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Suomen seitsemänneksi suurimman kultahipun löytänyt Ami Telilä myöntää, että 167 gramman kultakimpaleella 

elää ensi vuoteen "huolettomasti".

• Ami Telilä löysi 2010-luvun suurimman kultahipun.

• 167 gramman kultahippu on Suomen historian seitsemänneksi suurin.

Ami Telilä on napannut jo kolme suurta kultahippua urallaan. Suurin löytyi viime viikolla. (ILKKA ÄRRÄLÄ/LK)

Tiistaina 15. elokuuta Lemmenjoen kansallispuistosta jysähti todellinen uutispommi. 49-vuotias 

Ami Telilä löysi Suomen seitsemänneksi suurimman kultahipun: 167 grammaa.

Se kaikkein suurin on vuodelta 1935, jolloin Evert Kiviniemi löysi 393-grammaisen kultahipun.

2010-luvulla vastaavia ei ole löytynyt. Telilän viime viikolla löytämä Suomi100-niminen kimpale 

on tämän vuosikymmenen suurin.

- Tietenkin löytö on aina mukava hetki. Silloin joutuu - tai saa - pitää kultaporukalle myös pienet 

juhlat, jotka ovat tulossa sunnuntaina, Telilä sanoo Iltalehdelle.

Telilä myöntää, että kultahipun arvo on suuri.

Lemmenjoelta löytyvä kulta on keskimäärin 23 karaattista eli lähes 100-prosenttista luonnonkultaa. 

Lapin kulta on metallien arvopörssissä tavallista teollista harkkokultaa arvokkaampaa.

- En ole vielä myynyt sitä, enkä tiedä myynkökään, mutta kyllä sillä seuraavaan vuoteen saakka 

elää huolettomasti.

Kolme suurta

Telilälle 167 gramman kultahipun löytäminen oli jo kolmas suuri kultalöytö. Samalta alueelta mies 

on löytänyt aiemmin jo 107 ja 88 gramman hiput.

Telilä on kaivanut kultaa pikkupojasta lähtien vanhempien mukana. Kullankaivajasta aiemmin 

uutisoineen Lapin Kansan     haastattelussa mies sanoo, että hän hankki jopa moporahat kullalla.



Kullankaivamista kestää vain neljä kuukautta vuodesta, mutta tuona aikana Telilä asuu Inarin 

erämaassa, jossa muun muassa kauppareissut saattavat venyä yhtä pitkiksi kuin kullankaivuupäivät 

eli 12 tuntia.

- Ensin lähdet mökiltä mönkijällä 13 kilometriä. Sen jälkeen matkustat veneellä 25 kilometriä ja 

sitten 45 kilometriä ensimmäiseen kauppaan, että saa ruuat ostettua.

- Mutta jos menee Ivaloon asti, ei siellä voi olla kovin kauaa, että ehtii iltaveneellä takaisin.

Kaivoslaki tuhoaa uran

Kullankaivaja ei ole muutamaan vuoteen tehnyt muita töitä kullankaivamisen ohella. Hän myöntää, 

että myös helpommalla voisi päästä.

Object 1

- Kun lapset olivat pieniä 1990-luvulla, olin vain koulujen loma-ajat täällä. Silloin huomasi, että 

kyllä se normaalityöelämä on vain helppoa ja huoletonta.

Toisaalta kullankaivamisessa on enemmän vapautta.

- Se (tavallinen työelämä) on kellon mukaan juoksemista.

Lapissa kaivettu kulta on ollut viime vuosina kovassa huudossa, koska se on puhtaan lisäksi myös 

vapaa kaivajien huonosta kohtelusta.

Telilän mukaan miehen oma kaivuu-ura tulee muutamien vuosien päästä päätökseen, kun uusi 

kaivoslaki on kieltämässä koneellisen kullankaivamisen.

- Silloin täytyy keksiä etelästä tai täältä muita hommia. Ei tuo lapiokaivuu tuota sillä tavalla, että 

siitä saisi elantonsa.

Paikka vapaana "neitokaiselle"

Kaivuu-urakan jälkeen Telilä palaa toiseen kotiinsa Vammalaan. Sinne hän palaa yleensä 

lokakuussa.

Mökkeilyn ja kotimaisemissa viettämänsä ajan lisäksi mies matkustelee.

Matkusteluun liittyen kokenut kullankaivaja lipsautti jo Lapin Kansassa, että "jollekin neitokaiselle 

olisi pyörän perässä paikka vapaana", kun Telilä lähtee moottoripyöräilemään syksyllä Keski-



Eurooppaan.

- Ei ole vielä tullut treffikutsuja. Se oli paikallislehteen tehty juttu alun perin. Se oli kauhea yllätys, 

että se meni muihinkin lehtiin, Telilä naurahtaa.

Hämmentyneen kuuloinen Telilä kuitenkin myöntää, että paikka on edelleen vapaana.

- Kyllä siinä paikka vapaana edelleen on.
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