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

Tervehdys Kiehiset!
Talven selkä on taittunut taas nopeasti, ja vihreys pukkaa esiin täällä jo kiivaalla tahdilla. Uusia
reissuja suunnitellaan ja odotellaan.
Kukasjärvikin tuli käytyä tarkastamassa. Matka Kiepille alkoi Äänekoskelta kahdeksan hengen
joukolla maanantaina 30. huhtikuuta kello kuusi aamulla kohti Pyhäjärven parkkia, jossa olimme
illan suussa perillä, ja mielenkiintoinen matka kohti Kieppiä pääsi alkamaan ahkiot perässä. Kelistä johtuen suksi ei luistanut vaan sukset keräsivät kaiken “kittilumen” pohjiinsa, jolloin ei auttanut
kuin kerätä sukset ahkioiden kyytiin ja kävellä perille.
Lunta oli riittävästi niin luonnossa kuin katoillakin, mistä se puotettiin pois. Raputkin saatiin kaivaa esiin kahdesti. Järvi ei antanut mitään näilläkään jäillä, mutta tulipahan kuitenkin sekin koettua. Teimme pieniä reissuja kelien mukaan, kuka mihinkin. Mukaanlukien Pyhäjärven laavun
perinteiset lettukahvit. Anneli uhmasi ainoana keliä ja kävi jopa Lompolossa Pirtukirkolla kääntymässä, kun me muut seitsemän tyydyttiin pienempiin retkiin. Illat vietettiin skippoa pelaten, saunoen ja tietenkin hyvin syöden. Laavuilla
käytiin paistamassa ryynäriä ja makkaraa.
Luonnosta sen verran, että kuukkelit olivat
paikalla, ketut liikkuivat ja ahman jälkiäkin
näkyi.
Osa porukasta lähti kohti Keski-Suomea
jo sunnuntaina. Me loput jäimme odottamaan aurinkokeliä, joka saatiinkin. Oli
mukava hiihdellä Linkkupaloon kodalle
makkaran paistoon, kun taivas oli selkeä
ja aurinko loisti komeasti parin päivän
ajan niin kuin pitikin. Ahmakin nähtiin
juoksemassa jäällä, kun oltiin lähdössä
kotimatkalle. Kieppi jätettiin odottamaan
perheleiriä.
Kolme viikkoa myöhemmin lähdettiinkin
jo kiireesti takaisin kohti Lappia, Kilpisjärvelle Haltinmaan majataloille. Hiihtoporukka koostui Helsingin, Jämsänkosken,
Jämsän, Petäjäveden, Muuramen, Jyväskylän, Laukaan, Äänekosken, Rovaniemen ja
Pyhäsalmen hiihtäjistä. Kuskeina reissulla
toimivat Rauno Ahola ja Harri Hägman,
joille iso kiitos.
Terveisin,
PJ HANNU POHJOLAINEN
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Kiepin reissulla saatiin nähdä muun muassa tämä
luonnon oma taideteos.

Oodi nuoruuden lapinvaelluksille
Luo Pohjoisen käy tyttöjoukko iloinen.
He katseet ruskaan kun luopi,
se lohtua tuopi ain.
Maisemaa niin ihmeen jylhää, ihanaa
ei maailmassa varmaan ole toista
meitä se oottaa ain.
St. Pallas ja kerot sen,
ne kierretty on kerraten.
Suonsilmät siellä nautittiin,
kasavalkeat ah’ niinpä niin.
Lompoloon, Lompoloon
erehdyttiin me kerran Lompoloon.
Kierrettiin, kierrettiin,
ketunlenkki me silloin kierrettiin.
Löydettiin, löydettiin
Kotamaja vihdoin löydettiin.
Jos sais kerran reissullansa Kevon
kanjonissa kulkea. Ylämäki, alamäki,
pitkospuut. Sillasta puuttui kapulat
kastella täytyi räpylät.
Lemmenjoella paistoi kuu.
Sellaista useinkin meille tapahtuu.
Jo Peltsan ja Paraksen huiput siintelee
Saanalle kun saavutaan ja Kitsin puro solisee
väsyneet jalat kun astelee.
Mukikerolle kerran kun katseltiin
niin jalaka se keveeksi käy.
Aslakin unelmat nautittiin
ja sitten se valssikin soi.
Revontulet ne taivaalla palloo, ne palloo
ja uutta retkee nyt mieli taas halloo, se halloo.
Niin pitkä matka, niin pitkä matka on meillä
Pohjoiseen.
KAARINA L.
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TA P A H T U M A K A L E N T E R I

Vuoden 2015
tapahtumia

“Aurinkohiihtämään”
Kilpisjärvelle
keväällä 2016

t Islannin-matka
Lähtö pe 24.7., paluu su 2.8.2015.
Kiehisessä 3/2014 laaja esittely matkasta.
Tiedustelut: Raimo Vuoristo, puh. 0407500020

Nyt siihen on taas mahdollisuus. Toivottavasti
tällä kertaa on tarpeeksi lähtijöitä, ettei jälleen
tarvitse perua matkaa.

t Kiehiskihhaus ruskamatkan merkeissä Kiepissä ke 9.9.– su 13.9.2015.
Järjestetään Kihhaus-ruskaretken merkeissä
ja järjestetään yhteiskuljetus, jos lähtijöitä on
riittävästi.
Matka toteutetaan omakustannushintaan.
Lähtö aamulla 9.9. klo 6 Petäjävedeltä tai Jämsästä.
Tiedustelut:
Hannu Pohjolainen, puh. 0503500052,
Raimo Vuoristo, puh. 0407500020
ja Jouko Lehtonen, puh. 0405007456

Olen saanut varattua Kilpisjärveltä Haltinmaalta noin 30 paikkaa. Matkamme olisi
toukokuussa. Lähtö lauantaina 16.4. ja paluu
lauantaina 23.4. Huom! Nyt olemme viikon 16
perillä, eli kolme viikkoa aiemmin kuin tänä
vuonna. Lähtö aamulla 16.5. klo 5 Petäjävedeltä tai Jämsästä.

t Ruskavaellukset viikoilla 37 ja 38. Paikat
avoinna.

Majoittuminen: Majatalo Haltinmaa Ky. 40
neliön parimökinpuolikkaita joissa 2 mh, olohuone, jossa tv, rautatakka, vuodesohva, minikeittiö sekä omat saunat suihkut ja wc. Hinta
olisi tosi edullinen: Majoitus 2 hh, liinavaatteet,
loppusiivous, aamupalat ja runsas buffepäivällinen. Retkieväs-sämpylä itse tehtynä aamupalapöydästä.

t Sääntömääräinen syyskokous loka–marraskuussa.

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

t Kaamoshiihto Äkäslompolossa vuodenvaihteessa 2015–2016.

Lisätietoja Kilpisjärvestä: www.kilpisjarvi.org.
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Pikaiset ilmoittautumiset viimeistään lokakuun
loppuun mennessä: Raimo Vuoristo, puh.
0407500020 tai mieluusti sähköpostilla raimo.
vuoristo@gmail.com. Ilmoittautua voi myös
Joukolle, puh. 0405007456, tai Hannulle, puh.
0503500052.

Uudet matkojen peruutusehdot
Ennakkomaksu on n. 20–30 % matkan arvioidusta hinnasta.
1. Matkalle ilmoituttaessa maksetaan ns. ”ilmoittautumismaksu”. Maksun suuruus on 20€ (kulut
ovat toimistokuluja). Tätä maksua ei palauteta, jos lähtijä peruu matkan ilman perusteltua syytä.
2. Kun lähtijöitä on tarpeeksi, lähetetään ensimmäinen maksuerä matkasta
4. Kiehisten jäsenalennus on matkasta 20€.
4. Kiehisillä on oikeus muuttaa matkan hintoja osallistujien lukumäärän niin vaatiessa.

Jos varaus peruutetaan
t viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 50 € / henkilö.
t myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan ennakkomaksu.
t myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 %
matkan hinnasta.
t myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko matkan
hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on Kiehisillä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista
Kiehiset ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella
tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy
peruutusturvavakuutus.
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset Ry:llä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta arvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää
olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu ja ilmoittautumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
HALLITUS 14.4.2015
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Kilpisjärvi
valloitti
ensikertalaisen
E

nsimmäinen lomapäivä
oli taivaallisen ihana ja
aurinkoinen. Päätimme
konkarihiihtäjä Riitan kanssa
kiivetä korkeimmalle mahdolliselle paikalle maisemia
ihailemaan. Huokuttelimme
mukaan linja-autokuljettajiamme Harria ja Raunoa,
jotka vain puistelivat päätään. He varoittelivat, että
jos sen teette, olette illalla
nenä valkoisena. Ei ainakaan
Riitan naama kiipeämisestä
kalvennut?
Jehkats-tunturilta avautui
upeat maisemat niin Suomen, Ruotsin kuin Norjankin tuntureille. Sovimme
siellä, että seuraavana päivänä lähdemme huiputtamaan yhtä Norjan tunturia
ja syksyllä Ruotsin tuntureille vaeltamaan. Eikös vain
Rauno ja Harrikin löytynyt
tunturin laelta! He olivat
viisaina miehinä käyttäneet
pitempää ja loivempaa reittiä ja olivat jo ennen meitä
sota-ajan kammilla taukoa
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pitämässä. Tunturilta alas
lasketteleminen hangen kuorilla oli mahtava kokemus.
Välillä piti jarrutella istumaasennossakin.
Myöhemmin Ttsahkaljärveltä Saanan ympärihiihdossa
nousin ylemmäksi, jotta saisin lasketella vielä hangenkuorilla – mitä olin tehnyt
viimeksi lapsena. Tuolloin
muut Kiehiset olivat Tromsan reissulla, jossa huhujen
mukaan miehet olivat viettäneet aikaa rättikaupoissa,
naiset kaljoilla ja kahviloissa.
Oli ennustettu vesisadetta ja
myrskyä, mitä ei sitten tullutkaan. Saanalle noustessa
tuuli kyllä yritti heittää hiihtäjiä sivusuunnassa hankeen.
Kaksi pipoa piti pään lämpimänä ja varavaatteet tulivat
tarpeeseen.
Energiaa piisasi, ja se vain
lisääntyi matkan aikana.
Tästä piti huolen Haltinmaan lapintytön runsaat
ja ikimuistoiset tarjoilut.

Tekemistä riitti aamukahdeksasta aamuyölle, mistä
tykkäsin. Aamupalan jälkeen
oli hiihtoa noin kuusi tuntia, sitten kimppakämpässä
yhteisvenyttelyä ja saunomista. Päivällisen jälkeen
oli iltakävelyt, kovaääniset
peli-illat ja lopuksi karoakea
ja tanssia. Öitäkin valvoin
ihmetellen valoisuutta, yöhiihdosta haaveillen. Pyörin
sängyssä kaiket yöt häiriten
Marjaa. Kolmantena aamuna
hän jo ystävällisesti suositteli
minulle olohuoneen sohvalle
siirtymistä. Minä puolestani
tarjosin hänelle ilmaisesi
korvatulppia. Joku muu oli
oikeasti saanut häädön sohvalle, mikä oli sitten tehnyt
orastavaan suhteeseen särön.
Sattumuksia ja tapahtumia
sitten käsiteltiin paluumatkalla bussissa porukalla ja
ajan kanssa lävitse. Apuna käytettiin huumoria ja
luovasti soveltaen Mattilan
Onnentaidot-kirjan harjoituksia.

“Huhujen mukaan menetettiin
yksi isovarpaan kynsi ja sauva, saatiin hiertymiä, palaneita
naamoja ja pyllähdyksiä
hankeen housuilla ja
ilman.”

Olin ensimmäistä kertaa
Kilpisjärvellä, ja varustelussa
oli puutteita. Niitä kauhisteli ja päivitteli kämppisläiset,
erityisesti maailmanmestarihiihtäjämme Marja, ihan
aiheesta. Onko tuo hiihtopipo 70-luvulta, ai roskiksesta?
Puuttuu hiihtäjän lasit, serosukset ja sompasauvatkin?
Et kae herran tähen hyppinyt kumpareissa niillä
suksilla? Ei sillä ole edes
suksipussia, voe hyvä tavaton? Eikö sulla oo vissaa, ei
rahhoo?

jarruttivat sopivasti alastullessa. Paula lainasi aurinkolasit ja varahanskatkin, kun
omat putosi päivätuvalla juomaämpäriin. Harrilta sain
lainaksi Termiksen retkellä
ja sade-päiväksi superhy-

vät serot. Niillä otin spurtin
ja katosin taivaanrantaan.
Hissu oli kuulema varoitellut
Harria, ettet ehkä ikinä enää
tule näkemään suksiasi.
Matkalla sattui ja tapahtui
kaikenlaista ja “tästä ei sitten
puhuta” -lupauksia tehtiin
alvariinsa. Huhujen mukaan
menetettiin yksi isovarpaan
kynsi ja sauva, saatiin hiertymiä, palaneita naamoja ja pyllähdyksiä hankeen
housuilla ja ilman.Joku putosi sängystä, kuorsaajat ja
laktoosi-intelligentit saivat
häätöuhkauksia.
JATKUU SEURAAVALLA
SIVULLA

Onneksi apu oli aina lähellä.
Matti voiteli sukseni, jotka
menomatkalla Kolmen valtakunnan rajalle luisti ja piti.
(Paluumatkalla ei luistanut,
ei pitänyt, ja mua vistotti.
Vain Raunon rauhallinen olemus esti itkupotkuraivarit
ja taksin tilaamisen). Haltinmaan Satusisko lainasi minulle suomusukset, jotka
piti tunturille
kavutessa ja
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Joku poti hiihtokrapulaa. Joillekin tuli
Haltin Puumilta
kutsuja peli-iltaan
ja joku oli koko ajan
toisilta rahaa kerjäämässä. Joku osti niin
paljon poronlihaa,
rautua, rautukukkoa,
kutunjuustoa ja lapinleipää tuliasiksi, että
velkaantui pahanpäiväisesti. Hervotonta
naurua ja tilannekomiikkaa piisasi.
Iltaisin pelattiin porukalla korttipelejä,
skippoa ja selityspeli
Aliasta. Karaokelaulu- ja tanssi-iltoja oli
useita Haltinmaan
pubissa. Laulajina ja
tanssittajina kunnostautuivat erityisesti

Tauko ja venyttelyt. Termikselle menossa
Matti, Harri, Rauno, Esa, Hissu sekä Terttu.
Harri, Jämsän Äijä
Esa ja Rauno. Viimeisenä iltana jopa
opetimme norjalaisille Mandalen hiihtäjänaisille ja kittiläläiselle pariskunnalle
foxia. Saimme illan
lopuksi kutsun tulla
Mandaleen Norjaan
esiintymään ja vetä-

mään tanssikurssia!
Norjalaiset osaavat
pitää hauskaa! Yhdellä naisista oli niin
järisyttävän hersyvä
nauru, että se vei jalat
alta ja tarttui välittömästi kaikkiin. Jos
nauru pidentää ikää,
sain pari vuotta lisää
tällä reissulla.

Kiehisten retken valvontatehtäviä hoitivat
herkeämättä miesten
kämpässä Matin johdolla Rauno, Harri
sekä Esa. He istuivat
vuorotellen näköalapaikalla ikkunan
ääressä ja kirjasivat
vihkoon ylös: kuka
kävelee, miten kävelee, mitä mukana,
minne menossa ja
kenen kanssa. He uhkasivat lukea raportin
paluumatkalla bussissa kovaääniseen.
Yöaikaan valvonta
näytti kyllä pettävän,
ja raporttia ei kuultu. Se julkaistaankin
Kiehisen seuraavassa
numerossa.
Kaiken kaikkiaan
matka oli ihana, onnistunut ja ikimuistoinen. Ensi keväänä
Kilpisellä nähdään,
paremmin varustein.
Kun palasin Helsinkiin, kukat kukkivat,
kesä oli tullut. Työt ja
eläkeiän odotus alkoi.
Matka jatkui kotonakin, koska näin
viitenä yönä perättäin
unta Kilpisjärven
maisemista ja kohtaamistani ihanista
ihmisistä.
Teksti ja kuvat:
RAIJA
SAVOLAINEN

Paula, Saana ja vain kaksi kettua. Tehtävä: etsi ketut. Luultavasti vain
alle 40-vuotiaat Kiehiset löytävät ketut. Muilla lukulasit ovat yleensä
hukassa, kuten Alias-peleissä Halti Pubissa havaittiin.
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Jos haluat kuvia,
pyyntö sähköpostiin:
raija@raijasavolainen.fi.

Paluu Yliperälle
P
ienen tauon jälkeen Kiehisten
porukka valtasi
siis Kilpisjärven Haltinmaan majatalon
3.–10. toukokuuta.

kopla huiputti Jehkatsin.
Osa pourkasta kävi
bussilla Tromassassa merimuseossa
ja shoppailemassa.

Näitä Aurinkohiihtoja on tehty Kiehisten
nimissä 30 vuotta,
esi-kiehis- eli äänekoskelaisporukalla
1970-luvun puolivälin paikkeilta alkaen.
Itse liityin sakkiin
1978, kun majailtiin
vielä Retkeilykeskuksessa ja huiputettiin
tuntureita Yrjö Metsälän opastuksessa.
Nyt nostalgiamatkalla “ikivanhoista”
olivat mukana Rami,
Varpu, Hissu sekä allekirjoittanut.
Silloin ennen tuntui
aina paistavan aurinko. Uimapuvuissa
hiidettiin… Hotelli ja Retkeilykeskus
täynnä väkeä, tanssit
jatkuivat valomerkkiin (joka annettiin
lyömällä kattilankansia yhteen, kun aurinko paistoi aina vain
Paraksen takaa).
Nyt hotelli ja retku
pantiin maanantaina
kiinni, samoin luontokeskus. Ei kannata,
kun ei ole väkeä…

“Ei sitä
nuorena
tiennyt,
miten kivaa
voi vanhana
olla.”

Auringonottoa Saanajärven päivätuvalla
ennen ja nyt: yläkuvassa vuoden 1980 eleganssia, alakuvassa vuoden 2015 vuosimallia.
Yläkuva: Hilkka Kaipainen. Alakuva: Raimo
Vuoristo.
Koulunkin polttivat.
Pilkkimiesten jälkiä
siivottiin kylällä.
Ja nyt täyttä paistetta tarjosi vain
ensimmäinen päivä.
Viikon viimeinen
lenkki Saanajärven
päivätuvalle tehtiin
vesisateessa ja hyytävässä pohjoistuulessa.
Siihen väliin mahtui
usvaa ja välillä rakoi-

levaa pilveä. Lunta ja
hiihtokeliä kuitenkin
riitti eli reissusta tuli
hyvä.
Kuutena päivänä
tehtiin kunnon hiihtoreissut, kohteina
muun muassa Kuohkimajärven tupa ja
kolmen valtakunnan
pyykki, Saarijärven
tupa, Termis, Saanan
kierto. Neljän kovan

Moottorikelkka-retki Haltille oli osan
haaveissa mutta jäi
utuisten säitten takia
toteuttamatta.
“Ei sitä nuorena tiennyt, miten kivaa voi
vanhana olla.” Sitaatti
on reilun kymmenen vuoden takaa ja
kuului letkasta, kun
kiehisporukka hiihti
Temppelikurulta Tuipaliin upeassa aurinkokelissä.
Siinäpä mottoa kerrakseen tuleville reissuille.
Teksti:
PAULA SILTARI
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Kiehisten Kieppi

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi
varata yhdistyksen toimihenkilöiltä. Välinevuokraus
toimii niin ikään samojen yhteyshenkilöiden kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita
vuokrattavana jäsenistölle:

VAELLUSSUKSIA:
t Karhu Kodiak (teräsreuna)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,5e

t Savotta Paljakka -ahkio (2 kpl)
Vuokrahinta 1–3 vrk 3,5 e, viikko 8,50 e

Välinevuokraus: Hannu Pohjolainen.Yhteystiedot viereisellä sivulla.

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
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KIEHISKIEPPI
Tunturimaja Kittilän Kukasjärven rannalla Yöpymismaksut: Kiehisten jäsenet 5e/
vrk, ei-jäsenet 10 e/vrk, nuorisojäsenet
(alle 18 vuotta), ei maksua.Vuokrausasioissa 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.

KIEHISTEN HALLITUS 2015–2016
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:
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

KIEHINEN
-TIEDOTUSLEHTI
NUMERO 99 – 2/2015

Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Lahtinen Kirsti, Äänekoski
Hokkanen Senja, Äänekoski
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Vaahtila Hannele, Jyväskylä
Tuula Alhonniemi, Jämsä
Marja Rautiainen, Äänekoski
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
Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Facebook-ryhmä:
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle,
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle:
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy elo–syyskuussa 2015.
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 15.8.2015.

PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä
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Sumusta
kohti kesän
aurinkoa!

Hiihtoa sumussa lähellä Saanan nokkaa: Ellu, Hannu ja Kipa. Kuva: Raimo Vuoristo.

