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”YLLÄTYS KESKELLÄ KAIRAA!”

Hyvä etäisyysmittari näinä epävarmoina aikoina on kultakuutio.

Positiivisessa hengessä saatua asiakas-
palautetta voisi jatkaa, että onpa ollut 
yllätysten vuosi!

Kevään kaksi ja puoli kuukautta kestä-
neen koronasulun jälkeen olimme odotta-
vissa tunnelmissa ovien avauduttua yleisölle 
kesäkuun ensimmäinen päivä. Pohdimme, 
että tuleeko meille kukaan ja millainen kesäs-
tä mahtaa tulla. Syyskuun lopussa saatoimme 
todeta: Tulihan meille – kesä ja väkeä! Kesäkuu 
jo antoi merkkejä tulevasta, vaikka jäimmekin 
kolmannekseen aiemmista vuosista. Heinä-
kuu oli todellinen yllätys. Vaikka kansainvä-
liset asiakkaat eivät päässeetkään maahan, 
kotimaiset paikkasivat heidän puuttumisensa 
100 %:sti ja ylikin. Sama reipas kotimaanmat-
kailu jatkui syyslomiin asti. Suomalaiset toti-
sesti lähtivät reissaamaan pitkin Suomea, aina 
pohjoisinta Lappia myöden. Esitänkin mitä 
nöyrimmän ja suurimman kiitoksen kaikille 
suomalaisille matkailijoille: te piditte meidät 
pystyssä. KIITOS!

Museonjohtajan näkökulmasta vuosi on 
ollut kuin Linnanmäen vuoristorata: ylämäkeä 
ja alamäkeä vuorotellen ja välillä hiljaisempia 
kohtia, kunnes taas mennään. Alkuvuosi an-
toi luvan odottaa hyvää vuotta, mutta maa-
liskuulla tulikin sitten äkkipysähdys täydestä 
vauhdista. Kesällä taas alkoi kiihdytysvaihe. 
Mukava vire jatkui syksyn läpi, mutta talvea 
odotamme epävarmoissa tunnelmissa. On 
vain pitänyt sopeutua tilanteeseen ja pitää 
lujasti kiinni, jotta pysyy kaarteissa mukana. 
Koronapandemian aikana ei ole voinut luot-
taa mihinkään ennalta suunniteltuun asiaan. 
Budjetti on laskettu moneen kertaan uudes-
taan ja ensi vuosikin tulee olemaan täydelli-
nen arvoitus. Toivokaamme, että tiedemiehet 
onnistuvat työssään ja saadaan toimiva roko-

te koronavirusta vastaan, jolloin kansainväli-
nen matkailukin elpyisi. Toipumisen tie tulee 
kuitenkin olemaan pitkä. Nyt kysytään kestä-
vyyttä ja jaksamista ohjeiden noudattamises-
sa. Museorakennuksen tekninen ikäkin antoi 
aihetta monenlaisiin tulevaisuuden skenaari-
oihin ja miten niihin reagoidaan. 

Kaikista ylämäistä ja alamaista huolimat-
ta tai juuri näistä syistä esitän suuret kiitokse-
ni koko Kultamuseon henkilökunnalle: Sarille, 
Hannalle ja Juusolle sekä kausityöntekijöille 
Idalle, Nooralle ja Hannalle. Vuosi on ollut 
vaikea ja eikä koronakaan ole vielä ohi, mutta 
museonjohtajan näkökulmasta osaava ja asi-
alleen omistautunut henkilökunta on enem-
män kuin painonsa arvosta kultaa. Te olette 
venyneet uskomattomiin suorituksiin. KIITOS!

Suuret kiitokseni myös innokkaille ja 
osaaville talkoolaisille. Te olette Kultamuseon 
suola ja kirsikka kakussa. 

Hyvää joulunodotusta ja parempaa uutta 
vuotta 2021 kaikille Rihlan lukijoille! 

Terveisin: 
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AJANKOHTAISIA KUULUMISIA

Kultamuseon heinäkuun alussa yleisölle 
avautunut taidenäyttely ”Sankareita ja 
veijareita kultamailla” on saanut yleisöltä 

hyvän vastaanoton. Osa kävijöistä on positii-
visesti yllättynyt esimerkiksi Pirkka-Pekka Pe-
teliuksen töistä. Petelius oli nuorena miehenä 
1970-luvun puolivälissä Tankavaaran huuhto-
molla oppaana ja ikuisti samalla liitutöihinsä 
muutaman legendaarisen kullankaivajan. 
Vaihtuva näyttely on esillä huhtikuun 2021 
loppuun saakka.  

Ensi vuoden kesän alusta tuodaan vaih-
tuvassa näyttelyssä esille kultakenttien nai-
set. Naisia oli Lapin kultakentilläkin alusta 
lähtien, vaikka heillä ei tuolloin tasavertaisia 
oikeuksia miesten kanssa ollutkaan. Jokunen 
nainen on saanut nimensä kultahistorian leh-
dille, mutta suurin osa jäänyt maininnaksi ja 
pieneksi merkinnäksi, ehkä jopa vain osaksi 
suullisia kertomuksia ja tarinoita. Sama toki 
pätee kultahistorian miehiin, mutta naisten 
kohdalla tämä korostuu vielä enemmän. 

Naiset olivat usein kokkeja tai emän-
tiä, mutta myös kaivoivat itse kultaa. Lapin 
kultamailla on ollut ja on edelleen mukana 

Näyttelyt

kaikenikäisiä naisia, nuorista tytöistä mum-
moihin - kaikkia heitä on tarvittu ja he ovat 
olleet tärkeä osa Lapin kultaperinteen ketjua.  
Näyttelyssä tuodaan esille muutamia tun-
netuimpia naisia pohjoisen kultahistoriasta, 
mutta mahdollisuuksien mukaan annetaan 
ääni myös dokumenttien reunoihin jääneille 
naisille. Lähimenneisyyttäkään ei näyttelyssä 
unohdeta! 

”Kultakenttien naiset”-työnimellä kul-
keva näyttely avataan kesäkuussa ja se jat-
kuu seuraavaan vuoteen eli 2022 saakka. 
Näyttelyn nimi tarkentuu tarvittaessa kuluvan 
talven aikana.  l

Elina Peronius on yksi Lapin kultahistorian tunnetuimpia naisia. 
Kuva: Kultamuseo, Elina Peroniuksen kokoelma. 
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Härkäselän kattoremontti

Härkäselän rakennus ulkomuseo-
alueella on kokenut ja nähnyt mo-
nenmoista, tosin on sillä jo ikääkin, 

rakennushan oli 1920-luvulla Ivalojoen 
Härkäselässä Lapin Kulta-yhtiön pääraken-
nuksena. Seuraavaksi on vuorossa kattore-
montti, jotta muutama vuosi sitten aloitettu 
kivi- ja mineraalinäyttelyn uudistus pääs-
tään viemään loppuun. Alun perin ainoas-
taan näyttely piti uusia, mutta rakennukses-
ta paljastui korjattavaa ja asiat oli ajateltava 
uusiksi, ei vain seinien vaan myös katon 
osalta. Ensin on saatava raamit kuntoon, sit-
ten voidaan viedä sisältö päätökseen! 

Korona-aika on sekin sotkenut kuvioita 
ja aikataulua, mutta periksi ei anneta. Poh-
jalla kattoremontissa on restaurointimes-

tari Marko Korkeasalon selkeästi laadittu 
raportti ohjeistuksineen ja arvioineen. Kat-
toremonttia varten on jo saatu rahoitusta 
Museovirastolta ja Inarin kunnalta sekä yksi-
tyiseltä taholta. Loppuosa eli noin viidennes 
tarvittavasta rahoituksesta hankitaan tulo- 
ja sponsorirahoituksella sekä tarvittaessa 
pankkilainalla. Remontti aloitetaan näillä 
näkymin ensi keväänä ja se toteutetaan 
asiantuntevissa käsissä.  l

Mikäli kiinnostuit Härkäselästä niin paljon, että haluat pistää lu-sikkasi historiallisen rakennuksen kunnostussoppaan, ota yhteyttä: museonjohtaja Kaisa Nikkilään, 
puh. 050 4641980 tai 
kaisa.nikkila@kultamuseo.fi 
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Talven aukioloajat 
poikkeuksineen 

Kultamuseo on talvikaudella 
2020/21 avoinna normaalin tal-
viaukiolon mukaisesti ma-pe klo 

10–16. Poikkeuksena ovat juhlapyhät, jol-
loin museo on suljettu. Nämä päivät me-
nevät seuraavasti: 
Joulun pyhät ja uusi vuosi: 
suljettu to-pe 24.-25.12.2020 sekä 
pe 1.1.2021
Pääsiäinen: suljettu 2.-5.4.2021

Tapahtuipa kesän aikana – invaramppi. 
Voi myös sanoa, että vihdoin ja viimein! 
Elokuun puolivälin tienoilla museon 

kiinteistönhoitaja ja pitkän linjan talkoolai-
nen ottivat museonjohtajan aiemman pyyn-
nön perusteella asiakseen invarampin teon 
museon pääsisäänkäynnin yhteyteen. Ramp-
pi valmistui muutamassa päivässä. Töitä jou-
dutti hyvin tehty etukäteissuunnittelu sekä 
sen pohjalta tehdyt materiaalihankinnat. Pian 
valmistumisen jälkeen rampista saatiin myös 
palautetta sekä pyörätuoliasiakkaalta että las-
tenrattaita käyttäneeltä vieraalta. Molemmat 
olivat positiivisia, samoin kuin muutama myö-
hemminkin saatu kommentti. Kaiteet viimeis-
teltiin syystalkoiden aikaan ja maalipinnan 
ramppi saa ensi kesän alussa, kun ilmat ovat 
jälleen suotuisat. 

Museolla on aiemminkin ollut pieni inva-
luiska Golden World-rakennuksen takasisään-
käynnin yhteydessä, mutta se on kymmenien 

metrien päässä pääsisäänkäynnistä. Samoin 
jonkun henkilökunnasta piti erikseen lähteä 
opastamaan ja avaamaan takaovi sekä tul-
lessa että poistuessa. Nyt tätä ei tarvitse enää 
tehdä ja ramppia käyttävä asiakas pääsee si-
sälle samasta pääovesta kuin muutkin asiak-
kaat.  l

Pääsisäänkäynnin yhteyteen invaramppi 

Helatorstai: suljettu 13.5.2021 
Kesäkuussa siirrymme kesäkauden auki-
oloihin. 

HUOM! Seuraamme koko ajan koronati-
lannetta ja tiedotamme, mikäli aukioloi-
hin tulee muutoksia!  l

Kultamuseon uuden invarampin työt hyvässä vauhdissa.
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Rihla muuttuu 
sähköiseksi 
vuonna 2021 

Tiedotuslehti Rihla muuttuu 
sähköiseksi vuonna 2021. Kä-
dessäsi on viimeinen painettu 

Rihlan numero. Tästä eteenpäin tiedo-
tuslehtemme löytyy Kultamuseon net-
tisivuilta www.kultamuseo.fi omassa 
osiossaan. 

Mikäli haluat tiedotuslehtemme 
pdf-muodossa henkilökohtaiseen säh-
köpostiisi etukäteen, ilmoitathan säh-
köpostiosoitteesi osoitteeseen 
hanna.mattila@kultamuseo.fi  Kiitos!  l

Kultamuseon 
Tuki ryn vuosikokous 

Kultamuseon tuki ry:n vuosiko-
kous pidetään sunnuntaina 
28.3.2021 alkaen klo 12.00 

Kultamuseon auditoriossa.  Vuosikoko-
uksessa käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Tervetuloa! 

Mikäli tulet paikan päälle kokouk-
seen, muistathan hyvän käsihygienian 
ja kasvomaskin. Kokoukseen voi osallis-
tua myös Teamsin kautta. 

Seuraamme koronatilannetta ja 
tarvittaessa kokoukseen liittyen tulee 
lisäohjeistusta Kultamuseon verkkosi-
vuilla www.kultamuseo.fi  l

TAKO:n eli valtakun-
nallisen tallennus- ja 
kokoelmayhteistyö-

verkoston nykydokumentoin-
titempaus liittyi tänä vuonna 
teemaan ”kulutus”. Nykydo-
kumentointia järjestetään täl-
lä hetkellä joka toinen vuosi. 
Tempauksessa on se hyvä puo-
li, että siihen voi osallistua pie-
nilläkin resursseilla, mikä sopi 
ruskakiireiden keskellä mai-
niosti. Kävipä jopa niin, ettei 
Kultamuseon dokumentoija 
meinannut keretä maastoon, 

joten dokumentoitavaan koh-
teeseen liittyvä haastattelu 
tehtiin puhelimitse. Kuva-ai-
neistoa tuli myös muutaman 
kuvan verran kullankaivajan 
kuvaamana. Kultamuseon tee-
ma liittyi kierrättämiseen, sillä 
niin aiemmin kuin nykyisinkin 
kultamailla kierrätetään ja tuu-
nataan – olipa kyse sitten työ-
välineistä tai arkeen liittyvistä 
tavaroista.  l

Oluttölkin uusi elämä imuletkun suodattimen 
sihtinä valtauksella. Kuva: Marko Lauronen.

Kultamuseo mukana TAKO:n 
nykydokumentointitempauksessa 
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TALKOOT
Menneet talkoot

Kultamuseon syystalkoot järjestettiin 
edellisistä vuosista poiketen hieman 
aiemmin, jo syyskuun puolivälin jäl-

keen 18.-20.9.2020. Koronan takia talvitalkoot 
ja kesänalun talkoot olivat jääneet väliin, jo-
ten syystalkoisiin kertyi osa niidenkin teh-
tävistä. Onneksi porukkaa kertyi mukavasti 
Kultamuseolle heti perjantaiaamusta lähtien. 
Koronatilanne näkyi käsidesin käyttönä ja 
museo tarjosi talkoolaisille tarvittaessa kas-
vomaskit käyttöön. Suurin osa hommista oli 
onneksi tavanomaiseen tapaan ulkona, jossa 
väljyyttä riitti ja sääkin suosi valtaosan ajasta. 

Talkoolaisten kahvitilana oli kahvihuoneen 
sijaan museon auditorio, jossa pystyi hyvin 
pitämään turvavälit taukojen aikana. Ruokai-
lu oli perinteisesti Kultakylän ravintolassa ja 
ruokatauot ajoitettiin siten, että niiden aikana 
ei ravintolassa ollut muita ryhmiä. 

Työlistaus näihin syyskuisiin talkoisiin 
oli pitkä, mutta niin vain suurin osa melkein 
A4-kokoisesta listauksesta saatiin tehtyä va-
jaan kolmen päivän aikana. Tärkeimmät eli 
tiettyjen, valmiiksi merkittyjen puiden kaata-
minen, Hopiaojan yli vievän sillan tukeminen 
sekä ulkoalueen siistiminen ja järjestely eri ta-
voin tehtiin ensimmäisenä. Ulkoalueella mm. 
haravoitiin, siirrettiin ja järjesteltiin rännejä, 
siirrettiin vene venekatokseen sekä laitettiin 
auraviittoja paikoilleen. Tämän jälkeenkin riit-
ti vielä riitti tekemistä, mm. traktorin huoltoa, 

Hopiaojan yli vievän sillan tukemisessa tarvittiin 
suunnittelun lisäksi myös yhteistyötä. 



2/2020

9

GW:n ja Hoikan kämpän kattojen sekä korkei-
den rännien puhdistusta. Sisätiloissa hom-
mina olivat esimerkiksi perusnäyttelytilan 
rännivitriinin lamppujen vaihto ja ikkunoiden 

Syystalkoiden päätteeksi korvattiin vielä invarampin ylin väliaikainen kaide sopivammalla.

peseminen. Lasit kirkastuivat paitsi museon 
tiloissa myös päätyasunnossa. Viimeisenä si-
lauksena myös pääsisäänkäynnin invarampin 
kaiteita viimeisteltiin porukalla. 

Suuntaamme katseemme jo ensi vuoden 
kevääseen ja kesään, jolloin tarkoitus on 
tilanteen niin salliessa järjestää talkoita 

perinteisen aikataulun mukaisesti. Kevät- ja 
kesätalkoiden lisäksi tiedossa on näillä näky-
min panssarintorjuntakanuunan huoltotal-
koot kesän alussa sekä maastotalkoot Rita-
koskella kesän alkupuolella tai alkusyksystä. 

Tulevat talkoot
Kaikkiin talkoisiin ja niiden toteutuk-

seen vaikuttaa tietenkin koronapandemia. 
Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme mah-
dollisista muutoksista museon nettisivuilla, 
somessa sekä sähköpostitse talkoolistalle 
ilmoittautuneille. 
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Talvitalkoot ja kesätalkoot museolla
Talvitalkoot pidetään Kultamuseolla maalis-
kuun lopussa, ja samana viikonloppuna on 
sunnuntaina myös Kultamuseon tuki ry:n 
vuosikokous. Talvitalkoissa on aiempaan ta-
paan hommia tiedossa niin ulkona kuin sisäl-
läkin. Talvitalkoot järjestetään näillä näkymin 
pe-la 26.-28.3.2021. Aiheesta lähetetään 
vielä talven aikana talkookirje ohjeistuksineen 
sähköpostilistalla oleville. 

Kesän alussa on tarkoitus järjestää tal-
koot, joiden tehtävälistaus lienee varsin 
samankaltainen aiempaan verrattuna eli ul-
koalueen järjesteleminen kesäkuntoon sekä 
alueen siistiminen talven jäljiltä. Lisäksi on 
jokunen pienempi homma, joita syystalkois-
sa ei ehditty tai olosuhteiden vuoksi voitu to-
teuttaa. Keljun kelin sattuessa kohdalle riittää 
sisätiloissakin jonkin verran puuhaa. 

Panssarintorjuntakanuunan 
huoltotalkoot 
Ensi kesän alussa ja kelien mukaan huolle-
taan sotahistoriallisen polun panssarintor-
juntakanuunaa. Huolto tehdään yhteistyössä 
Sodankylän Jääkäriprikaatin ja prikaatin killan 
kanssa. Kultamuseolta otetaan 3–4 talkoolais-
ta mukaan. Panssarintorjuntakanuuna huolle-
taan sen nykyisellä sijoituspaikalla Tankavaa-
ran sotahistoriallisen polun varrella. Huollon 
aikana kanuunan ympäristö suojataan asian-
mukaisesti, sillä työ tapahtuu kansallispuiston 
alueella. 

Sotamuseolta Kultamuseolle deponoitu panssarintorjuntakanuuna 
on ollut vuodesta 2013 lähtien osa sotahistoriallista polkua 
Tankavaarassa. 

Kesätalkoisiin mennessä lumet ovat suurelta osin sulaneet, joten 
ulkoalueella pääsee tekemään siistimistöitä kesäkautta varten.

Kultamuseon talvitalkoissa ollaan jo nimen mukaisesti jollain tapaa 
lumen kanssa tekemisissä.
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Maastotalkoot Ritakoskella 
Maastotalkoot jäivät kuluvana vuonna tyystin 
väliin, joten ensi kesänä suunnataan Ritakos-
ken kultalaan ja sen ympäristöön Ivalojoelle. 
Ritakoskella on edellisen kerran järjestetty 
talkoot kesällä 2016. Ensi kesän talkoissa on 
tiedossa ainakin kattojen tervausta sääva-
rauksella, varaston järjestelyä ja ympäristön 
siistimistä. Aiempaan malliin tarkistettaneen 
myös Kivekkään höyrypannu katoksineen 
sekä Liljeqvistin ruoppaaja, mikäli aika ja re-
surssit suinkin sallivat. 

Erämaisesta sijainnistaan huolimatta Ritakosken kultala ympäristöineen on toiminut aikoinaan niin yksityisten kuin yhtiöidenkin tukikohtana.   

Kivekkään isolla vaivalla Ritakoskelle kuljettama ns. höyrypannu 
sille rakennettuine katoksineen kertoo kullankaivun suurista 
suunnitelmista 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 
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TANKAVAARAN KULTAKYLÄ 50 VUOTTA

Kuluvan vuoden kesäkuussa tuli 50 vuot-
ta siitä, kun Tankavaaran kultakylän 
turistihuuhtomo avattiin matkailijoille, 

vuosi oli 1970. Tuolloin kullankaivajalegen-
dat Yrjö Korhonen ja Niilo Raumala avasivat 
huuhtomon yhdessä Kari Virtasen kanssa.  
Puolen vuosisadan juhlallisuudet vietettiin 
heinä-elokuun vaihteen viikonloppuna, jol-
loin kullanhuuhdonnan SM-kisatkin olivat 
Tankavaaran mäellä käynnissä. 

Juhlapaikkana oli entinen Tankavaaran 
luontokeskus, nykyinen Sompio-talo. Tilai-

suutta vietettiin lämminhenkisen juhlallisis-
sa merkeissä ja maistuvien tarjottavien kera. 
Joka paikkaan vaikuttavan koronan vaikutuk-
set otettiin huomioon tarjoiluissa ja tilan käy-
tössä. Juhlapuheista ilmeni, kuinka monella 
tapaa Tankavaara on tehnyt lähtemättömän 
vaikutuksen ihmisiin ympäri Lappia ja Suo-
mea. Hereimmät naurut kirvoitti sanavalmiin 
Antti Peroniuksen puheenvuoro, jossa hän 
muisteli erinäisiä sattumuksia ja tapauksia 
Tankavaaran kultakylän historiassa. 

Tankavaaran elinkautisilla Kauko Launosella ja Inkeri Syrjäsellä oli monta mielenkiintoista juttua kerrottavana Sodankylän vt. kunnanjohtaja 
Tarja Lempeälle sekä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajalle Kauko Nurmelalle. 
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Tankavaaran 50-vuotisviikonlopun juhlallisuudet 
kruunasi sunnuntaina julkistettu tieto miltei 62 gramman painoisen 

”Noonun”-hipun löytymisestä. Hipun löysi Tankavaaran 
lähistön vuokravaltauksella ensimmäistä kertaa kaivanut harrastaja. 

Hänellä tosin on kullankaivusta vuokravaltauksilla 
vuosikausien aiempi kokemus.

 Kuva: Marko Lauronen

JUNANVAUNUN UUSI ELÄMÄ

Lokakuussa 16.10.2020 Pohjois-Suomen Kaivosrautatie Osakeyhtiön edustaja Kauko Launonen luovutti Kultamuseon käyttöön ravintolavaunun, 
jossa ansiokkaasti palveltiin asiakkaita vuosituhannen vaihteessa. 
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“Hullu-Jussi” lempinimen saanut kaivinkone Ivalojoki Oy:n 
kaivosalueella Kuivakurulla, Inarin Laanilassa 1920-luvulla. 
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ARKISTOISTA – vuosisata sitten

Näin korona-aikana on hyvä suunnata 
katseet historiaan ja noin sata vuotta 
taaksepäin, jolloin pandemiaksi ylty-

nyt espanjantauti kuritti Lappiakin ankaralla 
kädellä. Vaikutukset ulottuivat myös kulta-
historiaan. Tunnetuin tapaus lienee Ville Kan-
gasniemen ja Hannu Mattuksen 1919 syksyllä 
sumussa ja pimeässä löytämä hyvä Lemmen-
joen kultapaikka, jota he eivät enää uudelleen 
kelin seljettyä löytäneet. Tieto kultapaikasta 
ja samalla toiveet isommista kultamääristä 
painuivat vuonna 1920 unholaan yli pariksi 
vuosikymmeneksi. Molemmat kullan merk-
kien löytäjät kun menehtyivät tuona vuonna 
espanjantautiin.

Talvella 1920–21 toimi Ritakoski tuki-
kohtana amerikansuomalaisen Charles Hillin 
Röngän huuhtomolla toimeenpanemille koe-
porauksille. Huhtikuun lopulla 1921 sai Hill 
kertomusten mukaan käsivarteensa pahan 
tulehduksen ja lähti kohti Ivaloa, jotta käsi 
saataisiin lääkärillä leikattua verenmyrkytyk-
sen välttämiseksi. Mies lähti vappuaattona 
yksin matkaan ratsain, mutta hukkui traagi-
sesti Ivalojokeen jään pettäessä ratsukon alla. 
Hevonen selvisi uinnista ja palasi tukikohtaan, 

jolloin työmiehet uumoilivat jotain tapahtu-
neen johtajalleen. Charles Hillin ruumis saa-
tiin ylös muutaman päivän päästä.

1920-luvun alkaessa oli maamme juu-
ri muutama vuosi aiemmin itsenäistynyt ja 
opeteltiin elämään uudessa omassa valtiossa, 
sen sääntöjen ja lakien mukaan. Tähän liittyen 
tuolla vuosikymmenellä tuotiin ensimmäiset 
kaivinkoneet Lapin kultamaille. Esimerkiksi 
Oy Ivalojoki Ab tilasi höyrylapion Ivalojoen 
Kuivakurun työmaalle vuonna 1925. Lempi-
nimellä ”Hullu-Jussi” kulkenutta höyrylapiota 
koekäytettiin kesäkuussa 1926, mutta se meni 
tuon tuostakin rikki. Taisi käydä niin, ettei höy-
rylapio edes ansainnut hintaansa takaisin. 

Charles Hill huuhtomassa kultaa kevättalvella 1920.
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Hyvää Joulua Ja 
KulTaiSTa 

uuTTa vuoTTa 2021! 
Toivoo KulTaMuSEoN väKi
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