoon 
kuuluvat välineet. 
Oli taas arvoitus, 
olisiko Kukasjär-
vestä lähteneet jäät. 
Soittelin viikkoa 
aikaisemmin Ylläs-
kieppiin Tirkkosen 
Eskolle onko Yl-
läslompolosta jäät 
sulaneet. Sieltä jäät 
lähtivät sen viikon 
alussa, kun lähdim-
me loppuviikosta 
sinne ajamaan. Kun 

tiesimme ennestään 
korkeuseron järvien 
suhteen, oli arvoi-
tus, millainen ti-
lanne olisi järvissä. 
Lauantaina tulles-
samme Pyhäjärven 
parkkiin huomasim-
me, ettemme olleet 
jännittäneet tur-
haan: Pyhäjärvessä 
oli jäät, ja tuuli 
oli vielä painanut 
ne parkkialueen 
rantaan, ettemme 
siitä saaneet lastat-
tua tarvikkeitamme. 
Onneksi Pyhäpuro 
oli jäistä vapaa, niin 
saimme tarvikkei-
tamme vietyä mö-
kille. Kukasjärveltä 

olivat jäät lähteneet 
kolme päivää aikai-
semmin.

Asetuimme taloksi 
ja samalla ihmette-
limme, kuinka suuri 
ero voi olla kevään 
tulossa. Missään 
ei ollut kasveissa 
vihreää. Sääennus-
te kuitenkin lupa-
si, että lämpöisiä 
kelejä pitäisi sillä 
viikolla, ja ennuste 
onneksi toteutui. 
Yön aikana tuulen 
suunta kääntyi, jäät 
menivät Pyhäjär-
vessä tuulen muka-
na toiseen päähän ja 
saimme noudettua 

autolta loputkin tar-
vikkeet. Siinä käy-
timme naapureilta 
saatua vinkkiä: 
laitoimme Kuukke-
lisillan yläpuolelle 
puusta laskeutuvan 
narun jyrkimpään 
virtakohtaan ja kun 
tulimme veneellä 
virtaa alas, saimme 
jarrutta, ettei ve-
neen vauhti men-
nyt kovaksi.

Meidän oli kuljetet-
tava veneellä myös 
kattopellit, nekään 
eivät saisi kolhiin-
tua. Kun olimme 
kaikki 12 henkeä 
kotiutuneet Pyhä-

Kalastusta ja teatteria

Nuoret tarjosivat Kiehisille uusia elämyksiä esittäessään pieniä 
näytelmänpätkiä illanistujaisissa laavulla.

Perheleiri Kiepissä 31.5.–8.6.2014
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seudussa, nuoret 
aloittivat retkeilyn 
tutustumalla al-
kuunsa paikkoi-
hin. He kiertelivät 
lähimaisemat etsien 
löytyisikö poron-
sarvia, ja löytyi-
hän niitä. Nuorista 
kaksi oli saanut 
isovanhemmiltaan 
uudet virvelit, ja 
olihan se päästävä 
testaamaan, että 
tuleeko sitä kalaa. 
Ja kalaa tuli. Nuo-
ret ja aikuisetkin 
saivat viikon saa-
liksi toistakymmen-
tä haukea, joista 
pari oli päälle nel-
jäkiloisia, ja yh-
den harjuksen. Toki 
pidimme verkko-
jakin järvessä: en-
simmäisenä aamuna 
verkossa oli kym-
menen haukea ja 
kolme siikaa, jois-
ta suurin painoi 4,2 
kiloa ja oli pituu-
deltaan 64 sent-
timetriä. Seuraa-
va aamuna saalista 
tuli vielä kahdek-
san haukea, mutta 
siihen lopetimme 
verkkokalastuksen. 

Naiset siivosi-
vat kaikki kalat ja 
Mirjan johdolla lait-
toivat monenlaista 
kalaruokaversiota. 
Tokihan savulaa-
tikkokin höyrysi 
laavulla, jossa tuok-
sui välillä makkara 
sekä lettukestit.
Uutta oli, kun viet-

täessämme iltoja 
laavulla nuoret 
esittivät pieniä 
näytelmänpätkiä 
takalavasteenaan 
tyyni Kukasjärvi 
ja Aakenustuntu-
ri, johon ilta-aurin-
ko paistoi hienosti. 
Saunan takaa kun 
noustaan hiukan 
oikealle, noin 200 
metriä Pikkukuksel-
le päin, on eräällä 
kumpareella Kärä-
jäkivet (taitaa olla 
meidän antama 
nimi). Siellä on 
kivistä muodostettu 
istumakivimuodos-
telma. Nuoret teki-
vät koivupölkyistä 
oman käräjäistuin-
paikan nurmikolle 
ja saivat paikan 
jossa keskustelivat. 
Myöskin laavulla 
kolmestaan istui-
vat. Heillä kaikilla 

oli omat puukot, ja 
neuvoimme, kuin-
ka turvallisesti ja 
oikeaoppisesti veis-
tetään. Samalla so-
vittiin, että laavu on 
ainoa paikka, jossa 
puukon käyttöä 
roskien takia har-
rastetaan.

Kerran nuoret 
kerkesivät vierail-
la Kittilän kun-
nan rakentamalle 
vapaa-ajan laavulla 
eväittensä kanssa 
kävellen, kun olivat 
nähneet sen venees-
tä monesti ohitse 
soutaessaan, uteli-
aita kun olivat. Ra-
kennustarvikkeita 
haettiin Kittilästä 
lisää. Näissä tarvi-
kekuljetuksissa on 
todettu hyödylli-
seksi hankinnaksi 
akkukäyttöinen 

perämoottori, johon 
olemme saaneet 
pysyvän luvan Ku-
kasjärven alueelle. 
Aikaisempina vuo-
sina kun tarvittiin 
käyttää perämootto-
ria, niin viikon lupa 
maksoi sata euroa.

Päärakennus sai ko-
mean ulkomuodon 
välitasanteen kans-
sa 6.6.2014 ja kate 
päälle. Timpurit oli-
vat ahkerina (vaik-
ka ampiaiset olivat 
apureina). Myös 
muut suunnitellut 
toimet saatiin teh-
tyä: kuivat poltto-
puut liitereihin sekä 
hiukan uutta puuta 
kuivumaan. Samana 
iltana oli pienimuo-
toinen harjakais-
juhla, kun saatiin 
neljän vuoden 
urakka aikataulussa 
näinkin valmiiksi. 
Suuri kiitos ruoka-
huollolle maittavas-
ta ruokatarjonnasta 
ja avusta puhde-
töihin osallistumi-
sesta. Yksi ajatel-
tava kysymys olisi 
kesäkeittiön kanssa: 
kuinka hella saatai-
siin aina kunnolla 
palamaan tuulee 
sitten miltä kantil-
ta hyvänsä.

Kesäterveisin,
JOUKO

Kuvat: 
HANNU ja 
REEKU

Laavulla nostettiin myös naisten malja. 
Siivosivathan he ansiokkaasti kaikki kalat 
ja laittoivat niistä monenlaista herkkua. 
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Kukasjärven ran-
nalla raikui laulu 
ja juhlahumu, kun 
Lapinkävijäyhdis-
tys Kiehiset täytti 
30 vuotta.

Juhlapaikkana 
27.–31.8.2014 oli 
tietysti oma tuntu-
rimaja Kittilässä, 
Kiehis-Kieppi, ja 
mukana sopivasti 
30 juhlijaa. Tapah-
tumaa vietettiin 
pääosin yhdistyksen 
perusajatuksen mu-
kaisesti: retkeillen.
Ohjelmaan kuului 
tietysti torstaina se 
varsinainen juhla-
hetki, täytekakku 
ja juhlajuoma sekä 
kunniakirjojen jako.
Juhlan järjestlymes-
tari Raimo Vuoristo 
totesi, että Kieppi 
on keskeinen osa 
yhdistyksen toimin-
taa ja sen rakenta-
minen tiettömään 
erämaahan valtava 
voimainponnistus 
jäseniltä. Rami 
kiitti mukana olleita 
monen alan osaajia; 
vain talkootyö on 
tehnyt yhdistykselle 
mahdolliseksi oman 
mökin, saunan, 
kesäkeittiön ja 
pihapiirin muitten 
tarpeellisten raken-
nusten pystytyksen.

Vuoden Kiehiseksi 
julistettiin Ritva 
Rossi. Kunniajäse-
nyyden pokkasivat 
Kaarina Lamberg, 
Mirja Lehtonen, 
Paula Siltari, Jouko 
Lehtonen, Hannu 
Pohjolainen ja Juha 
Sinivuori, joka ei 
päässyt paikalle.
Juhlan päänäyttä-
mönä toimi mökin 

vastavalmistunut, 
uusittu ja laajen-
nettu kuisti. Sekä 
kuisti että aiemmin 
toteutettu mökin 
keittiöremontti ja 
sisätilan laajennus 
saivat runsaasti 
kehuja. Kiitokset 
menivät erityisesti 
kesällä urakoineelle 
kuistityöryhmälle, 
puheenjohtaja Han-

nulle, Kipalle eli 
Kirsti Lahtiselle ja 
Reekulle eli Erkki 
Leppäselle.
Puheenjohtaja 
Hannu Pohjolainen 
otti vastaan yhdis-
tykselle lahjoitetun 
metso-puureliefin ja 
matkaikonin, minkä 
jälkeen laulettiin 
hanurin säestyk-
sellä.

Ikä ei 30-vuotiaan yhdistyksen jäsenten puntissa paina. Pyhätunturikin tuli valloitettua juhlaviikonloppuna.

30 vuotta tuli täyteen juhlien
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Saivon tarinaa ja 
Pyhän valloitusta
Juhlapaikalle Kiep-
piin matkattiin bus-
silla keskiviikkona 
päivällä. Illansuussa 
päästiin Pyhäjär-
ven parkkiin, missä 
juhlaväki nosti 
rinkat selkään ja 
marssi reilut kolme 
kilometriä polkuja 
ja pitkospuita pitkin 

mökille. Ruoka kul-
jetettiin veneillä.
Majoistustilaa löy-
tyi myös naapurista, 
helsinkiläisen lapin-
kävijäyhdistyksen 
mökiltä, sekä pihan 
telttaleiristä.
Torstaina tehtiin 
“lämmittelypatik-
ka” Pyhäjärven 
kodalle makkaran-
paistoon. Ruoan 

ja saunan jälkeen 
olikin juhlailta 
terassilla. Perjantai-
na bussikuskimme 
Osku ajoi porukan 
Pakasaivon nähtä-
vyyttä katsomaan. 
Lappalaisten py-
hiin paikkoihin 
kuuluva rotkojärvi 
oli reissun väärti. 
Kamerat räpsyivät 
pystysuorilla ranta-
jyrkänteillä. Ret-
ken annin täydensi 
Pakasaivon kahvi-
lan originelli isäntä, 

joka kertoi paikan 
synnystä, erikoisista 
vesikerrostumista ja 
saivoon liittyvistä 
tarinoista. Aurin-
koinen sää jatkui 
lauantaina, jolloin 
porukka patikoi 
läheisen Pyhätun-
turin huipulle. Yksi 
Lapin monista Py-
hätuntureista osoit-
tautui metsämarssin 
ja purojen ylityksen 
jälkeen kauniin ava-
raksi, nummimai-
seksi tunturinlaeksi, 

Vuoden Kiehiseksi valittiin Ritva.

Ikä ei 30-vuotiaan yhdistyksen jäsenten puntissa paina. Pyhätunturikin tuli valloitettua juhlaviikonloppuna.

30 vuotta tuli täyteen juhlien
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josta avautui näky-
mä monen turisti-
tunturin profiiliin. 
Alkava ruska väritti 
kanervikkoa jo pu-
naiseksi. Paluumat-
kalla jyrkkien kuru-
jen rinteiltä löytyi 
suurta ja makeaa 
mustikkaa notkuvia 
varvikkoja – eipä 
olisi raatsinut pois 
lähteä. Perinteiseen 
kiehistapaan ranta-
laavu keräsi poruk-
kaa joka ilta nuoti-
on ääreen: milloin 
makkaranpaistoon, 
milloin lettukestei-
hin, milloin Ku-
kasjärven haukien 
savustukseen. Kun 
ohjelmaan kuului 
jokailtainen sauna, 

juhlapäivät olivat 
ohjelmaa täynnä.
Mirja Lehtosen pää-
emännöimä ruoka-
huolto piti porukan 
vatsat ja mielen 
enemmän kuin 
tyytyväisinä. Mie-
het nostivat Kukas-
järvestä haukea ja 
kuhaa, patikoinnin 
ohessa muutaman 
reippaan naisen 
poimimat mustikat 
ja puolukat päätyi-
vät mehukeittoon 
ja marjapiirakkaan. 
Taitavaa ja aikaan-
saapaa väkeä myös 
juhlatilanteessa!

Teksti: PAULA
Kuvat: RAMI ja 
REEKU

Kaarina ja Pakasaivon isäntä, joka piti Kiehisille mukavan juttutuokion.

Musiikki raikasi Kiehisten 30-vuotisjuh-
lassa.
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Tässä otteita Kiepin kuistitalkoista viime 
kesältä. Hommia paiskittiin välillä melkoi-
sessa helteessä. 

Yläkuva: Kuisti nousi kesällä ja tässä 
ollaan jo loppusuoralla: Hanski ja Kipa 
kolmannen talkoolaisen eli Reekun kuvaa-
mina.

Vasen kuva: Hanski asentaa.

Alakuva: Kipa kuistitalkoitten ruokahuol-
lossa.

Kuistitalkoissa heinähelteillä
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VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuok-
rattavana jäsenistölle:

- Savotta Paljakka -ahkio (2 kpl), 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 1 200 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 10 e/vrk, nuorisojäsenet 
(alle 18-vuotta) ei maksua.
Huom: Kiehiskiepin ja varusteiden 
vuokraaja/lainaaja on korvausvelvollinen 
aiheuttamastaan vahingosta!
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Jouko 
Lehtonen. Yhteystiedot viereisellä 
sivulla.

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, 
jota voi varatayhdistyksen toimihenkilöiltä.

Välinevuokraus toimii niin ikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.

Kiehis ten  Kieppi
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LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille tai suoraan 
lehden tekijälle osoitteella 
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy marras–joulukuussa 2014. Aineiston oltava tekijällä 
viimeistään 15.11.2014.

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 96 – 3/2014

PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2014–2015
Pohjolainen Hannu  Laukaa
Tolvanen Raija  Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Raimo Vuoristo  Äänekoski 
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, 
Tolvanen Liisa Jyväskylä ja Marja 
Rautiainen Äänekoski

PUHEENJOHTAJA:
Hannu Pohjolainen,
Vatiantie 191, 41360 Valkola
puh.  050-3555052 
hannupohjolainen@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, Hämeentie 7,
44100 Äänekoski
puh 040-5545875
airi.parantainen@pp2inet.fi

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

MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Pohjolainen Hannu puh. 050-355 5052
Heikki Haimakainen puh. 044-5709055
Raija Tolvanen puh. 040-728 4515
Jouko Lehtonen puh. 040-500 7456
Raimo Vuoristo puh. 040-7500020

Kiepin varaukset: sihteeri Jouko Leh-
tonen. Kysy myös Kiepin avaimista 
häneltä, yhteystiedot yllä.

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Verkkosivut:
http://www.kiehiset.fi/
Kiehisillä nyt myös Facebook-sivu!



Kiehinen 
uudistuu

Kiehis-lehteen suunnitellaan 
uudistusta. Mitä sinä toivot 

uudelta Kiehiseltä niin niin ulkoasun 
kuin sisällönkin suhteen? Mikä on nykyi-

sessä lehdessä hyvää, mikä huonoa? Mihin 
kaipaat muutosta, mikä taas pitää ehdottomasti 

säilyttää? Kerro toiveistasi puheenjohtajalle, 
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle:  

Uusi lehti ilmestyy vuonna 2015. 
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