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Kiepissä riitti lunta
Keski-Suomen huonot hiihtokelit ajoivat
Kiehiset Lappiin s. 8–9

Kevättervehdys!
Kevät on saanut jo hyvän otteen ja kesä uusien juttujen ja reissujen muodossa painaa
päälle. Menneistä ja talven Kiepin reissusta, joka tehtiin pääsiäisen aikaan, jäi mieleen
hyvät hanget hiihdellä. Semmoisista kun ei täällä Keski-Suomessa ole tänä talvena saanut
nauttia.
Kaivoimmehan me myös raput ja terassin esiin lumipeitteiden alta. Terassi saatiin taas
avattua käyttöön ja sille pääsi nauttimaan kevätauringosta, hienoista maisemista sekä
lukuisista kuukkeleista. Keitinhän minä niille omat puurotkin, ja saivat ne toki osansa
letuistakin.
Tuli sitä itsekin lettukahvilla käytyä, Pyhäjärven kämpällä, Kittilän Sydänyhdistyksen
järjestämässä perinteisessä pääsiäistapahtumassa. Laavulla paistettiin makkaraa ja muutenkin syötiin hyvin. Joka ilta saunottiin ja pelattiin Skippoa. Kävimme myös kalalla ja
edellistalven saalis meinasi toistaa itseään, mutta onneksi kiiskien kaveriksi saatiin kaksi
pientä tammukkaa ja yllätykseksi kohtalaisen kokoinen harjus.
Seuraavaksi onkin vuorossa kesäkuun alussa perhe/työleiri ja sitten kesän mittaan pitäisi
valmistella tulevaa Kihausta, josta lisää tietoja myöhemmin.
Hyvää Kiehiskesän odotusta Kiehiset!
Terveisin,
HANNU

Kiepin terassi kaivettiin pääsiäisen aikaan esiin lumen alta.
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Uutisia uudelta lehden tekijältä
Lienee paikallaan esitellä itseni, sillä aloitan tämän Kiehisen myötä lehden uutena
tekijänä. Kiehistä uskollisesti pitkään taittanut Siltarin Paula nimittäin päätti antaa
työhanskansa minulle. Olen siis 32-vuotias
toimittaja ja juurikin Paulan opissa
ammattiin ryyditetty.
Lapin vierailuissa olen valitettavasti
vähemmän kokenut kuin lehden tekemisessä. Ensimmäinen Lapin muistoni on
lapsuudesta, kun eräänä kesänä kiersimme
vanhempieni kanssa pohjoisinta Suomea
asuntoautolla. Päällimmäisenä mieleen jäivät järjetön määrä hyttysiä ja valoisat yöt.
Toinen Lappi-kokemus liittyy aikaan,
jolloin työskentelin Joulutarina-elokuvassa
tuotantoavustajana. Noilta reissuilta haaviin
tarttuivat niin ruskan kuin revontulien
uskomattomat värit sekä talven armoton
kylmyys: kuvatessamme Utsjoella Mantojärven jäällä oli parhaimmillaan (vai
pahimmillaan?) 36 astetta pakkasta.

Allekirjoittaneet viimeaikaiset ”eräreissut”
ovat rajoittuneet Jyväskylään. Kuva Haukanniemestä viime syksyltä. Mutta onpa
sitä parhaimmillaan tullut käytyä Skotlannin Ylämaillakin asti.

Viime vuosina ”eräreissut” eivät valitettavasti ole johtaneet Jyväskylän Haukanniemeä kauemmas. Mutta vielä 2000-luvun alussa tuli tutuksi Skotlannin luonto opiskellessani siellä. Ehkä joskus raapustan niistä reissusta rivin jos toisenkin Kiehiseen.
Mitä tulee Kiehiseen, niin vielä syyskuun lehden tehnee teillekin tuttu Paula, sillä itselläni
saattaa tuolloin olla kädet hieman täynnä: oman vauvan laskettu aika on nimittäin elokuun
8. päivä. Loppuvuodesta palaan kuitenkin taas sorvin ääreen tekemään vuoden viimeisen
Kiehisen. Jos asialle löytyy kannatusta, niin seuraavan vuoden alkuun voisi jopa suunnitella jonkinlaista ulkoasu-uudistusta, johon toki otetaan Kiehisiltä ehdotuksia vastaan.
Alkavaa yhteistyötä innolla odottaen,
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Kiehisten tapahtumia 2014
m Perheleiri kesäkuun viikolla 23 Kiepissä. Ilmoittautumiset: Hannu Pohjolainen, puh.
050-3555052, tai Jouko Lehtonen, puh. 040-5007456. Omat kyydit eri päivinä, joten
kannattaa sopia kyydeistä. Ohjelmassa myös päärakennuksen rakentamista ja polttopuun
huoltoa.
m Kiehiset 30 vuotta Kihauksen yhteydessä 27.8.–31.8.2014 Kiepissä. Raimo Vuoristo
Valittiin 30-vuotisjuhlatoimikunnan vetäjäksi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Pohjolainen, puh. 050-3555052, Jouko Lehtonen, puh. 040-5007456 ja Raimo Vuoristo, puh.
040-7500020. Kuljetus bussilla (jos on riittävästi lähtijöitä): Lähtö ke 27.8. Jämsä, Matkahuolto klo 6, Jyväskylä, Harjun tilauslaituri klo 6.45, Äänekoski, Matkahuolto klo 7.40, ja
tietysti matkan varrelta pääsee kyytiin. Lisämajoitustilaa saatu naapurilta. Paluu su 31.8.
aamusta Pyhäjärven parkkialueelta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Sammon Kotilounas, Sammonkatu 8, Jyväskylä.
Ke 12.11.2014. Hallitus klo 17.30 ja sääntömääräinen syyskokous klo 19. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus.

m Syys–lokakuun vaihteessa Kiepin laitto talvikuntoon. Muita ruska-ajan matkoja ei ole
tiedossa.
m Kaamoshiihto Äkäslompolossa la 27.12.2014/ Ylläksellä, Kiepissä la 3.1.2015.
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Kiehisten ”superviikonloppu”
Kihhaus ja 30-vuotisjuhlat elokuussa Kiepissä
Ajankohta: lähtö keskiviikkona 27.8., paluu sunnuntaina 31.8.2014.
Jos lähtijöitä on tarpeeksi,
niin lähdemme bussilla
Jämsästä. Nyt ei ole talkoita tiedossa, ainoastaan
juhlintaa ja tutustumisretkiä
Kiepin ympäristöön. Osallistumismaksu 80 euroa, jos
lähdemme bussilla. Omilla
autoilla hinta 40 euroa.
Hintahan sisältää täyden
ylläpidon ruokailuineen ja
teltassa tai mökissä asumiseen. Olemme varanneet
myös HSL:n majan superviikonlopuksi.
Lähtö bussilla ke 27.8.
Jämsästä, Matkahuolto klo
6, Jyväskylästä, Harjun
tilauslaituri klo 6.50,
Äänekoskelta, Matkahuolto
klo 7.40, ja tietysti ilmoita,
mistä muualta haluat matkan varrelta kyytiin.
Ilmoittautumiset ja
tiedustelut: Hannu Pohjolainen, puh. 050-3555052,
Jouko Lehtonen puh. 0405007456 sekä Raimo Vuoristo, puh. 040-7500020.
Ohjelmassa: Suuret
syntymäpäivät perjantaina.
Pakasaivolla käynti tai
Ylläs-tunturiin tutustuminen Ylläsjärven gondolihissillä. Vaellus Kiepiltä
Pyhä-tunturille. Vaellamme
vanhaa postipolkua pitkin.
Kalastamista sekä illalla
tietysti laavulla ajanviettoa,
makkaroita, lettuja yhteislaulua ja hauskanpitoa.
Ohjelmissa säävaraus, eli

aamulla katsotaan, miten
ohjelma toteutetaan.
Paluu: sunnuntaina 31.8.,
lähtö Pyhäjärven parkkipaikalta aamulla.
Pakasaivo
Pakasaivo eli Lapin Helvetti on noin kilometrin
pituinen rotkojärvi Muonion kunnassa noin 15
kilometriä Äkäslompolosta länteen. Järvi sijaitsee
hyvin jyrkkäreunaisessa,
kapeassa rotkolaaksossa,
jonka reunat ovat järven
pohjoispäässä jopa viisikymmentä metriä vedenpinnan yläpuolella. Järven
pohjoispäässä jyrkkä rinne
jatkuu veden alla. Eteläpäässä rannat ovat matalat
ja loivapiirteiset. Järveä
ympäröivä kallioperä
on montsoniittia. Pakasaivon syvyydestä on aiemmin
esitetty ristiriitaisia tietoja,
mutta Geologian tutkimuskeskuksen tekemät kaikuluotaukset ja kairaukset
ovat sittemmin osoittaneet
järven veden syvyydeksi
kuusikymmentä metriä.
Järveen ei laske jokia, vaan
sen vesi on peräisin pohjan
lähteistä. Järveen laskee
myös pieni puro rinteen
reunalla olevien näköalapuuportaiden alta.
Pakasaivo on meromiktinen järvi, jossa ei tapahdu
pinta- ja pohjaveden vuoden kuluessa sekoittavaa
kiertoliikettä. Järven vesi
on normaalia järvivettä

noin 12,5 metrin syvyyteen
asti, minkä jälkeen vesi
muuttuu nopeasti hapettomaksi ja sen rikkivetypitoisuus kasvaa huomattavaksi.
Korkea rikkivetypitoisuus
estää lahoamista, minkä
vuoksi järveen vuosituhansien kuluessa uponneet
veneet, puut yms. säilyvät maatumattomina ja
muodostavat järven pohjan
peittävän kerroksen.
Pakasaivo on yksi Lapin
saivojärvistä, joiden alla on
uskottu olevan Saivo, saamelaisen uskomuksen vainajala, kuolleiden asuinpaikka. Saivossa asuvat
vainajat olivat saivo-kansa.
Saivo sijaitsi yleensä järven
pohjassa olevan reiän toisella puolella. Pohjan alla,
reiän toisella puolella oli
toinen järvi mutta ylösalaisin. Sen rannoilla asui ja
eli saivo-kansa onnellista
elämää, eläviin nähden päät
alaspäin.
Pakasaivolla on metsähallituksen ylläpitämä taukopaikka, ja sinne pääsee
helposti autolla. (Lähde:
Wikipedia)
Ylläs 1 Gondoli
Kesällä 2014 Ylläs 1
-gondolihissi on avoinna
21.6.–30.9. päivittäin klo
11–17. Huipulla kiertää
Historia-polku, joka kertoo
laskettelun historiasta
Ylläksellä. Reitillä on myös
maisemataulu, josta voi
tunnistaa läheiset tunturit.
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Luonnonkaunis Islanti
Kahdeksan päivää, seitsemän yötä
Lähtö perjantaina 24.7.2015 Helsinki–Vantaan lentoasemalta ja paluu sunnuntaina
2.8. Pyritään järjestämään Äänekoskelta
yhteiskuljetus, jonka hinta ilmoitetaan
erikseen myöhemmin.
MATKAOHJELMA
Päivä 1: Saapuminen
Saapuminen Keflavíkin lentokentälle.
Ajamme Reykjavíkiin, jossa yöpyminen.
Ruokakulttuuria:
”Local in Focal”: iltapäivän käytännön
ruoanlaitto-oppitunti, jossa voi oppia Islannin ainutlaatuista ruokakulttuuria (tulee
varata etukäteen).
Pop Café Loki: söpö, pieni perheomisteinen ravintola/kahvila sijaitsee aivan vastapäätä Hallgrimskirkjanin kirkkoa Reykjavikin keskustassa. Café Loki tarjoaa kauniit
näkymät yli kaupungin. Ravintolan keittiö
on saanut innoituksensa perinteisestä Islannista. Reseptit ovat periytyneet sukupolvelta seuraavalle. Café Loki tarjoaa erilaisia
koottuja aterioita, jotta voit maistaa parasta
ruokaa, mitä Islannilla on tarjota.
PÄIVÄ 2: Geysir - Gullfoss - Skógar - Vík
Matkaamme Islannin kuuluisaan Gullfossiin, tai ”Kultaisille putouksille”. Alueella
lukuisia kuumia lähteitä ja kiehuvat mutaaltaat. Etelärannalla pysähdymme ihailemaan Seljalandsfoss- ja Skógafoss -vesiputouksia ennen siirtymistä Dyrholaeynin
luonnonsuojelualueelle. Päätämme matka
viehättävässä Víkin kylässä. Illallinen ja
yöpyminen Víkin alueella.
Ruokakulttuuria:
Käy Fontana-kahvilassa, jossa voit nauttia
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paikallista ruisleipää, joka paistetaan maanalaista, geotermistä lämpöä käyttäen.
Efstidalur II on uusi ravintola, joka sijaitsee perinteisellä karjatilalla vanhan navetan
yläkerrassa. Efstidalur II tarjoaa paikallista
naudanlihaa, vihanneksia sekä kotitekoista
maitotuotteita, kuten jäätelöä, fetajuustoa
ja ”Skyriä”.
PÄIVÄ 3: Vík - Skaftafellin Park - Jökulsárlón Lagoon - Höfn
Tutustumme Cross Eldhraunin laavakenttään sekä Kirkjubæjarklausturin pikkukaupunkiin, jossa on muun muassa katolinen
luostari 1100-luvulta. Matka jatkuu yli
Skeiðarársandur Sands Skaftafellin Park
-luonnonpuiston. Upealla Jökulsárlón
Lagoonilla voi nähdä kelluvia jäävuoria ja
uteliaita hylkeitä. Nauti veneretkistä lagoonissa ja purjehdi majesteettisten jäävuorten
keskellä. Illallinen ja yöpyminen Höfnin
alueella.
Ruokakulttuuria:
Täällä on tilaisuus maistaa tuoretta kirjolohta, ja Höfnin kaupunki on tunnettu
Pohjois-Atlantin hummeristaan, jota voi
herkutella vaikkapa Lobster Harbor -ravintolassa.
PÄIVÄ 4: Höfn - Egilsstaðirista
Ajamme Höfnin kautta Almannaskarðn
laaksoon ja pysähdymme ihailemaan majesteettista rannikkoa. Illallinen ja yöpyminen Egilsstaðirin alueella.
Valinnainen: Vierailu Merimuseossa
Fáskrúðsfjörðurissa sekä Islannin sota-ajan
museossa Reyðarfjörðurissa.
Ruokakulttuuria:

Tänään voi nauttia lounasta viehättävässä Breiðdalsvík-ravintolassa. Ravintolan
valikoimissa on esimerkiksi perinteinen
lihakeitto, jota on valmistettu islantilaisissa
keittiöissä jo vuosisatojen ajan.
PÄIVÄ 5: Egilsstaðir - Mývatn-järvi Akureyri
Tutustumme luonnon kauneuteen Mývatnjärven alueella, mukaan lukien erikoiseen
Dimmuborgir-laavamuodostelmaan, Skútustaðir-kraatereihin ja Laxa-lohijokeen.
Mývatn-alueen on kuuluisa siitä, että siellä
on enemmän ankkalajeja kuin missään
muualla maailmassa ja erittäin monipuolinen linnusto muutenkin. Matka jatkuu
kohti vilkasta pohjoisrannikon satamakaupunkia, Akureyria. Illallinen ja yöpyminen
Akureyrin alueella.
PÄIVÄ 6: Akureyri - Skagafjörður - Borgarfjörður
Majesteettiset vuoret ja kapeat kujat
johtavat Skagafjörðuriin alueelle, joka on
kuuluisa hevosten jalostuksesta. Tänään
saamme johdatuksen ainutlaatuiseen Islanninhevoseen, joka osaa hevosille poikkeuksellisesti jopa viisi askellajia: käyntiä, ravia, laukkaa sekä tölttiä ja passia. Illallinen
ja yöpyminen Borgarfjörðurin alueella.
Ruokakulttuuria:
Kodikas Hlaðan-kahvila sijaitsee aivan
Hvammstangin satamassa. Nautiskele
tuoreista, kotona leivotuista islantilaisista
leivonnaisista sekä lämpimästä ja kutsuvasta ilmapiiristä.
PÄIVÄ 7: Borgarfjörður - Þingvellir Reykjavík
Tutkimme Borgarfjörðurin vehreätä aluetta,
vierailemme viehättävällä Hraunfossarin
ja Barnafossin vesiputouksilla ja näemme
Deildartunguhverin, Euroopan tehokkaimman kuuman lähteen. Jatkamme Reykjavíkiin, jossa yöpyminen.
Valinnainen: Iltapäivällä tai illalla valaiden

katseluretki Reykjavíkista.
PÄIVÄ 8: Lähtö
Siirtyminen Keflavikin lentokentälle paluulennolle.
Matkan hinta:
20 lähtijää 2 350 €/hlö
25 lähtijää 2 170 €/hlö
Matkaan sisältyy mm.:
- kahdeksan päivän opastettu matka oppaan
johdolla
- kahden yön majoitus aamiaisella ja omalla kylpyhuoneella Reykjavíkissa
- viiden yön majoitus aamiaisella ja omalla
kylpyhuoneella maaseudulla
- viisi illallisia maaseudulla
- risteily Jökulsárlón Lagoonilla (päivä 3)
- ratsastusnäytös (päivä 6)
Matkaan ei sisälly:
- illalliset Reykjavíkissa
- juomat aterioilla, muuta kuin kahvia, teetä
tai vesijohtovettä
- valinnaisia retkiä ja toimintaa
Valinnaiset retket (lisämaksusta):
- vierailu Merimuseossa Fáskrúðsfjörðurissa (päivä 4)
- vierailu Islannin sota-ajan museossa
Reyðarfjörðurissa (päivä 4)
- iltapäivällä tai illalla valaiden katseluretki
Reykjavíkista (päivä 7)
Tässä on nyt matkamme alustavat hinnat
ja ohjelma. Jo minulle ilmoittautuneet (21
henkilöä), varmistakaa lähtönne mahdollisimman pian sähköpostilla (raimo.
vuoristo@gmail.com) tai puhelimitse (0407500020)! Kun saan varmat tiedot ohjelmasta ja hinnoista, niin lähetän ne sähköpostilla ilmoittautuneille ja lisään myös
Kiehisten nettisivuille (www.kiehiset.fi).
RAIMO VUORISTO
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Aurinkohiihtoa
HUONON LUMITILANTEEN takia
Keski-Suomessa tänä talvena jouduimme turvautumaan suunnitelmaan B eli
lähtemään keväthangille tutuille seuduille
Lappiin. Jäi nimittäin jokunen kilometri
hiihtämättä verrattuna normaalitalveen.
On ollut outo talvi ja kevät. En muista
lainkaan, että hiihtämään ei talvella kotona
ole päässyt.

Autot pakattiin Lehtosten pihassa 4.4.2014
aamulla suksilla ja ruokatarpeilla sekä
reippaalla mielellä. Keulat kohti Lappia ja
Pyhäjärven parkkipaikkaa. Sää suosi meitä
matkankin aikana ja kaikki meni mukavasti
parilla pysähdyksellä.
Ahkiot pakattiin, ja melko täyteenhän ne
tulivatkin, kun parkista lähdettiin suksimaan Kiepille. Lunta oli lähemmäksi seitsemänkymmentä senttiä. Pehmeän lumen
alla oli kantavaakin hankea, joten matka
parkista menikin hyvin, koska kelkalla oli
kuskattu puita ja meillä oli jäälläkin kunnon baana. Lumikenkien avulla saimme
tavaramme Kiepin kuistille ja normaalit
kuviot käyntiin. Vedet ja lämpö päälle sekä
sauna lämpimäksi. Mukava oli saunan
jälkeen hypätä laverille yöpuulle.
Koko viikon aurinko armas paistoi
lähes pilvettömältä
taivaalta ja tuulet olivat melko
vaisuja, joten kelit
olivat mahtavat.
Revontuliakin
oli yhtenä yönä,
mutta minä en niitä
nähnyt, kun en herännyt ulkoilemaan
ollenkaan. Pakkasta
oli parhaimmillaan

8 Kiehinen

parikymmentä öisin, mutta aamupäivällä
oltiin jo liki nollaa.

Hiihtelimme lähilatuja porukalla. Käytiin
pariinkin otteeseen kotamajalla kahvittelemassa ja nauttimassa ihanista hiihtoolosuhteista. Aakenuspirtillä saatiin myös
hyvät kahvit liukkaiden laskujen jälkeen.
Jouko teki laskujen aikana lumen rakenteen analyysin ja tuli siihen tulokseen, että
lumi on jäätynyt latu-uralle laskuissa ja
aiheuttaa ihon siihen osuessa pieniä nirhaumia esimerkiksi poskiin sekä huonolla
tuurilla kipua olkapäähän. Onneksi analyysiä tehdessä ei käynyt pahemmin. Ladut
oli jäässä ja vauhdit formulaluokkaa. Sai
olla varovainen ja syystäkin. Laskut melko
jyrkkiä ja tuntuu, että vuosi vuodelta aina
vaan jyrkempiä.
Hiihtoretkien jälkeen oli aikaa käydä
pilkilläkin mutta melko laihoin tuloksin.
Jumankauta, järvessä ei tuntunut olevan
yhtään siikaa tai ahventa. Syytettiin tuulen
suuntaa, joka vaikuttaa syöntiin olennaisesti. Onkireissujen tuloksena olikin
muutaman kymmenen kiisken kiihkeä
isku. Limanuljaskoista ei saatu kalakeittoa,
joten kettu sai piikit suuhunsa yöaikaan,
kun kierteli avannot
läpi.

Aakenuspirtillä oli tarjolla makoisaa lakkapiirakkaa.

Ruokahuollosta
vastasi Mirja,
joka loihti meille
aamupalat, että jaksoimme hiihdellä.
Päivälliset olivat
ruhtinaalliset, joten
nälkää ei päässyt
valittamaan reissun
aikana. Kiitän
kaikkien puolesta Mirjaa tämän

Kukasjärvellä

Tämä talvi ei tarjonnut juuri hiihtokelejä Keski-Suomessa. Siispä kutsuivat Kieppi ja sen
lähiladut.
tärkeimmän asian hoidosta. Kiepillä ollessa
yleensä syödäänkin gourmet-tason ruokia,
vaikkei järvestä kalaa tulisikaan. Nami,
nami… Tiskareita oli jonoksi asti, joten en
mennyt siihen jonoon ollenkaan seisoskelemaan.
Kuukkeli-vastaava Kaarina Lamberg hoiti
pestinsä hyvin ja syötti lähiseudun kuukkeleita tunnollisesti. Aamuisin kuukkelit
saivat puuroa ja pähkinöitä. Päivisin ruokalista vaihtui italialaistyyppisestä skandinaaviseen ruokaan. Hyvä, että jaksoivat lentää,
kun söivät hyvin päivisin. Jos satutte näkemään ylipainoisia kuukkeleita Kiepillä,
niin syy on selvä… hiilarit. Ne varmaan
lentelivät Pyhäjärven Painonvartioihin, kun
lähdimme pois.

Iltaisin ihmeteltiin, että mitä jäbä duunaa
ja pelailtiin Skippoa saunomisen jälkeen.
Useampikin peli illassa meni. Väännettiin
välillä vitsejäkin, eli ihan perussettiä nämä
iltatouhut. Pimeäkään ei tullut aikaisin,
joten luonnonvalolla mentiin suurimmaksi
osaksi iltaisin. Hauskaa oli.
Vajaa viikko supsahti nopeasti, kuten siellä
ollessa aina. Mukavassa seurassa aika
menee liiankin sukkelaan. Kiitos Lehtosen
Mirja ja Jouko, Lambergin Kaarina, Taipaleen Anneli (hiihtokuningatar) ja Mäkisen
Liisa seurasta retkellä reippaalla.
Hyvää tulevaa kesää kaikille Kiehisille!
HAIMAKAISEN HESSU
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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
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.
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PAINOPAIKKA: Kopi-Jyvä, 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@pp2inet.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:
http://www.kiehiset.fi/

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille
tai suoraan lehden tekijälle osoitteella Pieles 4 A 23, 40340 Jyväskylä, puh.
040-8304050, sähköposti: paula.siltari@gmail.com
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy elo–syyskuussa 2014. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.8.2014.
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Makoisaa kesää Kiehisille!

