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SUOMEN LAPISTA KAIVETTU KULTA SAA SERTIFIKAATIN JA OMAN BRÄNDIN
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuotettu kulta Suomen Lapista tullaan sertifioimaan ja
brändäämään uudessa Green Gold Lapland-hankkeessa.
Team Deadwood ry on käynnistänyt yksivuotisen Green Gold Lapland -yritysryhmähankkeen.
Hankkeessa ovat yhdistyksen lisäksi mukana Tankavaaran ravintola ja majoituspalvelut Oy, Taigakoru
Oy ja Paarma Design. Team Deadwoodin yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Schiefer & Co.
Saksasta, Lapin Kullankaivajain Liitto sekä Tmi Kasper von Wuthenau. Hankkeen rahoittaa Leader
Pohjoisin Lappi.
Yhteistyöverkosto lappilaisen puhtaan kullan tuottamiseksi, jakelemiseksi ja myymiseksi
Hankkeen tavoitteena on seritifioinnin ja brändäyksen lisäksi luoda yhteistyöverkosto puhtaan
lappilaisen kullan tuottamiseksi, jakelemiseksi ja myymiseksi. ”Mukaan pyydetään kullankaivajia
Lapista, ekologisen kullan jakelukanavan edustajia sekä koru- ja kultaseppiä”, kertoo Team Deadwood
ry:n puheenjohtaja Marko Touru hankkeen tavoitteista. ”Tarkoituksena on, että kullan alkutuottajat
saavat suoran myyntikanavan maailmanlaajuisesti jatkojalostajille, jolloin puhtaasta, sertifioidusta ja
brändätystä Lapin kullasta on mahdollista saada myös parempi myyntihinta”, Touru jatkaa.
Lapin puhtaasta kullasta vetoa matkailuun ja koruvalmistajille
Asiakkaiden tietoisuus Lapin kullan alkuperästä, kullankaivuukulttuurista ja erityisyydestä lisää
kultateemaisten matkailupalveluiden ja korujen kysyntää. Esimerkiksi Lapin kullasta valmistettujen
korujen ostajille voidaan suunnitella ja tuotteistaa matkailutuotteita, joissa tutustutaan kullan
kaivupaikkaan ja kullankaivajaan. Tai matkailija saa kaivamastaan kullasta valmiin korun hankkeen
verkostosta löydetyn kultasepän tekemänä. Toisaalta sertifioidusta kullasta valmistetun korun
valmistaja ja myyjä saa brändistä apua myynti- ja markkinointityöhön, mikä auttaa edelleen
ekologisuuden ja paikallisuuden esille tuomista.
Team Deadwood ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea kestävän
kehityksen kullankaivua sekä vaalia Suomen Lapin kullankaivuukulttuuria, elämäntapaa ja Euroopan
ainoaa yhä toimivaa ja ainutlaatuista kullankaivajayhteisöä. Yhdistys järjestää aktiivisesti
kullanhuuhdontakilpailuja ja oheistapahtumia ja on mukana järjestämässä Kullanhuuhdonnan SMkilpailuja Tankavaarassa 20. – 23.7.2017. Vuoden 2019 Kullanhuuhdonnan MM-kilpailut järjestää
Lapin Kullankaivajain Liitto yhteistyössä Team Deadwoodin kanssa.
Kuvateksti: Aitoa, maailmalla arvostettua Lapin kultaa esittelee kullankaivaja Anssi Träff.
(Kuva: Marko Lauronen)
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