
Velipoika pisti paremmaksi, nyt 
löydetty kultahippu on jättiläinen!
Isoja hippuja nousee kuin perunoita maasta, kullankaivajat uskovat emäkallion 

olevan lähellä
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Hippujuhlissa Ami Telilä (vas.) joutui luovuttamaan kesän hippujohtajan paikan veljelleen Mika 

Telilälle. Kultajuhlissa olivat mukana myös Amin lapset Oskari ja Meri Telilä, sekä Mikan poika 

Ukko Telilä. Takana Pekka Postila, Kari Merenluoto ja Heikki Nikkinen.

•

Milla Sallinen

Kullankaivaja Ami Telilän velipoika Mika Telilä ei antanut veljensä kauaa nautiskella kesän suurimman hipun 
löytäjän tittelistä. Tiistaina 22. elokuuta hän löysi muhkean, 228 grammaa painavan kultahipun.
Näin suurten kultahippujen löytyminen on todella harvinaista. Hippu on koko 150-vuotisen kultahistorian 
viidenneksi suurin ja samalla viides, joka ylittää 200 gramman rajan.

Löytö naapurin kaivospiiriltä

Mika Telilä teki kultahippulöydön kaivukaverinsa Pekka Postilan kanssa. Löytöä ei kuitenkaan tehty omalta, 
vaan naapurin kaivospiiriltä Lemmenjoen Puskuojan ja Ruittuojan välimaastosta.
Kovat sateet ja tulvat ovat vaikeuttaneet kaivutyötä ja erityisesti Mika Telilän naapurin, Kari Merenluodon 
vetämä Kolmas Prospektor Oy oli ollut suurissa vaikeuksissa. Pumppurikon vuoksi kaivupaikalta pääsi 
Lemmenjokeen sameaa vettä ja työt jouduttiin asian korjaamiseksi keskeyttämään kahden viikon ajaksi.
Mika Telilä lainasi naapurilleen ylimääräistä pumppukalustoa ja lisäksi päätettiin ohjata osa tulvavedestä Mikan 
puhdistusjärjestelmään.



–Totta kai tarkoituksena oli myös pyörittää tuotantoa ja yhdistää omat ja naapurin edut. Kaivauksen avaus 
tehtiin kuitenkin ensisijassa vesijärjestelmän ehdoilla. Jos tarkoitus olisi ollut optimoida kullan tulo, olisi avaus 
tehty toisin ja ehkäpä iso hippu olisi jäänyt löytämättä, nauraa Mika Telilä.

Kari Merenluoto on kaivanut alueella vuodesta 1992. Vaikka hän tuntee kultamaansa hyvin, tämä löytö oli yllätys. 
Naapurin tekemä avaus osui hämmästyttävän rikkaaseen maahan, Merenluodon kaivospiirin puolelle noin 20 
metriä rajasta.

228 gramman hipun myötä päivänvalon väki pari muutakin isoa hippua.

Hippu vitsausten keskeltä

Kari Merenluodon mukaan kullankaivaja saa riesakseen kaikki vanhan testamentin vitsaukset, heinäsirkkoja 
lukuun ottamatta. Heillä sateet ja vesiongelmat ovat laittaneet sekä miehet että koneet koville ja elämä on välillä 
näyttänyt ankealta.

–Taustalla painaa vesiasioiden aiheuttama mahdollinen keskeytysuhka ja kaivun päättyminen vuonna 2020. Ja 
sitten kun sitä vähiten odottaa, niin maasta putkahtaa iso hippu, Merenluoto päivittelee.

Puskuojaa on Merenluodon mukaan pidetty Lemmenjoen kultamaista huonoimpana, ja se on sitä voinutkin olla 
lapiokaivajille. Nyt konekaivuun myötä pääsee maahan syvemmälle.

–Puskun kaivun tekee vaikeaksi maapeitteen paksuus ja ongelmia lisää sen tulvaherkkyys. Oja kerää veden 
laajalta alueelta ja sateet nostavat veden pintaa hetkessä. Myös pohjavedenpinta nousee nopeasti ja edellisenä 
päivänä vielä kuivat kaivumontut tulvivat hetkessä.

Samentunutta vettä puhdistetaan pumppaamalla sitä pintaimeytyskentälle ja laskeuttamalla vettä kaikkiaan 
kymmenessä kiertovesialtaassa.

–Pintaimeytyksen pumppausmäärä on tällä hetkellä noin 7000 litraa minuutissa ja pumppausta jatketaan 
toistaiseksi päivin ja öin.

"Ukkoäijih"

Mika Telilän löytämä hippu julkistettiin sunnuntaina Ami Telilän hippujuhlissa. Mikan isommuksen nimeksi 
annettiin Ukkoäijih. Lisäksi juhlissa esiteltiin muun muassa 93 gramman sekahippu "EiOo" sekä 60 gramman 
"Fossiili".
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Hippujuhlissa ihasteltiin kesän suurimpia hippuja: Edessä Mika Telilän 228 gramman "Ukkoäijih" 

sekä Ami Telilän leijonavaakunaa muistuttava "Suomi100", painoa 167,4 grammaa. Muita suuria 

esiteltyjä hippuja olivat muun muassa 93 gramman sekahippu "EiOo" sekä 60 gramman Fossiili. 

Pieninkin kuvan hipuista painoi 48 grammaa.

Ami Telilä vakuuttaa, että veljensä löytö ei harmita ollenkaan. Veljekset ovat kaivaneet Lemmenjoella kultaa 
lapsesta saakka. Ensin lapiolla ja sitten vanhempien apuna koneella ja myöhemmin omilla kaivospiireillään.

–Siellä niitä isoja hippuja on vaikka kuinka paljon löydettävänä – itsestään ne eivät kuitenkaan maasta nouse, 
sanoo Ami Telilä.

–Kyllähän näitä mielellään kaivaisi esiin useamminkin, mutta vanhan totuuden mukaisesti se on pikemminkin 
hippu joka etsii löytäjänsä, eikä toisin päin, jatkaa Merenluoto.

Kullankaivajien mielestä isot hiput ja varsinkin sekahiput kertovat, että emäkallio on lähellä. Alueelta on 
aikaisemmin löytynyt myös kultapitoisia kvartsilohkareita, mitkä viittaavat samaan.

Lapin hippujen top10

1. 392,9 gramman "Evert" Luttojoelta vuonna 1935. Löytäjänä Evert Kiviniemi (lapiokaivu).

2. 385 gramman "Aleksi" Hangasojalta vuonna 1910. Löytäjänä Aleks Kiviniemi (lapiokaivu).

3. 282,2 gramman "Tähtihippu" Miessijoelta vuonna 2004. Löytäjinä Ollila, Telilä ja Kangas (konekaivu).

4. 251 gramman "Pikkumammutti" Miessijoelta vuonna 1998. Löytäjänä Marjut Telilä (koneakaivu).

5. 228 gramman "Ukkoäijih" Puskuojalta vuonna 2017. Löytäjänä Mika Telilä ja Pekka Postila (konekaivu)

6. 191,6 gramman "Unna" Sotajoelta vuonna 2008. Löytäjinä Maija ja Risto Vehviläinen (konekaivu).

7. 186,5 gramman "Sekahippu" Tankavaarasta vuonna 1950. Löytäjinä Jouko ja Tauno Virtanen (lapiokaivu)

8. 167,4 gramman "Suomi100", Kaarreojalta vuonna 2017. Löytäjänä Ami Telilä (konekaivu).

9. 166 gramman "Ruska" Miessijoelta vuonna 2004. Löytäjänä Risto Mäläskä (konekaivu).

10. 162 gramman "Kullervo" Morgamojalta vuonna 1949. Löytäjänä Kullervo Korhonen (lapiokaivu).


