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2  Kiehinen

Vuosi vaihdettiin jo perinteeksi muodostuneissa merkeissä hyvällä porukalla Äkäslompompo-
lossa. Reissua alettiin pohjustamaan jo joulukuun alussa nettiä selailemalla ja kyytitarjouksia 
kyselemällä. Tarjouksia tulikin kiitettävästi ja niistä olikin sitten helppo valita kuka ja ketkä saivat 
kunnian meidät pohjoiseen kyyditä hiihtämään. Kyytihommien selvittyä Esko ilmoitti mökit, 
jotka olisivat käytössämme, ja tein mökkijaon matkalle mukaan lähdössä olevan porukan kesken. 
Sen verran kiitosta sain, että uskaltaudun olettamaan jaon olleen onnistunut.

Ensimmäiset hiihtäjät hyppäsivät linja-auton kyytiin Tampereelta, jonne olin järjestänyt mah-
dollisuuden helsinkiläisten aloittaa Kaamosmatkansa. Muuten matka eteni vanhan kaavan 
mukaan. Oulussa vaihdettiin kuskia ja matka jatkui kohti Äkäslompoloa. Matka sujui aikataulussa 
ja odotusten mukaan, ja perillä Ylläskiepillä Esko oli vastassa toivottamassa meidät tervetulleeksi. 
Siitä se sitten alkoikin hiihtoviikko täydellä ylläpidolla ja vanhalla rutiinilla Eskon hyvässä hoidos-
sa. Tästä vielä Eskolle erityisen iso kiitos Tarjaa unohtamatta.

Tänä talvena Keski- 
Suomessakin päästiin 
pitkästä aikaa hiihtämään 
kunnolla. Talventaittajaiset 
vietettiin merellä syöden, 
tanssien ja nukkuen. Taisi 
siinä olla jotain muutakin 
“mukavaa” itse kullakin 
ruokailujen jälkeen.

Kevättalven tapahtumat 
tulevat sitten kun ovat 
tullakseen. Ennen kuin 
lähdetään Kilpisjärvelle 
hiihtämään pitäisi ehtiä 
käydä testaamassa 
Kukasjärven hanget ja 
järven kalatilanne. Kesän 
tapahtumista tarkemmin 
tulevassa kevätkokouk-
sessa. Kokouksessa Hessu 
ottaa myös vastaan pai-
tatilauksia, joista onkin 
ollut kyselyjä. Tervetuloa 
varaamaan omasi.

Terveisin,
HANNU

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

“Tein mökkijaon matkalle mukaan 
lähdössä olevan porukan kesken. 
Sen verran kiitosta sain, että 
uskaltaudun olettamaan jaon olleen 
onnistunut.”

Kevättervehdys!

Kiepin kodassa Kaamoshiihdon lomassa.
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S A N A N E N  S I H T E E R I LT Ä

Nyt on pitkät reissut tehty ja tultu takaisin Suomeen. Heti pääsin (vai jouduinko?) sihteeriksi. 
Pitääkin sitten tarttua kynään. Kiitoksia luottamuksesta, sillä siitä onkin jo pitkä aika, kun olen 
viimeksi ollut kerhomme luottamustehtävissä. Lähdinhän 2006 ulkomaille töihin, ja nyt vasta 
olen ollut 1,5 vuotta pois töistä eli oikeasti eläkkeellä. Maailma on muuttunut hieman sillä välin. 

Olen huomannut, että olemme vanhentuneet ja ehkä käyneet hieman mukavuudenhaluisiksi, kun 
yhteiset reissut eivät oikein kiinnosta enää. Onneksi pääsemme sentään lähtemään Kilpisjärvelle 
keväällä, kun lähtijöitä on riittävästi. Edellisestä kerrasta onkin jo pitkä aika. Ennen olimme siellä 
joka kevät ja jo paluumatkalla oli varaukset seuraavalle keväälle puolillaan lähtijöitä. Nyt emme 
osaa (uskalla) päättää, lähdemmekö vai emme. Onko elämämme tullut liian kiireiseksi? Meidän, 
jotka mietimme uusia matkoja, on varauksia tehdessä arvattava, kuinka paljon lähtijöitä olisi mat-
kalle tulossa. Jos ei ole riittävästi lähtijöitä, on reissu tietenkin peruttava. Mitä enemmän saamme 
lähtijöitä, sen halvemmaksi matkan saamme.

Pitäisikö matkat tehdä bussimatkoina kiertoajelutyyppisesti, joka yö eri hotellissa? Onko Lapin 
matkailu tullut tiensä päähän? Löytyisikö, lähtijöitä bussilastillinen esimerkiksi Euroopan kierto-
ajelulle? Olimme laivaristeilyllä, Talventaittajaisissa, ja siellä oli matkatorilla monenlaisia uusia ja 
mielenkiintoisia matkakohteita. Miettikääpä näitä asioita ja ottakaa yhteyttä minuun, niin vaikka 
ehkä saisimme jotain aikaiseksi. Olisiko esimerkiksi Kiertomatka Viroon kesällä mahdollinen? 
Matkahan on vain lähtemisestä kiinni. Vai matka Lofooteille, Norjaan? Kaikki on mahdollista, 
kun vain olisi riittävästi lähtijöitä. Islantiin lähdemme sitten kesällä, ja tämä reissu on ollut lop-
puunmyyty jo kauan. Sinne voi saada vielä lisäpaikkoja, jos kiinnostusta on. Kyselkää minulta.

Otetaanpa esimerkki matkan järjestelystä, vaikka Islanti: Vuonna 2013 kyselin Kiehisten 
kiinnostuksesta lähteä Islantiin. Myönteisiä vastauksia tuli riittävästi, joten matkan järjestely 
voitiin aloittaa. Vuonna 2014 menikin sitten etsiessä yhteyshenkilöitä Islannista matkatoimiston 
avustuksella (Pohjolan Matka/Liisa Kovanen). Vaihtoehtoja reitin suhteen oli useita, ja päädyin 
nyt olevaan matkanjärjestäjään ja ohjelmaan. Kesällä piti varata lentoliput matkalle, vielä ei tarvita 
nimiä varaamisessa. Islannista oli erittäin hidasta saada tietoja ja varmistuksia, joten aikaa kului ja 
sähköpostia lähetettiin puolin ja toisin. Nyt on saatu jo ensimmäiset maksupostit ohjelman kanssa 
liikkeelle. Seuraavaksi tarvitsemme kaikkien lähtijöiden nimet ja syntymäajat lentolippuja varten 
ja tietysti pitää maksaa lentoliputkin. Olen nyt käynyt tämän asian tiimoilta kaksilla matkames-
suilla, ja niiltä sainkin hyviä vihjeitä matkaamme varten. 

Suomessa matkustaminen on sentään huomattavasti yksinkertaisempaa, mutta asiassa on myös 
paljon samoja valmisteluja. Sitova ilmoittautuminen on molemmissa tapauksissa ensiarvoisen 
tärkeää. Kilpisjärvelle on jo annettu matkustajamäärä, jossa on kuitenkin hieman liikkumavaraa, 
onneksi.

Talvisin ja keväisin terveisin,
sihteerinne RAIMO VUORISTO

P.S. Vielä löytyy muutama peruutuspaikka Islantiin ja Kilpisjärvelle. 

Heippa vaan kaikille!



Vuoden 2015 tapahtumia
t 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.

t Kuutamohiihto Äänekoskella pe 21.2.2015 klo 15–20, jolloin Keski-Suomessa alkaa hiihtolo-
maviikko. 
Paikkavaihtoehdot keleistä riippuen: Liikuntapuisto tai Risusaari.
Tiedustelut: Hannu Pohjolainen, puh. 050 3555052 ja Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020.

t Aurinkohiihtämään Kilpisjärvelle
Lähtö su 3.5., paluu su 10.5.2015.
Viereisellä sivulla laajempi esittely matkasta.
Tiedustelu Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020.

t Perheleiri kesäkuun ensimmäisellä viikolla, koulujen päättyessä.
Tiedustelut: Hannu Pohjolainen, puh. 050-3500052, Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020 ja 
Jouko Lehtonen, puh. 040 5007456.

t Islannin-matka 
Lähtö pe 24.7., paluu su 2.8.2015.
Kiehisessä 3/2014 laaja esittely matkasta.
Muutama peruutuspaikka vielä vapaana! 
Tiedustelut: Raimo Vuoristo, puh. 040 7500020

t Talkoo-Kihaus Kiepissä heinä–elokuun aikana. Päätetään kevätkokouksessa.

t Ruskavaellukset viikoilla 37 ja 38. Paikat avoinna. 

t Sääntömääräinen syyskokous loka–marraskuussa.

t Kaamoshiihto Äkäslompolossa vuodenvaihteessa 2015–2016.
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TA PA H T U M A K A L E N T E R I

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.

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

”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, Jouko Lehtonen, 040-5007456  tai Hannu Pohjolainen, 
050 3555052.
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Vaihtelevat ke-
lit paukkupak-
kasesta vesi-

sateeseen leimasivat 
tällä kertaa Kiehis-
ten Kaamoshiih-
toa Äkäslompolossa. 
Toki enimmäkseen 
lämpömittari asettui 
vain hiukkasen mii-
nuksen puolelle, eli 
oli mitä parhaat hiih-
tokelit. Parina päivä-
nä piti ihan pysähtyä 
ladunvarteen ihaile-
maan auringonka-
joa taivaanrannasta 
tai tunturin kupees-
ta. Alavilla paikoilla 
kaamos piti auringon 
vielä horisontin ala-
puolella.

Bussilastillinen kiehi-
siä suuntasi siis van-
haan tapaan koh-
ti Eskon Ylläskieppiä 
heti joulunpyhien jäl-
keen, aamuvarhaisel-
la lauantaina 27. jou-
lukuuta 2014. Väkeä 
tuli etelästä ja matkan 
varrelta pitkin Keski-

Suomea. Kotimatkal-
le pakkauduttiin sa-
maan bussiin tasan 
viikon päästä seuraa-
vana vuonna, siis lau-
antaina 3. tammikuu-
ta 2015.

Ikähaitari vaihteli sii-
nä missä pakkaslu-
kematkin: nuorin eli 
yksivuotias kulki la-
dulla ahkiossa, vä-
hän isommat sisa-

rukset omin suksin, 
nuoriso painui aa-
miaisen jälkeen ski-
bussilla Ylläksen rin-
teisiin. Me varttu-
neemmat iki-kiehiset 
sivakoimme Äkäs-

lompolon vaihtele-
villa laduilla vahtele-
via kilometrimääriä. 

Ja karpaasit erikseen. 
Tosin bussikyytiläi-
sistä hurjin kaksikko 

Vuosi vaihtui perinteisin menoin

Vaikka Kaamoshiihdolla oltiinkin, niin parina päivänä pääsi ihailemaan auringonkajoa taivaanrannasta.

“Ikähaitari 
vaihteli siinä 
missä pakkas- 
lukematkin.”
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Vuosi vaihtui perinteisin menoin

Vaikka Kaamoshiihdolla oltiinkin, niin parina päivänä pääsi ihailemaan auringonkajoa taivaanrannasta. Sisko ja sen veli, eli Kipa ja Reeku.

painalsi suksineen ja 
rinkkoineen muuta-
maksi päiväksi met-

sään ja laavulle yöpy-
mään heti tuloiltana 
30 asteen pakkases-

sa. Hengissä ja tervei-
nä näyttivät metsäsis-
sitkin vajaan viikon 

seikkaulustaan sel-
vinneen.
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Sunnuntaiaamun val-
jetessa mittarissa oli - 
27 astetta, mikä ei ei 
kunnon kiehisiä sisäl-
lä pidätellyt. Osa tyy-
tyi tosin vain kyläl-
lä ja kaupoilla kulke-
miseen. Maanantai-
na rapsakassa - 21:ssa 
useimmat tekivät jo 
reilut lenkit, minäkin 
Hissun, Kalervon, Ei-
jan ja Jounin peesissä 
hiukka vajaat 20 ki-
lometrin reissun Elä-
män luukulle eli van-
halle mesäkämpäl-
le, jossa kaminat jo 
lämpenivät. Elämän 
luukku oli se auk-
ko kämpän ja keitti-
ön välisessä seinässä, 
josta naisväki jakoi 
ruokaa savottamiehil-
le. Tämän opin Pääta-
lonsa lukeneilta.

Tiistaista alkaen pak-
kaslukemat näyttivät 
miinus yhdestä mii-
nus neljään, mitä nyt 
uudenvuoden yönä 
piipahti sen verran 
plussan puolella, että 
taivaalta sateli vettä. 
Se ei pauketta häirin-
nyt, vaan Äkäslom-
polon kynttilöin va-
laistu kylänraitti tar-
josi lomalaisten ilo-
tulituksia pitkin iltaa 
ja yötä. Jounin kau-
pan pihalla piti käydä 
ihastelemassa ilmoil-
le lähetettyjä kynttilä-
palloja. Taivaan täyt-
täneet hiljaiset lyhdyt 
tekivät vaikutuksen. 
Väkeä oli tungok-
seen asti.
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Äkäslompolon hyvä 
latuverkko ja maini-
ot taukopaikat tarjo-
sivat jokaiselle hiih-
topäivälle houkutte-
levia reittejä. Kovim-
mat menijät kiersivät 
Yllästä myötä- tai/ja 
vastapäivään.

Itselleni pitkän tau-
on jälkeen Äkäslom-
polon vuodenvaih-
de veresti muistoja ja 
muistutti, miten mai-
nion liikunnallisen 
katkon Kaamoshiih-
to tarjoaa sydäntal-
veen. Reissulla saat-
toi keskittyä oleelli-
seen, eli hiihtämiseen 
(aika monen kohdal-
la myös iltaisin par-
keteilla), kun Eskon 
täysihoito takasi aa-
miaisen, retkieväät ja 
päivällisen. Ja muka-
vat kämpät, saunan ja 
hyvät yöunet.

Teksti: PAULA
Kuvat: REEKU

Yläkuva: Enimmäk-
seen vallitsivat mitä 
parhaimmat hiih-
tokelit. Sanna Her-
ranen näytti mallia 
Äkäslompolon jäällä.

Vasen alakuva: 
Hannu, Sanna, Aake, 
Kipa ja Ilta Kesängin-
keitaalla.

Oikea alakuva: Äkäs-
lompolossa riittää 
kauniita maisemia. 
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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

Vuokrausasioissa ota yhteyttä Hannu 
Pohjolaiseen. 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!

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi 
varata yhdistyksen toimihenkilöiltä. Välinevuokraus 
toimii niin ikään samojen yhteyshenkilöiden kautta.

Kiehisten Kieppi
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KIEHINEN 
-TIEDOTUSLEHTI

NUMERO 98 – 1/2015

PAINOPAIKKA: Grano, Jyväskylä

K I E H I S T E N  H A L L I T U S  2 0 1 5 – 2 0 1 6

Pohjolainen Hannu, Laukaa
Tolvanen Raija, Jyväskylä
Alhonniemi Tero, Jämsä
Raimo Vuoristo, Äänekoski
Oksjärvi Esa, Jämsä
Lamberg Kaarina, Jämsä
Rossi Ritva, Jyväskylä
Mieskonen Riitta, Suolahti

Hämäläinen Heikki, Tikkakoski
Lahtinen Kirsti, Äänekoski
Hokkanen Senja, Äänekoski
Lehtonen Jouko, Äänekoski
Varajäsenet:
Vaahtila Hannele, Jyväskylä
Tuula Alhonniemi, Jyväskylä
Marja Rautiainen, Äänekoski

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

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

Kiepin varaukset: Jouko Lehtonen.
Kysy myös Kiepin avaimista, yhteystiedot 
yllä.

Kiehisten tili: Sampo 800014-01256905

Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Facebook-ryhmä: 
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry

LEHDEN AINEISTON TOIMITUS puheenjohtajalle, 
hallituksen jäsenille tai suoraan lehden tekijälle: 
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy touko–kesäkuussa 
2015. 
Aineiston oltava tekijällä viimeistään 15.5.2015.



Hiihdellen 
kevääseen!

Reeku ja Kipa Äkäslompolon laduilla. 
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