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Viimeisiä viedään Iso-ojan  puutalkoissa 30.9.2018 



 

 

Resitentti 
Pentti Hongisto 
Nikkolantie 12 
61850 Kauhajoki 
Puh. 045 2697799 
pentti.hongisto@gmail.com 
 

Vararesitentti 
Anneli Karhunen 
Pirttitie 1 
01680 Vantaa 
Puh. 040 5863354 
 

Kasööri 
Esko Orava 
Mellantie 14 
97220 Sinettä 
Puh. 0400 323433 
esko.orava@suomi24.fi 
 

Kirjuri 
Pirjo Muotkajärvi 
Haukiputaantie 752 
90910 Kontio 
Puh. 040 5746397 
pirjo.muotkajarvi@kultaviiste. 
inet.fi 

Täyspäinen jäsen 
Päivi Pohjola 
Isokatu 5 as 4 
90100 Oulu 
Puh. 0400 878901 
 
 

Varajäsenet: 
Kauko Matilainen, Kangasala 
Pertti Sukuvaara, Sodankylä 
Väinö Kukkola, Helsinki 
Martti Mäkilaurila, Virrat 
 
 

Jäsentiedotteet sähköpostilla 
Lapinkullan Ystävien jäsentiedotteet toimitetaan sähköpos-
tilla niille, jotka tätä toivovat. Sähköpostijakelun ystävät 
saavat paremman palvelunkin kuvat ovat värillisiä ja 
lisäksi yhdistys säästää postitusrahaa. Mikäli haluat liit-
tyä sähköiseen jäsenpostituslistaan ilmoita sähköpostiosoit-
teesi yhdistyksen jäsenasioista vastaavalle: 
esko.orava@suomi24.fi 

Lapinkullan Ystävät ry:n hallitus 22.7.2018 

Kuvat: Jäsenten kuva-arkistot 
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Zetorin kullanhuuhtojat järjestää 
 

KULLANHUUHDONNAN XXV SISÄMESTARUUSKILPAILUT 

lauantaina 9. maaliskuuta 2019 alkaen klo 11.00 Ravintola 
ZETORISSA, Kaivopiha1 

Ravintola avataan poikkeuksellisesti jo klo 10.00. 
 

Kilpailusarjat: Aloittelijat, Lapset, Nuoret, Naiset, Miehet ja Vete-
raanit. Joukkuekisa (3 h), Formulakisa ja Pudotuskisa 
Osanottomaksut: 
  Aloittelijat 5 € (jälki-ilm 10€) 
  Lapset alle 12v ja nuoret alle 16v 0 € 
  Naiset, miehet ja veteraanit 15 € (jälki-ilm 20€) 
  Joukkuekisa 3 henk 30 € ,  
  Formulakisa 15 € (jälki-ilm 20€) 
  Pudotuskisa 5 € / kerta  
Kilpailuun ilmoittaudutaan maksamalla osanottomaksu 6.3.2019 
mennessä yhdistyksen tilille Nordea FI58 1501 3000 2004 08. 
Maksaessasi muista ilmoittaa nimesi ja sarja tai sarjat, joihin osal-
listut. 
Myös kilpailupaikalla voi jälki-ilmoittautua klo 10.00 alkaen, jos 
sarjoissa on tilaa. 
 
Huom! Kilpailussa käytetään järjestäjän vaskooleja. 
 



 

 

 

Perinteeksi muodostunut Kevätkiekerö vietetään Lahdessa 
isäntämme Oyj Hartwall Abp:n tiloissa (Kasaajankatu 13 / 
Hartwall keidas) perjantaina 8. maaliskuuta 2019 klo 17.30 
- 22.00. Tutustumme yhtiön  toimintatiloihin sekä niiden 
yhteydessä toimivaan pubiin ja museoon. Ohjelmistoon 
kuuluu myös valistusta, hengen– ja ruumiinravintoa kuin 
myös hauskanpitoa ja arpajaiset.  
 
Arpajaisten voittojen hankintaan toivotaan apua myös 
jäsenistöltä. 
 
Vaan miten päästä Lahteen: 
Viime vuoden tapaan kannatamme VR:n lähiliikennettä. 
Kasöörin tietojen mukaan klo 15.30 lähtevä juna Lahdessa 
klo 16.42, jossa odottaa taksit ja paluu takseilla asemalle 
juna Lahdesta klo 22.20 ja perillä Helsingissä klo 23.24. 

Hinta 11,70 € (eläkeläiselle edestakaisin, muille sivu)
Huom muuttunut aikataulu. 

 
Kiekeröön ilmoittautuminen: 
Koska kiekerötilaa on rajallisesti pyydetään mukaan aiko-
via ilmoittautumaan ke 6. maaliskuuta mennessä kasöörille 
puh. 0400 323433. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee il-
moittaa mahdollinen halunsa käyttää järjestettyä yhteiskul-
jetusta. 
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RESITENTIN TERVEHDYS 

 
Tervehdys Hyvät Lapinkullan Ystävät 

 

Talven selkä on kohta taitettu ja menemme kohti kevättä ja 

kesää. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen on 8.3. Hartwallin 

tiloissa Lahdessa. Olemme saaneet nauttia loistavasta tarjoi-

lusta ja yhdessäolon hetkistä. 

 

Kesän alkaessa muistuttaisin, että Suomenmestaruus kisat 

on jaettu tänä vuonna kahteen osioon. Joukkuemestaruudet 

kisaillaan Eväjärvellä Jämsässä 8-9.6.2019. 

Kesä sitten on meillä hyvin kiireinen kun loppukesästä meillä 

on Lapissa Tankavaarassa Maailmanmestaruus kullanhuuh-

dontakilpailut 5.8 - 10.8 2019. 

Toivottavasti mahdollisimman moni on tulossa silloin Lappiin 

ja Tankavaaraan kilpailemaan tai seuraamaan MM-kilpailuita. 

Jos olet kiinnostunut tulemaan talkoisiin olethan yhteydessä 

Marko Touruun tai Esko Oravaan. Talkoolaisia tarvitaan. 

 

Tehkäämme MM-kilpailuista maailman parhaat kilpailut. 

 

Oikein hyvää kilpailukautta ja kullanhohtoista kaivuukautta. 

Nähdään viimeistään kesällä. 

 

Terveisin resitentti Pentti Hongisto 

 
 

 
 



 

 

ISO-OJAN KUULUMISIA 

 
 
Tästä se alkoi ja syyskuun lopussa rankakasa (n 10,5 
kiintokuutiometriä) oli muuttanut muotoaan ja päässyt 
klapeiksi ja pinottu sateensuojaan. 
Kiitokset monille ahkerille talkoolaisille, jotka kesän 
mittaan katkoivat ja halkoivat puita sekä lopuksi pino-
sivat klapit. Nyt meillä on noin 17 pinokuutiometriä 
kuivumassa säältä suojassa ja odottamassa saunaan tai 
takkaan pääsyä. 
 
PS. 
Iso-ojan puutalkoiden päätteeksi oli Kultamuseon tal-
koot, joissa hieman raivattiin museon aluetta ja ja siel-
tä tuli 2-3 metriä uutta rankaa, joten ensi kesäksikin on 
tiedossa pienet puutalkoot. 
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Jäsentuotteet 
 

Talvella 2015-16 hankittuja jäsenliivejä on vielä saatavil-
la. 
 
Liivit ovat yhdistyksen logolla varustettuja mustia moder-
nista ja laadukkaasta materiaalista valmistettuja. 
 
Materiaalin kauppanimi on Dintex (soft shel) ja valmista-
jan mukaan kuin toinen iho. 
 
Tuulen ja vedenpitävä ja kuitenkin hengittävä.  
 
Sen verran kasöörillä on omastaan kokemusta, että tuu-
lenpitävyys ainakin toimii ja pitää kohtuudella vettäkin 
(ei se aivan kunnon sadeasua korvaa). 
 
Tuotteessa on kaksi sivutaskua ja edessä povitasku. Tällä 
hetkellä löytyy kokoja S—>XL. Kasöörillä on myös sent-
timetri mittataulukko, josta voi tarkistaa tilatessaan sopi-
van kokoisen. 
 
Hinta on 70 euroa ja tilauksia ottaa Pentti ja Esko vas-
taan. 
 
Samasta materiaalista valmistettuja takkeja on myös 
saatavilla tilauksesta. 
 
Ps. 
Vanhoista jäsentuotteista on vielä jonkin verran Farkku– 
ja T-paitoja jäljellä (niitä voi kysellä ja tilata Eskolta) 
 
Pps. 
Uusiakin tuotteita (paitoja ja takkeja) on saatavil-
la tiedustelut Pentiltä. 
 


