
Lapin Kullankaivajain Liitto ry järjestää

Kultaristeily 2022
28.-30.1.2022

Kullankaivajat ovat risteilleet jo 16 vuoden ajan, perinteisesti talvella. Nyt on tosiaan pari vuotta ollut taukoa ja tapahtumalle on 
ollut suurta kysyntää. Viime vuodelle risteily oli jo varattu, mutta koronapandemia muutti suunnitelmat ja jouduimme perumaan
tapahtuman. Nyt laivayhtiö on vahvistanut aikataulujaan ja suuren suosion saanut Kultaristeily palaa jälleen!

Risteily on aikaisempina vuosina ollut Viking Linen M/S Mariellalla. Mariella on lähtenyt seilaamaan uusille vesille joten nyt 
lähdemme risteilemään saman varustamon M/S Gabriellalla. M/S Gabriella on melko vasta uusittu joten saammekin uudet hienot 
puitteet risteilyllemme.

Myös järjestelytoimikunnassa on tapahtunut muutoksia. Antti ja Heli tekivät upeaa työtä risteilyjen järjestämiseksi ja siirtyivät 
vuoden 2019 risteilyn jälkeen sivuun. Nyt risteilyä teille ovat järjestämässä Pentti ja Jutta.

Uudet tuulet siis puhaltaa mutta jotain tuttuakin on luvassa: kattava ja paljon ajankohtaista asiaa (mm. valmisteilla oleva uusi
kaivoslaki) sisältävä seminaari sekä kultakisat, unohtamatta hyvää seuraa!

Matkanjohtaja
Jutta Vehviläinen

Tervehdys! Olen kolmannen sukupolven kullankaivaja 
Sotajoelta. Monen teistä kanssa olemme varmastikin 
tavanneet kultakisoissa ja nyt toivottavasti nähdään 
risteilyllä. Huolehdin teidän varauksista laivayhtiöön sekä 
kaikista risteilyn käytännön järjestelyistä. Lämpimästi 
tervetuloa mukaan ja nähdään tammikuussa!

Seminaaripuheenjohtaja
Pentti Hongisto

Tervehdys Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenet.
V. -83 lähdin Tenolle pojan kanssa kalaan, yövyimme Kutturassa
Vuijemilla Ojanpään veljesten valtauksella, valtauksella ollessa iski "kultakuume" ja
koskaan emme päässeet Tenolle kalaan! Lapin lumo, kulta  ja kultaihmiset muutti
pysyvästi positiivisesti elämäni kulkua. Lapset kulkivat teini-ikään mukana ja nyt sitten
lastenlapset ovat mukana ja nauttivat lapista, kullasta ja ystävistä. Tulen toimimaan
tulevalla seminaari-ristelyllä ohjelman vetäjänä. Toivon, että tapaamme sankoin joukoin
matkalla, ihmisethän tekevät risteilystä nautittavan.

Helsinki – Tukholma – Helsinki  
Viking Line M/S Gabriella
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Perjantai 28.1.
Päiväseminaari laivalla alkaa klo 14:00 ja laiva lähtee 
Helsingistä klo 17:15

Klo 14 alkaen   Päiväseminaari
Klo 17:15          Laiva lähtee Helsingistä

Seminaari
Buffet illallinen ruokajuomineen

Lauantai 29.1.
Klo 8-10            Meriaamiainen
Klo 10                Laiva saapuu Tukholmaan

Ohjelmaa laivalla päivän aikana mm.
Kultakisat
Vip-shopping laivan tax-free myymälässä.
Myymälä auki ainoastaan meille.

Klo 16:30          Laiva lähtee Tukholmasta
Seminaari
Buffet illallinen ruokajuomineen

Sunnuntai 30.1.
Klo 8-10:30       Meriaamiainen
Klo 10:10           Laiva saapuu Helsinkiin

Ohjelmaa tarkennetaan myöhemmin, muutokset mahdollisia!

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä ensisijaisesti 
sähköpostitse. Kerro viestissäsi osallistujien: nimi, 
syntymäaika, mahdollinen LKL:n jäsennumero, hyttiluokka 
sekä kansalaisuus. Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
maksutiedot viitenumeroineen.

Huomioithan että perjantain päiväseminaariin tulee 
ilmoittautua erikseen joten mainitsethan tästä varausta 
tehdessäsi. Päiväseminaari 5€ (jäsen) / 10€ (ei jäsen).

Hinnat per henkilö       jäsen / ei jäsen

Seaside Standard A       138€ / 148€     4n hengen hytti
Seaside Standard A       148€ / 158€     3n hengen hytti
Seaside Standard A       168€ / 178€     2n hengen hytti
Seaside Standard A       228€ / 238€     1n hengen hytti

Hinta sisältää risteilyn valitussa hyttiluokassa, seminaarin 
sekä ohjelman mukaiset tarjoilut (2 x Viking Buffet -
illallinen ruokajuomineen, 2 x meriaamiainen, 
kokouskahvit ja hedelmiä).

Ilmoittautumiset 14.12.2021 mennessä
Jutta Vehviläinen
jutta.vehvilainen@gmail.com    
p. 040 7279 309

Käväise kurkkaamassa
miltä uusittu laiva näyttää

https://vikingline.visualizer360.com/fi/ms-gabriella


