Lipun nosto kolmen maan,
kolmen pyykin veteraanijuhlassa.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Hyvää kevättä Kiehiset
Moneskohan kevät tämä
tänä vuonna jo on, vai pitäisikö sanoa takatalvi.
Tuntuu, että vuodenajat
ovat ihan sekaisin. Ensin
ei talvi meinannut tulla
ollenkaan ja nyt siitä ei
meinaa tulla loppua.
Viikolla 14 päästiin nauttimaan talvesta, kun lähdettiin pienelle reissulle
Kiepille puutalkoisiin ja
hiihtämään. Pekalta oli
varattu polttopuut, mitkä
tulivat kelkkakyydillä liiterille. Lunta oli kohtuullisesti, jopa paljon. Jäällä
oleva vesi pääsi tekemään
tepposet, puunajo jouduttiin suorittamaan loppuun
miespelissä. Kala- asioissa ei paljon ole kehumista, yksi hauki tuli.
Mökkiasiaa sen verran,
että hommasin sinne toisen parin sammuttimia,
jotka vein tarkastettuna
sinne. Toisen parin
toin varastoon odottamaan ensi kevättä ja tarkastusta. Näin ei mökki
ole koskaan ilman tarkastettuja sammuttimia. Kesän kalaluvatkin on hoidettu kuntoon ja yksi
kaasupullo vaihdettu.
Reissu oli kaikin puolin
hyvä, syötiin hyvin, ulkoiltiin paljon. Hiihdot
suoritettiin eri puolilla lä-

himaastoa ja joka hiihtoreissulla paisteltiin makkarat. Kiitos hyvästä reissusta mukana olleille.
Viikolla 17 suunnattiin
Kilpisjärven aurinkoon.
Reissuun lähti 30 innokasta hiihtäjää. Viikon aikana
joka päivä hiihdeltiin. Pirjo
oli ennen matkaa ottanut
selvää, olisi mahdollista
tehdä retki Haltille moottorikelkoilla ja tiedusteli
heti reissun alussa, olisiko
porukalla innostusta moiseen ja olihan sitä.
Sääennuste pelotteli lumisella viikolla, mutta onneksi toisin kävi ja aurinko
paistoi lähes joka päivä.
Haltille lähtöpäivänä näytti
keli alhaalla sumuiselta,
mutta kun päästiin Meekolle, taivas repesi ja pilvet
kaikkosivat. Näin ollen me
kahdeksan retkelle lähtenyttä matkalaista saatiin
rahalle vastinetta ja päästiin Halti huiputtamaan.

Haltitunturin
Suomen
puolen
huippu.

Kiitos hyville kuskeille
Pepelle ja Heikille.
Kansallisena Veteraanipäivänä 27.4. hiihdimme
Kolmen valtakunnan rajapyykille veteraanijuhliin
katsomaan lipunnoston ja
syömään
hernekeittoa.
Linja-autokuljetuksesta
kiitokset Raunolle ja Harrylle.
Kiitokset Haltinmaan Majatalon
henkilökunnallemajoituksesta ja ruokatarjoilusta. Ensi vuonna
viikolla 17 toivottavasti
tavataan taas.
Vietetään nyt kesä ja syksy
ensin tapahtumineen ennen
seuraavaa hiihtoreissua,
joka on Kaamoshiihto
vuoden vaihteessa. Hiihtoon on varattu 30 paikkaa,
joista jäljellä
enää 11.
Mukavaa kesän odotusta!
Hannu Pohjolainen
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IN MEMORIAM

Lasse Ketola
Helmikuun lopussa saapui
suruviestit tänne Äänekoskelle, hyvä lapinkävijäystäväni oli Lasse Ketola nukkunut ikuiseen uneen
pitkällisen sairauden murtamana ja saavuttanut omat
vaellusmaastonsa.
Lasse tuli ystäväkseni jo
80-luvulla meidän vaimojemme kautta. Teimme silloin yhdessä lukuisia Lapin
matkoja kesäisin serkkuni
mökille Ivaloon.
Sitten sain Lassen liittymään Kiehisiin ja siitä alkoikin monet yhteiset Kiehisreissut, hiihtäen ja
kävellen, sekä myös linjaautolla.
Aina hän oli ensimmäisten
joukossa ilmoittautuneita
Kiehismatkoille.
Lasse oli rakentamassa
meidän omaa Kiehiskieppiä
alusta saakka ja kaikki
muistavat myös Kiepin
nuotioilloissa Lassen hienon laulutaidon ja ehtymättömän lauluvaraston ”isojen
poikien” lauluista perintei-

1 936-201 7

siin nuotiolauluihin.
Perhe- leireillä Lasse oli lähes aina mukana ja Lassepaappa savusteli lapsille makoisat ahvenet kaikkien syötäväksi.
Meidän kaikkien yhteinen
Kiehiskieppi tuli Lasselle lähes toiseksi kodiksi. Hänellä

riitti intoa ja aikaa vierailla
siellä kesällä ja talvella.
Vuosia sitten olimme jopa
joulun Kiepillä, jolloin nautimme kiireettömästä joulun
tunnelmasta.

Raimo Vuoristo
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SIHTEERIN TURINOITA

Lipun nosto Kolmenpyykin Veteraanijuhlassa.
Kevät on parhaillaan meneillään, tosin hieman myöhässä
kylläkin. Kesää kohti kuitenkin ollaan menossa kovaa
kyytiä.
Kilpisjärven reissumme onnistuikin erittäin mukavasti,
hiihtäjiä oli 30 ja osa onkin
lähdössä ensivuonna uudelleen sinne. Aurinkoisia hiihtopäivia lähes kaikki ja voideltavilla suksilla pärjäsi
hyvin,
Tertun juttu toisaalla lehdessä.
27.4 oli Veteraanien muistojuhla kolmen valtakunnan
pyykillä. Osa hiihtäjistämme

osallistui juhlallisuuksiin.
Juhla oli toteutettu hienosti.
Ensin tietysti juhlapuhe, lipunnosto, Hornetin ylilento,
laulua ja lopuksi puolustusvoimien hernekeittoa kaikille
juhlaan osallistujille. Säätilakin suosi juhlallisuuksia.

maan.
Matkamurheitakin tuli kevään aikana. Jouduimme peruuttamaan
suunnitellun
Skotlannin-matkamme. Peruutuksia tuli liian paljon,
emmekä saaneet sitten lisää
tulijoita. Tämä harmittaa,
olinhan tehnyt töitä sen eteen
2 vuotta. Onneksi emme joutuneet sentään maksamaan
mitään sanktioita Pohjolan
Matkalle, joka oli vastuullinen matkanjärjestäjä. Siitä
kiitos heille.

Olen varannut ensivuodeksi
myös samalle viikolle Haltinmajalta hiihtoviikon, eli viikko 17 ja päivät ovat 2128.5.2018. Hinta on sinnä
500-600 euron välillä, riippuen matkustajien määrästä
bussissa.
Nyt jo voi alkaa ilmoittautu- Seuraavana ohjelmassa onkin
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Kunniakomppania Kolmenpyykillä.
sitten Kiepin kunnostustalkoot kesäkuun alussa 3-11.6.
Sinne on ainakin lähtijöitä.
Sinne ollaan taas menossa sitten syksymmällä Kiehiskihhaukseen. Jos lähtijöitä olisi
riittävästi, niin voisimme
mennä sinne linja-autolla.
Syksyllä on taas vuorossa
syyskokous ja sehän on jälleen Metsälä campingissa
7.11. Laittakaapa päivämäärä
muistiin.
Kesäterveisin

Raimo Vuoristo Kilpisjärven matkailuhotelli.
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Kiehiskieppi tarjosi monenlaista mukavaa tekemistä talvilomalla. Arkiaskareet, kuten
vedenhaku, sai porukan liikkeelle.

Saimme viettää
hiihtolomaamme
Talven Ihmemaassa
Kiehiskiepillä

Olimme liikkeellä koululaisten hiihtolomaviikolla
ja etukäteen mietimme kovia pakkasia, mutta
pakkanen oli mukavissa lukemissa.
Kulkuvälineenä meillä oli parkkipaikalta ihan tavalliset latusukset ja ahkioissa kulki ruokamme ja
varusteemme. Matka kämpälle sujui jäätä pitkin
hyvin. Pääsimme myös helposti sisään edellisten
tehtyä jo lumityöt.
Ensitöiksemme lämmittämisen sivussa tamppasimme lumikengillä mainion 100 metrin pulkkamäen rinteeseen ja teimme avannon.
Tuulten jumalat eivät suosineet meidän Kieppikäyntijämme tälläkään kertaa, sillä taas tuuli pohjoisesta kaikki neljä päivää, eikä kala käynyt pyydyksiin.
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Hiihto aurinkoisessa
maistui kaikille.

Päivittäisen mäenlaskun lisäksi päiväpuuhinamme lumikenkäilimme Kukasvaaralle,
hiihdimme Kotamajalle, joimme kaakaota ja
ihailimme revontulia ikkunasta, pelasimme
tikkiä ja koitimme pilkkiä.
Kun tätä kirjoittaessani kyselin, mikä oli mukavinta, niin sain vastauksen “kaikki”. Se
kertonee aika paljon. Reissu oli kerrassaan
onnistunut.

Kati Nuijamaa

säässä
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Kilpisjärven
mahtava
Saana

Kilpisjärvelle hiihtämään
Lomaseutunne poikkeaa melko täydellisesti kaikista muista Suomen maisemista. Mikäli olette mieltynyt avariin
näköaloihin, voimakkaisiin
vastakohtiin, ettekä kuvittele
itseänne luonnon herraksi, pidätte varmasti myös Kilpisjärvestä. Näillä sanoilla esitellään Kilpisjärvi tuleville
matkailijoille 1982 ilmestyneessä Kilpisjärven opaskirjasessa.
Näitä matkailijoita, suurin
osa ties kuinka monennen
kerran Kilpisellä käyneitä ja
muutama ehkä ensikertalainenkin, matkasi tutussa linjurissa tutun kuljettajan ohjattavana Suomen ainoaan
vuoristokylään.
Matka alkoi totuttuun aikatauluun aamuvarhaisella rän-

täisestä Jämsästä. Kun kaikki
lähtijät, laulavaa toista autonkuljettajaamme unohtamatta,
oli saatu kyytiin, niin kolmekymmentä istuinpaikkaa oli
varattu. Kelpo määrän lähtijöitä oli Rami taas saanut kokoon.
Reilun neljätoista tuntisen
matkustamisen jälkeen Kilpisjärven symbolina tuttu
Saana piirtyi silhuettiin ja
Majatalo Haltinmaan runsas
myöhäinen päivällinen odotti
nälkäisiä matkalaisia.
Sunnuntaiaamuna maittavan
aamupalan jälkeen pitkästä
istumisesta vielä hieman kankeata kroppaa piti käynnistää
hiihtoladulle. Puitteet olivat
mitä loistavimmat, lunta toista metriä eikä kelissäkään mi-

tään moittimista. Viime
vuonna konkarikävijät muistelivat sen olleen aurinkoisin
viikko ja nyt runsaslumisin,
mitä ovat siellä kokeneet.
Meillä Jämsässä taas oli vähälumisin talvi miesmuistiin.
Pikkuhiljaa hiihtelijät löysivät omat latunsa ja hävisivät
tunturiin.
Lähdimme pienellä porukalla
kiertämään Saanan ympäri,
tukikohtana Saanan päivätupa. Tällä kertaa nousimme
Saanan kaakkoispäästä hieman loivemman nousun
kautta Saanajärvelle.
Saanan saamenkielinen nimi
on Tsaana, joka merkitsee
suomeksi kääpä, sieni.
Tämä tunturi on aikoinaan
ollut lappalaisten ikivanha
palvostunturi, eli pyhä paik-
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Saarijärven tunturitupa
Kitsiputouksen juurella

ka, jonne ei saanut laskea
naisia eikä naimakuntoisia
tyttöjä. Mutta entäs nyt, näin
ne vanhat uskomukset ovat
jääneet unholaan.
Suositulla Saanan tuvalla oli
muitakin eväitten syöjiä ja
kävi siellä pari kelkkapoliisiakin kyselemässä, onko näkynyt Saanan ympäri kelkalla pörrääjiä, ei ollut näkynyt.
Tuvalta lähtiessä pienen
nousun jälkeen saikin sitten
nauttia oikein kunnon mutkamäestä. Jyrkimmät kohdat
piti auraamalla tulla alas,
viiman kasaamat irtolumiharjanteet tekivät laskusta
kaatuilulle alttiin. Pari muksahdusta siellä taisi sattuakin, Esan suksi haukkasi irtolumeen ja silloin miestä
vietiin eikä kyselty.
Loppumatka sivakoitiin aurinkoisella jääladulla saunan
löylyt jo mielessä.
Seuraavan päivän kohteena
oli Saarijärvi, tuttu yöpymispaikka, kun aikoinaan tehtiin
viiden päivän tunturivaelluksia. Näitä ahkion vetäjiä siellä tapaa edelleenkin, rinkan
kantajia ei enää juurikaan ole
näkynyt. Tuvalla tavattiin
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Makkara paistui
ja
maistui
hiihtoretkellä.
Joensuusta ja Äkäslompolosta
kotoisin olevat naispuoliset
vaeltajat lapinkoira seuranaan. Kun koiraihmiset kohtaavat, niin tietysti puheet
karkaavat näihin ihastuttaviin
pörröturkkeihin. Taas tuli positiivista palautetta kyseisen
rodun sopivuudesta vaelluskaveriksi. Naiset taittoivat
matkaa liukuvilla lumikengillä, lumikengän ja suksen välimuoto näin yksinkertaisesti
sanottuna. Ilmeisesti karvapohja piti pidosta huolen, itse
olivat näihin kulkuvälineenä
tyytyväisiä. Hyvin pelasivat
latusuksemmekin ja päivälle
kertyi matkaa n.23 km.
Iltalenkkinä ilman suksia käytiin vielä katsastamassa norjalaisten mökkikylä.
Niin ja pitäähän sekin vielä
mainita, että aamulla maastoon lähtiessämme parkkipaikalla tapasimme tv:stä tutun
Äijä lapinkoiran isäntineen.

lyä Kitsiputoukselle. Heillä
olikin omat kengät mukana
ja minä lainasin ne majapaikastamme. Raija tosin päätti
selvitä matkasta suksilla.
Jääosuuden hiihdimme ja
nousuosuuden taivalsimme
lumikengillä. Yllättävän raskasta upottavassa lumessa,
eikä Raijakaan helpolla päässyt lipsuvilla suksillaan.
Kesäkelillä olen ihaillut kyseistä putousta useammankin
kerran, mutta tämä oli eka
kerta talvikelillä näin lähietäisyydeltä. Alastulo sujuikin
jo paljon kepeämmin, ja Raija hävisi suksillaan pian näköetäisyydestämme. Taivaskin repesi pilvipeitteestään ja
toi auringon esiin loppupäiväksi. Ei yhtään hassumpi
kokemus, kannattaa kokeilla.
Illalla jo tanssittiin pubissa
Harrin säestyksellä.

Keskiviikkona
löytyikin
uusia lihaksia edellispäivän
Tiistaiksi Rauno ja Harri oli- lumikenkäilyn ansiosta. Tävat suunnitelleet lumikenkäi- nään oli tarkoitus kiertää Ai-

lakkavaara, mutta lähdimme
nousemaan väärästä kurusta
ja jyrkähköllä rinteellä upottavassa lumessa sopimattomilla välineillä eteneminen
kävi liian työlääksi. Joskus
on osattava myös kääntyä takaisin.
Tulomatka olikin sitten nautiskelua aurinkoisessa kelissä
koskemattomalla hangella
laskettelua, joka ei upottanut.
Alhaalla koivikossa nähtiin
niitä kaivattuja riekkojakin.
Torstaina kaappasin itsekkäästi Raunon oppaaksi uudelle yritykselle Ailakkavaaran kierrokselle. Eilisestä
viisastuneena kunnon kerros
pitovoidetta suksien pohjaan,
ja Ranekin oli tutkinut karttaa hieman tarkemmin. Loistavassa säässä lähdimme
matkaan tuntia aikaisemmin
kuin tavallisesti, koska odotettavissa ei ollut ihan kevyt
reissu. Kartoimme alkumatkalla kelkkaurabaanaa, sivussa on paljon mielekkääm-
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vaalta eikä tuulen virettäkään tuntunut. Vielä viimeiset silmäykset
Ruotsin ja Norjan suurtuntureihin,
ehkä vuoden päästä taas tavataan.
Tässä oli yhden hiihtelijän tarina
Kilpisjärven hiihtoviikolta. Neljän
tuulen tietä pitkin sieltä lähti vielä
29 erilaista tarinaa kohti Keski- ja
Etelä-Suomea. Toivottavasti ensikertalaisetkin ihastuivat ja palaavat
sinne vielä uudestaan.

Terttu Ruukki
Kitsiputous. Yleensä käydään
tuossa alemmalla putouksella.
Rane Ailakkavaaran kämpällä.
pi hiihdellä. Nyt oli GPS:n koordinaatit kohdallaan ja oikea reitti löytyi. Alku oli pitkää
nousua, kilometrit eivät jääneet mieleen.
Tunturissa hiihdetään aikaa, eikä kilometrejä.
Ylemmäksi noustessa maiseman muutos yllätti minut täysin avaralla näköalalla, aivan
vastakohta tunturimaisemiin täällä tottuneena. On varmaan kulkemisen arvoinen reitti
kesäkelilläkin. Eväät syötyämme tunturitupa
piti jättää ja suunnistaa Saanan kupeelle. Ensimmäiset vastaantulijat tapasimme vasta tuvalta lähdettyämme, pojat olivat tulossa Ailakka-järvelle pilkkimään ja tapaamamme
pariskunta oli kymmenen päivän vaellusmatkansa alkutaipaleella. Loppumatkassa ylämäet maksoivat velkansa ja pitkä jäämatka
alkoi Alakilpiseltä. Sopivasti saavuimme
ruokailemaan ja upea päivä tunturissa takana.
Myöhäisilta vierähtikin sitten hauskassa seurassa hotellin tanssi-illassa.
Viimeinen hiihtopäivä otettiin jo rennommin,
paitsi Markku, jonka hiihtolenkit loppua kohti vain pisenivät. Porukalla paistettiin makkarat Salmivaaran laavulla ja kevyttä hiihtelyä
lopuksi jäällä. Aurinko paistoi siniseltä tai-
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Lohihan se siinä.

Raili ja muikkuja riittävästi.

Lämmintä vettä Havajilla
Taas ajatukset siirtyvät menneisiin aikoihin ja niiden tapahtumiin ja tässä yksi niistä. Kirjoitukseni on eräältä
kalastuskamppailu-matkalta
ja siellä ja sen seurauksien
jälkeen.
Matka suuntautui Pelkosenniemen kautta, josta Martti
Kaakkurivaara tuli autoon
Railin ja minun seuraksi.
Anu ja Tanu tulivat omia
reittejään kohtaamispaikkaan
Näätämön tulliin. Tämä tulli
oli tuttu jo vuosien takaa.
Kun menimme Norjaan, niin
jätin sinne Nagan-revolverin
rajan ylityksen ajaksi. Tähän
Näätämön tulliin sisältyy jälkimuisteluita, jotka liittyvät

läheisesti Wirmain suku
-asioihin. Jätimme Näätämön,
matka jatkui kohti Kirkkoniemeä, jossa norjalaista kahvia
ja pulla kahviossa.
Kartta esiin ja suunnistus
kohti Grense Jakobselviä.
Matkalta löytyi hiekanottopaikka, jossa oli hiekkaa
pahojen kelien varalta. Sinne
ei ollut talvella kuin telaketjulumikelkka yhteys. Telttapaikka löytyi Martille ja
meille, Anu ja Tanu olivat kodassa ja asuntovaunussa. Oli
heinä-elokuun vaihde, viereisessä tunturin huipulla lunta
matkaa n. 0,5 km. MUTTA
paikassa oli louhittu mursketta ja paikalle oli jäänyt n 20 –

30 metrin kallioallas, joka oli
täynnä vettä ja veden lämpö
n. 30 astetta. Että sellainen ”
tappaus ” oli kuin Havaijilla,
mutta siellä ei ole lammen
veden lämpö kuin + 2 – 4 astetta. Anu sanoi minulle, kun
menin lampeen aamu- uinnille, ettei hänen värkkinsä
kestä niin kylmää vettä.
Kalastus alkoi ”porvari ” ongilla, rautuja ja harria tuli yli
omien tarpeiden, ei siellä ollut ketään muita kuin me.
Toisena päivänä alkoi tulla
taivaalta vettä, teltan päälle
muovit. Raililla ja minulla oli
alustat ja höyhenpussit.
Martti yksin pienessä harja-

teltassa ilman alustaa, mutta Neljäntenä päivänä Raili sahyvä makuupussi.
noi, että nyt loppui hänen
kärsimys Martin suhteen.
Vettä satoi jo toista päivää, Nyt kamppeet kasaan ja kohmutta kalaa tuli. Raili ja ti Kemijärveä, matkaa n. 600
Martti olivat kalassa, jossa km.
oli Suomen vanha raja ( Ve- Menimme suoraan Kemijärnäjän), vartiotornit veden toi- ven terveyskeskukseen.
sella puolella. Raili kuuli, Martti tutkimuksiin, me odokun Martti astui veden ääres- timme. Railin viereen tuli
sä olevan risun tai ???? vanhempi nainen ja kysyi
päälle. Raili kysyi Martilta, (mistä sinä olet pois). - Tumikä se oli. Martin heittokäsi lemme kalasta ja kotimme on
oli kiinni kyljessä aina heiton Tikkakoskella. Hän kertoi,
aikana. Kun kokoonnuimme että oli jostain kaukaa!!!! Oli
leirille, kysyin Martilta (Raili tuomassa miestään, joka oli
sanoi että jotain sattui ), mikä nukkunut ikuiseen uneen kose paukaus oli, ei vastausta tona edellisenä iltana. Ei olmuuta kuin kalastus jatkuu. lut puhelinta, lähin naapuri
Näin, että nyt ei ole kaikki yli 5 km päässä. Hän oli nukkunnossa, kun tulimme ka- kunut miehensä vieressä loplasta. Martti meni omaan pu yön.
telttaan, ei makuualustaa Sanoi Railille, että ei se ole
vaan alla pohjoisen kivirak- tehnyt minulle koskaan pakaa. Seuraavana päivänä kä- haa, ei se tee nytkään. Aavin hakemassa Kirkkonie- mulla naapurista sai puhelimestä Martille kunnon mella yhteyden poikaansa ja
makuualustan.
nyt he ovat täällä.
Kaikki näimme, että Martti ei Kiva huomio reissulta, kun
ole kunnossa, mutta ei valit- odotimme Marttia, niin tuli
tanut yhtään.
paljon ” naisia”, jotka olivat
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Raili pilkillä ja rautuja tulee.
kovasti kipeitä mutta odotussalissa oli suurin kysymys, saitko ”sairaslomaa” oli paras hillakausi vuosikausiin.
Martti ja pohjoisen ”immeiset” ei ole kovin ”hötkyiliviä”, Martin kädestä oli mennyt lihas poikki.
Kerroin toisesta Lapin korvessa tapahtuneesta tapauksesta, mutta joskus kerron
toisesta, kun aika tulee.

Kake

Kake pilkillä.

PS. Ttapahtui samalla paikalla Norjassa talvella.
Lunta riittävästi, kaunis aamu, pikku pakkanen ja meno
järvelle kesti 20 min, mutta
iltapäivällä tulo yli 2 h. Että
sellainen tappaus.
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Kiehisten Kieppi

Lapinkävijäyhdistys Kiehisillä on tunturimaja, jota voi varata yhdistyksen toimihenkilöiltä.
Kiehiskieppi on rakennettu
talkoovoimin 1993. Kieppi
sijaitsee Kittilän kunnassa,
Kittilän ja Äkäslompolon välisen tien eteläpuolella. Kesällä autolla pääsee metsäautotietä kolmen kilometrin
päähän Pyhäjärvelle, talvella
hiihdetään soita pitkin Tuli- hä- ja Kukasjärvistä saa kavuoripuiston parkkipaikalta. laa, ympäröiviltä soilta lakkoPyhätunturi ja Aakenustunturi ja ja metsistä muita marjoja.
ovat "kotikumpujamme", Py- Kukasjärven länsirannalla on

KIEPIN VARAUKSET

Kiehiskieppi on jäsenistön käyttöön tarkoitettu varaustupa. Kiehisiin kuulumattomat
henkilöt voivat käyttää sitä vain Kiehisten
jäsenen seurassa.
Majasta voi varata joko yksittäisen vuodepaikan tai useampia vuodepaikkoja käyttöönsä. Kiehiskieppiä ei kuitenkaan voi varata kokonaisuudessaan kuin jouluna.
Korvaussumma kadotetusta avaimesta on
100 euroa.
Varauksia hoitaa Jouko Lehtonen.
Käyttömaksut
Vuorokausimaksut, oikeus oleskeluun ja yö-

VÄLINEVUOKRAUS

Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrattavana jäsenistölle:
- 2 kpl Savotta Paljakka -ahkio. Vuokrahinta 1-3 vrk 3,50 e, viikko 8,50 e
- Vaellusteltat 2kpl Tena Master 3, 1 kpl
The Nort Face. Vuokrahinta 1-3 vrk 8,50 e,
viikko 12 e
- Retkikeitin Trangia perusmalli 3 kpl.

myös muiden retkeily-yhdistysten kämppiä. Lähin naapurimme on Helsingin Seudun
Lapinkävijät ry:n tupa.

pymiseen majassa
- aikuinen jäsen 5 euroa/hlö/vrk
- nuorisojäsenet alle 25 v ei maksua
- Ei-jäsenet, jäsenen seurassa, vuorokausimaksu 10 euroa/hlö/vrk
Saunamaksu sisältyy käyttömaksuun.
Kiehiskiepillä ei ole erityistä telttailumaksua.
Talkoissa ei peritä käyttömaksua.
Kukasjärven isäntänä toimii Jouko Lehtonen.
Häneen otetaan yhteyttä kaikista havaituista
puutteista.

Vuokrahinta 1-3 vrk 3,50 e, viikko 7 e
- Rinkkoja 2kpl Savotta 906 ss (miesten malli),
1 kpl Savotta 1200 ss (naisten malli, kapeampi)
ja 2 kpl Halti Hardrock. Vuokrahinta 1-3 vrk
3,50 e, viikko 8,50 e
- Vaellussuksia Karhu Kodiak (teräsreuna).
Vuokrahinta 1-3 vrk 3,50 e, viikko 8,50 e.
Vuokrausta hoitaa Hannu Pohjolainen.
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PUHEENJOHTAJA
Hannu Pohjolainen
Vatiantie 191, 41360 Valkola
puh. 050-355 5052
hannupohjolainen@luukku.com
VARAPUHEENJOHTAJA
Raija Tolvanen
Erkinkuja 1, 40250 Jyväskylä
040-7824515
raija.tolvanen@kolumbus.fi
SIHTEERI
Raimo Vuoristo
Metsäkatu 17, 44120 Äänekoski
040-7500020
raimo.vuoristo@gmail.com
TALOUDENHOITAJA
Airi Parantainenn
Pankkikuja 1, 44100 Äänekoski
040-5545875
airi.parantainen@pp2.inet.fi
MUUT HALLILTUKSEN JÄSENET
Tero Alhonniemi Jämsä
Esa Oksjärvi Jämsä
Kaarina Lamberg Jämsä
Ritva Rossi Jyväskylä
Riitta Mieskonen Suolahti
Heikki Hämäläinen Tikkakoski
Kirsti Lahtinen Äänekoski
Senja Hokkanen Äänekoski
Jouko Lehtonen Äänekoski

KIEHINEN-TIEDOTUSLEHTI
Numero 107 - 2/2017
Painopaikka: Grano, Jyväskylä
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HALLITUKSEN VARAJÄSENET
Hannele Vaarala Jyväskylä
Liisa Tolvanen Jyväskylä
Marja Rautiainen Äänekoski
JÄSENASIAT
Helka Nieminen
helka.nieminen@tilitoimistoparantainen.fi
MATKOJEN JÄRJESTÄJÄT
Hannu Pohjolainen, 050 3555052
Heikki Haimakainen, 044 5709055
Raija Toivanen, 040 7284515
Jouko Lehtonen, 040 5007456
Raimo Vuoristo, 040 7500020
KIEPIN VARAUKSET
Jouko Lehtonen, 040 5007456
VÄLINEVUOKRAUS
Hannu Pohjolainen, 050 3555052
Kiehisten tili:
Danske Bank FI83 8000 1401 2569 05
BIC: DABAFIHH
Huom: Kiehiskiepin vuokraa maksettaessa
uusi viitenumero: 52870. Käytä tätä jatkossa
aina, kun maksat Kiepin vuokran!
Verkkosivut: www.kiehiset.fi
Facebook-ryhmä:
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset ry

Lehden aineiston toimitus:
eija.varteva@gmail.com tai puheenjoh-tajalle, sihteerille tai hallituksen jäsenille.
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy elokuussa.
Aineisto viimeistään 4. elokuuta mennessä
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Ohjelmaa loppuvuodelle

Kevään kunnostustalkoot/
hauskanpitoa Kiehis-Kiepissä
viikolla 27, eli 3.–11.6.2017.
Aika on sama kuin entisellä perheleirillä.
Kuljemme paikalle omilla autoilla ja oman
aikataulun mukaisesti.
Ilmoittele lähdöstäsi sähköpostilla tai teksti-viestillä Hannulle tai Raimolle: hannupohjolainen@luukku.com, 050 3555052,
raimo.vuoristo@gmail.com, 040 7500020
Omatoimisia vaelluksia ja matkoja
Lappiin kesällä.

Ilmoita lähdöstäsi Hannulle tai Raimolle.
Matkan hinta muodostuu lähtijöiden lukumäärän mukaan.

Kihhaus Kiepissä
2.–6.8.2017.
jos lähtijöitä on tarpeeksi, niin lähdemme Syyskokous
tiistaina 7.11.2017
sinne linja-autolla.
Metsäranta Camping, Kuohu.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.
Ja yleinen kokous klo 18.30 .
Kaamosmatka
Äkäslompoloon
30.12.2017–6.1.2018.
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Aurinkohiihtoviikko
Kilpisjärvellä 21.-28.5.2018

