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2 PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

KIEHISTERVEISET
Kesäni on ollut kiireinen.
Kunnostustalkoisiinkaan en
mukaan ehtinyt päällekkäis-
ten menojen ja auto-ongel-
mien takia.
Saatiin kuitenkin tilitoimis-
tolle järkättyä pankin käyttö-
oikeusasiat kuntoon ja ehdit-
tiin viikolla 28 pyörähtä-
mään Kiepille. Laskettiin
laituri vesille ja leikattiin
heinikot poluilta ja teltta-
paikoilta odottamaan Ki-
hausta.
Kihaukseen hommasin täy-
den kaasupullon ja kuorike-
säkit, kun oli mahdollista
viedä ne sinne pakettiautolla,

josta kiitos Reekulle.
Kihausta edeltävänä sunnun-
taina helsinkiläisten mökki-
isäntä Uti soitti minulle ja
pyysi, voisinko sahata mök-
kien välistä kaatuneesta puus-
ta 4 metrisen pöllin halki uut-
ta penkkiä varten. Sen lupasin
tehdä, joten menimmenkin jo
päivää aikaisemmin sinne, et-
tei Kihaus häiriintyisi.

Jäätiin vielä päiväksi Kiepille
Kihauksen jälkeenkin keit-
tiön hellan kunnostukseen ja
kannettiin helsinkiläisten
penkkipöllit heidän mökkinsä
nurkalle odottamaan.

Kihauksesta juttua enemmän
lehdessä tuonnempana.

Syyskokous lähestyy ja sen
myötä uuden hallituksen va-
linta.
Itselläni onkin nyt mietittävä-
nä, että kannattaako minun
vielä asettua ehdolle puheen-
johtajaksi vai siirtyä sivuun ja
samalla jättää välinevuok-
rauksesta vastaaminenkin
muille.

Terveisin
Hannu Pohjolainen
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HEIPPA TAAS

SIHTEERIN TURINOITA

Kesä, jos niin voidaan kut-
sua, on jo lähes mennyt. Ke-
vät oli Lapissa pitkä ja kyl-
mä, toiset sanoivat, että nor-
maali entisiin aikoihin
verrattuna. Olemmeko tottu-
neet hyviin vuodenaikoihin
ja säihin?
Kesän alussa kävimme tal-
koissa ja silloin oli lunta pal-
jon Kiepin pihassa. Edellise-
nä vuonna oli samaan aikaan
26 lämmintä, joten eivät ole
vuodet veljeksiä.
Kiehiskihhaus vietettiin läm-
pimissä ja mukavissa mer-
keissä. Säiden haltijat suosi-
vat. Teimme kaksi retkeä ja
vietimme mukavaa yhdessä-
oloa. Hilloja ei nyt ollut ja
nekin vähät, jotka näimme,
olivat raakoja.
Siellä jutellessamme syntyjä
syviä Kiepin käytöstä ja
muustakin, lupasin hieman
valaista, miten siellä käyt-
täydytään, eli pienet sään-

koillaan, lukitse airot ja vene.
- Jos välineitä tai työkaluja
yms. rikkoutuu, ilmoita niistä
puheenjohtajalle tai sihteerille.
Kaasupullon tyhjentyessä sa-
moin. Kiepissä on useita vara-
pulloja kaasua.
- Kun menet Kieppiin, ota
mukaasi WC-paperia ja ta-
louspaperia, sillä se saattaa ol-
la loppunut.
- Tee sisälle polttopuut ja sy-
tykkeet valmiiksi seuraavaa
käyttäjää varten.
- Maksaessasi yöpymiset käy-
tä aina maksuviitettä, joka on
52870.
Näin toimiessasi kaikkien on
mukava palata uudelleen
Kieppiin ja nauttia siellä olos-
ta.

Muistakaahan tulla joukolla
syyskokoukseen valitsemaan
taas uusia toimihenkilöitä
vuodeksi eteenpäin.

Raimo Vuoristo

nöt. Nämä on myös kirjoitet-
tu uuteen vieraskirjaan.
- Laita nimesi vieraskirjaan
aina, kun käyt Kiepissä, sekä
aikaväli, milloin olet ollut
siellä
- Jätäthän Kiepin tilat siis-
timmäksi kuin ne olivat tul-
lessasi.
- Vie kaikki palamattomat
jätteesi pois sieltä, polta pa-
lavat roskat.
- Laita työkalut ja muut
käyttämäsi tavarat niille va-
ratuille paikoille.
- Saunalla pois lähtiessäsi
tyhjennä astiat ja säiliöt (kiu-
as) vedestä ja siivoa jälkesi.
Älä jätä shampoo-pulloja
saunalle.
- Alä jätä pilaantuvia elintar-
vikkeita Kieppiin.
- Sulje lähtiessäsi kaikki
ovet ja ikkunat, myös ulko-
rakennukset ja kaasupullo.
- Laita veneet paikoilleen ja
irroita tappi, jos se on pai-
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Lapinhulluusko saa yksin
ajamaan yötä myöten 800 ki-
lometriä Kiehis-Kieppiin tal-
kooviikolla. Kun vielä alku-
viikon koleiden ilmojen
jälkeen tuli Lehtosen Joukol-
ta tietoa säiden muututtua ke-
säkeleiksi, ja kotipuoleen lu-
vassa koleaa ja vesisadetta
useammaksi päiväksi, niin
keskiviikkona klo 21 .1 5 au-
ton nokka kohti pohjoista.
Nämä yölliset matka-ajot ei-
vät ole minulle ongelma,
vaan suorastaan nautin yö-
kyöpelinä näistä yöajoista.
Mikäs on ajellessa valoisassa
kesäyössä, liikenne rauhallis-
ta ja vastaantulevat etupäässä
rekkoja. On se uskomaton
tuo rekkaralli yöaikaan, Tor-
nion jälkeen se sitten tyystin
loppuu, tai oikeastaan jo Ke-
min.
Yksi ongelma tosin on, hir-
vet. Kotimatkalla ennen Jy-
väskylää hirvi loikki taas tien
yli melko läheltä, tämä oli jo
kolmas kerta näillä yöllisillä
matkoilla, päiväsaikaan näitä
ei ole sattunut.
Torstai aamuna klo kahdek-
san olin jääpeitteisen Pyhä-
järven parkkipaikalla.

Parkkipaikan laitamilla oli
vielä korkeat lumikasat au-
ringon hellittävinä. Polun al-
ku olikin paikoitellen lumen
peitossa, ja oli siksi hakuses-
sa. Matkalla tuli Lehtoset ja
Kaarina vastaan, olivat me-
nossa autolle lataamaan kän-
nyköitään. Rinkka selässä ja
polun märkiä kohtia kierrel-
len matkaan Kieppiin meni
tunnin verran.
Kiepin piha-alue oli jo lu-
mesta vapaa, mutta Kukas-
järvi vielä jääkahleissaan,
rannoilta jo sula.
Ensitöikseni etsin sopivan

Keväinen pyrähdys Kiehis-Kieppiin
telttapaikan ja leiri pystyyn.
Olen pyöräreissuillani useita
kymmeniä öitä yöpynyt yk-
sin teltassa, mutta aina lei-
rintäalueilla, siksi halusin
kokeilla näin maastossa yö-
pymistä ja voittaa pienen
pelkoni. Tein samantien uu-
den reissun autolle ja toin
vielä repullisen tavaraa. Ilta
vierähtikin toisten kiehisläis-
ten seurassa ja saunoessa.
Kovin kivikkoisen rannan
vuoksi en päässyt pulahta-
maan Kukasjärveen (uima-
tossutkin unohtuivat kotiin),
mutta naapulla tuli ruiskittua
senverran vettä päälleni, että
se pulahtamisesta kävi.
Perjantaina annoin oman pa-
nokseni talkoisiin, aloitta-
malla saunan pesun. Mirja ja
Kaarina olivatkin jo Kiepin
siivonneet talven jälj iltä ja
Jouko tyhjentänyt toiletit. Il-
ta kului leppoisasti saunoes-
sa ja laavulla makkaraa
paistellessa, ja tuli skipboa-
kin muutama peli pelattua.
Lauantaiaamuna Lehtoset ja
Kaarina olivat jo varhain
lähteneet kotimatkalle, mi-
nun vielä vedellessä sikeitä
teltassa. Aamulla Kukasjärvi
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lainehti vapaana ja minä ihan
yksin Kiepissä, luonnonäänet
seuranani. Aluksi tilanne tun-
tui oudolta, mutta totuttava-
han siihen oli. Siivosin vielä
saunan pukuhuoneen ja pik-
kuaskareissa se päivä muka-
vasti kului.
Sää oli mitä kesäisin, aurinko
paistoi siniseltä taivaalta, ai-
van tyyntä ja mittarissa 26
astetta, Jämsässä satoi vettä.
Olihan minulla toki seurana
matkakirjailija Matti Rämö,
hänen kirjoittamaa kirjaa
Polkupyörällä Jäämerelle
lueskelin mielenkiinnolla.
Täytyy miehelle nostaa hat-
tua monista pitkistä uskomat-
tomista pyöräreissuistaan
ympäri maailmaa.
Sunnuntaiaamu olikin jo sit-
ten hieman koleahko ja tuuli-
nen. Välillä näytti siltä, että
etelän saderintama saattaa yl-
tää tänne asti, joten pistin tel-
tan kaiken varalta jo pussiin.
Mielestäni olin jo voittanut
pienen pelkoni, ja päätin
nukkua seuraavat yöt sauna-
kammarissa. Päivää kohden
sää kuitenkin jälleen lämpeni
ja aurinko paistoi taas pilvet-
tömältä taivaalta. Iltapäivällä
patikoin tunnin verran Kota-
majalle menevää polkua,
mutta sitten piti kääntyä ta-
kaisin, kun se yksin patikointi
ei enää tuntunutkaan kivalta.
Syyksi pistin karhupelon.
Maanantaina vein jo osan ta-
varoistani autolle, kun tiistai-
na olisi kotiin lähtö. Parkki-
paikalta lähdin vielä
patikoimaan järvenrantaa
myötäilevää polkua Pyhäjär-
ven laavulle. Olen joskus yö-
pynyt Hiirolan Mirjan kanssa

kyseisellä laavulla, patikoi-
dessamme Leviltä Kotama-
jalle.
Kutsuvasti viittoili polku Aa-
kenustunturille, mutta sattu-
neesta syystä se jäi tällä ker-
taa valloittamatta. Olen sen
parikin kertaa patikoinut
päästä päähän, ja sanonkin
sitä Suomen pisimmäksi tun-
turiksi.
Tulomatkalla polulla tuli vas-
taan viisi mahorkalle tuoksu-
vaa kalamiestä, puhuttavaa
kieltä en tunnistanut, jostakin
entisen itäblokin maista oli-
vat kotoisin.
Illaksi tiesin Lissun ja Hes-
sun tulevan, joten pistin sau-
nan lämmityskuntoon.
Oli mahtavaa taas kokea va-
loisat yöt, käsittämätön hil-
jaisuus vain lintujen laulua
kuunnellen, Lapin kevään
eteneminen melkein kesäksi
näinkin lyhyellä ajalla, tulin
myös itseni kanssa kolme
päivää hyvin juttuun, joten
voin tulla toistekin ilman
seuraa.
Tiistaiaamuna klo10 lähdin
patikoimaan tällä erää vii-

meistä kertaa autolle. Muis-
telin, että edellisen kerran
olen yöpynyt Kiepissä tyttö-
porukassa 1997, kun olimme
vastaanottamassa Topia Ka-
lottivaelluksen päätösmatkal-
ta. Kieppikin oli niiltä ajoilta
saanut muutaman lisäneliön.
Tällä reissulla tulivat vanhat
hyvin palvelleet vaellusken-
käni tiensä päähän, uudet on
jo hankittu, saas nähdä vielä-
kö näille uusille löytyy käyt-
töä.
Kotimatkaa pitkittäen olin
kotona klo 01 :30, joten ajo-
matkalle tuli pituutta. Kes-
kiyön jälkeinen hämäryys yl-
lätti valoisten öiden jälkeen.
Kotipihalla kukkivat Kilpis-
järven kullerot, Onni-kissa
oli etuovella vastassa ja Topi
veti yläkerrassa sikeitä.
Kotiin viemiseksi olin luvan-
nut tuoda auringonpaisteen
Keski-Suomeen, ja pidin
myös lupaukseni. Näin jäi
taas yksi lapinviikko muisto-
jen arkkuun.

Terttu Ruukki
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PERHELEIRILLÄ
KESÄKUUN ALUSSA

Järvien jäitten lähtö ei näyt-
tänyt alkuviikosta kovin toi-
vekkaalta, mutta puolen vii-
kon maissa alkoivat
lämpötilat nousta kivuten 25
asteeseen. Lumet haihtuivat
ja sulivat, pelto tuli paljaak-
si.
Porot tulivat vasoineen syö-
mää sulalänteille ,ja loppu-
viikosta lumet hävisivät,
niitty rupesi viheriöimään ja
poroja tuli isoja määriä va-
soineen. Nyt se näytti perhe-
leiriltä.
Porojen käyttäytyminen oli
erilaista kuin vuosia sitten.
Nyt ne laiduntavat tuolla nii-
tyllä, aiemmin ne läksivät
kauhealla vauhdilla, kun jo-
ku tuli mökin kuistille.
Nyt voidaan tulla keittoka-
toksen kulmalle asti ja ottaa
rauhassa valokuvia. Joku
voi olla hiukan arempi, mut-
ta ei kuitenkaan mene kau-
aksi tokastaan.
Puolen viikon maissa kä-
vimme autolla lenkkeile-
mässä, että saatiin välillä lii-
kuntaa ja virtaa akkuihimme
ja itseemme.
Kun kulj imme oikein kes-
kittyen juttelemaan, meidät
säikäytti polunvarrella jäm-
säläinen Ruukin Terttu.
Olimme tietoisia hänen tu-
lostaan, mutta emme tien-
neet, minkä puun takaa hän
meidät säikäyttää. Me jat-
koimme parkkiin ja Terttu

Kokoonnuimme aamulla
varhain Linnuntielle Ääne-
koskelle. Jämsästä tuli Kaa-
rina Lamberg, Äänekoskelta
Mirja ja Jouko Lehtonen.
Olimme tietoisia siitä, että
Lapissakin kevät on myö-
hässä niinkuin muuallakin
Suomessa. Ajankohta sopi
meille kuitenkin parhaiten.
Tiet olivat sulat ainakin sillä
korkeudella, mutta muuten
talvi oli meitä siellä vastas-
sa. Emme voineet turvautua
veneisiin ja normaali kulku-
reitti parkkialueen ja Kuuk-
kelisillan välillä oli hylättä-
vä. Menimme sen osuuden
joen rantaa pitkin hyödyn-
täen vanhaa pitkostusreittiä.
Metsäosuuskin oli melkoisen
hankala. Oli suliakin kohtia
ja sitten taas nietosta. On-
neksi emme ottaneet aikaa
lähtiessämme parkista, siitä
olisi varmaan tullut ennätys.
Kotiudumme Kieppin ja
mietimme, kuinka ilta viete-

tään, Saunaa ei lämmitetty,
koska tutkimme vesitilannet-
ta, onko kaivo sulanut, mistä
saunavedet saadaan. Kaivo oli
sula ja saunavedet oli otettava
purosta. Paikat saatiin läm-
pöiseksi ja tulokahvit keitet-
tyä. Totesimme Kiepin ympä-
ristön aika talvisen
näköiseksi.
Aamuaskareitten jälkeen hei-
timme rinkat selkäämme ja
läksimme parkkialuetta kohti
noutaaksemme loput tarvik-
keemme. Seurailimme edel-
lispäivän jälkiämme ja tote-
simme, ettei yön aikana
sulaminen ollut edistynyt yh-
tään, lämpötila oli ollut plus 4
astetta. Paistoimme kodassa
makkarat ja toimme rinkoissa
lisää tarvikkeita Kieppiin.
Kelit olivat alkuviikosta kyl-
miä, yöllä 3 tai 4 astetta kui-
tenkin lämpöisen puolelle
nousten päivällä hiukan päälle
10 asteen. Välillä ripautti sa-
dekuuron, joka sulatti lumia.

Luminen Kiepin pihamaa ja
jäinen Kukasjärvi odottivat
perheleiriläisiä.
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Tuuli painoi ne kovaksi ja ne
olivat jäätyneet rantaan kiin-
ni. Särin ne ja kun tuuli pai-
noi vastarannalta, koko jär-
jestelmä lähti pikkuhiljaa
liikkeelle. Äkkiä pois, ettei
jää sinne väliin ja sitten
omalle rannalle. Koko jää lii-

Kieppiin.
Nyt menimme Kuukelisillalta
normaalireittiä melkein park-
kialueelle saakka, loppumat-
ka venelossin kautta Laavul-
le. Paistoimme makkarat,
nyt laavulla ja auringossa.
Sitten kohti Kukasjärveä.
Taas Terttu säikäytti meidät.
Hän tuli hakemaan autoltaan
jotain. Vieläkään kumpikaan
järvistä ei ole luovuttamassa
jääpeitettään, ei auta muuta
kuin kenkää toisen eteen.
Perjantaina iltapäivällä läksin
veneen kanssa tutkimaan jär-
ven meidän puolista rantaa,
pääsiskö sieltä veneellä jär-
ven toiselle puolelle.
Melkein pääsin rovanieme-
läisten mökkiin saakka, siinä
tuli este. Venepaikkojen luota
tuli lumikelkkojen kovaksi
jäätyneet jäljet rantaan asti.

kahti ja mureni siihen.
Lauantaiaamuna voitiin viedä
veneellä tarvikkeemme Ku-
kasjärven päähän ja lähteä
kotia kohti.

Teksti Jouko Lehtonenn
Kuvat Mirja Lehtonen

Perheleirin aktiivisia osallistujia.
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Saavuimme Kieppiin keski-
viikkona 2. päivä elokuuta.
Ajokeli oli hyvä ja matka
joutui nopeasti. Lähellä Kitti-
lää satoi hieman. Kittilässä oli
pakolliset kaupassa käynnit ja
tietysti haimme Kourin Pe-
kalta muutaman kilo poroa.
Kiepissä oli jo Hannu ja Hes-
su, jotka olivat tulleet päivää
aiemmin. He olivat vastassa
Pyhäjärven parkkipaikalla.
Ruoka ja muut tarvikkeet
saimme kätevästi veneellä
Kieppiin. Illalla olikin taas

Kihhaus Kiepissä
sauna jo valmiina, joten löy-
lyt olivat paikallaan.
Torstai 3.8
Aamu oli hieman sumuinen,
mutta päivän mittaan alkoi
aurinko paistelemaan ja päi-
västä tuli oikein hieno. Nyt
oli vuorossa poronkäristys-
päivä. Raimo hääräsi keittiös-
sä koko aamupäivän ja hy-
väähän siitä tuli. Osa
porukasta kävi suolla etsi-
mässä lakkoja, mutta saalis
oli melko masentava, vain
kaksi lakkaa, Kaikki ne, joita

näkyi, olivat vielä raakoja.
Vietimme päivää nautiskellen
auringosta ja löhöillen. Ka-
lastusporukka sai sentään
haukia, että voimme savustaa
perjantaina. Ilta päättyi mak-
karanpaistoon nuotiolla.
Perjantai 4.8
Aamu oli hieman utuinen. Il-
ma oli mukavan lammin, ei-
kä sadetta olut. Päivän ohjel-
massa oli pieni retki
Pyhätunturille. Lähdimme
matkaan jo hyvissa ajoin aa-
mulla ja sää oli mainio.

Vasemmalla Kiepin toinen kesäasukas. Yllä
juttutuokio saunan terassilla.

Aakenus illalla.
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Matkaa oli postipolkua pit-
kin sellaiset yli 5 km, ja lä-
hes koko matka sinne oli
ylämäkeä. Löysimme ihanan
lompolon Pyhätunturin lael-
ta ja siellä sitten keitimme
oikeat nokipannukahvit ja
paistelimme makkaraa. Mu-
kana oli repuissa polttopuut,
jottei kuluteta liiaksi kansal-
lispuiston luontoa. Nautim-
me olostamme ja hiljaisesta
paikasta. Paluumatkalle läh-
dimme samaa reittiä kuin
sinne menimme, sillä Pyhä-
tunturissa on syviä kuruja,
jos valitsee huonon reitin.
Retkipäivä oli oikein onnis-
tunut, sillä ei ollut reitillä lii-
an kuuma, eikä satanut. Il-
lalla taas kalaan. Vain yksi
hauki saaliiksi ja sekin otti
ensimmäisellä heitolla ja sit-
ten paistamaan lättyjä. Illalla
oli perinteiset lettukestit.
Raino oli lettupannun var-
ressa kiinni ja kaikki saivat
lettunsa haluamallaan taval-
la. Ja jälkiruuaksi oli lieki-
tettyjä banaaneja.
Lauantai 5.8

Aamu jälleen hieman utui-
nen. Porot ja korpit suoritti-
vat aamuherätyksen kuuden
aikoihin. Kesäkeittiössä on
puuronkeittäjät tekemässä aa-
mupuuroa jo hyvissä ajoin.
Nyt oli vuorossa retki Pyhä-
järven autiomajalle. Säät oli-
vat jälleen retkellämme erit-
täin hienot. Matkaa on tuvalle
5 km Kiepiltä. Illalla sitten
satoi, melko paljon vielä.
Saunomistahan se ei haitan-
nut. Illalla oliḱin sitten vakio-
porukka pelaamassa taas
skippoa ja peli kesti kauan.
Iltanuotiokin oli taas tavan
mukaan ja mukavaa oli ja
makkarat paistuivat.
Sunnuntai 6 .8

Yö oli melko kostea sateen
kastelemassa teltassa. Osa
kihhauslaisista lähti kotiin-
päin ja kuusi urhoollista jäi
vielä Kieppiin. Teimme pie-
niä kunnostushommia, mm..
liesi kunnostettiin kannesta ja
kaivo pestiin pitkästä aikaa.
Naulasimme pihapitkospui-
den päälle liukuesteitä. Teltat
kuivatettiin, samoin kaikki
makuupussit ja muut paikat.
Keli olikin taas erittäin hyvä.
Maanantai 17.8.
Sitten oliki kotiinlähtö vuo-
rossa. Jälleen hyvän sään ai-
kana.

Raimo Vuoristo

Kukkia polun varrella.

Ryhmäkuva kesäkeittiön vieressä.

Pyhätunturin pieni nimetön lompolo. Kahvinkeitossa
Hannu.
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Lapinkävijäyhdistys Kiehisil-
lä on tunturimaja, jota voi va-
rata yhdistyksen toimihenki-
löiltä.
Kiehiskieppi on rakennettu
talkoovoimin 1993. Kieppi
sijaitsee Kittilän kunnassa,
Kittilän ja Äkäslompolon vä-
lisen tien eteläpuolella. Ke-
sällä autolla pääsee metsäau-
totietä kolmen kilometrin
päähän Pyhäjärvelle, talvella
hiihdetään soita pitkin Tuli-
vuoripuiston parkkipaikalta.
Pyhätunturi ja Aakenustunturi
ovat "kotikumpujamme", Py-

Kiehisten Kieppi

hä- ja Kukasjärvistä saa ka-
laa, ympäröiviltä soilta lakko-
ja ja metsistä muita marjoja.
Kukasjärven länsirannalla on

VÄLINEVUOKRAUS

Kiehisillä on seuraavia varusteita vuokrat-
tavana jäsenistölle:
- 2 kpl Savotta Paljakka -ahkio. Vuokrahin-
ta 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.

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, 050 3555052.

KIEPIN VARAUKSET

Kiehiskieppi on jäsenistön käyttöön tarkoi-
tettu varaustupa. Kiehisiin kuulumattomat
henkilöt voivat käyttää sitä vain Kiehisten
jäsenen seurassa.
Majasta voi varata joko yksittäisen vuode-
paikan tai useampia vuodepaikkoja käyt-
töönsä. Kiehiskieppiä ei kuitenkaan voi va-
rata kokonaisuudessaan kuin jouluna.
Korvaussumma kadotetusta avaimesta on
100 euroa.

Varauksia hoitaa
Jouko Lehtonen, 040 5007456.

myös muiden retkeily-yhdis-
tysten kämppiä. Lähin naapu-
rimme on Helsingin Seudun
Lapinkävijät ry:n tupa.

Käyttömaksut
Vuorokausimaksut, oikeus oleskeluun ja yö-
pymiseen majassa
- aikuinen jäsen 5 euroa/hlö/vrk
- nuorisojäsenet alle 25 v ei maksua
- Ei-jäsenet, jäsenen seurassa, vuorokausi-
maksu 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.
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PUHEENJOHTAJA
Hannu Pohjolainen
Vatiantie 191 , 41 360 Valkola
puh. 050 3555052
hannupohjolainen@luukku.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Raija Tolvanen
Erkinkuja 1 , 40250 Jyväskylä
040 7284515
raija.tolvanen@kolumbus.fi

SIHTEERI
Raimo Vuoristo
Metsäkatu 17, 44120 Äänekoski
040 7500020
raimo.vuoristo@gmail.com

TALOUDENHOITAJA
Airi Parantainenn
Torikatu, 44100 Äänekoski
040 5545875
airi.parantainen@pp2.inet.fi

MUUT HALLILTUKSEN JÄSENET
Esa Oksjärvi Jämsä
Pirjo Hytönen, Jyväskylä
Kaarina Lamberg Jämsä
Ritva Rossi Jyväskylä
Riitta Mieskonen Suolahti
Juhani Puranen, Viitasaari
Heikki Hämäläinen Tikkakoski
Tuula Alhonniemi, Jämsä
Jouko Lehtonen Äänekoski

KIEHISTEN HALLITUS 201 7-201 8

HALLITUKSEN VARAJÄSENET
Erkki Leppänen, Äänekoski
Marja Rautiainen Äänekoski

JÄSENASIAT
Marika Harjaluoma, 050 5734148
marika.harjaluoma@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

KIEHINEN-TIEDOTUSLEHTI

Numero 108 - 3/2017

Painopaikka: Grano, Jyväskylä

Lehden aineiston toimitus:
eija.varteva@gmail.com tai puheenjohtajalle,
sihteerille tai hallituksen jäsenille.
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy joulukuussa. Ai-
neisto viimeistään 15.11. mennessä
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Aurinkohiihtoviikko Kilpisjärvellä 21 .-28.4.2018

Kaamosmatka
Äkäslompoloon
30.1 2.2017–6.1 .2018.
Kysy Hannulta
peruutuspaikkoja!

OHJELMAA
LOPPUVUODELLE

Sääntömääräinen
Syyskokous

tiistaina 7.11 .2017
Metsäranta Camping, Kuohu.

Hallitus kokoontuu klo 17.00
ja yleinen kokous klo 18.00.

Tervetuloa kaikki!

Lähtö huhtikuussa lauantaina
21 .4 ja paluu lauantaina
28.4.2018.
Majoittumme: Majatalo Hal-
tinmaa Ky. Majoitus mökeis-
sä, liinavaatteet, loppusiivous,
aamupalat ja runsas buffepäi-
vällinen. Retkieväs-sämpylä
itse täytettynä aamupalapöy-
dästä. Eli majoitumme 40m2
parimökinpuolikkaisiin, joissa
2 mh, olohuone, jossa tv, rau-
tatakka, vuodesohva, mini-
keittiö sekä omat saunat suih-
kut ja wc.

Nyt jälleen keväällä 2018
"aurinkohiihtämään" Kilpis-
järvelle. (Huom. nyt viikolla
17, eli huhtikuussa)
Olimme nauttimassa kevään
hiihdoista Kilpisjärvellä ja
toivoimme matkata sinne uu-
delleen ensi keväänä. Nyt
siihen on taas mahdollisuus.
Toivottavasti on tarpeeksi
lähtijöitä (nyt on jo 12), ettei
tarvitse perua matkaa.
Olen saanut varattua Kilpis-
järveltä Haltinmaalta n. 30
paikkaa.

Linja-autokuljetus Jämsä-Kil-
pisjärvi-Jämsä
Hinta olisi tosi edullinen:
- jos lähtijöitä 20, hinta oli-
si 600, jäsenalennus 20€
- jos lähtijöitä 30, hinta oli-
si 545€, jäsenalennus 20€
Lisätietoja Kilpisjärvestä saat
http://www.kilpisjarvi.org/
Imoittaudu mahdollisimman
pian ja varmista osallistumi-
sesi: Raimo Vuoristo 040-
7500020 tai mieluusti sähkö-
postilla raimo.vuoristo@
gmail.com




