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Tervehdys Kiehiset! 

KeväT on jo kovaa vauhtia muuttumassa kesäksi ja kesän reissut jo häämöttävät. Kii-
nanreissua odotetaan jo suurella mielenkiinnolla, allekirjoittanut mukaanlukien. Lehden 
ilmestyttyä olemmekin jo varmaan kokemuksia ja elmämyksiä keräämässä maailman 
toisella laidalla.

PerinTeinen perheleiri Kiepillä järjestetään kesäkuun alussa, johon toivon runsasta 
osaanottoa. Mielelläni olisin itsekin mukana, mutta valitettavasti joudun jättämään leirin 
väliin.

KiePin talkoot jatkuvat Kihauksen yhteydessä heinäkuussa. Olen aloittanut keittiön 
suunnittelun ja kalusteiden mitoituksen ja hankkimisen, jotta saamme kalusteet mukaan 
talkoisiin. Talkoisiin toivon runsasta osaanottoa.

SyySKuun Ruskaretkelle, joka tänä vuonna sijoittuu Pöyrisjärvelle, on jo mukavasti il-
mottautuneita, mutta vielä mahtuu halukkaita mukaan. Ilmottautumiset toivotaan mahdol-
lisimman pian allekirjoittaneelle tai Jokelle, jotta matkajärjestelyjä päästäisiin tekemään.

Kevätterveisin
Hanski
P.S Kiitoksia kaikille ketkä muistivat minua merkkipäivänäni. KIITOS!
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Kesäkausi julistetaan avatuksi Kiehisten puheenjohtajan Hannu Pohjalaisen
viimekesäisillä kuvilla Kiepistä.

Muuten tässä lehdessä on talvisempi tunnelma: kirjoittajat muistelevat talven
hiihtoretkiä mm. Kukasjärvellä.
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TapahTumia, maTkoja...  

Kiehisten toimintaa 2012

Kihaus/talKoot  25.07 - 29. 07  2012
Lähdemme bussilla keskiviikkona 25.7. Jämsästä  Kko  06.00  matkahuolto, 
Jyväskylästä tilauslaituri  06.50, Äänekoskelta Matkahuolto   07.40, ja tietysti 
matkan varrelta pääsee kyytiin.
Ilmoittautumiset  ja tiedustelut  hannu  Pohjolainen  puh  050 - 3555052  
sekä Jouko lehtonen  0405007456
Ohjelmassa  päärakennuksen  keittön kalusteiden laitto, pihatalkoita, 
hillastamista, kalastamista ja illalla laavulla  ajanviettoa. Paluu sunnuntaina 
29.7. aamulla .
 
laPinmatKa   16.8. -  21.8. 2012
Tiedustelut ja ilmoittautumiset   Raija 
Tolvanen  puh  0407284515.  Tarkampi 
esittely ohessa
 
RusKamatKat  2012:

KilPisJäRvelle  31.8.- 9.9.  2012 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Raija 
Tolvanen  puh  0407284515  Tarkampi 
esittely ohessa.
 
PöyRisJäRvelle  8.9. - 15.9. 2012
Varaustupa on 14 henkilölle  enmmänkin 
sopii.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset hannu  Pohjolainen  puh  050-3555052  ja 
Jouko lehtonen  puh  0405007456. Oletettavasti lähdemme henkilöautoilla.
Lähdemme jo perjantaiaamuna, olemme yötä Hetassa siitä ajamme 
Näkkälään, josta on 18 km matka Pöyrysjärvelle. Varaamme 
aamuksi kuljetuksen tarvikkeille Näkkälästä. Palatessamme menemme yöksi 
Kieppiin ja sieltä seuraavana  aamuna Keski-Suomeen.
 
syysKoKous loka/marraskuussa, aika tarkemmin Kiehisessä  3/2012
 
KaamosmatKa  Ylläskiepiin  2012/2013  vuodenvaihteessa
29.12. 2012 – 5. 1. 2013
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TapahTumia, maTkoja...  

Vielä ennättää ilmoittautua!
 
VÄHÄN ERILAINEN MATKA
POHOIS-LAPIN
MAISEMIIN 16. – 21.8.2012
 
Kiehiset järjestää yhteistyössä Pohjolan Matkat Oy:n 
kanssa matkan Inariin. Matka on vähän erilainen 
aikaisempiin Kiehisten matkoihin. Ohjelma sisältää 
runsaasti tutustumista Inariin ja myös Pohjois-
Norjaan. Tällaisesta matkasta saa varmasti hyvin 
monenlaisia ja uusia kokemuksia Lapista.

Matkan alussa käymme Lemmenjoella, tutustumme 
porofarmiin ja käymme karhunpesäkivellä. Toisena 
päivänä seilaamme Inarinjärvellä ja käymme Ukon-
kivellä. Laiva vie meidät vielä Pielpavuonoon, josta 
kävelemme Pielpajärven erämaakirkolle.
Seuraavana päivänä matkaamme bussilla Norjan 
Neideniin ja Pykeijaan. Palaamme takaisin Nuorga-
min ja Utsjoen kautta.
Maanantaina vierailemme Raja-Joosepissa ja Nelli-
min kylässä. Tarkempi ohjelma julkaistiin edellises-
sä lehdessä ja se on edelleen luettavissa Kiehisten 
nettisivuilla.
Matkan hinta 565 euroa/hlö,jos 45 lähtijää  580 
euroa/hlö jos 40 lähtijää  595 euroa/hlö jos 35 lähti-
jää  610 euroa/hlö jos 30 lähtijää.
Hintaan sisältyy: bussikuljetus Pohjolan Matkan 
bussilla ohjelman mukaan -majoitus hotelli Ivalossa 
kahden hengen huoneissa puolihoidolla (aamiai-
nen ja illallinen) -retket ohjelman mukaisesti (opas 
mukana), retkieväät 4 retkipäivänä, - lämpöhaalarit 
Lemmenjoen veneretkellä -iltasauna ja uima-altaan 
käyttö
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisämaksu 150 
euroa - sisäänpääsymaksu saamelaismuseo Siidaan 
n. 7 euroa/hlö

Ilmoittautumiset viim. 25.6. Raija Tolvaselle, 
puh.040-7284515 tai sähköpostilla raija.tolvanen@
kolumbus.fi

Vaellukselle 
Kilpisjärven 
maastoihin
Syksyn vaellusmatka 
suuntautuu tällä kertaa 
Kilpisjärven maastoihin. 
Suunniteltu ajankohta 
on 31.8. - 9.9. Ajamme 
ensin Kiepille, jossa 
yövymme. Seuraavana 
päivänä ajamme Peeral-
le, joka tällä kertaa on 
tukikohtamme. Peeralta 
lähdemme vaeltamaan ja 
viettämään aikaa tuntu-
riylängöillä ja purojen, 
järvien rannoilla. Maan-
tien varteen suuntaamme 
perjantaina tai lauantaina 
ja viimeistään sunnun-
taina ajamme kotiin. 

Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset Raija Tolva-
selle joko puhelimella 
040 7284515 tai sähkö-
postilla raija.tolvanen@
kolumbus.fi

Tervetuloa mukaan!
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Talven tapahtumien väliin löysimme 
viikon, jolloin saimme mahdolli-
suuden itsellemme lomailla Kiepissä. 

Seitsemän hengen ryhmä starttasi 31.3. 
aamukuudelta kohti Lapin lumia. Pakkasta  
oli jonkun verran, keli aurinkoinen, joten 
olosuhteet mahtavat reissullemme.

Olimme  tutkineet ennusteita, että olisi 
melko hyvä viikko edessämme. Matkamme 
Äänekoskelta Pyhäjärven parkkialueelle 
on taittunut noin 10 tunnissa taukoineen, 
eikä aikataulumme nytkään pettänyt. Näin 
vaikka Kolarin pohjoispuolella teillä olikin 
varjopaikoissa jääpolanteita, eli hiukan oli 
vauhtia rauhoitettava.

Parkista lastasimme ahkioon sekä rink-
koihimme osan tärkeimimpä tavaroista joi-
ta näin alkuunsa tarvitaan.  Kukasjärvelle 
oli kelkan ajoura sekä hiihdettyä latua, 
joten kulku oli helppoa. Totesimme toisis-
sakin mökeissä jo olevan lomailijoita sekä 
Kukaslaavullakin oliva hiihdelleet.

Paikkoja lämpiämään, lumitöitä. Kukak-
seen avantoa, että saatiin vesihuolto pelaa-
maan, vaikka lumesta kylläkin sulatimme 
ensimmäisiin kuumaan kupilliseen vedet. 
Teimme kaikkiin paikkoihin jäljet, kun 
näimme pakkasen kiristyvän yöksi, että 
reitit kovettuvat kulkukelpoisiksi. Noudim-
me vielä samana iltana kahdella ahkiolla 
parkista loputkin tarvikkeet Kieppiin . 

Lomaryhmämme koostui  porukasta: Tai-
pale Anneli, Matilainen Pirjo, Rautiainen 
Marja, Mäkinen Liisa, Haimakainen Heikki 
ja Lehtoset  Mirja  sekä Jouko. 

Ainoat kohteet joita jouduimme lapioi-
maan auki olivat portaat, jossa  Liisa ja 
Heikki ottivat kunnolla hien irti, siinä oli 
osaltaan katolta tulleita lumia jotka olivat 
nietostaneet sitä oli metrin verran, myöskin 
kesäkeittiön  oven edestä  loimme edustan 
auki, että pääsimme sinne ruokaa laitta-
maan. 

Muutenkin totesimme talven lumitilan-
teesta, että oli hankikerroksia jotka monin 
paikoin kantoivat aukeamilla, mutta eivät 

metsäisissä paikoilla. 
Aamulla kun heräilimme kylmää oli pääl-

le – 20 c joka kuitenkin auringon vaikutuk-
sesta laski siedettäviin lukemin. Lähdimme 
hiihtelemään viikon jokaisena aamuna 
koska kelit olivat suotuisat. 

Yöpakkanen oli enimmillään  -28 c  
kuitenkin aurigon vaikutus tuli  avuksi ja 
suksille. 

Kyllä innokkaimmille tuli sillä viikol-
la päälle kunioitettavat 250 km, toki me 
muutkin saimme sitäkin liikuntaa. Istuim-
me  ahkerasti myös pilkkimässä, valitetta-
vasti emme oikein saaneet suuria  saaliita, 
toki  kerran kalakeitto ja kerran paistettua 
ahvenk ja tiaiasille sekä ketuille, korpille ja 
variksille jätimme avannon viereen. 

Latuverkosto oli loistavassa kunnossa  
koko viikon, varmaankin pääsiäisen lähei-
syys vaikutti, sekä ettei silläkään viikolla 
ollut isoja sateita, eikä tuulisia päiviä jotka 
olisivat roskanneet latu-urat. 

Täytyy todeta että hiihdon herrastajal-
le olosuhteet sille ovat hyvät, Leville Ja 
Ylläkselle sopivat matkat, myöskin tullut 
taukopisteitä Leville päin Vasalammelle 
kahvipiste. Ylläkselle päin taukopaikkoja 
onkin monikossa. 

Kyllä Kukaksen jäälle jäi meiltä paljon 
jälkiä, ne jotka eivät istuneet pilkillä hiiht-
livät järveä pitkin ja poikin, jäänpäällä oli 
noin  2 sm lumikerros siinä oli hyvä liikkua 
harrasti kumpaa tahtoi siihen saakka kun 
tuli kutsu ruokailuun, kahville tai illalla 
saunaan
 teksti  Jouko 

kuvat Heikki

Kevättalven 2012 hiihtomatka 
Kukasjärvelle Kieppiin
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Lumitalkoita riitti Kiepissä maalis-huhtikuun vaihteessa.
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Kiepissä kävin ensimmäisen kerran 
muistikuvani mukaan vuosituhan-
nen alussa. Sen jälkeen on ollut 

muutama päiväkäynti, mutta kertaakaan 
en ollut siellä yöpynyt. Nyt sitten toteutui 
ensimmäisen kerran kunnon retki Kieppiin. 
Hyvän ystäväni Reijo Malilan (partio- ja 
retkikaverini Vaasasta 1960-luvulta alkaen) 
kanssa ajattelimme tehdä viikon retken 
talvella 2012 viikolla 7. Siitä sitten vaan 
toteuttamaan suunnitelmaa.

ppp
Äkäslompolossa Ylläskiepiltä Eskolta 
haettiin Kiehiskiepin avaimet ja otettiin 
taksikyyti Linkupaloon. Suksikalustoksi 
olimme valinneet armeijan sukset, joilla 
pärjää hyvin umpihangessa. Rinkassa 
kulkivat viikon varusteet ja eväät. Hanki 
upotti tuollaiset 15 cm. Kolmen kilometrin 
umpihankihiihtoon kului aikaa rauhallisesti 
hiihtäen noin kaksi tuntia. Kiehiskiep-
pi odotti meitä koskemattoman hangen 
keskellä, olimme talven ensimmäiset 

vieraat. Tulopäivä kului leppoisasti kämpän 
lämmittämisessä ja lumikengillä polkuja 
tehden. Siinä työn touhussa tuli tämän tästä 
ihailtua ympäröivää valkoista lumimaise-
maa. Kuinka talvi voikaan olla kaunis. 

ppp
Tuvassa on vallan tehokas kamiina. Sen 
kanssa pääsimme tutuksi muutaman 
päivän jälkeen. Parina ensimmäisenä 
iltana lämmitimme vähän liikaa ja kämpän 
lämpötila nukkumaan mentäessä lähenteli 
30 C. Ammulla lämpötila oli sopivat 13-14 
C. Loppuviikosta olivat säädöt sitten jo 
kohdalla ja lämpötilojen suhteen ei ollut 
mitään valittamista. Saunan ja saunakama-
rin lämmittämisessä oli vähän samanlaista 
hakemisen meininkiä. Veden kanssa ei tule 
lotratuksi, kun kaikki vesi pitää kantaa jär-
vestä, pienillä vesimäärillä kummasti oppi 
tulemaan toimeen sekä tuvassa että sau-
nassa. Kynttilän ja otsalampun valossa tuli 
hyvin toimeen pienen opettelun jälkeen. 
Oli kerrassaan mukavan kokemuksellista 

Kiehiskiepissä sydäntalvella 2012
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Tykkylumi kuorrutti puut tunturien rinteillä.



10  Kiehinen

ja opettavaista pärjätä vähän toisenlaisis-
sa kaupunkioloja vaatimattomimmissa 
olosuhteissa.

ppp

Kieppiin ei mennä Kiepin vuoksi. Sinne 
mennään nauttimaan luonnon kauneudesta 
ja rauhasta, oli vuodenaika sitten mikä 
tahansa. Aina löytyvät nämä elementit, 
kunhan matkaan lähtee sopivalla asen-
teella. Nyt saimme nauttia sydäntalven 
valkoisuudesta ja öisistä tähtitaivaista, 
myös revontulia saimme ihailla yhtenä 
iltana. Sähkövalottomassa paikassa illat ja 
yöt ovat kovin erilaisia verrattuna kaupun-
kiolosuhteisiin, jossa valosaaste häiritsee 
luonnonvalon ihailua iltapimeässä.

ppp
Kun kerran suksilla oltiin matkassa, 
hiihtelimme joka päivä tuntemustemme 
ja halujemme mukaan. Armeijan sukset 
ja raskaat kumisaappaat sopivat hyvin 
rauhalliseen retkihiihtoon. Sopivan matkan 
päässä olivat Pyhäjärven kämppä ja Lin-
kupalon kota. Kelin mukaan vähän mutkaa 
tehden saatiin hiihtopäivistä ihan kunnol-
lisia ulkoilupäiviä. Viikon ehdottomasti 
paras retki oli hiihto 
Pyhätunturin yli Ko-
tamajalle ja latu-uraa 
Pyhäjärven kämpän 
kautta takaisin. Matka-
teko raskailla suksilla 
ja välillä melkoisen 
upottavassa hangessa 
oli välillä aika ras-
kasta, mutta hulppeat 
maisemat ja erityi-
sesti Pyhätunturin 
satupuumetsä palkit-
sivat retken rasitukset. 
Satupuumetsässä puut 
olivat kauttaaltaan 
lumen verhoamat eikä 
kovinkaan paljon tar-
vitse antaa mielikuvi-
tuksella sijaa, kun voi 
nähdä erilaisia eläin- 
ja muita hahmoja 

lumisissa puissa. Myös tunnelma hiihdet-
täessä mutkitellen lumisten puitten välissä 
poikkeaa latuhiihdosta aivan oleellisesta. 
Tunnelma on vaikeaa kuvata, voi vain 
lämpimästi suositella sen kokemista itse. 
Retkemme kesti seitsemän tuntia ja kyllä 
sauna maistui retken päälle makoisalta. 
Sauna toki maistui makoisalta joka päivä. 
Viimeisenä päivänä oli sitten vielä hiihto 
Äkäslompoloon. Rinkat selässä ja tutuksi 
tulleilla raskailla suksilla noin 20 km:n 
matka kesti viitisen tuntia. Tyytyväisinä 
saavuimme takaisin Eskon luo Ylläskiepp-
piin. Viikon retki oli takana ja edessä oli 
vielä junamatka etelään. Mielihyvällä 
muistelemme antoisan viikon tapahtumia 
ja seuraava Kiepin käynti on jo mielessä. 
Olisikohan jo ensi kesänä. Kiepin vieraan-
varaisuutta kiittäen.

Teksti ja kuvat
Kalle Eerola
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KUUTAMOHIIHTO
ÄÄNEKOSKELLA 
24.2.2012
 
Ihanat olosuhteet helmikuiselle ulkoilu-
tapahtumalle. pakkasta vain neljä astetta.

Kuutamohiihto oli nyt Äänekosken 
hiihtokeskuksessa, ihan keskustan tuntu-
massa.

Aikaisemmin Kuutamohiihto oli pidetty 
Risusaaressa. Nyt kun jäätilanne oli huo-

no, päätettiin tapahtuma siirtää.

Paikalla oli paljon lapsiperheitä. Mäen-
laskua, hiihtoa, mehutarjoilua, mak-
karanpaistoa ja arvontaa. Kahvitus oli 
järjestetty `hiihtokopille`.

– Ehkä ensi vuonna tapahtuma järjeste-
tään taasen liikuntapuistossa. Ainakin 
hyvin positiivista palautetta tuli järjästä-
jille KIEHISILLE!

Talven tapahtumia muistellen
Pirjo Matilainen

Vuoden 2006 Kuutamohiihdoissa paistettiin makkaraa näin komealla rakovalkealla Risu-
saaressa. Kuva Kiehis-lehden arkistosta.
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Huhtikuu 2012...
Tämän sivun kuvat ovat Saariselältä, 
jonne viiden naisen kiehisporukka suuntasi 
”vaihtelun vuoksi” hiihtelemään huhtikuun 
puolivälissä. Kuvat Paula

Yllä: Rautulammen 
reitillä. Sen alla 

Kiilopään savusau-
na ja avanto. Oik. 

Iisakkipään porot ja 
Huskybaarin

karaoketanssit.
Vier. sivulla ollaan 

Rumakurussa. 
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Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.

Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.

VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuok-
rattavana jäsenistölle:

- Savotta Paljakka ahkio (2kpl), 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 1200 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.

Kiehis ten  Kieppi
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Loppukevennys
Poseeraava pihapupu
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LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle osoitteella Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä,
puh. 040-830 4050 sähköposti: paula.siltari@gmail.com 
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy syys-lokakuussa 2012.  Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.9. 2012 mennessä

KIEHINEN -TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 87   -   2/2012

PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, Jyväskylä

Kiehisten HALLITUS 2012
Pohjolainen Hannu  Äänekoski
Tolvanen Raija  Jyväskylä
Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha  Jämsä 
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 Raimo Vuoristo 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, Pankkikuja 1
44100 Äänekoski
040-554 5875
airi.parantainen@pp.inet.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

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

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

Verkkosivut
http://www.kiehiset.fi/
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