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Kevään turinoita

T

änään yhdistyksemme jäsenmäärä on
n.230.Tässä luvussa se on pysytellyt jo
pitkään. Kaiken ikäisiä ja eri ammatteja on
edustettuna joukoissamme. Nuoria (alle 25
vuotiaita) ei ole kovinkaan monta, joten se
taitaa olla meidän ongelma. Tehtävät ja työt
ovat kasautuneet aktiivisimmille jo pitkään
toiminnassa mukana olleille. He näkyvät
ja kuuluvat toiminnassamme, mutta uudet
ideat ja kokemukset ja ennen kaikkea uudet
ja toimivat tai toimimattomat jäsenet ovat
aina tervetulleita mukaan toimintaan (Pitäisi saada uusia kasvoja meidän kuluneiden
tilalle, joten tiedustelijat antennit ulos ja
hankkimaan uutta ”verta”). Tapahtumissa
ja yhteisissä riennoissa saa aina uusia ja
mielenkiintoisa ystäviä, on jopa löydetty
elämänkumppaneitakin.

S

euraava kerta on hiihtomatka Kilpisjärvelle. Tämä on yhteistyössä Suomen
Tunturiretkeilyn Oppaat ja Ystävät ry:
n kanssa ja loput tiedot löytyvät toimintakalenterista. Voisiko ensivuoden aikana
tavoitteena olla jokaisella Kiehisellä uuden
jäsenen hankkiminen.

Meillä ei ole resursseja maksaa etumaksuja
ja ottaa sitä riskiä, että matkamme peruuntuisi. Siis seuraavan kerran kun lähdemme
matkalle tai edes suunnittelemme sitä, niin
ilmoittautukaa riittävä ajoissa, niin silloin
voimme toteuttaa matkojamme.
Eeva Hakola on luovuttanut meidän
vuokravarusteemme Hannu Pohjalaisen
haltuun, hänen puhelinnumeronsa on 050
355 5052. Kiitokset vielä kaikkien puolesta
Eevalle.

K

iitokset luottamuksesta, kun valitsitte
minut puheenjohtajaksi. Ikäväkseni
totean ja pyydän anteeksi, että kevät menee
vielä täällä Kiinassa, mutta enköhän minä
täältä kuitenkin kotiudu johonkin aikaan
kesästä sinne Suomeen.

L

aittakaa kirjoituksia lehteemme. Sillä
välillä on toimittajaamme vaivannut
juttupula.
Terveisin

Raimo Vuoristo
puheenjohtaja

V

iime vuosi on ohi ja Kiehisvuoden aikana on ollut
monenlaisia matkoja, tapahtumia,
tapaamisia yms. muuta mukavaa,
viimeisimmät ovat vuoden lopulla
palanneet Etelä-Amerikan matkaltaan. Ehkä näemme kuvia siitäkin
retkestä. Kalenteriin mahtuisi
paljon enemmänkin tapahtumia.

M

eidän oma porukkamme ei
juuri enää tunnut innostuvan
omista matkoista, olemme tulleet
vanhaksi? Kaikki matkanjärjestäjät tarvitsevat jo hyvissä
Raimo täytti 60 vuotta loppuvuodesta ja Jouajoin ennen matkan ajankohtaa
ko tämän vuoden puolella 70 vuotta.
varmistuksen montako henkilöä
on tulossa.
Yhteiset kiitokset Kiehisille!
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Kiehisten hallitus vuonna 2010
Puheenjohtaja Raimo Vuoristo,
Äänekoski, varapuheenjohtaja Raija Tolvanen, Jyväskylä, sihteeri
Jouko Lehtonen, Äänekoski.
Muut hallituksen jäsenet Kirsti
Lahtinen, Äänekoski, Hannnu
Pohjolainen, Laukaa, Senja Hokkanen, Suolahti, Riitta Mieskonen, Suolahti, Tero Alhonniemi,
Jämsä, Juha Sinivuori, Jämsä,
Ritva Rossi, Jyväskylä, Heikki
Hämäläinen, Tikkakoski, Esa
Oksjärvi, Jämsä.
Hallituksen varajäsenet Hannele Vaahtila, Jyväskylä, Liisa
Tolvanen, Jyväskylä ja Kaarina
Lamberg, Jämsä.

LAPINKÄVIJÄYHDISTYS
KIEHISET RY
Sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina
13.4. 2010 Jyväskylässä Nikolainkulmassa Asemakatu 6 kahviossa,
II kerros.
Hallitus kokoontuu kello 17.30,
sääntömääräinen syyskokous alkaa
kello 19.
Esillä sääntöjen määräämät
& muut asiat. Tervetuloa,
kahvitarjoilu.

Taloudenhoitajana ja jäsenasioitten
hoitajana jatkaa Airi Parantainen
Äänekoskelta.

Hallitus

... ja vielä
kiitokset
Kiehisille
saamastani
porosta!
Joke

Heikki Haimakainen
kittää vuoden 2009
Kiehiseksi valituksi
tulemista. Kaikille
jäsenille oikein hyviä
hiihto- ja retkeilykelejä
kevääksi.
Nähdään!
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TAPAHTUMIA, MATKOJA...
Kiehisten toimintaa 2010
☞ SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 13.4. 2010 Nikolainkulma
Asemakatu 6 Jyväskylä

MIELENKIINTOINEN
MATKA KARJALAAN
ÄÄNISEN RANNALLE

☞ PETROSKOIHIN 4.-7. toukokuuta Kiehisten tämän vuoden
2010. Raija Tolvanen tiedottaa matalkukesän matka suunkasta tarkemmin ohessa
tautuu Karjalaan. Matkan
☞ PERHELEIRI Kiepissä 6.-13.6.
pääkohteena on Petroskoi
2010 Tiedustelut ja ilmoittautumiset
ja siellä myös Kizin saari.
Jouko Lehtonen 040 5007456
Seutu on täynnä historiaa
☞ERÄMESSUT Riihimäellä 10.-13.6. ja myös nykyaikaa.
Matkan ajankohta on 4. –
☞Heikki Haimakainen vetää VAEL7.6.2010. Helatorstain tieLUKSEN Hetta-Pallas. Ajankohta auki, noilla ei vielä pääse Kizin
tiedustele puh. 046 6603484
saarelle, koska Ääninen on
☞KIHAUS/TALKOOT Kiepissä 4.8.
osittain silloin vielä jäässä.
2010. Ilmoittautumiset Hannu PohMatkustamme
Pohjolan
jolainen puh. 050 3555052 ja Jouko
Matkan linja-autolla. Jos
Lehtonen 040 5007456
lähtijöitä löytyy 30, mat☞RUSKAMATKAT viikoilla 37 ja 38: kan hinnaksi muodostuu
445 euroa. Jos lähtijöitä on
Yksi matka tehdään Kieppiin, josta
teemme vaelluksen Hetta-Pallas 21.-23. 25, matkan hinta on 475
syyskuuta. Yöpymiset varaustuvissa.
euroa.
Tiedustelut ja varaukset Hannu Pohjo- Hintaan sisältyy bussikullainen 050 3555052 ja Jouko Lehtojetukset ohjelman mukaan
nen 040 5007456
kuljettajan viisumi ja maToinen ruskamatka vielä avoin
joitus majoitus Suojärvellä
☞KAAMOSHIIHTO Äkäslompolossa hotelli Kareliassa kahden
vuodenvaihteen 2010-2011 aikana.
hengen huoneissa
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Jouko
Lehtonen 040 5007456

Kilpisjärvelle hiihtämään /
vaeltamaan 16.4.-24.4
Päiväretkille, Majatalo Haltinmaalla majoitus
ja ph. paikkoja vapaana vain neljä.
Hinta Jyväskylän - Äänekosken seudulta mukaan tulevilta 495 eur.
Kilpisjärvelle Ruskaretki 10.9.-18.9.
Päiväretkille osallistuville majoitus ja puolihoito kuten edellä. Paikkoja vapaana vielä
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mukavuuksilla, aamiainen
majoitus Petroskoissa hotelli Severnajassa kahden
hengen huoneissa (2 yötä
ja 2 aamiaista) 3 illallista
lounas paluumatkalla Saamajärven rannalla ryhmäviisumi Suomen kansalaisille opastettu kiertoajelu
Petroskoissa opastettu kiertoajelu Suojärvellä lähialueilla, noin 1,5 tuntia. Kizin
saaren retki.
Lisämaksu yhden hengen
huoneesta on 50 euroa.
Yritämme vielä saada tietoa mahdollisesta teatteriesityksestä joko lauantaiksi
tai sunnuntaiksi. Ohjelmia
ei vielä ole päätetty tuolle
ajankohdalle.
Ilmoittautumiset huhtikuun loppuun (30.4.2010)
mennessä Raija Tolvaselle, puhelimitse 0407284515 tai sähköpostilla
raija.tolvanen@kolumbus.
ﬁ Tarkemman ohjelman
lähetän ilmoittautuneille.

runsaasti! 4 päivän patikkavaellukselle KilpisKuohkima-Gappo-Signadalen paikkoja vapaana 10. Hinta Jyväskylän - Äänekosken seudulta
mukaan tulevilta 495 eur.
Tiedustelut ja ilmoitt. Kahleville p 0505446033
www.stoy.suntuubi.com
Siellä kaikilla on niin mukavaa - oi jospa näkisin sinut mukana!
Stoy ry

OLTIIN

PERUSSA

MARRASKUUN
12. päivänä hyvin
aikaisin aamulla kymmenen
hengen joukko
kiehisiä kokoontui Helsinki-Vantaan lentokentälle
päämääränään
matka Peruun.
Lento suuntautui
ensin Amsterdamiin ja
sieltä suoraan pääkaupunkiin Limaan.
Uupuneina pitkän valvomisen
jälkeen saavuimme Limaan, paitsi ei Viinikan Pirkon matkalaukku. Se tarvitsi vielä
yhden vuorokauden saapuakseen perille.
Toisen päivän illalla pääsimme katsomaan
upeaa vesi- ja musiikkishow’ta vesipuistoon. Elämys oli suurenmoinen. Sitä ei
oikein sanoin voi kuvata.

OPIMME myös
juomaan koka-teetä.
Sitä on tarjolla koko
matkan jokaisessa
hotellissa vapaasti
- samoin kokanlehtiä.
Nämä auttavat selviytymään korkeassa
ilmanalassa, jossa on
vähemmän happea kuin
mihin olemme tottuneet.
Söimme myös kokasta tehtyjä karamelleja. Vahinko vain,
ettei niitä voinut tuoda tuliaisiksi ja
maistiaisiksi kotiin, sillä tullin tulkinta on
hyvin tiukka. Mikä tahansa, minkä valmistukseen on käytetty koka-pensaan lehtiä,
tulkitaan huumeeksi. Niinpä tyydyimme
vain paikan päällä maistelemaan näitä
tuotteita, mikä siellä on täysin lainmukaista
ja tavanomaista.

LIMASTA lensimme Arequipaan. Se on
viehättävä kaupunki, jossa olisi voinut
viettää toisenkin päivän. Lounaaksi muutamat meistä uskalsivat maistaa perulaista
herkkuruokaa – marsua. Marsu on maukasta syötävää, mutta kun siinä on niitä pieniä
luita niin tuhottoman paljon.

AREQUIPASTA matkasimme bussilla pitkin ylätasankoa Colcan laaksoon. Matkalla
nousimme reittimme korkeimpaan kohtaan
– 4815 metriin. Ilma oli ohutta ja liikkuminen hidasta. Matkalla katselimme vicunja-,
lama- ja alpakkalaumoja. Ja tietysti myös
kondoreja liitelemässä taivaalla.

Matkan alku...
... ja tässä on jo marsua lautasella
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TITICACA-järvellä vierailimme
kelluvilla kaislasaarilla ja Taquille-saarella. Osista saarilla eletään
vielä edelleen samalla tavalla
kuin vuosisatoja sitten. Saimme
erinomaisen esittelyn saaren
rakentamistavasta ja elämästä
siellä.
CUSCOSSA valmistelimme lähtöä Inka trailille. Mukaan saimme ottaa vain välttämättömät
varusteet. Kantajat kantoivat teltat, makuualustat ja –pussit sekä
pienen määrän henkilökohtaisia
tavaroita. Omassa päivärepussa
kannoimme itse tärkeimmät ja
päivittäin tarvittavat tavarat – ja
tietysti kamerat.
LÄHTÖ vaellukselle alkoi bussimatkalla hyvin aikaisin aamulla.
Innokkaina ja virkeinä pääsimme
lähtemään, kun tavarat oli ensin
jaettu kantajille meneviin ja itse
kannettaviin. Vaellus alkoi pienessä vesitihkussa. Säitä riittikin
sitten koko matkan kaikenlaista.
Vettä ja aurinkoa ja pilvipoutaa.
Polku kulki melkoisen suoraan
ylös ja alas. Lounastauot olivat
pidempiä ja pieniä taukoja
pidettiin tarvittaessa. Varsinainen vuorikauriskin meillä oli
matkassa – Aliharmin Riittaa ei
ohut ilmanala ja nousut tuntuneet
vaivaavan lainkaan.
Kaikkiaan vaellus oli rankka.
Selvisimme siitä kuitenkin kunnialla ja olo oli hyvin vapautunut ja helpottunut, kun Machu
Picchuun tutustumisen jälkeen
pääsimme ensin syömään ravintolaan ja sitten hotelliin suihkuun
ja kylpyyn. Puhtaat vaatteet
päälle - ja pisco sour-lasilliset
rentouttivat loputkin vaivat.
MACHU PICCHU on vaikuttava
paikka. Se oli inkojen pääpaik-
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Kaislasaari ja kaislavene

”Tuonneko pitäisi mennä?” tuumii Minna

Näitä portaita riitti

Aurinkoportilla odotellaan sumun hälvenemistä.

Kondori. Kuva Pekka Visti

Saapuminen Machu Picchulle

Colcan kanjoni
Inkojen rakentamaa muuria Saqsayhuamánissa Cuscossa
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ka ja rauniot ovat säilyneet
hyvin, koska espanjalaiset
eivät koskaan löytäneet tätä
paikkaa eivätkä siis päässeet
sitä hävittämäänkään.
Machu Picchusta pääsee
pois vain junalla – tai sitten
kävelemällä takaisin samaa
reittiä. Junamatka oli mielenkiintoinen. Saimme seurata
muotinäytöstä ja muitakin
esityksiä. Taisi upea poncho
löytää tiensä yhden vaeltajan
matkatavaroihin.
Ja vielä kerran kiipesimme
Sacred Valleyssa raunioille.
Se kyllä kannatti. Ylhäältä oli
tosi hienot näkymät laakson
yli. Samalla saimme hyvän
katsauksen taas yhteen osaan
inkojen historiaa.

Kylmää pisco souria kuumassa altaassa

JA SITTEN takaisin Cuscoon. Kotimatka oli alkanut. Lento Limaan ja sieltä
Amsterdamiin ja Helsinkiin.
Yöbussilla Jyväskylään.
Aamulla aikaisin olimme
perillä. Paluu arkeen oli vaikeaa. Paitsi aikaeroa, myös
kulttuurishokki vaikeutti
sopeutumista takaisin omaan
elämään. Matka todella kannatti. Voisihan sinne lähteä
joskus uudestaankin.

Teksti ja kuvat
Raija Tolvanen
Vesipuistossa

Alpakoita tiellä
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Cusco – aurinkomonumentti

Kiehiset ja paikallinen henkilökunta kokoontuivat yhteiskuvaaan.
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KIEHISET TEETTÄÄ TAAS PAITOJA!

Mallit ja hinnat: huppari 26 eur, gollege 23 eur ja t- paita 10 eur.
Värit harmaa, vihreä, musta ja viininpunainen.
Logossa nuotio, teksti Kiehinen: harmaassa mustalla, vihreässä, mustassa ja
viininpunaisessa valkoisella.
Asut tilattavissa Haimakainen Heikki puh 0466603484
Tilatut paidat saa syyskokouksessa
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Rautatienkatu 52
44150 Äänekoski
p. 040 762 3911
Avoinna arkisin 9-21 viikonloppuisin 15-19
www.aaneseudunkuntokeskus.ﬁ

Moikka
Syksyllä oli tieto aurauksesta Pyhäjärvelle, etteivät pitäisi sitä talvella
auki.
Tie on pidetty kuitenkin auki Pyhäjärven parkkiin asti, siitä eteenpäin ovat
Helsingin porukat hiihdelleet Kiepin
naapuriin.
Terveisin Joke
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Latu luisti ja makkara maistui taas kuutamo

Makkaranuotion ympärillä tavattiin jälleen Äänekosken Kuutamohiihdoissa maaliskuussa.
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hiihdossa Äänekoskella

Nuotio on valmis, passaa hiihtäjien sujutella paikalle...

Eväät esiin!
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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

14 Kiehinen

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 7 e/vrk, nuorisojäsenet
(alle 25-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 2010
Raimo Vuoristo Äänekoski
Tolvanen Raija Jyväskylä
Lehtonen Jouko Äänekoski
Lahtinen Kirsti Äänekoski
Pohjolainen Hannu Laukaa
Hokkanen Senja Suolahti
Mieskonen Riitta Suolahti
PUHEENJOHTAJA:
Raimo Vuoristo, Metsäkatu 17,
44120 Äänekoski
puh. 040-750 0020
raimo.vuoristo@kiehiset.ﬁ
JÄSENASIAT:
Airi Parantainen, Pankkikuja 1
44100 Äänekoski
040-554 5875
airi.parantainen@pp.inet.ﬁ

Alhonniemi Tero Jämsä
Sinivuori Juha Jämsä
Rossi Ritva Jyväskylä
Hämäläinen Heikki Tikkakoski
Esa Oksjärvi Jämsä
Varajäsenet Vaahtila Hannele, Tolvanen Liisa ja Lamberg Kaarina
MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT:
Pohjolainen Hannu, Vatiantie 191,
41360 Valkola puh. 050-355 5052
Varapj. Raija Tolvanen, Erkinkuja 1,
40250 Jyväskylä
puh. 040-728 4515
raija.tolvanen@kolumbus.ﬁ
Heikki Haimakainen puh. 046 6603484

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

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

SIHTEERI:
Jouko Lehtonen
Linnuntie 7, 44120 Äänekoski
puh. 040-500 7456
jouko.lehtonen@pp7.inet.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 touko-kesäkuussa 2010. Aineiston oltava tekijällä
viimeistään 15.5. 2010 mennessä
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Kiepin kuukkeli toivottaa hyviä kevätkelejä!
Kuva Maikki Haimakainen
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