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Perheleirillä Kiepissä kisailtiin
Nuorisot-joukkue voitti Muorisot! Tässä voitokas tiimi: Emmi-Julia Lehtonen, Jenny-Liisa
Koski, Sini Rasi, Miia Lahtivuori ja Reetta Souri. Perheleiristä lisää sivuilla 2-3.

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA
JUTUN juurta kostean kesän tapahtumista ja
kokemuksista.
ALKUUNSA Perheleirin tunnelmista
Kiepistä: Alkamisen kanssa meinasi olla
vaikeuksia. Talvi piti Metsätunturin aluetta
kylmänä vielä kesäkuun eka viikolla, milloin
leirin piti olla. Kukasjärvi oli jäässä! Porot
olivat menneet jäätä pitkin ylitse. Lunta niin
paljon, ettei kumisaappaan varret meinanneet
riittää.
ONNEKSI auto joka oli varattu yhteiskuljetukseen saatiin siirrettyä ja käyttöömme
kesäkuun toiselle viikolle. Toki lunta oli
vielä silloinkin, (parkki alueella jopa 3 m kasoja aurattuna) mäenlasku alkoi heti.Kieppiin
menimme kävellen, saappaat olivat tarpaan
veden ollessa pitkospuilla asti, ruoka ja muut
tarvikkeet kuljetettiin veneellä.Kun soutelin
lastin kera tyyntä Kukasjärven pitaa kuuntelin kävelijöiden puheen selvästi, kuinka seurasivat veneen kulkemista omaan vauhtiin,
että ollaanko kävellen mökillä ennen venettä.
Kyllä nuoret pitivät kovan vauhdin ja aikaisemmin olivatPientä kilpiluasetelmaa olikin
leirin tunnelmassa. Aivan pieniä ei nyt ollut
mukana, 7-vuotias oli nuorin leiriläinen.
YMPÄRISTÖÖN toteutettujen retkien
lisäksi leiristä tuli piirustustaidetta hyvää
ja paljon, suosituin aihe oli hevoset. Myös
maisemat kuuluivat tuotantoon. Perinteistä
puukon käsittelyä ei unohdettu, kyllä riitti
syttylastuja nuotiopaikalla. Tässä taidossa on
ollut kehitystä, oli jo kolmas vuosi peräkkäin
ettei tarvinnut vuoluhommassa laastaria. Toki
se on rajattu laavun kehikkoon, muualla puukun kanssa touhuaminen on kielletty. Tietysti
retkillä sitä käytetään, mutta pihapiirissä on
vain tässä yhdessä paikassa.
Allekirjoittanut oli ainoa joka tuli rannasta
sormi pystyssä, että laastaria, Wekekatiskan
rautalanka repäisi sormenpään auki. Eli joku
kuitenkin tarvitsi ensiapua.
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ALUSSA kirjoitin siitä kilpailuasetelmasta.
Saimme nuorilta haasteen korttipeliin nimeltään SKIP-BO. Saimme opetella kyseistä
peliä, emme olleet suurin osa pelanneet tämmöistä aikaisemmin. Opimme pienimmästä
suurimpaan pelin ”niksit” ja sovimme, vain
yksi peli ratkaisee paremmuuden. Samassa
yhteydessä tuli joukkuenimet ”Nuorisot/
Muorisot ” allekirjoittaja kuului muorisoihin.
Nuorisot voittivat arvo-ottelun, valokuva
voittajajoukkueesta. ”Hyvä Nuoret”.
SEURAAVA kesän suunniteltu tapahtuma oli
Kihaus/talkoot, josta onkin tullut perinteinen
Kieppiin suuntatunut elokuun reissu.Talkookohteitamme oli saada viime kesänä tehdyt
polttopuut liiteriin, turvaamaan lämmönsaanti eteenpäin. Sitten kävimme pitkospuitten
kimppuun. Alkusuunnitelma oli, että osasta
reittiä puramme puita pois ja niistä ehjillä
korjaamme pahiten särkyneet kohdat. Melkoinen järkytys koettiin, kun käytännöllisesti
kaikki puut olivat lahoja, niistä ei ollut kunnollista puuta millä olisi korjattu. Muutimme
reitin kulkua sekä alusta että keskikohdasta
purkamalla puita pois, mutta pahimmat paikat jäivät ensi kesään.
KÄVIMME neljän hallituksen jäsenen
kanssa katsomassa uudet reittipohjat välillä
”Parkkialue-Pyhäjoen silta” kahdenpuolen
jokea. Kumpaisessakin puolessa on vaihtoehtoja joista pitää keskustella kun pitkospuista
aika jättää. Myöskin merkkasimme käytetyt
kulkureitit Pyhäjoen silta - Kukasjärven majoille menevä polku. Merkattiin myös majojen luota lähtevä postipolku, ja Kukasjärven
eteläpäästä lähtevät kesäreitti ja talvireitti,
punamultamaalilla.
Enää ei ole tarkoitus ripustella minkäänvärisiä papereita, vaan vahvistetaan munamultamerkkejöä suuremmaksi kun aika näitä
haalistaa.

Joke LEHTONEN
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Perheleirin Piirustuskerho työn touhussa.

Perheleirin kalastaja/
muonittaja Mirja Lehtonen.

Kihaus/talkooporukka lauloi laavulla, minkä letunsyönniltä ehti: vas. mm. Tuula Kähkönen, Esa Oksjärvi
(esilaulaja), Anneli Taipale, Eeva Hakonen, Kaarina Lamberg ja Tauno Savela. Oikealla olevassa kuvassa
vasemmalta lähtien Hannu Pojolainen, Jussi Sinivuori, Riitta Mieskonen, Tuula Kähkönen, Paula Hepola
ja Esa Oksjärvi.

Muisteluhetki talkoissa. Vasemmalta Eeva
Hakola, Toivo Mattila, Paula Hepola, Riitta
Mieskonen, Lauri Tirkkonen, Tuula Kähkönen,
Kirsti Lahtinen ja Paula Siltari.
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Tiedoksi Kiehis-Kieppiin tulijoille: kun tullaan Kittilän kautta Pyhäjärven parkkiin, tienvarren
opasteisiin on tullut muutoksia.
Kun on ajettu Kittilästä noin 10 km, tulee ennakko-opastus taulu josta suoraan opasteaan YLLÄSJÄRVI, ÄKÄSLOMPOLO JA KOLARI sekä oikealle kääntyvä TIURAJÄRVI. Ennen nykyistä
opastetta oli TIURAJÄRVEN lisäksi ÄKÄSLOMPOLO. Nyt kun on rakennettu Ylläsjärven ja
Äkäslompolon välille Maisematie, tie Äkäslompoloon on lyhentynyt se on aiheuttanut muutoksen.

LAPINKÄVIJÄYHDISTYS KIEHISET RY
Sääntömääräinen Syyskokous pidetään 18. 11. 2008
Jyväskylässä Nikolainkulma Asemakatu 6. Kahviossa 2 krs
Hallitus kokoontuu klo 18.00
Sääntömääräinen Syyskokous klo 19.00 Esillä sääntöjen
määräämät & muut asiat
TERVETULOA Kahvitarjoilu
HALLITUS
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Kiehisten tulevia tapahtumia
KAAMOSMATKA ÄKÄSLOMPOLOON

ETELÄ-AMERIKAN MATKA

Matka alkaa la 27.12-2008 Jämsästä klo 06.00
Matkahuolto, Jyväskylä 06.45 tilausajolaituri,
Suolahti 07.30 Matkahuolto, Äänekoski 07.45
Matkahuolto
Paluu la 03.01-2009, lähtö Ylläskiepistä 08.00
Asioita jotka tulisi ottaa huomioon
- Vakuutus tulee olla voimassa
- Vuodeliinavaatteet otamme mukaan, sieltäkin niitä saa, korvausta vastaan
- Varusteiksi talviset: hiihtoon tai lasketteluun,
riittävän lämpöiset
varusteet
- Myöskin parketille käypänen asuste
- Muuten olemme Eskon täysihoidossa: aamupala, eväät lähtiessämme
lumille sekä illalla ruokailu
- Majoittuminen kuuden hengen tuvissa jossa
on 3 kahden hengen huonetta
- Kuljetuksesta huolehtii Pohjolanliikenne
kuljettajana Juha Sinivuori

alkaa hahmottua pikkuhiljaa. Lähtijöitä on
alustavasti ilmoittautunut kymmenkunta ja
lisää mahtuu. Matka tullee kestämään noin
kolme viikkoa ja ajoittunee marraskuulle
2009. Hintaa on vielä vaikea sanoa. Se riippuu vielä niin monesta asiasta, esim. minkälaisia retkiä matkaan sisältyy, millaisia maan
sisäisiä matkoja jne. Kun kerran lähdemme
noinkin kauas, kannattaa silloin tutustua
mahdollisimman monipuolisesti alueeseen ja
kulttuuriinkin.

Tiedustelut ja ilmottautumiset joulukuun
alkuun mennessä Jouko Lehtonen 0405007456
ALKUVUOSI 2009
Viikko 9/2009 on talvilomaviikko Keski-Suomessa. Silloin aloitamme Kuutamohiihdolla
Risusaareen Äänekoskella
20.02-2009 klo 14.00 - 20.00
Mehutarjolu Makkaranpaistoa (Makkaraa
myynnissä)

Machu Picchulle nousu on tietysti vaeltaville kiehisille se pääjuttu. Machu Picchu
on 2430 metrin korkeudella meren pinnasta. Ennen vaellusta pysähdymme inkojen
pääkaupungissa Cuscossa. Muita mahdollisia
kohteita vielä tutkitaan. Titicaca-järvi on yksi
mahdollinen kohde. Se sijaitsee noin neljän
kilometrin korkeudella. Järvellä on kelluvia
kaislasaaria ja myös niillä sijaitsevat talot on
rakennettu kaislasta.
Vinkkejä vierailukohteista otetaan vastaan.
Matkatoimiston kanssa sitten tutkimme toteutumismahdollisuuksia ja kustannuksia.
Ota yhteyttä Raija Tolvanen
040-7284515 raija.tolvanen@kolumbus.ﬁ

Viikko 16/2009
Suuntaamme Kilpisjärvelle majapaikkana
Haltinmmaa.
Lähtö la 11.04, paluu la 18.04. Matka markkinoidaan ja toteutetaan tämänvuotiseen tapaan
STOY:n Lehtisen Kalevin kanssa yhdessä
- Matkalla suoritetaan vaellus, mukaan mahtuu
noin 10 henkilöä. Muuten tehdään päiväretkiä.
Tiedustelut ja ilmottautumiset Jouko Lehtonen puh 0405007456 joulukuun loppuun
mennessä.
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Isdalen

Yöttömän yön
kukkaloistoa
SUOMEN Ladun järjestämä vaellus Paraksen ja Peltsan maisemiin alkoi taksimatkalla
Kilpisjärveltä Norjaan Signaldalenin laakson
pohjukkaan Rogniin. Mainos lupasi kiireetöntä
luonnontutkiskeluvaellusta Norjan ja Ruotsin
alppimaisille suurtuntureille.
TAIVALLUS Rognista avotunturiin Paraksen
juurelle oli mukavaa ylämäkeä tunturikoivikos-
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sa pitkin ruotsalaisten poromiesten mönkijäuraa. Leirin pystytyksen ja huilailun jälkeen
myöhään illalla ja alkuyöstä teimme sääskien
ylösasti saattelemana retken Paraksen huipulle upeita maisemia ihailemaan. Seuraavana
päivänä jatkoimme matkaa Njearrelahkuun
ja asetuimme telttailemaan kahdeksi yöksi
joen töyräälle. Pältsalle teimme päiväretken,
kova tuuli ja matalalla kiitävät pilvet pitivät
kuitenkin pääosan porukasta poissa huipulta.
Tuulisen yön jälkeen aamupäivällä kävimme
ihmettelemässä Isdalenissa vielä täysin jäässä
olevaa järveä, pilkkivälineet vain puuttuivat
matkasta. Illansuussa suuntasimme eteenpäin
Gppohyttan kautta leiriytymään pienten lampi-

Maisemien ihailua
Jääleinikki

en täplittämään maastoon. Taivalta jatkoimme
aamupäivällä ja kartalla tavallisena jokena
näkyvä Indre Skjaerdalen osottautui komeaksi kallioruhjeeksi. Iltapäivällä näkyi jo tuttu
Saana ja laskeuduimme paikoin tunturimittarin
syömään koivikkoon kohti Goldahyttania. Viimeisen yön vietimme Kuohkimajärvellä Kuisin
uudessa varaustuvassa, joka on saanut vaikutteita norjalaisista tunturituvista. Viimeisenä
päivä kuljimme läpi Mallan luonnonpuiston
polkua, joka oli koko retken kivisin ja epätasaisin osuus.

G. Olssonin Tunturikasvit -kirja ahkerassa
käytössä. Leppoisan tahdin ansiosta meillä
oli runsaasti aikaa kontata tunturien rinteitä
tunnistamassa ja kuvaamassa erilaisia kasveja. Tunturikasvien sitkeys ja kasvuvoima on
uskomaton, kun täydessä loistossa kukkivien
kasvien vieressä on vielä laaja ja paksu luminen alue. Kovia lumen viipymiä oli maastossa
vielä runsaasti ja niitä pitkin tallustelu säästi
monta kertaa kosteikossa kulkemiselta. Lähes
helikopterin kokoisia lentäviä ystäviä pyöri
ympärillä ihan riittävästi, mutta verenhimoisia
ne eivät juurikaan olleet.

HEINÄKUUN puolivälissä tunturien kukkaloisto oli näyttävimmillään ja vanha Olle

Kiehinen 7

Näkymä Paraksen huipulta.

Lapinkuusio

PARAKSEN ja Peltsan alue on maastoltaan helppoa kävellä kun vain kiertää
pahimmat louhikot ja kosteikot. Keskeiseltä paikalta valitulta leiripaikalta voi
tehdä mielenkiintoisia päiväretkiä moneen
suuntaan. Ainoa pieni puute on täydellinen
puuttomuus, ei siis tulia kenkien tai muiden varusteiden kuivatteluun. Keskikesän
yötön yö sekoittaa sisäisen kellon ja antaa
mahdollisuuden irtautua hetkeksi vuorokaudenajoista.
Inkeri Kortelainen
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Kurjenkanerva

Huikeita maisemia Njearrecahcassa ja ...
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... Isfjällassa.

Kiitän sydämelliesti Teitä kaikkia,
jotka kunnioititte Paavon muistoa
ja otitte osaa suruuni.
Kaarina Lamberg

Ei kenenkään maa
ja silti kaikkien.
Tuntureiden takana
kalaisat järvet,
joki, joka joikaa tuulelle tutun sävelen
kalastajan tulla.
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Teollisuuskatu 9
44150 Äänekoski
Puh. 014 - 529 9100
fax 014-529 9150
metsoputki@co.inet.fi
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Paavo
Lamberg

Paavo Lambergin ja
Mauri Maahin muistolle
Kesäkuun lopulla saapui suruviestit tänne
Kiinaan, kaksi hyvää lapinkävijäystävääni oli
nukkunut ikuiseen uneen ja saavuttanut omat
vaellusmaastonsa.
Mauri ja Paavo tulivat ystävikseni jo 80-luvulla kerhomme Kiehisten kautta. Teimme yhdessä
lukuisia lapinmatkoja hiihtäen ja kävellen,
sekä myös linja-autolla. Aina he olivat ensimmäisten joukossa ilmoittautuneita Kiehismatkoille, joko matkanvetäjinä tai matkailijoina.
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Paavo toimi hiihtomatkoilla erityisesti meidän
vähemmänhiihtäneiden voitelumestarina ja
aina häneltä riitti aikaa myös ladulla katsoa
lipsuvia suksia. Mauri taasen oli hiljainen
varsinkin aamulla autiomajoissa. Hän osasi
tehdä aamupuurot niin ettei kukaan herännyt
astioiden kolinaan, sillä kolinaa ei kuulunut.
Molemmat kaverukset olivat omalla tavallaan
erilaisia ja kuitenkin samankaltaisia ystäviä
minulle ja meille kaikille. He toimivat Kehisten
hallituksessa monen vuoden ajan sekä myös
matkojen vetäjinä lukuisilla Lapinmatkoilla.
Paavon ja Maurin opastuksessa on moni ollut
ensimmäisen kerran vaelluksella ja tutustuneet
vaelluksen moninaisiin saloihin ja toimintoihin, sekä tulleen retken loputtua uusiksi “La-

Mauri
Maahi
pinhulluiksi”, meidän muiden jo elinkautisten
joukkoon.
Meidän kaikkien yhteinen Kiehiskieppi tuli
Maurille ja Paavolle lähes toiseksi kodiksi.
Molemmilla riitti intoa ja aikaa vierailla siellä
kesällä ja talvella. Mauri vietti kiepillä helmikuussa lukuisia syntymäpäiviään ja Paavo oli
joka keväinen vieras narraamassa Kukasjärven
ahvenia hiihtoretkien lomassa. Molemmat osallistuivat Kiepin rakentamiseen aina perustamisesta lähtien, joten se tuntui todelta yhteiseltä
erämaamökiltä. Monen monta kertaa Kiehiskiepin saunan lauteilla suunnittelimme yhdessä
uusia retkiä Lappiin ja hieman kauemmaksikin.

me missä ollaan, sillä hänellä oli aina kartta
ja kompassi ja niitä hän myös osasi käyttää.
Paavo oli vannoutunut “rinkkamies”. Hän
ei ahkiota lähtenyt vetämään, kuten me muut
Maurin ohella. Paavon rinkassa oli aina mukana päällimmäisenä myös Hannaloora, monet
reissut nähnyt lemmikkikarhu.
Maurin ansiosta taas saimme aina olla lämpöisessä kämpässä tai nuotion loisteessa heti
saavuttuamme leiriin.
Molempia ystäviä jäi suremaan lukuisa joukko
ystäviä.
Raimo Vuoristo

Vaellusmatkoilla Paavon ansiosta aina tiesim-
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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

14 Kiehinen

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
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PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS

Lehtonen Jouko Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Kautto Keijo Äänekoski
Matilainen Pirjo Äänekoski
Pohjolainen Hannu Laukaa
Mäkinen Liisa Petäjävesi
Mieskonen Riitta Suolahti

Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Rossi Ritva Jyväskylä
Hilska Erkki Saarijärvi
Lamberg Kaarina Vaajakoski
Varajäsen
Vaahtila Hannele Jyväskylä

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

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

JÄSENASIAT:
Airi Parantainen, Pankkikuja 1
44100 Äänekoski
040-554 5875
airi.parantainen@pp.inet.ﬁ

Raimo Vuoristo, Metsäkatu 17,
44120 Äänekoski
puh. 040-750 020
raimo.vuoristo@cpkelco.com
(järjestää mahdollisuuksien mukaan)

VÄLINEVUOKRAUS:
Hakola Eeva, Peltolantie 99
44190 Parantala
0408243087

Kiepin varaukset: puheenjohtaja Jouko
Lehtonen. Kysy myös Kiepin avaimista
häneltä: yhteystiedot yllä

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

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

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

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

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 joulukuussa 2008. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 1.12. 08 mennessä
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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
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