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KUTTURANTIEN KIOSKI
Ensimmäinen postilaatikko ilmestyi Kutturan- ja Sotajoentien risteykseen vuoden 1981
paikkeilla. Valtausten kylttejä alkoi ilmestyä paikkaan 1986–88.
Valtausten viittoja risteyksessä vuonna 1989. Kuva Jalo Hokkasen arkistosta.

Anneli Muikku aloitti käsitöiden ja vaskoolien myynnin katoksesta vuonna 1993.
Kuvat Anneli ja Voitto Muikun arkistosta, ellei toisin mainita ja kuville on julkaisulupa.

Toni Järvelä piti parina kesänä (1992–93) myyntitoimintaa kioskivaunusta Kutturantien ja
Sotajoentien risteyksessä.
Anneli osti Tonilta kioskivaunun ja aloitti toimintansa keväällä 1994.

.
Vuonna 1995 paikalle tuotiin kokonaisena kelohonkainen kioskirakennus ja sai nimeksi
Kioski Kultakaivos. Myynti tapahtui luukusta.
Kioskin paikkaa ihmettelevät monet turistit, matkaa on lähimpiin asutuksiin Laanilaan ja
Kakslauttaseen linnuntietä 17 km ja Kutturaan 22 km.

Anneli esittelee Kreivin vaskoolimallia, todella toimiva vaskooli.

Vuonna 2000 rakennusta laajennettiin, jolloin jatkoksi tuli 25 asiakkaan pirttipuoli. Laajennuksen myötä nimeksi tuli Kioski Kultakaivos Kahvila. Kioski oli avoinna kesäisin.

Kioskista tuli monelle kullankaivajalle tärkeä paikka, sai täydentää ruokavarastoja ja muita
jokapäiväisiä tarvikkeita, jutella tuttujen kanssa, juoda kahvit juuri leivotun pullan kanssa ja
vaikkapa lainata kirjoja.
Kioskin sähköntarve tuotettiin aurinkopaneeleilla. Käyttövesi piti tuoda muualta.

Pihapiirissä vartio Eetu (myöhemmin sai lisänimen Konjakki-Eetu), saattoi joskus haukahtaa pikkusen vieraille. Eetu oppi tuntemaan autojen äänet ja usein nosti vähän päätään
tutun auton tullessa kioskille ja jatkoi lepäämistä. Lue lisää Eetusta seuraavasta osoitteesta: http://mahti.pp.fi/voitto1.htm
Lauluillat alkoivat vuonna 2003 ja aina löytyi joku kullankaivaja jolla oli musiikkivehje mukana antamassa rytmiä porukalle.

.

Kioskilla tapasi tuttuja ja vähemmän tuttuja, kuvassa Lasse Hoikka (kultalaulaja), takana
oikealla Viljo Mutenia (kullankaivaja), edessä Matti Järvenpää (kullankaivaja) ja allekirjoittanut (kullanetsijä). Kuvattu 7.9. 2004 ja kuvaaja Salme Järvenpää.

Kioski vaihtoi omistajaa keväällä 2005. Uusiksi yrittäjiksi tulivat Marko Tiainen ja Lyyli Huhtamella. Myös nimi vaihtui Kutturan Kioskiksi.
Sähkö alettiin tuottamaan aggregaatilla.
Kioskilla alettiin myydä erilaisia keittoja ja pihapiirissä alkoivat kullanhuuhdontakilpailut.
Kolme seuraavaa kuvaa ovat otettu 27.4.2006. Kuvat J. Kivisaari.

Kutturantie, Sotajoen laakso taustalla olevan mäen takana, kuvattu Kutturan suunnasta

Viitat ja postilaatikot elokuussa 2009. Kuva J. Kivisaari.

Tiina Koivisto osti kioskin syksyllä 2016 ja avattiin keväällä 2017. Kioskin sisätiloja oli muutettu talven aikana. Kioski on nyt nimeltään Kafea Gufihtar (Gufihtar = Maahinen).
Tiinalla on myös erilaisia lämpimiä keittoja valikoimassa ja erityinen Poroburker.
Ostoksia ei pysty aina maksamaan pankkikortilla, kannattaa varata käteistä mukaan.
Eetu etsii sateenkaaren päässä olevaa kulta-aarretta Papinhaminassa.

