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Tätä odotellessa ! 



 

 

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

Vararesitentti 
Anneli Karhunen 
Pirttitie 1 
01680 Vantaa 
Puh. 040 5863354 
annelikarhunen1@gmail.com 
 

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 
Henna Hautamäki, Imatra 
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 4.8.2019 

Kuvat: Jäsenten kuva-arkistot 
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Zetorin kullanhuuhtojat järjestää 
 

KULLANHUUHDONNAN XXVI SISÄMESTARUUSKILPAILUT 
lauantaina 14. maaliskuuta 2020 alkaen klo 11.00 Ravintola 

ZETORISSA, Kaivopiha 1 
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 ja miehet 20 € (jälki-ilm 25€) 
  Veteraanit 15 € (jälki-ilm 20€) 
  Joukkuekisa 3 henk 30 € ,  
  Formulakisa 15 € (jälki-ilm 20€) 
  Pudotuskisa 5 € / kerta  
Kilpailuun ilmoittaudutaan maksamalla osanottomaksu 11.3.2020 
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. 
 



 

 

 

Perinteeksi muodostunut Kevätkiekerö vietetään Lahdessa 
isäntämme Oyj Hartwall Abp:n tiloissa (Kasaajankatu 13 / 
Hartwall keidas) perjantaina 13. maaliskuuta 2020 klo 
17.30 - 22.00. Tutustumme yhtiön  toimintatiloihin sekä 
niiden yhteydessä toimivaan pubiin ja museoon. Ohjelmis-
toon 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 Z-juna Lahdes-
sa 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 11. maaliskuuta mennessä kasööril-
le puh. 0400 323433. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee 
ilmoittaa mahdollinen halunsa käyttää järjestettyä yhteis-
kuljetusta. 
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RESITENTIN TERVEHDYS 
 

Tervehdys Hyvät Lapinkullan Ystävät 
 
Uusi vuosikymmen 2020 on sitten alkanut hyvin mielenkiin-
toisasti, pohjoissuomessa on ennätysmäärä lunta ja eteläi-
sessä suomessa mm mustarastas pesii.  
Viimekesän MM-kisat olivat kova ponnistus ja kuitenkin on-
nistuneet. Vielä kiitos talkooväelle. Kisojen aikana saunotin 
WGA:n presidenttejä Iso-ojalla. Nykyinen presidentti Etelä 
Afrikasta kysyi menemmekö kaikki yhtä aikaa ja vielä alasti. 
Kokemus oli kuitenkin hänellekin antoisa. 
Kevään aloitamme jälleen Hartwallilla 13.3. klo 17.30. Toivon 
runsasta osanottoa. 
Kesän alussa on tarkoitus laittaa Iso-ojalle yksi sähköpaneeli 
lisää katolle. 
Sitten on ajatuksena tehdä grillikota, johon käytetään ne pi-
hassa olevat hirret. Alustava ajatus on että grillikota olisi kah-
deksankulmainen. 
 
Toivon mitä parhainta kevättä ja kesää kaikille tasapuolisesti. 
 
Tapaamisiin resitentti Pentti Hongisto 
Ps uusia jäseniä tarvitaan lisää! 
 
 
 
 
  

 



 

 

ISO-OJAN KUULUMISIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva syksyltä 2018 
 
Kiitokset monille ahkerille talkoolaisille, jotka kesän 
mittaan katkoivat ja halkoivat puita sekä lopuksi pino-
sivat klapit. Nyt meillä oli noin 17 pinokuutiometriä 
kuivumassa säältä suojassa ja odottamassa saunaan tai 
takkaan pääsyä. Osa on jo päässytkin, mutta syksyllä 
2019 tuli uutta tavaraa kun Kultamuseon alueella rai-
vattiin Härkäselän ympäristöä.  
 
Syksyllä 2019 siirrettiin kuivat puut pinosta liiteriin ja 
tilalle tuli noin 10 pinometriä uutta puuta, joten puu-
huolto on kunnossa. 
 
Keväällä 2019 korjattiin kämppäisäntä Martin johdolla 
saunan kiukaan perustukset ja kiuaskin sai jatkoaikaa, 
kun Martti sitä vähän hitsaili Kempin pika-/
kuumaliimalla. 
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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. 
Uusia jäsentuotteita; t-paitoja, lippiksiä ja takkeja 
on hankittu. 
Tiedustelut Pentti Hongistolta puh 045 2697 799. 
 


