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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Ukko Luoston ruskaa

KIEHISTERVEISET
Kesä meni menojaan, joka
oli vähäpoutainen eikä mikään päässyt siis ravistumaan. Ruskaretkellä käytiin
vaihteeksi Luoston puolella,
jossa meille osui kuulemma
melkein syksyn paras viikko
kelien suhteen. Ei sadellut
paljoa eikä ollut liian kuuma,
jotta jaksoi patikoida
ihan mukavia 5-21 km päivälenkkejä. Mahtavista maisemista ja ennen kaikkea hyvistä ruskaväreistä päästiin
nauttimaan Ukko Luostolla.
Pyhällä käytiin katsomassa
Pyhän kasteen lampi ja pu-

tous, sekä karhun juomalampi. Reissu heitettiin toisten
mukana bussikyydillä, missä
oli muutama kiehinen mukana niin ei tarvinnut aina
omalla autolla mennä ja tulla. Reissu oli kaiken puolin
hyvä ja onnistunut.

olivat remontissa, joten päätimme jättää reissun väliin.

Markus ja Uti kiittivät penkkipöllin sahuusta ja toivan
bensapönikän vaivan näöstä,
mistä kiitos heille. Nyt jäädään Kiepin suhteen
odottamaan kunnon talvikeRuskaretken jälkeen oli tar- lejä, että pääseen polttopuukoistus lähteä käymään vielä touhuihin ja hiihtelemään.
Kiepillä metsällä ja katsomassa paikkoja mitkä Rami Tällä hetkellä on tapetilla olja Reeku olivat laittaneet
lut Kaamoshiihdon matkan
kuntoon. Mutta he kerkesi- sorvaaminen, joka alkaa olla
vätkin ilmoittaa, että Pyhä- jo hyvällä mallilla ja porukka
järventie ja Vasalammen silta kasassa. Eskolta

Kokouskuulumisia

Pyhänkasteen lampi ja putous
on mökit varattuna, joten jokaisella on sänky johon kallistua
hiihtopäivän päätteeksi. Tarja ja
Esko toivottivat kaikki tervetulleeksi
heidän hoivaansa. Enää ei olekaan kuin aikataulut ja reitti setvittävänä.
Syyskokous oli Metsärannassa,
jossa Rami toi esille uudet matkustusehdot, jotka ovat myöhemmin tulossa käyttöön. Tästä johtuen jatkossa
matkoilla mukana olevien pitää
olla jäseniä, tästä lisää tuonnempana. Ensi vuoden hallitus valittiin jatkamaan vanhalta pohjalta,
josta
minun osaltani kiitos luottamuksesta.
Hyvää talven odotusta ystävät.
Toivotaan, että tulee kunnon talvi.
Terveisin
Hannu Pohjolainen
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Syyskokous pidettiin Metsäranta Campingin tiloissa
Kuohulla. Meitä oli mukana kaikkiaan19 Kiehistä.
Vuosikokous sujuin perinteisesti hyvin ja päätökset
syntyivät nopeasti.Hannu Pohjolainen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi, samoin hallitus jatkaa entisellä
kokoonpanolla. Jouko Lehtonen jatkaa myös Kukasjärven Kiehiskiepin isännän hahmossa. Hän vastaa edelleen Kiepin vuokrausasioista.
Päätimme myös uudistaa avaimet Kieppiin ja saunaan.
Uudet avaimet tulevat tulevat käyttöön ensi kevään kuluessa.
Hallitus vuodelle 2018
Puheenjohtaja Hannu Pohjolainen (3)
Varapuheenjohtaja Raija Tolvanen (3)
Hallituksen jäsenet
Taloudenhoitaja. Airi Parantainen, Äänekoski
Sihteeri Raimo Vuoristo, Äänekoski (2)
Ritva Rossi, Jyväskylä (1)
Kaarina Lamberg Jämsä (1)
Heikki Hämäläinen, Tikkakoski (1)
Jouko Lehtonen, Äänekoski (1)
Esa Oksjärvi, Jämsä (2)
Pirjo Hytönen Jyväskylä (2)
Riitta Mieskonen Suolahti (2)
Juhani Puranen Viitasaari (3)
Tuula Alhonniemi Jämsä (3)
Varajäsenet
Erkki Leppänen, Äänekoski
Marja Rautiainen, Äänekoski
Kaudet: (1)= ensimmäinen (2)= toinen (3) kausi, eli
erovuoroiset

Sääntömääräinen
Kevätkokous
tiistaina 7.11.2017
Metsäranta Camping, Kuohu.
Hallitus kokoontuu klo 17.00
ja yleinen kokous klo 18.00.
Tervetuloa kaikki!
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SIHTEERIN TURINOITA

Heippa taas

Paljon on vettä satanut sitten
edellisestä kerrasta. Kesä ja
syksy on mennyt odotellessa
parempia kelejä. Ei vaineskaan. On ollut paljon mukavaa puuhaa, Kiepissä on vierailtu kahdesti ja ulkoiltua on
tullut paljonkin.
Olen myös suunnitellut uutta
pitkää matkaa ja se on suunnitteilla jälleen Kiinaan. Matka olisi samanlainen kuin
mitä tehtiin vuonna 2012,
mutta nyt olisi toiveita päästä
käymään siellä Mt Everestin
perusleirissä.
Pyydänkin kommentteja ja
alustavia ilmoittautumisia
mahdollisimman pian, jotta
matkaa voisi aloittaa järjestämään.
Alustavat lentoliput pitäisi
varata jo toukokuussa 2018.
Matkan voi toteuttaa jo 10-12
henkilöllä. Matkan ajankohta
olisi keväällä, touko-kesäkuussa 2019.
Matkasta voi lukea tarkemmin www.kiehiset.fi sivulla.
Sieltä voit ladata tarkemman
ohjelman.
KIEPISTÄ JA MATKOISTA
Syksyllä kävimme Reekun
kanssa Kiepissä laittelemassa
paikkoja talvikuntoon. Paikat
olivat siistit ja kaikki päällisin puolin hyvässä kunnossa.
Kuitenkin kaappeja tarkastellessa löysimme muutaman
säilyketölkin ja lasisen 1.5 litan kurkkupurkin ja kurkkupikkelssipurkin. Näitä ei saa

jättää Kieppiin, sillä talvella
lasipurkit jäätyessään menevät rikki. Ilmojen lämmetessä liemet sitten tahrivat paikat. Peltiset säilykepurkit
eivät myöskään pidä pakkasesta.
Vuodenvaihteen matkalle on
hyvin lähtijöitä. Tällä kertaa
lähtijöitä on jopa liikaakin,
sillä kaikki eivät mahtuneet
mukaan. Tämä on hyvä juttu
ja antaa jatkuvuutta kyseisen
matkan järjestämiseen ensi
vuodeksikin.
Kilpisjärven matkalle tarvitaan pikaisesti lisää lähtijöitä, sillä nyt on vasta 16 ilmoittautunutta
matkalle.
matka pitää varmistaa tammikuun aikana Haltinmajaan, lähdemmekö sinne.
Pienellä porukalla tulee kyydin osuus suhteettoman suureksi, joten ilmoittautukaa
pikaisesti.

maksetttua matkan hintaa,
vaikka peruutus tulisi sairastumisen tai muun vakavan
syyn vuoksi.
Matkavakuutuksen tarpeellisuus tulee korostumaan merkittävästi.
Tämä vaikuttaa sen verran
meidän matkoihin, että kaikkien matkalle osallistuvien
oltava kerhon jäseniä, josmatka kestää yli 24 tuntia. Kaikesta siitä mitä se tuo lisää, ei
vielä ole tarkkaa tietoa. Aika
näyttää myöhemmin, mitä se
sisältää muuta.
MATKOISTA LISÄÄ
Olisiko kellään kiinnostusta
lähteä esimerkiksi muutaman
päivän kierrokselle esimerkiksi Viroon. Voisimme tehdä
kiertomatkan tutustumalla Viron kartanoihin tai vaikkapa
jatkaa sitten matkaa Liettuaan.
Jos kiinnostusta löytyy, niin
alan suunnittelemaan sellaista. Ilmoitelkaa minulle, millaista matkaa ja kuinka pitkää. Myös Lofootit olisi
mahdollinen paikka syksyllä.
Näitä voidaan järjestää nopeastikin. Matkojen hinnat
Viroon olisivat 300-400 euron paikkeilla. Lofootit siinä
600-700 euroa.

Sitten on uutta matkustusohjetta tulossa tuolta Brysselistä. Tulossa on uusi säädös
matkojen järjestämisestä. Pakettimatkadirektiiviin pohjaava lainsäädäntö tulee olla
säädettynä 1.1.2018 mennessä ja olla käytössä kaikissa
EU-jäsenmaissa heinäkuun
alussa 2018.
uudessa lakialoitteessa ko- Näkemisiin ja Hyvää ja Raurostuu matkavakuutuksen ot- hallista Joulua kaikille.
taminen jo heti matkaa varatessa. Uudessa esityksessä
matkanjärjestäjän ei välttäRaimo Vuoristo
mättä tarvitse palauttaa jo raimo. vuoristo@gmail. com
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Vuoden 201 8 matkoja ja toimintaa

Tammi - toukokuu

- Kuutamohiihto 16.2. Äänekosken liikuntapuistossa
- Talventaittajaiset MS Viking Mariella 5.7.2.
- Kevätkokous ti. 10.4. Jyväskylän Leirintäalue Metsäranta.
- Puunvientitalkoot Kukasjärvellä 22.-29.3.
Sisämajoitukseen mahtuu 8-12 henkilöä.
Kuljetus omilla autoilla.
- Aurinkohiihto Kilpisjärvellä 21.-28.4.
Kesä-, heinä- ja elokuu
- Riihimäen kansainväliset Erämessut 6.10.6.
- Kesäkuun ensimmäisellä viikolla, vk.
24,Kesän avaustalkoot Kiehiskiepissä.

Talventaittajaiset

Perinteinen Talventaittajaisristeily jälleen
kerran.Aika on maanantai 5.2.-keskiviikko
7.2.2018. Lähdemme Äänekoskelta 5.2. noin
klo 10, aika tarkentuu ilmoittautuessa.
Laiva saapuu Helsinkiin keskiviikkona 7..2
klo 10.10, ja kotimatka alkaa.
Olemme varanneet 6 kpl A-luokan hyttejä.
Hinta on: A4 hytti on 65€/henk. ja A2hytti
on 75€/henk. Muita lisähintoja jos haluaa,

Sisämajoitukseen mahtuu 8-12 henkilöä ja
telttamajoitukseen rajattomasti porukkaa
- Puuntekotalkoot Kiepissä kesällä
- Omatoimisia vaelluksia ja matkoja Lappiin.
- Kihaus Kiepissä. Elokuu viikko 31, ke 1.su 5.8. Sisämajoitukseen mahtuu 8-12 henkilöä ja telttamajoitukseen rajattomasti porukkaa. Jos saamme varattua HSL:n mökin, niin
sisämajoitusta on silloin 15 henkilölle lisää.

Syys-, loka-, marras- ja joulukuu

- Ruskavaellukset viikolla 37 ja 38, paikat
avoimet.
- Syyskokous loka-marraskuussa
- Kaamosmatka Äkäslompoloon vuodenvaihteessa. 29.12.18-5.1.19

(varattava etukäteen, että edullisempi hinta)
Päivällinen bufee-ravintolassa 35€/hlö, meriaamiainen 11€/hlö, erikoisaamiainen 17€/hlö
Tiistain lisämaksulliset retket:
Alfred Nobelin jalanjäljillä 15€/hlö
Ostosretki Mall of Scandinaviaan 3€/hlö
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian:
Jouko Lehtonen 040-5007456

Puuseen käyttöohje
AVAA KANSI
ISTU REIJÄLLE
PISSAA, KAKKAA TAI
TEE MOLEMPIA
LISÄÄ KAKAN SEURAKSI RIPAUS KUIVIKETTA
SULJE KANSI.
JOS ULOSTEITTESI SEASSA ON MUOVIA, LASIA, TYHJIÄ HERNEKEITTOPURKKEJA TAI

MUUTA ASIAAN KUULUMATONTA, OTA KIIREESTI YHTEYS LÄÄKÄRIIN ! Tämä humoristinen puuseen
käyttöohje on pongattu erään
Isojärven Kansallispuiston
TERVEISIN
puuseen seinältä.
METSÄHALLITUS
Sopii jatkoksi edellisessä
olleisiin
P.S. REIPAS RETKEILIJÄ Kiehis-lehdessä
KANTAA
ROSKANSA Kiepin käyttöohjeisiin.
POIS METSÄSTÄ.
Terttu Ruukki
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Alustava matkaohjelma
Kiinan kiertomatkalle
Päivä 6 Lhasan päivä
21 päivää Shanghai – Lhasa Mt Everest perusleiri - X’ian
- Peking Päivä 1 Lento Kiinaan AY087 Helsinki 17:10Shanghai 7:10. Majoitumme
hotelliin. Iltapäivällä lähdemme tutustumaan kaupungin
nähtävyyksiin.
Päivä 2 Shanghain nähtävyyksiä, Pudong, YuYuan
garden, kävelykatu yms. Kuljemme metrolla
Päivä 3 Shanghain nähtävyyksiä, Ihmettelyä Shanghaissa. Linja-auto vie meidät
illalla rautatieasemalle ja Tiibetin seikkailu alkaa.
Päivä 4 matka kohti Tiibetiä.
Matka junassa jatkuu koko
päivän. Maisema vaihtuu
lämpöisestä Shanghaista autiomaan kylmyyteen. Käymme 5000 m:n korkeudessa.
Päivä 5 matka kohti Tiibetiä
ja Lhasaa päättyy. Saavumme
illansuussa Lhasaan ja
opaamme on meitä bussilla
vastassa. Saamme valkoiset
pyhät kaulahuivit oppaaltamme ja tervetulontoivotukset
Tiibettiin.

Potalan palatsi, Jokhangin
luostari yms.
Päivä 7 Lhasa- Namco-Lhasa
Lähdemme Namco-järvelle
koko päivän retkelle.
Päivä 8 Lhasa-YamdroktsoGyangze-Shigaze.Lähtö Yamdroktosta on yhtä upea kuin
sinne saapuu, sillä meidän on
ylitettävä 5045m satula Karola.
Päivä 9 Shigaze- Lhatse-Old
Tingri. Aamiaisen jälkeen siirymme Old Tingriin Lhatsen
kautta. Matkalla on upeita
maisemia.
Päivä 10 Rongpu luostariEverest Base Camp. Tutustumme kävellen pitkin tieltä
vanhasta Tingri-Rongphun
luostarista ja lähdemme yrittämään vaeltamista lähelle
Mt.Everest perusleiriä noin 8
km ja nautimme henkeä salpaavista maisemista matkan
varrella.
Päivä 11 Everest Base Camp
–Shigaze. Aamiaisen jälkeen
lähdemme bussilla takaisin
Shigazeen.
Päivä 12 Shigaze-Lhasa. Tä-

nään menemme takaisin Lhasaan ja saamme vapaa-illan.
Päivä 15,Aamulla lento X’ianiin ja taas bussilla hotelliin.
Päivä 16, X’ian. Lähdemme
kohti terrakotta armeijan päämajaa. Tämä on Unescon
maailmanperintölistalla oleva
nähtävyys.
Päivä 17, Lento X’ian Peking
Yövymme Jianguo hotellissa
lähellä Tianmen-aukiota.
Päivä 18, Peking. Vierailu
Kiinan muurilla Menemme
bussilla ja oppaanamme on
Vesa Niskanen Pekingistä.
(Tämän matkan bussi ei kuulu
matkan hintaan.)
Päivä 19, Peking. Vierailu
Kielletyssä kaupungissa ja
Tianmen-aukiolla Kielletyssä
kaupungissa voi vuorata nauhurin, jossa on suomenkielinen opastus paikoista. Iltapäivällä. Taivaallinen temppeli,
jos jää aikaa
Päivä 20, Pekingin nähtävyyksiä, kesäpalatsi tms.
Päivä 21, lento kotiin Suomeen AY086 R Peking 10:55
-Helsinki 14:15

Muuta matkaan liittyvää.
Tarvitaan passi, joka on voimassa puoli vuotta matkan
päättymisen jälkeen.
Viisumi Kiinaan. Viisumianomuksessa pitää olla lentolippu, hotellivaraus ja voimassa
oleva matkavakuutus (matkatoimisto hankkii).
Käytämme Pohjolan Matka
Oy:tä Suomen matkatoimistona. Matkatoimistomme Kiinassa (Tiibet Travel) hankkii
tarvittavat matkustus yms. luvat Tiibetin vierailua varten.
Siihen tarvitsen kaikkien passeista ja viisumeista kopiot,
jotka lähetetään matkatoimistolle.
Kuljemme suurkaupungeissa
taksilla tai metrolla. (edullinen matkustusmuoto), sekä
tietysti kävellen.

Koko matkan hinta tulee olemaan 3600-4100€:n paikkeilla, riippuen lähtijöiden määrästä. Tämä voi vaihdella
RMB:n valuuttakurssin mukaisesti, (nyt 7.9.2017, 1€ =
7.79 RMB).
Minulta voi kysyä matkasta ja
ilmoittautua alustavasti. Kun
olen saanut tarvittavan määrän alustavia ilmoituksia, niin
aloitan järjestelemään matkaa.
Illalliset ja muu kuin aamupala ei sisälly Kiinan kierrokseen. Lentomatkat ja kuljetukset lentokentältä hotelliin ja
takaisin sisältyy matkan hintaan. Tiibetin matkaan sisältyy 1. Ulkomaalaisen matkustuslupa Tiibetiin 2. Kaikki
lentomatkat jotka sisältää
polttoainelisämaksuja (myös
Manner-Kiinassa) 3. Hyväta-
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soiset hotellit oman kylpyammeen tai suihkun kanssa. 4.
Kuljetukset bussilla Lhasan
lähialueella ja mahdollisesti
maastoautot Everestin alueella (myös lentokentältä hotelliin ja takaisin Manner-Kiinassa) 5. Ammattilaisia
paikallisia oppaita, (puhuvat
hyvää englantia) 6. Ohjelmassa mainittujen nähtävyyksien
sisäänpääsymaksut. 7. Maukas Tiibetiläinen ruoka (löytyy myös länsimaista) .
Lapinkävijäyhdistys Kiehiset
r.y. Raimo Vuoristo 040
7500020
raimo.vuoristo@gmail.fi
Lisää Kiehisten nettisivuilta.
http://www.kiehiset.fi/toiminta.htm /Alustava ohjelma Kiinanmatkasta

OHJELMAA VUODELLE 201 8
Aurinkohiihtoviikko Kilpisjärvellä 21.-28.4.2018
Nyt jälleen keväällä 2018
"aurinkohiihtämään" Kilpisjärvelle. (Huom. nyt viikolla
17, eli huhtikuussa)
Olimme nauttimassa kevään
hiihdoista Kilpisjärvellä ja
toivoimme matkata sinne
uudelleen ensi keväänä. Nyt
siihen on mahdollisuus. Toivottavasti on tarpeeksi lähtijöitä (nyt on jo 12), ettei tarvitse perua matkaa.
Olen saanut varattua Kilpisjärveltä Haltinmaalta n. 30
paikkaa.
Lähtö huhtikuussa lauantai-

na 21.4 ja paluu lauantaina
28.4.2018.
Majoittumme: Majatalo Haltinmaa Ky. Majoitus mökeissä, liinavaatteet, loppusiivous, aamupalat ja runsas
buffepäivällinen. Retkievässämpylä itse täytettynä aamupalapöydästä. Eli majoitumme 40m2 parimökinpuolikkaisiin, joissa 2 mh,
olohuone, jossa tv, rautatakka, vuodesohva, minikeittiö
sekä omat saunat, suihkut ja
wc.
Linja-autokuljetus Jämsä-

Kilpisjärvi-Jämsä
Hinta olisi tosi edullinen:
- jos lähtijöitä 20, hinta olisi 600, jäsenalennus 20€
- jos lähtijöitä 30, hinta olisi 545€, jäsenalennus 20€
Lisätietoja Kilpisjärvestä saat
http://www.kilpisjarvi.org/
Imoittaudu mahdollisimman
pian ja varmista osallistumisesi: Raimo Vuoristo 0407500020 tai mieluusti sähköpostilla raimo.vuoristo@
gmail.com
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KIÄHINE

Olin paseeramas vähä piremppä päiväkiarrost, ko tulin Kärkönevalaiste portinpiäle. Ei muuta ko ulko-ovel,
kaffet kärkkymä.
Mut ei siit nii vaa mentty sisäl. Varsiluuta nojas ove
niinko saksalaissyntyne vahtikoira. Semmost luutta me,
airot maalaiset, käytetä viäläki lukkona. Siit viaras näke, et kettä ei ol sisäl ja sinne
ei sillo mennä.
Olla vähä ylppiöitäki perintteest, et rehelline suamalaine
ei lukoi kaippa. Taita kyl nykyaika olla puhrast tyhmyyt.
Nii monelaist puu-ukkokauppiast o liikkeel. Pahantekomiäles paikoi tutkimas.
Kappalamatka kerkesi kyläraitti lähestymä, ko kuuli jotta merkillist ääntä. Se tuli
siält Kärkönevalaiste puuvajast. Punalautaseinäne, mustapikikattone, keppiäste tehty
rakennus. Ei simmone mittä
ääntä pirä. Ähinää se oli.
Vähän peljästysinki, et onk
joku loukannu?
Ei muuta ko ovelt kurkkama.
Silmä tottus äkki hämärää ja
siäl se Kaarlo, talo aikamiäspoika, istus kaaretu klappituki pääl, kirkasteräne puukko
käres. Mittä verta ei näkyny
missä ja mää ilmoti tuloni
morjesatamal. Piänt lastu oli
Kaarlo ympäril melkken ko
akanoi tryski viäres puintipäivänä.
Kauvan sii ei tarvinnu olla
ilman tiatto. Poika rupes, vähän ko piänel innol, selvittämä tekemistäs. Kiähissi, kiä-

hissi olla veistämäs. Viikon
pääst niit tarttis tulla ko tehtaas.
Heil oli, kolme muun poja
kans, suunnitelmis lähte
kiärtämä Vajossua vaellust
Kuhankuanol. Kolme päivä
nämä oli funteeranu metäs ja
soil taivaltavans. Laavul yät
ja taas liikkeel. Siin se oli tämä ähinä syy. Yäks siihe laavu ette tartte sytyttä nuatio,
jossei peräte rakovalkkia.
Sen tule aikkasaamises, vaik
piänel sattel, täsä varmisteltti.
Kiähine, se o se yälämmö
saamise varmapohjane konsti. Puust veisteltty sytyke.
Nuatiotavara tartte syttymissens 300 aste lämmö ja happe. Ohkassi lastui puust
veistelemäl saara poltettava
pinta-ala lissäntymä ja tämmöttös happe tule liäkitte
ympäril enemmä. Ohkane
lastu kuivuu ja lämpene noppiaste leimahruspisteesse.
Pelkät lastut ei oikke pysy
paikallans, mutko ne veistel-

lä simmotto, et toine pää jää
kii samaan puukalikkaa, porukkapalamine varmistuu.
Kaik puulajit passa kiähise
tekko, mut männyist tule nätimmät. Tervaspuu o parast
syttymä ja palama. Sytyttäes
kiähise se pää, misä lastut o
kii, laiteta ylöspäi. Pojat oli
tulle siihe tulokse, et ainaki
jonkuverra kiähissi tehrä jo
koto, vaik se puu lissä repus
kannettava paino äkki.
Siin ko tovi turisti, nii huamatti kui hiano apu tämmöne
lastupuu o kotonaki. Vaik
saunanpesä sytyttämises.
Ko ihmine puhu aikas, ruppe
sen suu kuivuma. Meil ei tätä
viäl tapahtunu, mut varmuure
vuaks lähretti tuppa. Laitetti
se, mikä Kärköneval o erinomast, pöönäkaffe puuhellal
keitettynä.
Oli sii, neljän kupillise jälkke,
askel köykäne matka jatkaes
ja uut miätties. Mitäs jos
määki laita prasu saunaa ens
lauvantai kiähisil?
Jukka A. Suominen

Kaamosmatka Äkäslompoloon 30.12.2017–6.1.2018.
Kysy Hannulta peruutuspaikkoja!
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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, 040 5007456.

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.

Käyttömaksut
Vuorokausimaksut, oikeus oleskeluun ja yöpymiseen 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, 050 3555052.
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KIEHISTEN HALLITUS 201 7
PUHEENJOHTAJA
Hannu Pohjolainen
Vatiantie 191, 41360 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
Autiontie 27, 44160 Huutomäki
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

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 - 4/2017
Painopaikka: Grano, Jyväskylä
Lehden aineiston toimitus:
eija.varteva@gmail.com tai puheenjohtajalle,
sihteerille tai hallituksen jäsenille.
Seuraava Kiehis-lehti ilmestyy maaliskuussa.
Aineisto 15.2. mennessä
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