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Tänä vuonna niin sanottu perheleiri/talkoot jäi osallistujien suhteen aika tyngäksi. Olihan meitä 
itseni lisäksi kolme: Kipa, Mirja ja Joke. Itseltäni ensimmäinen päivä kului laiturin ponttoonin 
tyhjennyksen parissa. Toin mukanani oman agrikaatin, jotta virtaa piisasi. Tein myös viimeiset 
silaukset terassille ja jäätiin odottamaan rakennustarkastajaa, jolta oli kuitenkin päässyt unohtu-
maan sovittu ajankohta. 

Pitkospuutalkootkin saatiin hoidettua, vaikka osallistujia oli ennakko-odotuksista huolimatta 
todella vähän. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” päti tälläkin kertaa. Suunnittelussa 
oli Helsingin porukka mukana, ja kustannuk-
siin ottivat osaa myös Rovaniemen ja Jokelan 
porukat. Talkooreissulle varatusta ajasta jäi 
päiviä käyttämättä, joten kun kelit muuttuivat 
myrskyisäksi ja räntää alkoi tulla, hain autolta 
tarvikkeet ja putsasin kamiinan ensimmäisen 
kerran kunnolla. Putsasin myös kesäkeittiön 
hellan ja nuohosin molemmat hormit. Nuo-
hous olikin jo paikallaan, nokea tuli kilo kau-
palla. Nyt sovittu tarkastajan käynti jouduttiin 
siirtämään huonon kelin vuoksi eteenpäin. 

Raimo ja Reeku olivat edellisellä viikolla käyneet korjaamassa Kiepin veneet ja raivaamassa polut 
ja puron varret kulkukelpoisiksi. Mökki ja vessat oli siivottu kesäkuntoon, joten kelpasi taas tulla 
käymään. 

Heinäkuun lopussa piti olla Kallen järkkäilemä Kihhaus Ilomantsissa, jota iso porukka toivoi in-
nolla, mutta kun ajankohta koitti oli ilmoittautuneita kokonaiset kolme. Päätettiin sitten pienellä 
porukalla lähteä taas Kieppiä kohden tarkastamaan lakkatilanne ja koettamaan rakennustarkas-
tuksen onnistumista kolmannella kerralla. Tarkastus onnistui ja vieläpä hyvin arvosanoin. Kalan 
saanti oli ihan mahdotonta. hauet ottivat vieheeseen lähes aina, kun heitti, joskus jopa ilmasta. 
Hauet olivat 0,5–4,2 kilon painoisia, ja niistä riittikin syötävää useaksi päiväksi, oli niin pih-
viä kuin murekettakin. ”Suonsilmien” lisäksi lakkojen saantiin oltiin todella tyytyväisiä, vaikka 
keväällä näytti, että sato jää pirun huonoksi. Se siitä keväästä ja kesästä. 

Terveisin, 
HANNU

P.S. Muistutus Kaamoshiihdosta, että vielä on yhdeksän paikkaa vapaana. Ilmoittautumiset mi-
nulle, puh. 050 3555052, ettei tule päällekkäisiä ilmoittautumisia.

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

Kiehisterveiset

“Kalan saanti oli ihan 
mahdotonta. Hauet ottivat 
vieheeseen lähes aina, kun 
heitti, joskus jopa ilmasta.”
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Yläkuva: Ensimmäinen päivä kului laiturin 
ponttoonin tyhjennyksen parissa. Kyllä se 
sieltä nousee, kun vain uskoo ja aikaa on...

Vasen kuva: Pitkospuutalkoiden lopputulos.

Alakuva: Näin ne pitkospuutalkoot menee 
eteenpäin.
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Terveiset sihteeriltä

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

Kesä lähenee loppuaan, ja hieno syksy (toivottavasti) alkaa. Kesällä tuli marjastettua aivan ko-
tona, siis oikein. Mustikat olivat tällä kertaa pihan perällä, ja niitä oli oikein hyvin. Kiehiskesästä 
mainittakoon Kiepin talkoita kahdet. Minä ja Reeku korjattiin veneiden pohjat uudella lasikui-
dulla, ja Hannun porukka Helsingin Seudun Lapinkävijöiden kanssa uusivat pitkospuita. Nyt ne 
ovat taas käyttökunnossa seuraavat kolmekymmentä vuotta. Muuten on ollut sellaista hiljaiseloa 
kesän aika. Hullun Polkasuun en minä päässyt yhteensattuman vuoksi, mutta olihan meillä siellä 
edustus. Hullun Polkasusta löytyy erillinen juttu tämän Kiehis-lehden sivulta 6–8.

Yksi asia jäi harmittamaan kesästä: Kiehiskihhaus jouduttiin peruuttamaan. Ei löytynyt tarpeeksi 
lähtijöitä Itä-Suomeen. Osaltaan siihen vaikutti Äänekosken superviikonloppu, mutta eihän kaik-
ki ole Äänekoskelta. Kevätkokouksessa pyydettiin uutta paikkaa, ja sehän löytyikin, mutta…?

Skotlannin matkakin on nytkähtänyt eteenpäin. Meitä on nyt 21 henkilöä listalla, mutta lisääkin 
mahtuu vielä. Hinta on nyt saatu alle 2000 euron, ja lähtöpäiväkin on jo varattu (lentoliput). 
Laitan tarkempia tietoja Kiehisten netti- ja Facebook-sivuille heti kunhan saan niitä. Lähtö on 
keskiviikkona 12.7. iltapäivälennolla ja paluu takaisin torstaina 20.7. aamupäivällä. Lennot ovat 
suoria lentoja Finnairilla. Lähdemme ja palaamme Keski-Suomesta bussilla, mikä tarkentuu 
myöhemmin. Tarkennettua ohjelmaa emme ole vielä saaneet, mutta se on pääpiirteissään ennen 
ilmoitetun kaltainen.

Ensi kevään Kilpisjärven matkalle on vielä paikkoja hyvin. Ilmoitelkaa hyvissä ajoin minulle läh-
döstä. Matkahan on nyt viikolla 17 eli 22.–29.4.2017.

Olen alkanut kotona 
suuren urakan, ja 
aion skannata kaik-
ki diat sähköiseen 
muotoon. Aloitin 
Kiehisten Huippu-
vuorten matkasta 
ja seuraavaksi teen 
Nepalin matkasta. 
Kyllä oli kiva elää 
matka uudelleen, sillä 
jokainen kuva pitää 
käsitellä erikseen. 
Jos joku mukana ol-
leista haluaa CD:n 
matkasta, minulta voi 
tiedustella.

Terveisin,
RAMI

Vanhojen diojen skannaus sähköiseen muotoon on alkanut. Tässä 
kuvanäyte Nepalin matkasta. Mukana olleet voivat tiedustella CD:tä 
matkakuvista sihteeriltä. 
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TA PA H T U M A K A L E N T E R I

tKaamosmatka Äkäslompoloon 31.12.2016–
7.1.2017. Vielä on yhdeksän paikkaa jäljellä! 
Ilmoittautumiset: Hannu Pohjolainen 050 
3555052.

tKilpisjärvelle juhlimaan 100-vuotiasta 
Suomea. Nyt jälleen tulossa matka Kilpis-
järvelle 2017
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Olemme varanneet Haltinmaasta viikolle 17 
(22.–29.4.2017) viikon majoituksen.
Hinta on sama kuin tänä vuonna eli lähtijöiden 
lukumäärästä riippuen 500–550 euron
välillä.
Matkaan sisältyy aamupala, retkieväät. päiväl-
linen ja liinavaatteet.
Pyydänkin ilmoittautumaan mahdollisimman 
pian osoitteeseen raimo.vuoristo@gmail.com.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS

Ti 8.11.2016
Metsäranta Camping,

Metsärannantie 56, 41930 Kuohu,
puh. 040 7059343.
Hallitus klo 17.30

Yleinen kokous klo 19.00

P.S. Yritämme saada vuosikokoukseen 
edustajan Savotan tehtailta kertomaan 

tuotteistaan ja tarjouksistaan. 
Savotan rinkoistahan monilla Kiehisillä 

on vuosien kokemus. 
Mitä muuta sieltä löytyy?

Vuoden 2016 tapahtumia

Tutustuminen Savotan outlet-myymälään
Savotan tehtaanmyymälässä Karstulassa on runsaasti retkeilyyn, kalastukseen ja metsästykseen 
sopivaa materiaalia. Viimeksi kävin siellä korjauttamassa rinkkani, mikä kävikin jouhevasti. 
Järjestän tutustumismatkoja – vaikkapa useampiakin – Karstulaan Savotan outlet-myymälään, 
mikäli innokkaita riittää.
Ota siis yhteyttä, niin kerätään auto tai autot täyteen ja lähdetään käymään Karstulassa: 
Raija Tolvanen, 040 7284515, raija.tolvanen@kolumbus.fi.
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Pari kesää sitten 
Jounin kaupan 
kauppias Kaula-

sen Sampo lupasi 
polkea Äkäslompo-
losta Altaan ja uida 
jäämeressä, jos saa 
Facebookiin 50 000 
tykkääjää. Niinhän 
siinä sitten kävi, että 
tavoite täyttyi ja Sam-
mon piti lupauksensa 
pitää. Tänä kesänä 
14.–16.7. oli kolmas 
Hullun Polkasu. Kie-
hislehden sivustoil-
lakin tästä ilmoitel-
tiin, olisiko mukaan 
lähtijöitä. No, pari 
hullua sinne sitten 
lähti: minä ja veljeni 
Pentti.

Matkaan lähdettiin jo 
hyvissä ajoin. Tarkoi-
tus oli fillaroida 
enne lähtöä parina 
päivänä Äkäslom-
polon pyöräreit-
tejä ja vuokrata 
siihen tarkoitukseen 
”läskipyörät”. Maa-
nantai-iltana Oulun 
kiepauksen jälkeen 
saavuimme peril-
le. Lahtiset olivat 
sponsoroineet meille 
Kuer Kaltiosta oman 
kämppänsä käyt-
töömme, mistä vielä 
kerran kiitos heille.
Tiistaiaamuna sitten 
vuokrasimme kysei-
set pyörät ja kohti 
Latvamajaa. Kyseinen 
reitti ei tosin kuulu 

varsinaisiin pyöräreit-
teihin, mutta hyvin 
tuo läskipyörällä 
sujui. Tosin runsaat 
sateet olivat jättäneet 
jälkensä maastoon. 
Välillä kahlattiin nilk-
koja myöten sam-
malikossa. Toinen 
reitti Tunturijärvelle 
oli huomattavasti 
helpompi maastossa 
ajella. Karpaasien 
alamäki lasketeltiin 
roimassa ukkossa-
teessa, Pena täysillä, 
minä hieman jarru-
tellen. Pena hurahti 
pyöräänsä totaalisesti 
ja lähti seuraavana 
päivänä polkasemaan 
Ylläksen huipulle 
ja huipulta alamäki 

pyöräreittiä Ylläs-
järvelle sekä sieltä 
valaistua latu-uraa 
takaisin. Enpä ih-
mettele, jos loppuke-
sästä Tupasentiellä 
ja varsinkin Himok-
sen maastoissa rullaa 
kaksi läskipyörää. 
Pyörä on yllättävän 
kevyt ajaa, rullaa 
hyvin ja turvallinen 
ajettava kivikkoises-
sakin maastossa ja 
mikä jousitus.

Hullun Polkasun 
lähtö kohti Hettaa 
koitti torstaiaamuna 
kello yhdeksän Jou-
nin kaupan pihasta. 
Alkuun oli jumppaa 
ja muuta hulabaloota 

Hullut Hullun Polkasussa

Hullu ja sen veli eli Terttu ja Pentti Ruukki lähtötunnelmissa Hullun Polkasuun.
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Hullut Hullun Polkasussa
ennen starttia. Pai-
kalle oli kokoontunut 
saksalainen joukko 
noin 150 pyöräilijää 
huoltoporukkaa 60 
erilaisella kulkuneu-
volla. Matkareput 
jätimme järjestäjien 
huoltoauton kuljetet-
tavaksi. Mukaan otet-
tiin vain juomista, 
energiapatukoita, 
muutama lisävaate 
ja tietenkin sopivasti 
hullua mieltä... 

Pelleasuun sonnus-
tautunut kauppias 
Sampo lähti hulinoit-
ten jälkeen vetämään 
porukkaa kohti Het-
taa. Sääkin suosi. 
Aurinko paistoi ja 
lievää vastatuulta. 
Mitään alkuruuh-
kaa ei syntyny, vaan 
järjestyksessä lähdet-
tiin taivalta taitta-
maan. Jo muutaman 
kilometrin jälkeen 
porukka oli aika 
hajallaan. Koska oli 
toivottu, että panos-
tettaisiin poikkea-
viin pyöräilyasuihin, 
niin vilahti siellä 
muun muassa pari 
päiväperhosta, rok-
kitähti Anniina ja 
jääkiekkovarusteissa 
Tero. Me poljimme 
normi pyöräilyasuis-
sa. Ehkä sitten ensi 
kerralla. 

Oli nautinnollista 
pyöräillä rekattomalla 
taipaleella, kun tuolla 
ysitiellä niitä jyrää 
ohi yhtenään, ja rau-
hallista oli liikenne 
muutenkin. Pari kun-
non ylä- ja alamäkeä 
oli alkutaipaleella. 
Tuli tehtyä toisessa 
laskussa nopeusennä-
tys, 61,5 kilometriä 
tunnissa. Lounaaksi 
oli tilattu Raattamaan 
lohikeitto, joka mais-
tuikin 75 kilometrin 
polkemisen jälkeen.
Matkan varrella en-
nen Hettaa olivat 
paikalliset pikku-
tytöt pistäneet mai-
tolaiturille pystyyn 
kahvittelupisteen. 
Makealta  maistui 
tyttöjen leipoma Nor-
janleipä mehun kera. 
Näillä tankkauksilla 
loppumatka Hettaan 

sujuikin leikiten. 
Hetassa majoituim-
me 154 kilometrin 
polkemisen jälkeen 
Hetan majataloon. 
Saunan ja majatalon 
pitopöydän jälkeen 
päivä olikin sitten 
pulkassa.

Perjantaina aamu-
palan ja rokkitähti 
Anniinan sepittämän 
kannustuslaulun 
jälkeen matka jat-
kui Norjan puolelle 
Kautakeinoon. Sää 
oli hieman eilistä 
koleampi mutta 
poutainen. Satulaan 
istumisen jälkeen 
oli vain hyvin pientä 
tuntemusta pepussa, 
mikä meni muuta-
massa minuutissa 
ohi. Ehkäpä muuta-
mat pitkät retkipyö-
räreissut vuosien 

varrelta ovat jääneet 
lihasmuistiin, joten 
ei ollut mitään pep-
puongelmia matkan 
aikana. 

Tuskin olimme pääs-
seet hyvään alkuun 
matkanteossa, kun jo 
lounaspaikka oli va- 
rattu Goldatievaan 
vajaat kolmekym-
mentä kilometriä 
lähdöstä. Hyvin 
lihakeitto maistui 
näinkin lyhyen ajon 
jälkeen. Keittojen 
hinnat kallistui-
vat kohti Norjaa 
mentäessä. Kun 
juoda piti runsaasti, 
rupesivat urheilujuo-
mat tökkimään. On-
neksi Jounin kaupan 
huoltoautosta Jonna 
jakoi vaihtelevia juo-
mia ja suolapaloja ni-
itä haluaville. Päivän 
matka olikin reissun 
lyhin, vain 82 kilo-
metriä. Tasaväkisenä 
parina hyvin sujui 
ajot Penan kanssa 
vetovuoroja välillä 
vaihdellen. Enim-
mäkseen kaksistaan 
taivalta taitettiin.

Alkumatkassa jotakin 
huutelua peesistä 
kuului liiallisesta 
vauhdin pidosta, kun 
juomisetkin piti ottaa 
lennosta, mutta aikaa Ylläksen huipulle pääsee pyörälläkin.
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myöten huutelut lop-
puivat. Päivän maise-
mat olivat aika tylsiä, 
kokolailla tasaista 
tunturikoivikkoa. 
Kautakeinoon saa-
vuimmekin hyvissä 
ajoin, yöpymispaik-
kana Thon hotelli. 
Illaksi emme olleet 
varanneet hotelli-illa-
llista, mikä osoittau-
tui fiksuksi päätök-
seksi. Lähikaupasta 
ostimme pientä pur-
tavaa ja nautimme 
sen hotellin ulkoko-
dassa.

Runsaan hotelliaami-
aisen ja Anniinan 
lähtölaulun jälkeen 
suuntasimme kohti 
Altaa ja jäämerta. 
Ilma oli hiemen en-
tistä koleampi, mutta 
aurinko vielä tirkis-
teli. Osa porukasta 
otti varaslähdön en-
nakoiden iltapäiväksi 
luvattua vesisadetta. 

Poljimme pääjoukon 
mukana. Kastutaan 
porukalla jos kastu-
taan. Poljettavaa oli 
edessä noin 130 kilo-
metriä. Viimeiset 10 
kilometriä kuulema 
alamäkeä.

Jossain puolimatkassa 
ja elämäni jyrkim-
män poljettavan 
ylämäen puolivälissä 
söin elämäni kalleim-
man makkarakeiton. 
Tuo keitto mak-
soi leivän ja mehun 
kera 23 euroa. Kat-
teet kohdillaan, vai 
oliko Norjan-lisää? 
Ruokailun jälkeen 
loppu nousu meni 
yllättävän kivutto-
masti. Altaa lähestyt-
täessä maisematkin 
piristyivät ja liikenne 
vilkastui. Noin 70 ki-
lometriä ennen Altaa 
alkoi luvattu vesisade. 
Ei sateessa ajami-
nen sen kummenpaa 

ole, jos ei kaatamalla 
sada. 

Maisemallisesti paras 
osuus oli loppulas-
kut Altan kanjonissa. 
Kapea tie kiemurteli 
korkeitten vuorten 
välissä, vierellä virtasi 
Altajoki monine pik-
ku koskineen. Joku 
sanoikin, että tämän 
näkemisen takia 
kannatti polkea 350 
kilometriä. Viimei-
nen yöpyminen oli 
Altan leirintäalueen 
mökeissä. Ennen 
yhteistä iltapalaa läh-
dettiin, osa pyörillä 
suurin osa linja-
autolla, vesisateessa 
viiden kilometrin 
päähän Jäämereen 
uimaan. Jotenkin olin 
varautunut, että vesi 
on hileisen kylmää, 
mutta pettymykseksi 
se olikin yhtä läm-
mintä kuin omassa 
kotijoessa. Tämä 

taisikin olla koko 
matkan ainoa pieni 
pettymys.

Sunnuntaina oli bus-
sikuljetus Äkäslom-
poloon. Kokemuk-
sen arvoinen reissu. 
Porukka oli rennon 
mukava, ikähaaruk-
ka 12–68 vuotta 
sohvaperunasta 
himokuntoilijaan.  
Kaikki eivät koko 
matkaa polkeneet 
vaan tulivat osan hu-
oltoautojen kyydissä. 
Mukana kulkevista 
huoltoautoista sai 
apua tarvittaessa, ja 
järjestäjät huolehti-
vat, että kaikki pää-
sevät perille. Pari 
kaveria kulki rulla-
luistellen. Itse ajoin 
7-vaihteisella normi-
pyörällä, ajokilomet-
rejä takana noin 800. 
Pyörän kanssa ei ollut 
ongelmia, ja kunto 
kesti hyvin. Mitään 
osallistumismaksua 
ei ollut, syömiset ja 
majoitukset olivat 
omakustanteisia. Ma-
joittumiset piti itse 
varata.

Muiden komment-
teja, valokuvia ja 
vide-oita löytyy net-
istä osoitteesta www.
hullunpolkasu.fi. Itse 
emme kuvia Polka-
sulta ottaneet.

TEKSTI: 
TERTTU RUUKKI
KUVAT: 
PENTTI RUUKKI

Välipysähdys Latvamajalla.
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Oli toukokuun vii-
meinen viikko ja 
Kukasjärven veneet 
kaipasi kunnostusta. 
Päätimme Ramin 
kanssa lähteä laitta-
maan asian kuntoon. 
Ei muuta kun ”romp-
peet” ransportteriin 
ja keula kohti Kitti-
lää. Kittilän kirkolla 
tehtiin pieni pysäys ja 
poikettiin Kourin Pe-
kan ja Ritvan tykönä 
kahvilla ja hakemassa 
poronkäristelihat 
sekä tietysti myös 
”marketista” jotain 
pientä.

TEKSTI JA KUVAT: 
REEKU

Kuvia Kukasjärveltä

Yläkuva: Ensimmäisen aamun valjetessa ja aamutoimet tehtyämme 
aloimme kasailemaan tarvittavat ”romppeet” kanoottiin ja melo-
imme Kukasjärven yläpäähän, jossa ensimmäinen työkohteemme 
odotti. Onneksi keli suosi meitä eikä ollut liian lämmintä lasikuidun 
laittamiseen.

Alakuva: Perille tultuamme asetuimme taloksi. 
Onneksemme oli lunta vielä sen verran pihassa, 
että saatiin viilennystä tarvitsevat elintarvikkeet 
kylmään.

Vasen kuva: Talkoita jaksoi, kun oli kunnon eväät, 
kuten poronkäristystä. 
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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



Kiehinen   11

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle, 
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle: 
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy marras–joulukuussa 2016. 
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 15.11.2016.
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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



Nokka kohti syksyä!


	Kiehinen 3_2016 s1
	Kiehinen 3_2016 s2
	Kiehinen 3_2016 s3
	Kiehinen 3_2016 s4
	Kiehinen 3_2016 s5
	Kiehinen 3_2016 s6
	Kiehinen 3_2016 s7
	Kiehinen 3_2016 s8
	Kiehinen 3_2016 s9
	Kiehinen 3_2016 s10
	Kiehinen 3_2016 s11
	Kiehinen 3_2016 s12

