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Kaamoshiihto,
Kieppi ja Kuusamo
Puheenjohtajan Kiehis-vuosi s.2

Tapahtumia vuoden varrelta...
Nyt ollaan taas siinä vaiheessa vuotta, että voidaan alkaa kasaamaan kuluvan vuoden
tapahtumia, mitä on tehty ja mitä on jäänyt tekemättä.
Kiehis-vuosihan alkoi taas perinteisellä Kaamoshiihdolla, jonka jälkeen hiihdettiin Kuutamohiito Risusaaressa. Pääsiäisenä oli vuorossa oma Kiepin reissu, ja keväällä kokoonnuttiin taas Kiepillä perhe/työleirin merkeissä.
Kesä menikin kaiken pienen merkeissä. Tarvikkeita Kiepille kerättiin ja osia valmistettiin
Äänekoskella, jotta seuraavalla työreissulla Kukasjärvelle saatiin Kieppi siihen kuntoon,
missä se oli, kun kolmekymppisiä juhlittiin. Juhlailta kului kolmekymmenpäisen juhlavieras porukan laulellessa uudella terassilla haitarin säestyksellä, jonka sain järjestettyä pikkusiskoni miehen kanssa vähän niin kuin yllätykseksi. Valitettavasti sillä seurauksella, että
osa porukkaa pahoitti siitä kuitenkin mielensä. Siinäpä Kiehis-kesä lyhykäisyydessään.
Syksyllä tuli käytyä myös omalla reissulla Kuusamossa Sirpan, Reekun ja Kipan kanssa.
Kalastettiin ja tehtiin patikkareissut Riisitunturille ja Karhunkierroksella pätkinä päivä
kerrallaan. Sieltä bongattiin myös yksi uusi innokas jäsen Kiehisille. Samalla reissulla
vietettiin Kipan synttäreitä.
Syksy toi mukanaan myös metsästyskauden. Niin pääsi täällä Keski-Suomessakin metsään liikkumaan sen höykällä ja saalis mielessä. Tuli sitä käytyä pyörähtämässä metsästysreissulla myös Saimaan saaristossa Ollin vieraana. Tuo reissu oli mielenkiintoinen ja
siitä jäi hyvä mieli. Saalistakin tuli, mutta ennen kaikkea matka oli uutena kokemuksena
aivan mahtava.
Tulevista reissuista sen verran, että kohta on taas edessä Kaamoshiihto Lompolossa sekä
kovin kaivattu ja kyselty hiihtoreissu keväällä Kilpisjärvelle, mikäli saadaan tarpeeksi
mukaan lähtijöitä. Rami on jo tehnyt valmisteluja sen eteen, joten jos ilmoittautumisia
tulee ajoissa tarpeeksi, eikä jää kaikilta viimetinkaan, niin saadaan järjestelyt hoidettua
loppuun. Sama myös muidenkin reissujen kohdalla, eli kaikki vaan ajoissa liikkeelle niin
saadaan hommat luistamaan ja retket
järjestettyä jouhevammin.
Vuodenvaihteen jälkeen Kiehisten hallituksessa tapahtuu muutos, kun Jouko
Lehtonen jättää tehtävänsä ja uutena
sihteerinä aloittaa Raimo Vuoristo.
Tämän vuoden aikana on esiintynyt
ajoittain eripuraa Kiehisten keskuudessa. Itse haluan pyytää anteeksi kaikilta tasapuolisesti, mikäli olen mieliä
pahoittanut.
Terveisin,
HANNU
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Kuusamossa kalastettiin ja tehtiin patikkareissu muun muassa Riisitunturille Reekun,
Sirpan ja Kipan kanssa.

Muutoksia
hallitukseen
Vuosikokouksessa tehtiin muutoksia hallitukseen. Hallitukseen valittiin erovuoroiset
uudelleen: Ritva Rossi, Kaarina Lamberg,
Heikki Hämäläinen ja Jouko Lehtonen.
Varajäseninä jatkavat Hannele Vaahtila
ja Marja Rautiainen sekä uutena jäsenenä Tuula Alhonniemi.
Kiehisten sihteeriksi vaihtui Raimo
Vuoristo. Yhteystiedot: Metsäkatu 17,
44120 Äänekoski, puh. 040-7500020, sähköposti: raimo.vuoristo@gmail.com.

KORJAUS
Lehdessä 3/2014 sivulla 2 oli kuvatekstissä virheellinen nimi. Kuvassa esiintyvät henkilöt
olivat Hannu ja Reeku.
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Vuoden 2014 tapahtumia
m Kaamoshiihto Äkäslompolossa, Ylläskiepissä.
Lähtö: la 27.12.2014 Jämsä Matkahuolto klo 6, Jyväskylä Harjun tilauslaituri klo 6.40,
Äänekoski Matkahuolto klo 7.20 ja tarpeen mukaan matkan varreltakin.
Paluu: Äkäslompolosta la 3.1.2015 klo 8.
Tämä aikataulu, jos menemme bussilla, muuten mennään omilla kyydeillä.
Tällä hetkellä lähtijöitä melko vähän. Paikkoja varattu 30 hengelle. Ilmoittautukaa vielä:
Hannu Pohjolainen, puh. 050-3555052 ja Jouko Lehtonen, puh. 040-5007456   

Vuoden 2015 tapahtumia
m Risteily Talventaittajaisiin Viking Linen M/S Mariellalla.
Su 1.2.–ti 3.2.2015 Helsinki–Tukholma–Helsinki.
Bussi Keski-Suomesta. Aikataulu tulee myöhemmin.
Hinta 78 €. Asumme kahden hengen hyteissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jouko Lehtonen, puh. 040-5007456.
m Kuutamohiihto Äänekoskella pe 21.2.2015 klo 15–20, jolloin Keski-Suomessa alkaa
hiihtolomaviikko.
Paikkavaihtoehdot keleistä riippuen: Liikuntapuisto tai Risusaari.
Tiedustelut: Hannu Pohjolainen, puh. 050-3555052 ja Raimo Vuoristo, puh. 040-7500020.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Sammon kotilounas, Sammonkatu 8, Jyväskylä ti 14.4.2015.
Hallitus kokoontuu klo 17.30 ja yleinen kokous klo 19. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus.

m Aurinkohiihtämään Kilpisjärvelle
Lähtö su 3.5., paluu su 10.5.2015.
Viereisellä sivulla laajempi esittely matkasta.
Tiedustelu Raimo Vuoristo puh. 040-7500020.
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m Perheleiri kesäkuun ensimmäisellä viikolla, koulujen päättyessä.
Tiedustelut: Hannu Pohjolainen, puh. 050-3500052, Raimo Vuoristo, puh. 040-7500020 ja
Jouko Lehtonen, puh. 040-5007456.
m Islannin-matka
Lähtö pe 24.7., paluu su 2.8.2015.
Kiehisessä 3/2014 laaja esittely matkasta.
5 paikka vielä vapaana.
Tiedustelut: Raimo Vuoristo, puh. 040-7500020
m Talkoo-Kihaus Kiepissä heinä–elokuun aikana. Päätetään kevätkokouksessa.
m Sääntömääräinen syyskokous loka–marraskuussa.
m Kaamoshiihto Äkäslompolossa vuodenvaihteessa 2015–2016.

”Aurinkohiihtämään” Kilpisjärvelle
Minulta on monesti kysytty päästäisiinkö ”aurinkohiihtoviikolle” vielä kerran. Nyt siihen
on taas mahdollisuus. Toivottavasti meitä olisi edes tämän kerran tarpeeksi lähtijöitä, ettei
jälleen tarvitse perua matkaa.
Olen saanut varattua Kilpisjärveltä Majatalo Haltinmaalta Ky:ltä noin 40 paikkaa. Heillä
on 40 neliön parimökinpuolikkaita, joissa 2 mh, olohuone, jossa tv, rautatakka, vuodesohva, minikeittiö sekä omat saunat suihkut ja wc.
Matkamme olisi toukokuussa 2015. Lähtö sunnuntaina 3.5. ja paluu sunnuntaina 10.5.
Hinta olisi tosi edullinen:
Majoitus 2 hh, liinavaatteet, loppusiivous, aamupalat ja runsas buffet-päivällinen.
Retkieväs-sämpylä maksaa 3 € itse täytettynä aamupalapöydästä.
- jos lähtijöitä 20, hinta olisi 520 €
- jos lähtijöitä 40, hinta olisi 420 €
Hinta sisältää majoituksen sekä kuljetuksen Jämsä–Kilpisjärvi–Jämsä.
Lisätietoja Kilpisjärvestä saat netistä: www.kilpisjarvi.org
Ilmoittautumiset joulukuun loppuun mennessä: Raimo Vuoristo 040-7500020, raimo.
vuoristo@gmail.com, tai Jouko Lehtonen, 040-5007456 tai Hannu Pohjolainen,
050-3555052.
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Pimeästä Rommista
menee pää pyörälle

Rommin maaperä on pääasiassa vulkaanista alkuperää, mikä tekee sen maastosta karun
mutta näyttävän. Kuvassa näkyvään kalliomuodostelmaan antaa mittasuhteita sen edessä
seisova pikkiriikkinen allekirjoittanut.
Opiskellessani
Glasgow’n yliopistossa havaitsin, että
ylivoimaisesti paras tapa tutustua
Skotlannin luontoon oli liittyä yliopiston Mountaineering Clubiin
(GUM Club), joka
teki säännöllisiä
patikointi- ja kiipeilyreissuja Skotlannin ylämaille, saaristoon sekä
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Englantiin. Yksi
ikimuistoisimmista matkoista tehtiin
Rhumin, eli Rommin saarelle.
Rommi kuuluu
Skotlannin länsirannikolla sijaitseviin Hebrides-saariin. Sen maaperä
on pääasiassa vulkaanista alkuperää,
mikä tekee saaresta samaan aikaan

karun mutta näyttävän: Rommin
maasto vaihtelee
heinikkoisen ja kivikkoisen sekä loivan kukkulaisen ja
jyrkän kallioisen
välillä. Erityisesti
rantojen jylhät kalliomuodostelmat
ovat päätähuimaavia.
Mutta kuten Skotlannissa muutenkin, sää ei ole Rom-

minkaan parhaita
puolia: Sademäärä
voi olla kukkuloilla
yli 300 millimetriä
kuukaudessa. Tämän sai tuta myös
kerhomme: toisena
vierailupäivänä en
poistunut teltastani 12 tuntiin, koska vettä satoi niin
rankasti. Onneksi
kerholaisten solidaarisuus oli mitä
korkeinta luokkaa

ja trangialla valmistetut keitot ja
teet löysivät tiensä myös minun matalaan ja märkään
majaani.
Mielenkiintoiseksi Rommin tekee
myös se, että vaikka se on Skotlannin 15. suurin saari, siellä asuu vain
kolmisenkymmentä ihmistä. Kaikki
asuvat Kinlochin
kylässä saaren itärannalla, ja lähes
kaikki ovat Skotlannin luonnonsäätiön, Scottish Natural
Heritagen, työntekijöitä, tutkijoita ja
heidän perheitään.
Saarella tutkitaan
muun muassa saksanhirveä sekä merikotkaa. Loput
Kinlochin ja Rommin asukkaista ovat
paikallisen kaupan,
postin ja koulun
työntekijöitä. Toisin
sanoen, kukaan ei
asu Rommilla ”huvikseen”.
Edellä mainittuja
palveluita, kylätaloa sekä muutamaa
asuinrakennusta
lukuun ottamatta
Rommilla ei olekaan muita rakennuksia tai infrastruktuuria. Kuten
katuvaloja. Suomea
haukutaan usein pimeäksi maaksi, ainakin talvisin, mutta väitän Rommin

pimeyden olevan
aivan omaa luokkaansa. Myös tämän GUM Club sai
kokea matkallaan.
Pienestä koostaan
huolimatta – tai
ehkä juuri sen takia – Rommin kyläyhteisö on hyvin
aktiivinen. Kylätalolla järjestetään
usein toimintaa, kuten perinteisiä skotlantilaisia tansseja,
ceilidh’ejä. Sellaiset oli tietenkin
nähtävä, joten osallistuimme tansseihin koko kerhon
voimin. (Sivuhuomautuksena mainittakoon, että jos
Kiehiset koskaan
Skotlantiin eksyvät,
pyrkikää kokemaan
ainakin yksi ceilidh,

se on näkemisen arvoinen!)
Tanssit päättyivät
yön pikkutunneilla, jolloin koitti aika
palata majoituksiin.
Eikä muuten uskoisi, että vain muutaman sadan metrin
päässä olevia telttoja voisi olla niin
vaikea löytää. Koskaan en missään ole
nähnyt sellaista sysipimeyttä, jos pimeydessä nyt siis
on mitään nähtävää.
Harhailimme muutaman muun kerholaisen kanssa kylätalon ympäristössä
varmasti pitkästi yli
toista tuntia, koska
kaiken kattava pimeys tuntui ahmaisseen koko muun
saaren kitaansa
telttoinemme päi-

vinemme. Lopulta löysimme perille
erään kerholaisen
avainnipussa olevan
pikkuisen laserosoittimen avulla.
Aamulla päätä kivisti kuin Rommin
rantoja, mutta ei
edellisen illan nautintoaineiden vuoksi, vaan lähinnä sen
takia, että yö meni
jännittäessä, olinko
sittenkään kömpinyt pimeydessä oikeaan telttaan. Saaren nimikkojuomaa
ei nimittäin tullut
ceilidh’ssä nautittua
pisaraakaan. Ironista kyllä, mutta rommia ei Rommilta
saa ollenkaan.

Kun aurinko laskee, Rommilla tulee pilkkopimeää. Asutuksen
vähäisyyden vuoksi saarella ei ole valosaastetta.
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Hiihtotalven 2012–2013 riemuja,
Nuoruuden kevättä, liikaa
pakkasta ja veikeästi vääntävä sairaanhoitaja. Siinä
menneiden talvien mieleenpainuvimpia kokemuksia.
Muisteloita:

Kaken tutustuminen
alkoi Sirkan Levin
rinteisiin vuonna
1954. Olin Valkaman Taiston kanssa
peukalokyytimatkalla Norjaan. Juhannuksen jälkeen
saimme kuorma-auton lavalla kyydin
Sirkan kylään ja laitoimme teltan silloisen kioski-kahvion
seinän viereen. Kävimme katsomassa,
kun Levin rinteellä oli lunta. Tämän
kaiken voin todeta matkalla tehdyn
päiväkirjan mukaiseksi. Oli lunta,
mutta emme hiihtäneet.
Railin kanssa olimme Raili ja
Tenho Hietikon Levin Loman talkoissa
1967 ja saunoimme
ensimmäisen valmistamamme saunan löylyissä Leena
ja Aarne Ilveksen
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kanssa. Silloin oli
rinteillä lunta mutta
ei hiihdetty. Se oli
silloin sitä nuoruuden kevättä.

Riemuja:

Itsenäisyyspäivän
aikaan armon vuonna 2012 lähdimme Kaakkurivaaran
kautta Irjan ja Ahti
Pulkkisen Hauskala-mökille hiihtämään ensi lumille. Oli lunta mutta
meille liikaa pakkasta: -20 astetta;
meidän raja on -15
astetta. Lienee se
olevan pukeutumiskysymys.
Meillä oli kivaa
takkatulen loisteessa makkaraa paistaen, saunoen ja
nauttien luonnon
kauneudesta. Olihan meillä seuraakin, lapin valkoinen jänis kuistin
alla joka yö. Mutkamäkeen teki mieli,

Hauskalasta muun muassa etsittiin poron ”munia” sy
vuonna oli ollut poron ”koparokeitto” kaikilla mauste
mutta meidän tohtoritäti Päivi oli sitä
mieltä, että mutkamäki olisi paras
unohtaa. Taitaa tuntea paremmin meidät kuin me itse.
Vuosi 2013 alkoi
kohdaltamme 13.4.,
kun Irja ja Ahti olivat pyytäneet meitä

kevään valkoisille
hangille hiihtelemään Hauskalaan.
Irja ja Ahti olivat
lähteneet aikaisemmin varmistamaan,
että varmaan on
hiihtolunta. Tulimme Rovaniemen ja
Tellen huolinnan
kautta, raatattiin,

nauruja ja muisteloita

yksyn metsästyskamppailun alkuruokaan. Edellisenä
eilla. Arkistokuva.
nukuttiin ja suunniteltiin, että mistä
saadaan poron ”munia” syksyn metsästyskamppailun
alkuruokaan. Edellisenä vuonna oli
ollut alkukeittona
poron ”koparokeitto” kaikilla mausteilla. Oliiiiiiiii se

se se jotain mutta
aitoa.

Nauruja:

Tullessamme
Hauskalaan oli takassa tuli, makkarat
ja muu särvin valmiina ja musiikista
vastasi perinteisesti
Souvarit, karaoke-

kaiuttimien kautta. Hiihtämään teki
mieli, mutta sovittiin että, ensimmäisenä päivänä hoidetaan kauppaostokset
ja käydään pienet
lenkit. Irja ja Raili
tekivät kyläkierroksen, Ahti hoiti karakoeillan valmisteluja ja (sähkö)saunan
lämmityksen. Vastuunalainen tehtävä.
Minä lähdin lenkille kohteena
Kätkätunturi, ei
huiputus- vaan hikilenkki. Noin tunnin
lenkkeily sai paidan märäksi, eikä
ollut juomaa mukana, joten päätin oikaista Hauskalaan
kelkkauran kautta.
Kelkkaura ei kestänyt 107-kiloista
oikojaa vaan petti (käsi jäi kyljen
alle). Hupsis.
Seuraava yö oli
melkein nukkumaton: Sanoin, että
tuttu homma, kylkiluita on tullut rasitettua, josta ne nyt
äkäilevät minulle.
Kaksi päivää kipua,
ei hiihtoa. Kolmantena päivänä Railin pinna paloi, nyt
Kittilän terveyskeskuksen.

Vastaanotossa sairaanhoitaja ei ollut
mikään tytönhupakko, mutta hänen
lapinmurteinen sanontansa oli sitä aitoa ihmistä. Sanoin
hänelle:
– Etelän miehellä
on kylki kippee.
Hän vastasi:
– Mikä etelän
miehelle on sattunut?
– Etelän mies
humsahti kelkkauralla ja kylkeen sattui.
– Mihin kohtaan
sattuu?
– Tähän kohtaan
sattuu.
Hänen hymynsä ja
ilmeensä kertoivat
jotain, ja tulihan se
sieltä:
– Tuttu tapaus. Se
on kolme viikkoa
pirun kippee ja kolme viikkoa kippee
ja sen jälkeenkin
kippeeeeeeeeee.
– Mitä minä olen
velkaa palvelusta?
– Selvitty tapaus.
Tästä ei maksua.
Nauti Lapista ja
koita kärsiä!
20.5.2013 klo
19.15 se oli vieläkin
kippeeeeeee.
KAKE
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Kiehisten Kieppi

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja,
jota voi varatayhdistyksen toimihenkilöiltä.
Välinevuokraus toimii niin ikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.

VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- Savotta Paljakka ahkio (2 kpl), vuokrahinta 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
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Vaellussuksia: Karhu Kodiak (teräsreuna)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e
Vuokrausasioissa ota yhteyttä Hannu
Pohjolainen. 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.
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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

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@pp.inet.fi

Hämäläinen Heikki Tikkakoski
Lahtinen Kirsti Äänekoski
Hokkanen Senja Äänekoski
Lehtonen Jouko Äänekoski
Varajäs. Vaahtila Hannele Jyväskylä,
Tolvanen Liisa Jyväskylä ja Marja
Rautiainen Äänekoski

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 Lehtonen. Kysy myös Kiepin avaimista
häneltä, yhteystiedot yllä.

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Kiehiset nyt myös Facebookissa!

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle osoitteella
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy helmi–maaliskuussa 2015. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.2.2014.
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Kiehinen
uudistuu
Kiehis-lehteen suunnitellaan
uudistusta. Mitä sinä toivot
uudelta Kiehiseltä niin niin ulkoasun
kuin sisällönkin suhteen? Mikä on nykyisessä 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.

