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2  Kiehinen

Vuosi alkaa olla taas loppusuoralla ja pitäisi jotain näin harmaana syyspäivänä paperille kerrata 
kesän tapahtumia niin Kiehis-hommista kuin vähän muustakin. Tänä vuonna Ruskaretki ja Kih-
haus oli yhdistetty samaksi reissuksi. Kiepillä tehtiin pieniä retkiä, joista lisää tässä lehdessä. Osa 
porukasta lähti pois, ja jäimme Kipan kanssa vielä vähäksi aikaa touhuamaan Kiepille. Niitettiin 
pihasta heinät haasialle poroille evääksi. Korjasin myös huojuvan WC:n, kun siitä puuttui vi-
noreivut ja lisäsin suojasermin alareunaan. Alkureissulla kalastettiin niin kuin yleensäkin toisella 
rannalla, jossa verkot nousivat lähes tyhjänä. Kun otettiin vanha konsti käyttöön ja verkot lasket-
tiin omaan rantaan, alkoi kalatkin uida verkkoon. Saatiin haukia, siikaa ja jopa harjustakin eksyi 
verkkoon. Yhtenä iltana tuli käytyä tuulastamassa ja osui sielläkin hauki atraimeen. Saatiin siis 
syötävää ja kuukkelitkin saivat haukifileensä.

Yhtenä päivänä saatiin vieraita Äkäslompolosta, kun Reeku kävi näyttämässä Sirpalle meidän 
paikkaa ja kertomassa, missä sitä ollaan, kun ollaan Kiepillä. Tehtiin retki Pikkukukakselle mai-
semia ja ruskaa katselemaan. Saatiin otettua hienoja kuvia kun keli oli kaunis vielä sinä päivänä. 
Tulihan siinä pientä lisähommaa, kun Sirpa meinasi ikuistaa Kukasjärven maiseman laiturilta, 
mutta hups, puhelin putosi, hajosi ja meni laiturin alle. Ei muuta kun purkamaan laituria, että 
päästiin onkimaan puhelinta ylös. Osa puhelimen osista saatiin ylös, mutta akku jäi vielä pohjaan 
odottamaan pimeää, jotta se saatiin tuulastettua ylös.

Sitten alkoivat sateet, joten oli aika laittaa mökki lähtökuntoon. Matot vietiin ulos, siivottiin ja 
tyhjennettiin kamiina. Sauna siivottiin ja pestiin, käännettiin päijätvene, sääsuojattiin lukot ja 
täydennet-
tiin polttopuut. 
Sitten veneen 
kokka kohti 
parkkipaikkaa 
ja kotia kohti. 
Koko ajan sa-
toi.

Nyt eletään 
sitä aikaa, kun 
keräillään sak-
kia Kaamos-
hiihdolle Äkäs-
lompoloon ja 
kuljetuksen 
suunnittelu on 
hyvällä mallilla.

TERVEISIN, 
HANNU 
POHJOLAINEN

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

Vuoden viimeiset Kiehisterveiset!

Kukaksella voi harrastaa kaikenlaisia seuraleikkejä, kuten etsiä puhelinta 
järvestä.
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Syyskokouksen ja Kihhauksen satoa

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

Syyskokous pidettiin 10.11.2015 Jyväskylässä. Paikalla oli kaikkiaan 19 Kiehisten jäsentä. Koko-
us sujui leppoisissa merkeissä, ja kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Toimintasuunnitelmaan 
teimme sellaisia muutoksia, että nyt teemme talkooleirit ja tapahtumat, kuten Kihhaus ja Perhe-
leiri, eri aikaan. Toki leireillä saa kunnostaa ja siivota Kiepin ympäristöä. Kokouksessa valittiin 
tuttuun tapaan myös seuraavan vuoden hallitus, jonka kokoonpanon näkee tämän Kiehis-lehden 
sivulta 15. Vuoden 2015 Kiehiseksi valittiin Erkki ”Reeku” Leppänen, jonka haastattelun voi puo-
lestaan lukea sivulta 12. Onnittelut Reekulle!

Kiehiskihhausta vietettiin jälleen Kukasjärvellä 9.–13.9.2015, tällä kertaa syksyn ruska-aikaan. 
Matka tehtiin nyt pikkuautoilla, koska linja-auto olisi ollut liian kallis näin pienelle porukalle. 
Säiden haltijat suosivat hauskanpitoamme Kukasiiskon kentällä. Tällä kertaa teltoissa ei asunut 
muuta kuin Tiina. Muut olivat Kiepissä ja Helsingin Seudun Lapinkävijöiden Goaddos-kodassa. 
Kota on mukava ja lämmin 2–3 asukkaalle. 

Teimme retkiä lähiympäristöön ja hieman 
kauemmaksikin. Rohkeimmat Tiina ja Rami 
kävelivät Junkersin putoamispaikalta Kieppiin. 
Matkaa kertyi Aakennuksen ylikäveltynä yli 16 
kilometriä. Säät suosivat vaeltajia ja ruskaku-
via tuli paljon (Käy katsomassa Kiehisten 
Facebook-sivuilta!). Kalaakin saimme mutta 
tällä kertaa niukasti. Teimme toki myös hie-
man talkoita tälläkin reissulla. Puita pilkottiin 
ja uusimme polulla olevan sillan. Tässä kuvia 
reissusta.

TERVEISIN,
RAIMO VUORISTOJuha ja Esa Junkersin putoamispaikalla. Len-

tokoneesta ei ole enää paljon jäljellä.

Emäntien valtakunta. Mirja, Kaarina ja Kerttu 
emännöimässä. 

Sihteeri ja puheenjohtaja yhteiskuvassa. 
Hauskaa on. 
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t Talventaittajaisristeily Helsinki–Tuk-
holma–Helsinki 31.1.–.2.2.2016. Varattu 16 
paikkaa.

t Kuutamohiihto 26.2.2016 Äänekosken lii-
kuntapuistossa.  

t Aurinkohiihto Kilpisjärvellä 16.–23.4.2016. 
Matkasta pitempi juttu viereisellä sivulla.

t Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Perhe-
leiri.

t Hullunpolkasu heinäkuussa? Matkasta 
pitempi juttu viereisellä sivulla.

t Puuntekotalkoot Kiepissä kesällä.

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

t Talkoot/Kihhaus Kiepissä heinä–elokuussa.

t Ruskavaellukset  viikoilla 37 ja 38. Paikat 
avoinna.

t Syyskokous loka–marraskuussa.

t Kaamosmatka Äkäslompoloon 
31.12.2016–7.1.2017.

TA PA H T U M A K A L E N T E R I

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

12.4.2016, 
Sammon Kotilounas, 

Sammonkatu 8, Jyväskylä.

Vuoden 2016 tapahtumia

Tämän vuoden Kihhauksessa saatiin aikaiseksi esimerkiksi uusi silta polulle.
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Nyt siihen on taas mahdollisuus. Ilmoittau-
tumisaikaa on jatkettu vuoden loppuun.
Olen saanut varattua Kilpisjärveltä Haltin-
maalta noin 30 paikkaa. Matkamme olisi huh-
tikuussa. Lähtö lauantaina 16.4.2016 ja paluu 
lauantaina 23.4. Huom! Nyt olemme viikon 16 
perillä. Lähtö aamulla 16.4. klo 5 Petäjävedeltä 
tai Jämsästä.

Majoittuminen: Majatalo Haltinmaa Ky. 40 
neliön parimökinpuolikkaita, joissa 2 mh, olo-
huone, jossa tv, rautatakka, vuodesohva, mini-
keittiö sekä omat saunat suihkut ja wc. Hinta
olisi tosi edullinen: Majoitus 2 hh sisältäen 
liinavaatteet, loppusiivous, aamupalat ja run-
sas buffet-päivällinen. Retkievässämpylä itse 
tehtynä aamupalapöydästä.

- jos lähtijöitä 20, hinta 600€, jäsenalennus 20€
- jos lähtijöitä 30, hinta 500€, jäsenalennus 20€

Lisätietoja Kilpisjärvestä: www.kilpisjarvi.org.

Pikaiset ilmoittautumiset viimeistään vuoden 
loppuun mennessä: 

Onko riittävän hulluja halukkaita lähtemään 
polkupyöräilemään ensi kesänä Äkäslompolos-
ta Altaan? Matkan pituus on noin 300 km, ja se 
tehdään kahden päivän aikana. Pisin päivämat-
ka on noin 130 km. 

Jounin Kauppa järjestää niin sanotun Hullun-
polkasun, ja meitä on jo kaksi lähdössä, Pentti 
Ruukki ja Raimo Vuoristo. Ajasta ei ole vielä ti-
etoa eikä juuri muustakaan, mutta nämä ”hul-
lut” aikovat lähteä matkaan. 

Onko muita hulluja Kiehisläisiä tulossa mu-
kaan? 

Ilmoittaudu Ramille, niin aletaan järjestellä 
juttuja: raimo.vuoristo@gmail.com. 

Netissä ei ole vielä päivää eikä muutakaan ti-
etoa, mutta tapahtuma on heinäkuussa 2016. 
Tietoa voi lukea lähempänä tapahtumaa Hul-
lunpolkasun Facebook-sivuilta: https://www.
facebook.com/hullunpolkasu/.

TA PA H T U M A K A L E N T E R I

Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020 tai mie-
luusti sähköpostilla raimo.vuoristo@gmail.
com. Ilmoittautua voi myös Joukolle, puh. 040 
5007456, tai Hannulle, puh. 050 3500052.

“Aurinkohiihtämään” Kilpisjärvelle 2016 
– ilmoittautumiselle jatkoaika!

Hulluja Hullunpolkasuun 2016?

Kilpisjärvellä ollaan oltu aurinkohiih-
tämässä monesti aiemminkin. Tämä kuva 
on vuodelta 2006.
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Heippa taas Kiehiset! Tässä olisi ehdotus seuraavasta pitkämatkasta. Olen suunnitellut matkaa 
Skotlantiin. Matka toteutusajankohta olisi kesällä (heinäkuu) 2017. Pyytäisinkin nyt halukkaita 
ilmoittautumaan alustavasti mahdollisimman pian, että voisin alkaa suunnittelemaan matkaa 
todella. Tässä on alustava matkaohjelma. Hinta on myös alustava ja siihen tulee todennäköisesti 
vielä muutoksiakin mutta ei paljon. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Pohjolan Matka Oy, 
Jyväskylä, Liisa Kovanen.

MATKAOHJELMA:

PÄIVÄ YKSI: Ryhmä saapuu Edinburghin lentokentälle klo 09.10. Suomalainen opas on ryhmää 
vastassa tulohallissa. Ajamme pohjoista kohti ja ensimmäinen pysähdyspaikkamme on Scone 
Palace. Tämä skottikuninkaiden kruunajaispaikka Highland Cattle -lehmineen on viehät-
tävä miljöö. Täällä on myös lounasmahdollisuus. Täältä matkamme jatkuu pohjoiseen ja siellä 
Aviemoren kaupunkiin. Matkalla pysähdymme vielä skotlantilaisella maatilalla seuraamassa, 
kuinka lammaskoiria koulutetaan. Hotelliimme saavumme sopivasti juuri illalliseksi. Otamme 
pienen tervetuliasmaljan ennen yhteistä illallista.
Yöpyminen : Aviemore

PÄIVÄ KAKSI: Aamiainen omatoimisesti. Tänään tutustumme Speysiden viskialueeseen ja 
käymme siellä yhdessä sen monista tislaamoista, jotta vieraat näkevät ja kuulevat viskin valmis-
tuksesta, ja tarjolla on tietenkin myös mahdollisuus maistaa ja ostaa viskiä. Näemme myös, 
kuinka haukka- ja muita petolintuja koulutetaan ja Lossiemouthissa, pohjanmerenrannalla vieraat 
voivat nauttia omatoimisen lounaan – suosittelemme paikallista kalakeittoa – Cullen Skink. Jos 
meillä käy tuuri, saatamme nähdä hylkeitä ja delfiinejä kylän kauniilta hiekkarannalta. Saavumme 
takaisin Aviemoreen noin klo 18. Yhteinen illallinen.
Yöpyminen: Aviemore

PÄIVÄ KOLME: Aamiainen omatoimisesti. Lähdemme oppaamme kanssa pohjoista kohti ja 
vierailemme Cullogen taistelukentille, jossa vuonna 1746 käytiin viimeinen taistelu brittiläisellä 
maaperällä. Täältä matka suuntautuu kohti Invernessiä, jossa pidämme lounastauon ja on aikaa 
tutustua Invernessiin. Täältä matka jatkuu Loch Ness -järven rannalle. Tämä Skotlannin, ellei 
koko saarivaltion tunnetuin, valtava järvi on Loch Nessin hirviön koti. Teemme risteilyn järvellä 
ja kierroksen järven rannalla olevan Urquhartin linnan raunioilla. Päivä päättyy Fort Augustuk-
seen, jossa majoittuminen. Yhteinen illallinen hotellissa.
Yöpyminen: Fort Augustus

PÄIVÄ NELJÄ: Aamiainen omatoimisesti. Tänään ehdimme tutustua Eilean Donan -linnaan, 
joka sijaitsee aivan saaren kärjessä, ja täältä on upeat näkymät Skyen saarelle. Teemme valokuva-
pysähdyksen linnassa ja pian ylitämme sillan yli meren Skyen saarelle. Täällä kuljemme pikku 
kylien kautta ja ihailemme kauniita maisemia, kunnes näkymät muuttuvat dramaattisesti, kun 
näkyviin tulevat Cuillin-kukkulat. Monien mielestä komeimmat kukkulat Brittein saarilla. Matka 
jatkuu kohti kuvankaunista ja Isle of Skyen isoimta kylää, Portree’ta. Sen satamaa kaunistaa pas-
tellin värein maalatut pienet talot. Pidämme tauon, ja on aikaa nauttia omatoiminen lounas tai 
tutustua mielenkiintoisiin kauppoihin Sumerled-aukiolla, kunnes suuntaamme takaisin kohti 

TA PA H T U M A K A L E N T E R I

Pitkämatka Skotlantiin 2017?
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mannermaata ja saavumme hotellin illansuussa. Yhteinen illallinen hotellissa.
Yöpyminen: Fort Augustus

PÄIVÄ VIISI: Aamiainen omatoimisesti. Jätämme Ylämaat taaksemme ja ajamme upeaa reittiä 
kuvankauniiseen kukkuloiden ympäröityyn Pitlochryn kaupunkiin, jonka kehittyminen suosituk-
si lomakeskukseksi alkoi kuningatar Victorian vierailtua alueella vuonna 1844. Siellä pidämme 
tauon. Teemme valokuvaus- ja jaloittelutauon matkan varrella ennen kuin saavumme 
Edinburghin kaupunkiin, jossa teemme lyhyen kaupunkikierroksen ennen hotelliin majoittumis-
ta. Päivän aikana mahdollisuus omatoimiseen lounaaseen. Saavumme hoteliimme noin klo 18. 
Omatoiminen illallinen. 
Yöpyminen: Edinburgh

PÄIVÄ KUUSI: Aamiainen omatoimisesti. Tapaamme oppaamme hotellinvastaanotossa ja läh-
demme kävelykierrokselle Edinburghin keskiaikaiseen vanhaan kaupunkiin. Kävelemme Royal 
Mile -katua Edinburghin linnaan, vierailemme Skotlannin pääkirkossa St Gilesin katedraalissa ja 
näemme muun muassa kuningattaren Edinburghin talon, Palace of Holyroodhousen, sekä Skot-
lannin ultramodernin parlamenttitalon. Päätämme päivän yhteisen ohjelman pubilounaalla, jon-
ka jälkeen vierailla on mahdollisuus viettää iltapäivä omatoimisesti ja vaikka kiivetä Holyrood-
puiston kukkuloille ja ihailla sieltä maisemia. Omatoiminen illallinen.
Yöpyminen: Edinburgh

PÄIVÄ SEITSEMÄN: Aamiainen omatoimisesti. Tänään, heti aamiaisen jälkeen, vier-
ailemme Royal Yacht Britannia -aluksella. Tämä Leithin satamassa museoituna oleva alus kuului 
vuosikymmeniä kuninkaalliselle perheelle. Kuningatar teki useita matkoja aluksella ja muun 
muassa Charles ja Diana viettivät häämatkansa aluksella. Vieraat tutustuvat laivaan suomenkieli-
sen audio-oppaan (kuulokkeet) avulla. Vierailla on hieman omaa aikaa syödä lounasta tai tehdä 
vaikkapa ostoksia sataman isossa ostoskeskuksessa ennen kuin siirrymme kaupungin eteläpuo-
lelle Rosslyn Chapel -kirkkoon. Se tunnetaan vapaamuurariyhteyksistään sekä Tom Hanksin Da 
Vinci Code -elokuvasta. (Huomaa että opas ei saa opastaa kirkossa). Saapuminen Edinburghin 
hotelliin viimeistään klo 17. Omatoiminen illallinen.
Yöpyminen: Edinburgh

PÄIVÄ KAHDEKSAN: Bussi noutaa ryhmän hotellista, ja bussikuljetus Edinburghin lento-
kentälle kotimatkaa varten (ei opasta). Lento lähtee klo 09.50.

Hinta n. 2 200 euroa/hlö. Yhden hengen huonelisä n. 350 euroa.
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Äänekoski–Helsinki–Vantaa-lentoasema–Äänekoski
- Finnairin suora reittilento Helsinki–Edinburgh–Helsinki
- suomalaisen paikallisoppaan palvelut koko matkan ajan
- phjelman mukaiset kuljetukset
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella
- ohjelman mukaiset lounaat ja illalliset
- kaikki ohjelman mukaiset sisäänpääsymaksut ja lauttamaksut
- kaikki paikalliset verot ja palvelumaksut

Hinta edellyttää 25 lähtijää. Hinta-arvio eli hinta pitää tarkistaa, kun saamme vuoden 2017 hin-
nat. Yritin arvioida hintaa, mutta sain hinnan punnissa niin myös kurssi hieman vaikuttaa puo-
leen ja toiseen. Eli pidän oikeuden hinnan muutokseen.

RAIMO VUORISTO
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Muistoja vuoden varrelta
Kaamoshiihtoa, Aurinkohiihtoa, Islannin-reissu ja tietysti 
vanha kunnon Kieppi ja Perheleiri. Kiehis-vuoteen mahtuu 
paljon kaikenlaista. Tässä pieni kooste vuoden tapahtumista.

Islannissa saatiin ihailla jylhiä maisemia niin maissa kuin merillä.

Kaamoshiihto Äkäslompolossa tarjosi myös pilkahduksen päivänvaloa.
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Vasen yläkuva: Perheleirillä kalastettiin. Aake 
ja Elli saivat saaliiksi muhkean siian. 
Vasen alakuva: Perheleirin porukka koossa. 
Oikea yläkuva: Pääsiäisreissussa hiihdettiin 
muun muassa Linkkupalon nevalla.

Aurinkohiihto Kilpisjärvellä suosi kiehisläisiä niin kelien kuin maisemien puolesta.
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Minna ja Raija 
starttasivat 
matkalle koh-

ti Syötettä. Ensim-
mäinen kommellus 
sattui heti kohta läh-
dön jälkeen – Raija 
huomasi jättäneensä 
makuupussin kotiin. 
No, helpoin keino 
oli hakea Minnan 
talvipussi matkaan. Ja 
kohti Syötettä.

Saavuimme park-
kipaikalle myöhään 
illalla, ja niinpä yö-
vyimmekin autossa. 
Aamupalat syötiinkin 

siinä auton takaluu-
kussa. Kahvit vielä 
ennen mastoon 
menoa piti hörpätä 
luontokeskuksessa.
Rinkat selässä ja me-
noksi. 

Alkumatkalla kävel-
tiin soralla Annin-
tuvalle asti. Matkalla 
oli puuveistoksia, 
muun muassa metso, 
hirvi ja riekkokin. 
Anninkoski ylitettiin 
hienoa siltaa pitkin. 
Siitä matka jatkuikin 
sitten metsäpolkuna 
ja pitkoksina. Sää 

suosi patikoitsijoita 
ja tuulenvire vei pör-
riäiset muille maille.
Taapersimme rau-
hassa ja istuskelim-
me välillä milloin 
puunrungolla ja mil-
loin sopivan kiven 
päällä. Lounastauon 
pidimme Koiratu-
valla. Vesivarastot 
sai täydennettyä 
Koiraojan kirkkaasta 
vedestä.

Matkamme jatkui 
Toraslammentu-
valle, jossa keitimme 
ruokaa ja suun-

nittelimme teltan 
paikkaa yöksi mutta 
päätimme kuitenkin 
yöpyä kolmen kilo-
metrin päässä ole-
valla Lomaojan laa-
vulla. Siinä iltapalat 
nautittuamme suun-
nittelimme nuotion 
loisteessa seuraavan 
päivän reittivalintaa. 
Reittisuunnitelma 
vaihtui koko ajan 
kuin raskaana olevan 
naisen tunteet.

Aamuaurinko herätti 
vaeltajat puuron keit-
toon. Aikamme siinä 

Vaelluksella – ei ihan Lapissa

Viitat eivät vaeltajien mielestä pitäneet täysin paikkansa. Sen verran nuutuneita olivat, kun 
perille pääsivät. 
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rinkkoja pakattuam-
me pääsimme jat-
kamaan matkaa. Reit-
tisuunnitelma vaihtui 
taas. Ahmakallion 
näköalatorni veti 
meitä puoleensa.

Matkalla näimme 
mahtavia näköalapai-
kkoja. Yksi näistä oli 
lounaspaikkamme. 
Kuukkeli tuli käden 

ulottuville, ja kamera 
ei tietenkään ollut 
käsillä. Kivikkoista 
polkua ja nousua 
riitti. Saavuimme 
komealle kalliolle 
ja luulimme jo sen 
olevan näköala-
torni, koska sinne 
vei komeat portaat. 
Matkaa jatkettua-
mme torni kuitenkin 
tuli vastaan. Minna 
kiipesi ylös torniin 
ihailemaan maisemia, 
ja Raija otti alhaalla 
kivellä aurinkoa.
Samanlaista kivikkoa 
jatkettiin kohti Ah-
matupaa. Viitat ker-
toivat sinne olevan 
kolme kilometriä, 
mutta tulimme taas 
kerran siihen tulok-
seen, että viittojen 
kilometrimäärät on 
mitattu linnun tietä. 

Sen verran nuutu-
neita olimme, että 
meistä se matka oli 
ainakin neljä kilo-
metriä.

Viimein tupa tupsahti 
näkyviin. Syötteen 
suurin tupa, jossa 
on sekä autio- että 
varaustupa. Sauna ja 
kotakin löytyy, mutta 
ne on tarkoitettu 

vain varaustuvan 
käyttäjille. Hiihtose-
songin aikana tuvalla 
toimii latukahvila.
Söimme maitta-
van illallisen, tut-
kimme ympäristöä 
ja laitoimme teltan 
valmiiksi. Reitin 

huoltaja ilmestyi pai-
kalle tarkastelemaan 
paikkaa ja sen kun-
toa. Minna simahti jo 
seitsemän kieppeillä 
ja Raija tutkiskeli tie-
noota.

Aamulla jatkoimme 
matkaa kohti Ylpiä-
tupaa. Tupa ei ul-
koisen eikä sisäisen 
siisteytensä puolesta 
oikein vastannut 
nimeään. Sen ver-
ran sinne oli jätetty 
roskaa.

Lounaan jälkeen jat-
koimme matkaa koh-
ti Annintupaa. Tuvan 
tienoilla liikkui jo 
runsaammin poruk-
kaa. Olihan se niin 
lähellä luontokeskus-
ta. Koko reissun 
olimme saaneet 
kulkea kutakuinkin 
keskenämme. Vain 
muutama muu 
kulkija osui matkan 
varrelle. 

Joen rannassa lai-
toimme ruokaa ja 
pystytimme teltan. 
Illalla aurinko paistoi 
vielä mukavasti kul-
laten puiden latvat. 
Aamulla heräsimme 
sateeseen – Raijan 
upouusi teltta vuotaa!
Aamulla keitim-
me puurot ja 
kasasimme märän 
teltan, makuupussit 
sekä muut tavarat. 
Nousimme takaisin 
luontokeskukselle ja 
autolle. Ajelimme tu-
tustumassa Syötteen 
alueeseen ja majoi-
tuimme viimeiseksi 
yöksi hotelliin, jossa 
pääsimme sitten sau-
nomaan ja pesemään 
vaelluksen hiet pois.

Ruska oli vasta aluil-
laan. Sää oli kuiten-
kin mainio lukuun 
ottamatta viimeisen 
aamun sadetta, joka 
sekin lakkasi kohta. 
Raija kävi pari kolme 
kertaa tutkimassa 
varpuja ja sammaleita 
vähän tarkemmin. 
Tästä olisi hyvin väl-
tytty, jos sauvat olisi-
vat olleet matkassa.
Vaeltaa voi siis 
muuallakin kuin 
Lapissa vaikka to-
sin siellä ne parhaat 
maastot ovat.

TEKSTI: MINNA 
SILTANEN & 
RAIJA TOLVANEN
KUVAT: MINNA 
SILTANENLaavun nuotion loisteessa oli hyvä suunni-

tella seuraavaa päivää.

“Reittisuunnitelma vaihtui 
koko ajan kuin raskaana 
olevan naisen tunteet.” 
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Tämän vuoden Kiehiseksi valittiin 
Erkki ”Reeku” Leppänen. Hänen ansi-
ostaan saamme kaikki nauttia Kiehis-
kiepin uudistuneesta ilmeestä. Mutta 
mikä hän on miehiään? Kysytäänpä.

– Olen eläkeläinen. Viime vuodet tein 
RRR/Reekun Retki ja Remontti -toi-
minimellä rakennusremontteja ja hie-
man matkailualan hommia, kosken-
laskua kumiveneellä kapeenkoskella ja 
vuokrasin kanootteja.

Miten tulit alunperin lähteneeksi mu-
kaan Kiehis-toimintaan?
– Hannun ja Kipan ”houkuttelema-
na”… Harrastin kyllä matkailua ja 
luonnossa liikkumista niin Suomessa, 
Lapissa kuin ulkomailla.

Onnittelut Vuoden Kiehisen tittelistä! 
Perinteinen urheilukysymyshän on, 
että miltä nyt tuntuu?
– Ainahan tämmöinen mieltä lämmit-
tää, kun se vielä yllätyksenä tulee!

Mikä sinulle on tärkeää erämatkai-
lussa? 
– Olen aina pitänyt luonnossa liikku-
misesta… maisemat, rauha!

Otat paljon luontokuvia. Mikä niissä 
viehättää?
– Tykkään ikuistaa kaikkea ympärilläni 
myös muuallakin.

Mikä on mieleenpainuvin Kiehis-
muistosi?
– Kyllä ne Kukaksen reissut!

Muuta sanottavaa Kiehisille?
– Terveisiä kaikille Kiehisille! On tullut 
monta uutta tuttavuutta!

Vieressä Reekun ottamia kuvia 
Kukaselta.

Vuoden Kiehinen: Reeku

Hannu ja Kipa Kukaksella.

Sumua Aakenus-
tunturin Vasalaen 

rinteessä.

Kuukkeli syömässä.

Mitä lie “puuotuksia”, olisivatko vaikka 
“puukäärmeitä”?
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Matkamuisto Kaamoshiihdosta
Nyt kun Kiehiset on jälleen lähdössä perinteiselle Kaamosmatkalle, saanen hieman muistella 
menneitä. Arkistosta löytyi runonen, joka on kirjoitettu tammikuussa 2006 Kaamosmatkan in-
noittamana yhteistyössä mökin asukkaiden kesken, huumorilla ja tosissaan J. Tuossa Eskon Kie-
pin mökissä numero neljä asusteli Korpikotkaporukka. Korpikotkat on leikkimielinen eri-ikäisten 
yhteenliittymä, joka rakastaa retkeilyä kulloisten olosuhteiden ja tilanteiden ehdoilla. ”Korpparit” 
on vuosien varrella kunnostautunut Kiehisten mukana Kaamosmatkailussa: tämä kyseinen reissu 
oli osalle kymmenes. Tämän runon voi lauleskella myös Mauno Järvelän Saunabluesin tahtiin. 
Siis näin kulkee HIIHTOBLUES!

Työ harrastusta haittaa
vaan Kiehiskaamos uupumuksen taittaa.
Kymmenes on matka meillä
näillä Kaamostuntureiden teillä.

Kymmenes kun kerta kaamoksessa aukes
mielemme lukot siitä laukes.
Vihdoinkin voin tehdä toisin:
hiihtämättä olla voisin
tai hiihtää enemmän kuin ikään.
Minua ei estä mikään!

Hidastaa voi vaivat, rakot.
Mutt mua ei paina pakot, 
liikkumisen vaivat poistuu,
hieronta kun usein toistuu.

Kiehismatkan kuvio on taas melko sama,
mutta siihenpä ei pure lama.
Tässä mainintoja muutamia
Korpikotkain huutamia:

Voitelu on aihe pyhä
- aina puhuttaa ja yhä.
Gallupissa voiton vei:
”Teippiä! Hip Hei!”

Maiseman halki vie nyt tie.
Mikä tulevaisuus lie?
Latvalla ol’ vohvelista puutos.
Oliko pakollista tämäkin muutos?

Lapset kasvaneet on siihen ikään,
ettei ladulla pidättele mikään.
”Siihenkö ne teidät jätti?”
Tuo Kiehiskysymys meitä kyllä mätti.

Eskon Kiepin ilmapiiri,
turva, rauha virvoitti.
Uuden maun herkkukeitto
hurraa-huudot kirvoitti.

Neloskämppä illat vietti
rauhaisissa merkeissä.
Sauna, kirjat, telkkari
- johan nyt on helkkari!
Mihin jäikään ravintelit?
Meitä veti taas vain pelit.

Kiehisväki retkiperinnettä siirtää,
huumorilla hyvänolon esimerkin piirtää.
Ystävyyden merkkinä on itse tehdyt visat,
tuon arvostuksen voimalla voi 
kohdata elämän kisat.
Korpparit muistoihin matkan tämän liittää 
ja kaikkia Kiehisiä kiittää!

Tässä muisteloita, ja uskon meillä Kaamoshiihtoon lähtijöillä olevan taas mahtava reissu edessä. 
Sitä päin!

TEKSTI: PIRJO HYTÖNEN
RUNO: RITA, ANTTI, REIJO, PIRJO, ARTTU JA REETTA



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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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
Alhonniemi Tuula, Jämsä
Vuoristo Raimo, Äänekoski
Oksjärvi Esa, Jämsä
Lamberg Kaarina, Jämsä
Rossi Ritva, Jyväskylä

Mieskonen Riitta, Suolahti
Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Parantainen Airi, Äänekoski
Puranen Juhani, Viitasaari 
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Vaahtila Hannele, Jyväskylä
Tuula Alhonniemi, Jämsä

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

KIEHINEN 
-TIEDOTUSLEHTI

NUMERO 101 – 4/2015

PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle, 
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle: 
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy helmi–maaliskuussa 2016. 
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 15.2.2015.
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Kaikki matkat Pohjolan Matkasta! 

WWW.POHJOLANMATKA.FI 
MATKAT 0201 303 330 / matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 
BUSSIT 0201 303 329 / bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi 

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. 
 

Matkapalvelu ja tilausajot 
luotettavasti ja laadukkaasti! 
 
* tilausajot ammattitaidolla ympäri Suomea ja  
maailmalle 
* matkatoimistopalvelut ja matkapaketit 
* ryhmämatkat toiveiden mukaan 
* lomamatkat Eurooppaan ja etelän lämpöön 
 
Kauttamme myös majoitusvaraukset, juna-, laiva- ja  
lentoliput sekä Venäjän viisumit. Osasta matkoistam- 
me S-Etukortilla Bonusta.

www.tilitsto.fi
Tilitoimisto Luotola Oy
Kisakatu 4, Suolahti, P. (014) 41 444 00

Asiantuntijan avulla 
saat selvää säästöä!
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