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Kieppi on entistä ehompi

Elli ja muut perheleiriläiset nauttivat Lapin alkukesästä s. 4-8
Talkoissa syntyi uusia virityksiä s. 9-13

Värikästä syksyä Kiehiset
K

esä alkaa kohta olla takana päin ja
on aika tehdä yhteenveto menneistä
tekemisistä ja siitä mitä on saatu aikaan.
Perheleiri oli ihan omalla paikallaan kesäkuun alussa. Kihaus/talkoot pidettiin sille
varattuna ajankohtana.

A

lkuhankaluuksien jälkeen talkoot
saatiin vietyä hyvin loppuun melkein
suunnitelmien mukaan. Rakennushankkeen aikataulussa kuitenkin pysyttiin, josta
iso kiitos koko sakille! Kiepin käytöstä sen
verran vielä, että se on kaikkien jäsenten
käytössä. Edellyttäen, että paikat pidetään
siisteinä ja ehjinä ja petaa ritsit kunnolla.
Eikä jätä sinne mitään sinne kuulumatonta, mikä ei ole yhteisessä käytössä kuten
esimerkiksi ruokatarvikkeita.

I

tselleni tämä kesä on ollut normaalia
kiireisempi, kun on ollut taas työelämässä, joten on ollut melkoista sovittelua
kaikkien hommien kanssa ja jäänyt syksyn
reissut vähän huonolle tolalle. Koitetaan
kuitenkin kukin tehdä omat syysreissunsa.
Seuraava yhteinen reissu on näillänäkymin Kaamoshiihto Lompolossa jos ja kun
saadaan tarpeeksi osallistujia. Kaikesta
tulevasta sitten lisää kokouksessa!

J
H

a vielä kerran kiitos kaikille kesän
tekemisistä!

Puheenjohtaja ja uusi sähköperämoottori
Kukasjärvellä talkoissa elokuussa.

2 Kiehinen

yviä syksyn jatkoja,

HANNU

Kiehisten sääntömääräinen
syyskokous
ti 4.11. 2013

Sammon kotilounas, Sammonkatu 8, Jyväskylä
Hallitus kokoontuu klo 17.30,
yleinen kokous alkaa klo 19.00
Kahvitarjoilu. Terveltuloa. Hallitus

KIEHISTEN 2013
LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA
Kiepissä käydään syyskuun lopulla laittamassa paikat talvikuntoon ja jos silloin
kelit sallivat, tehdään myös retkiä.
Kaamoshiihto Äkäslompoloon Ylläskieppiin 28.12. 2013 - 4.1. 2014
Ilmoittautumiset Hannu Pohjolainen puh.
050-3555052 tai
Jouko Lehtonen puh. 0405007456
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Perheleiri mallia 2013

Kukasjärveä parhaimmilaan. Elli ja Kipa.
KESÄTAPAHTUMAT alkoivat perheleirillä, kesäkuun toisella viikolla 8.6. 2013
Kesän alkaminen oli melko varhainen
verrattuna edellisvuosiin. Kuitenkaan
emme voineet tapahtumaa siirtää, koska
Keski-Suomessa koulut päättyivät kesäkuun ensimmäisellä viikolla, näin koululaisilla oli mahdollisuus päästä mukaan.
Myös aikuiset olivat lomansa järjestäneet tämän aikataulun mukaisesti. Kun
vertaa edellisiä keväitä Lapissa viime vuoteen, silloin jäät lähtivät kaksi päivää ennenkuin perheleiri alkoi, nyt siellä kukkivat
mustikat ja hillat sekä koivuissa melkein
täysi lehti. Näin erilaisia keväät ovat Lapissa kuin myöskin koko Suomessa.
Lähtijöitä oli kuitenkin kahden henkilöauton verran, yksi lapsi ja kuusi aikuista,
jotka starttasimme sunnuntaiaamusta
aikaisin tietäen matkan kymmenen tunti-

4 Kiehinen

seksi taukojen kanssa. Olimme Pyhäjärven
parkissa ajoissa, saimme tarvikkeet hyvissä
ajoin Kieppiin sekä mökkiä lämpimäksi
yötä vasten. Saunoimme ja kodalla paistoimme makkarat, nukuimme ekapäivän
matkarasitukset pois.
Toisen päivän aamusta noudimme vielä
parkkialueelta autoistamme loput tarvikkeet ja aloitimme puhdetöiden teon kun
talven jälkeen tullaan mökille. Retkeilimme jo tuttuihin paikkoihin aina kun keliolosuhteet sallivat. Emme toki unohtaneet
kalastusta.
Kevät oli jo niin pitkällä, että ahvenen
kutuaika oli mennyt ohitse mutta jotain
kuitenkin saatiin, että savupönttö ei ollut
aivan toimettomana.. Keskellä leiriämme
kävimme Kittilässä rakennustarvikkeita
noutamassa, valoimme laajennuksen anturoita valmiiksi kuivumaan talkoita varten.

Joke pumppaa ja ”ystävät” ympärillä
kannustavat!

Jänkhäkoira, 4 kiloa, Kukasjärvestä. Hannun saalista ihailevat Kipa ja Elli.

Äijät laiturinteossa.

Kiehinen 5

Puheenjohtaja Hannu lautturina.

Ellikin patikoi Kukasjärven laavulle...

Kalamiehet.
Myöskin kävimme Kittilän sahalla
katsastamassa niitten puutarvikevaraston
ajatellen talkoon puutarpeet onko niillä
ja minkälaiseen hintaan. Onneksi kävimme, sillä ne olivat lopettaneet kyllästetyn
puun markkinoinnin koska marketit möivät
samaa tarviketta edullisemmin. Meille tuli
valinnan paikka mistä tarvikkeet laajennukseen.
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... ja perillä maistui nuotiomakkara!

Naapuria onnittelemassa
Viikkoomme mahtui yksi juhlatapahtuma. Naapurimökkimme Helsinginseudun
Lapinkävijät Ry täytti 40 vuotta, kutsuivat meidät vieraakseen kun heillä oli se
juhlapäivä.
Veimme heille onnittelut, meidän nuoren
Elli Herrosen tekemän onnittelukortin sekä

Patikkaretkellä.
Kipa ja Elli kalastastamassa.

Makkaran paistoa Kiepin rannassa. Elli, Kipa ja Hanski.
ostamamme monitoimilahjan, kohotimme
heidän kanssaan onnittelumaljan tapahtuman kunniaksi.
Myöskin keskustelimme heidän kanssaan,
kuinka nämä naapurussuhteet ovat olleet
hyvät, yhdessä olemme tehneet (esimerkiksi pitkospuut ) kulkuamma helpottamaan Pyhäjärven ja Kukasjärven välille
ja olemme voineet vuokrata mökkejämme

tarvittaessa toisillemme.
Näin viikkomme kului mukavasti. Launantaina 15.6. aamusta suuntasimme kohti
Keski-Suomea ja kotejamme viettämää
kesää.  
Teksti JUOKO
Valokuvat HANNU ja ERKKI      
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Onnittelut naapurille!
Helsingin Seudun Lapinkävijät täytti 40 vuotta. Perheleirille kokoontuneet kiehiset kävivät onnittelemassa mökkinaapureita. Kakku oli komea ja makea, onnittelurivi pitkä.
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Näin se homma etenee...
... ja tekijät
esiin!
Väliterassikin valmis, melkein...

Työleiri sai paljon aikaan
KIEHISTEN perinteinen Kihaus/talkoot
pidettiin tänä vuonna 7.–10. elokuuta.
Tapahtumasta on tullut pääpainoitteisesti
työleiri, nyt erityisesti tarjolla oli rakentamista laajennusurakan takia.
Tärkeimmät urakt olivat kuistin laajennus,
portaikon muutos, polttopuiden teko ja
nurmikon leikkaus.
Tätä tapahtumaa pohjustimme jo kevätkokouksessa, jolloin kävimme läpi ketkä silloin jo tiesivät pääsevänsä lähtemään, sekä

millä kyydillä mennään. Kesän edetessä
totesimme, että menemme
henkilöautoilla.
Rakennusvastaava kävi hintavertailut läpi,
ja päätti, että tarvikkeet hankitaan KeskiSuomesta ja kuljetukset
kahdella peräkärryllä tai pakettiautolla.
Näistä astelmista hommaa pyöriteltiin.
Lähtijöitä ilmoittautui 17 henkilöä jotka
matkasivat hiukan eri aikatauluilla (työt ja
lomat sotkevat harrastuksia). Keskiviikkona illasta veimme ruokatarvikkeet
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ja omat varusteemme, meillä oli vuokrattu
Helsingin Lapinkävijöiden mökki 4 vuorokaudeksi lisämajoitukseksi, että
jos keliolosuhteet olisivat huonot olisi
kaikilla katto pään päällä.
Saunoimme tietysti matkapölyt pois ja
nukuimme matkarasituksetkin pois. Torstaiaamusta aloimme roudaaman rakennustarvikeita parkkialueelta rakennuspaikalle,
siinä olikin melkoinen savotta.
Veneellä emme voineet tuoda (koski-osuutta) veden vähyyden takia. Jouduimme aina
lastin purkamaan Kuukkelisillan luona,
siitä kantamaan Kukasjärven päähän ja
siellä taas tarvikkeet veneeseen, siitä Kiepin laiturille josta taas lautanippu olkapäälle ja kuistin työmaalle.

Logistiikka toimii.

Onneksi ostimme seuralle veneeseen akkukäytöisen perämoottorin, sillä pystyimme
viemään kahdella veneellä
samanaikaisesti lastit. Tähän moottoriin
hankimme Lapin luontokeskukselta luvan,
jolla saa ajaa vain Kukasjärvellä. Jos moottorilla halutaan ajaa vaikka Pyhäjärvellä,
on siihen hankittava lupa.
Emme alkaneet purkaa kuistia vielä
torstaina, koska uutta kuistia ei olisi yöksi
saatu tehtyä. Emme halunneet, että yöllä
joku pimeässä loukaisi itseään. Perjantaina
aamupalan jälkeen jaettiin työt ja kuka
menee mitäkin tekemään.

Välietappi.

Kuistin kimppuun hyökkäsi kolme miestä,
puusavottaan kolme miestä. Heinänleikkuuta tehtiin jo torstaista lähtien, siinä
olikin sitten iso ryhmä:
YYksi vain leikkasi trimmerillä, toiset
haravoivat ja laittoivat alkuunsa haasioon
kuivumaan ja luput heinät entisen lantalan
syvennykseen.
Myös Kittiään oli asioita, ruokatäydennystä
sekä terveydellisiä kysymyksiä, onneksi ei
kovin vakavia.
Vanhan kuistin tasanteen siirtotalkoot
olivat perjantaina kun se siirrettiin kokonaisena sivuun ja sille tuli uusi paikka
rinteeseen, jossa uudet portaat kaartavat
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Metsurit hommissa.

Halkojen viimeistelyä.

Reeku ja haasia.

Naiset heinänteossa.

Talkoolaiset iltanuotiollla.

”Niikkokone” komeissa maisemissa.

Mirjan varvas saa ensiapua
Ritvalta.
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ja liittyvät noin puolivälissä entisiin
portaisiin.
Ruokailuihinkin remontti vaikutti: aamupala nautittiin joka aamu päärakennuksessa, pääateriat torstaina päärakennuksessa,
perjantaina ja lauantaina saunan
kuistilla.
Olimme suojanneet pressulla katoksen
ettei sade haittaisi nauttia erinomaisia
aterioita, perjantainakin alkuruokana
paistettua kalaa, pääruokana hernekeitto ja
jäkiruuaksi oli paistettu lettuja. Myöskin
aamupäivä- ja Iltapäiväkahvien kanssa
marjapiirakat kermavaahdon
kera.
Kiitokset naisille hyvästä ruokahuollosta
, tässä näkyy että marjojakin siellä on
keritty poimimaan. Aamupuuronkin mustikoitten sekaan oli eksynyt välillä hilloja
ja toisena aamuna vadelmia…
Kalastustakin harrastimme hiukan huonolla tuurilla, mutta kuitenkin jotain saatiin.
Laavulla kuitenkin kerkesimme olla,
savupönttö jäi toimettomaksi. Onneksi
makkarat, letut ja laulut hiukan korvasivat
sitä tuoksua ja nautintoa.

Työn lomassa huilaushetkiä: terassin
”harjakaiset”...

Launtaina saimme kuistin osuuden tehtyä,
nurmikon ajattua sekä ison pinon puita
kuivumaan. Iltapäivällä veimme osan
tarvikkeista
autoillemme. Illalla totesimme talkoon
tämän vuoden tavoitteen savutetun.
Sunnuntai aamusta melko varhain soutelimme kohti parkkialuetta, jossa saattajille
toivotimme hyvää lomanjatkoja, jäivät vielä nauttiman Kieppiin kalastamaan
ja marjastamaan.
Teksti: JOUKO
Kuvat: HANNU ja ERKKI

... Hanski ja Kipa nuotion loimussa...
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Nalle merkkasi palstansa.

... Joke ottaa palasta...

... ja Hessukin kahvitauolla.
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Kiehisten Kieppi
Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata
yhdistyksen toimihenkilöiltä.
Välinevuokraus toimii niinikään samojen yhdyshenkilöitten kautta.
VÄLINEVUOKRAUS:
Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- Savotta Paljakka ahkio (2kpl), 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 1200 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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Kiehisten HALLITUS 2013

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

VÄLINEVUOKRAUS:
Pohjolainen Hannu, Vatiantie 191,
41360 Valkola
puh. 050-355 5052

SIHTEERI:
Jouko Lehtonen
Linnuntie 7, 44120 Äänekoski
puh. 040-500 7456
jouko.lehtonen@pp7.inet.fi

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

VARAPJ. Raija Tolvanen
Erkinkuja 1, 40250 Jyväskylä
puh. 040-728 4515
raija.tolvanen@kolumbus.fi

Kiepin varaukset: sihteeri Jouko Lehtonen. Kysy myös Kiepin avaimista
häneltä: yhteystiedot yllä

TALOUDENHOITAJA:
Airi Parantainen, Hämeentie 7,
44100 Äänekoski
puh 040-5545875
airi.parantainen@pp2inet.fi

Angi Sherpan koulutustukitili:
Sampo 800020-36889839

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. 040-830
4050 sähköposti: paula.siltari@gmail.com
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy joulukuussa 2013. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 20.11.2013 mennessä
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www.pohjolanmatka.fi

Matkapalvelut ja tilausajot luotettavasti ja laadukkaasti!
• tilausajot ammattitaidolla
• matkatoimistopalvelut ja matkapaketit
• ryhmämatkat toiveiden mukaan
• lomamatkat Eurooppaan ja etelän lämpöön
Kauttamme myös majoitusvaraukset, juna,
laiva- ja lentoliput sekä Venäjän viisumit.
Osasta matkoistamme S-Etukortilla Bonusta.

MATKAT p. 0201 303 303 | matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi
BUSSIT p. 0201 303 329 | bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi
Puhelujen hinnat kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.
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