Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n vuosikokous pidetään Inarissa
Ylä-Lapin luontokeskuksen (Siida) auditoriossa lauantaina
29.3.2014 alkaen kello 13.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. § mukaiset asiat,
valitaan LKL:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin ja käsitellään
hallituksen esitys varsinaisiksi ja mahdollisiksi kunniajäseniksi.
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Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2
pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun
taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle sekä toimihenkilöiden palkkiot
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10
11
12
13

Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten
jäsenien tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
– hallituksen erovuorossa olevat jäsenet ovat
Vasant Mäkinen, Mika Telilä ja Hannu Viranto, hallituksessa jatkavat Esko Orava, Kai J.
Rantanen ja Maija Vehviläinen.
– tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli, varatilintarkastajina Olavi Lind ja Raimo Repola
– puheenjohtajana kolmivuotiskaudella
2012–2014 toimii Jouko Korhonen
Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin
yhtiökokouksiin vuodelle 2014
Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja
mahdollisten kunniajäsenien kutsuminen
Keskustellaan muista esille tulevista asioista
ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista
Kokouksen päättäminen
HALLITUS

Vuosikokousmateriaali tulee tutustuttavaksi
yhdistyksen kotisivuille osoitteessa:
http://www.kullankaivajat.fi

Tervetuloa tekemään hyviä päätöksiä ja nauttimaan Inarin Lapin keväästä!
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KANSIKUVA
“Kultaiset tekohampaat”. Kuva: Kari A. Kinnunen. Kuva valittiin
LKL:n valokuvakilpailun parhaaksi sarjassa Kullan murut.

Tässä numerossa:
4-5

Pääkirjoitukset

6-9

Valokuvakilpailu 2014

10 - 14 Hannu Viranto: Kankaisen Pelle teki elämästään filosofian
ja filosofiasta elämänsä
16 - 18 Ohjeita LKL:n jäsenvaltausten käyttäjille
19

Muista maksusi ja tilastotietojesi ilmoittaminen

Lapin Kullankaivajain
Liitto Ry:n jäsenlehti

20 - 23 Metsähallituksen tiedote kullankaivajille
24

Lemmenjoen kultasadun loppu eduskunnassa

37. vuosikerta
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
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Risto Mäkipuro: Kullankaivajan keinulauta

Vastaava päätoimittaja:
Kai J Rantanen

28

Toimitus:
PL 86, 99871 Inari

26 - 27 Sulatetun kullan tunnistamisesta
Uusi metsähallituslaki - LKL eri mieltä saamelaisasioiden
valmistelusta

30 - 31 Merkkipäivät
LKL:N HALLITUS

Ilmoitushinnat:
1/1 s. 312 € (2. kansi)
1/1 s. 240 €
1/2 s. 162 €
1/3 s. 108 €
1/4 s. 84 €

Puheenjohtaja:
Jouko Korhonen
Haukiputaantie 752
90910 Kontio
jouko.korhonen@kultaviiste.inet.fi
p. 040 344 2200 (klo 17 jälkeen)

Graafinen suunnittelu ja taitto:
Liisa Hertell, LH Viestintä

Varapuheenjohtaja:
Hannu Viranto
Eteläranta 42
96300 Rovaniemi
p. 0400 182 964

Maija Vehviläinen
Väinämöisentie 11, 96300 Rovaniemi
puh: 040 778 9456
e-mail: mrvehvilainen@gmail.com

Sihteeri: Kai J Rantanen
Kittiläntie 1074, 99800 Ivalo
p. 040 7746 773
mullin.mallin@gmail.com

Mika Telilä
Torisevantie 55, 37310 Tottijärvi
puh: 0400 631 196
mika.telila@kolumbus.fi

Paino:
Tammerprint Oy,
Tampere 2014

Vasant Mäkinen
Nellimintie 1210, 99800 Ivalo
puh: 0400 970 751
e-mail: vasant@pp.inet.fi
Esko Orava
Mellantie 14, 97220 Sinettä

LKL:N PANKKITILIT
Jäsenmaksut vain tälle tilille: Nordea 217738-4977
Muut maksut: Nordea 120130-103183

JÄSENASIAT
Lapin Kullankaivajain Liitto Ry,
PL 86, 99871 Inari
puh. 0400 836 500
s-posti: info@kullankaivajat.fi
kotisivut: www.kullankaivajat.fi
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PÄÄKIRJOITUS
Resursseja

K

un työ- ja elinkeinoministeriö vähensi
kaivosalan hallinnointiin varattuja resursseja asettamalla irtisanoutuneen kaivososaston lupavalmistelijan viran täyttökieltoon, jätettiin lupahakemukset resurssipulaan vedoten käsittelemättä, ja varmistettiin uuden kaivoslain viranomaiselle satojen hakemusten suma.
Ruuhkan purkamista käytettiin sittemmin perusteena käsittelymaksujen korotukselle.
Kun Saamelaiskäräjille kirjattiin uuteen kaivoslakiin vaatimansa valitusoikeudet, kieltäytyi Saamelaiskäräjät antamasta pyydettyjä lausuntoja resurssipulaan vedoten. Oikeusministeriö resursoi käräjiä sadalla tonnilla ja uudella viralla, ja Saamelaiskäräjät käytti resurssit valitustehtailuun myönnetyistä kullanhuuhdonta- ja ympäristöluvista.
Kymmenet kaivupaikat seisoivat – ja seisovat
– hiljaisina oikeuspäätöksiä odottaen. Osan valituksista Saamelaiskäräjät veti pois juuri ennen hallinto-oikeuteen menoa valitellen propagandisesti huonon päätösvalmistelun syövän tarpeettomasti oikeuslaitoksen resursseja, mutta kaivukausi oli siinä
vaiheessa kyseisiltä kullankaivajilta jo menetetty.
Uuden kaivosviranomaisen resursseja on syönyt uuden kuulemismenettelyn vaatima valitusvastineiden teko. Tämä on vienyt resursseja päätösten
valmistelulta, ja ollut taas perusteluna käsittelymaksujen korotukselle.
Lupapäätöksissään kaivosviranomainen Tukes
on kaikesta huolimatta pyrkinyt ja pystynyt tekemään laadukasta ja huolellista työtä. Kiitos sille resurssien oikeasta kohdentamisesta.
Valvovat viranomaiset itkevät julkisuudessa resurssipulaansa kaivosalan valvonnan suhteen. Kullankaivun hallinnointiin kuitenkin uusia ideoita ja
tarmoa riittää. Tosin sellaisiakin kommentteja on
jo kuultu, että tästä kaikesta resursoinnista pitäisi
kullankaivajia jollakin pikkumaksulla muistaa.
Unohtuu se, että viranomainen itse päättää
haluamansa hallinnoinnin tason raskauden, eikä
kustannusten maksumieheksi voi laittaa hallintoalamaista, joka on byrokratian raskauttamista lau-
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sunnoissaan vastustanut.
Kun kullankaivajat joutuvat puolustamaan laillisia oikeuksiaan, ei resursseja löydy valtiovallalta.
On riisuttava vaatteet, myytävä omia alastonkuvia,
laiminlyötävä lapset ja rakkaimmat. Kun hyväpalkkainen virkamies leimaa kellokorttinsa ja jää odottamaan kullankaivajan vastinetta, käärii kullankaivaja hihat ylös ja käyttää vielä arvokkaan vapaa-aikansakin asian pureskeluun farisealaisten ja publikaanien käsitettäväksi.
Liiton puolella siirretään kansio ”Toiminnan
kehittäminen” taas pinon alimmaiseksi ja laitetaan
tarvittaessa hattu kiertämään, että saataisiin joku
lainoppinut sorvaamaan kirje toiselle lainoppineelle. Tässä käännöstyössä yleensä alkuperäinen totuus
muuttuu toissijaiseksi asiaksi juristerian rinnalla, ja
seuraava heikennysesitys on jo valmisteilla toisen
viranomaisen toimistossa.

M

aaliskuun lopussa kokoontuu yhdistyksen
vuosikokous, ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa liiton edustusjoukkueen kokoonpanoon. Ykkösvitjaan ei kaivata niinkään namupaikoista toisen syötöstä itsensä lööppeihin herkuttelevia NHLtähtiä, kuin uhrautuvia puolustajia, jotka blokkaavat vastustajan avotilanteen maalipaikat heittäytymällä kiekon eteen ja kolaavat ahneet hyökkääjät
pois maalivahdin alueelta.
Tiedossa on mustelmia, ruhjeita ja kognitiivista velkaa, mutta Teemu Selänteen sanoin itse ainakin olen ylpeä joukkuetovereistani.
Vielä ei ole loppuvihellys soinut.
MULLIS’
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PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Mauri iskee taas!

K

irjoitin syksyllä blogiani otsikolla “Vaviskaa kalastajat, metsästäjät, vaeltajat
ja marjastajat”. Yritin olla hieman provosoiva ja liioitella. Tuli kuitenkin reilusti vähäteltyä. Nimittäin metsähallituslain uudistaminen
on menossa vielä enemmän penkin alle kuin pahimmissa kuvitelmissani syksyllä kuvittelin.
Lainsäätäjällä on aikomuksena tehdä niin
sanotusti kaivoslait: oikein kovalla kiireellä rutistaa laki läpi ennen eduskunnan vaihtumista.
Sellaisia mitättömiä pikkuseikkoja kuin esimerkiksi yrittäjien kuulemisia ei tehdä lainkaan ja
kaikki tämä murjotaan läpi sumuverhon takana.
Sumuverho syntyy siitä että julkisuudessa kohua
nostatetaan Metsähallituksen yhtiöittämisestä.
Yhtiöittäminen ei sekään taida ihan kivutonta olla
kun pääjohtaja Jyrki Kangas mielenosoituksellisesti nosti kytkintä.
Lakiin on tiettävästi tulossa Saamelaiskäräjille veto-oikeus kaikkeen nykyisen Metsähallituksen luvitukseen. Jos sinulla on yritys ja haluat
vaikkapa laavupaikan perustaa Metsähallituksen
maille, on sinulla syytä olla saamelaisrekisterissä
merkintä oikealla puolella, muuten lupa tulee
varmasti evättyä. Olen täysin varma että etelän
hyväuskoiset kansanedustajat eivät alkuunkaan
käsitä sitä kuinka vahva vaikutus metsähallituksella on kaikkeen Lapin elämään. Lain valmistelussa olevan työryhmän viimeinen kokous pidettiin 27.2.2014. Työryhmän toiminnan tuloksia,
selkokielellä, on luettavissa Veikko Väänäsen
blogista. Suosittelen.
Samoin kirjoitin aiemmin näkemykseni julki siitä että saamelaisten valtaapitävä vähemmistö tähtää itsenäisen valtion perustamiseen. Norjan puolella tämänsuuntainen pyrkimys jo ääneen
sanottiinkin. Suomen puolella samaan pyritään
näennäisen sovinnaisesti. Istuttamalla Akwe:koita
sinne ja tänne. Ollaan varsin lähellä tilannetta
jossa jokainen joutuu puolensa valitsemaan. Inarin kunnallispolitiikassa kuohuu ennenkuulumattomalla tavalla.
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Samaan aikaan toisaalla: Eduskunta käsitteli
torstaina 20.2.2014 julkisuudessa olleen homoliittoasian lisäksi kansanedustaja Heikki Auton
lakialoitetta kaivoslain muuttamisesta (täysistunnon pöytäkirja: PTK 12/2014 vp). Käsittely oli
tässä vaiheessa varsin lyhyt ja ytimekäs. Auton
avauspuheenvuoron jälkeen ainoastaan edustaja
Eero Suutari käytti lyhyen kannatuspuheenvuoron. Lakialoite siirrettiin talousvaliokuntaan jatkokäsittelyyn. Ja arvatkaapas kuka onkaan talousvaliokunnan puheenjohtaja? Aivan oikein: Reijo Mauri Matias Pekkarinen. Mauri iskee taas.
Tällä kertaa nuijaa pöytään. Siitä onkin melko
tarkkaan kolme vuotta kun silloin ministerinä toiminut Pekkarinen lietsoi eduskunnan uskomaan
että Lemmenjoen kullankaivu on koko kaivossektorin vakavin ongelma. Kyllä nyt jännittää
mitä hyvää sieltä onkaan tulossa ja kuinka nopeasti.
Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin
hallituspuolueet tekevät keskenään jonkun kytkykaupan, 8,9 tai 15 vuoden siirtymästä, josta
sitten äänestellään ja myöhästellään, ja lopuksi
sovitaan uusi äänestyksen vastainen mutta ennalta
sovitun mukainen tulos. Ei se yhteiskunta niin
pyöri että asioista sovitaan demokraattisesti.
Muuten sitä kohta alkaa saamelaisetkin vaatimaan demokratiaa...
Se mikä on varmasti tulossa on kevät. Täällä
Oulun korkeudella alkaa jo nurmikot vihertämään vaikka maaliskuu on vasta käsillä. Kevät
tekee kullankaivajan levottomaksi, tämä kevät
ehkä hieman eri syistä kuin normaalisti.
JOKKE
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Valokuva-

kilpailu

L

apin Kullankaivajain Liiton valokuvakilpailu tuomaroitiin tänä vuonna perinteisesti LKL:n Kultaseminaarin yhteydessä 31.1.2014, puheenjohtaja Peroniuksen ja yleisön
jännittäessä perinteistä toiminnanjohtaja Rantasen ja tietotekniikan välistä voimainkoetusta.
Vakiintuneeseen tapaan kuvia arvioineessa
arvovaltaisessa asiantuntijaraadissa istui viestinnän ammattilaisia, jotka ovat seuranneet Lapin
kullankaivun kuvan kehittymistä pitkällä suljinajalla.
Kuvia arvioivat pohjoisen Lapin kultahistoriaa myötäelänyt ja taltioinut kirjailija Seppo J.
Partanen, lappiaiheisen kirjallisuuden kustantamiseen erikoistuneen Hipputeos Oy:n toimitusjohtaja Raimo Niemelä sekä kiviharrastajan kuvalehti Mineralian toimitussihteeri ja Prospäkkärin visualisti Liisa Hertell LH Viestinnästä.
Tuomaristoon kutsuttu valokuvaaja Ilkka
Ärrälä Törmä-Ärrälä Oy:stä ei kenties tulevaan
kaivukauteen valmistautumisensa vuoksi ennät-

2014

tänyt antaa asiantuntevaa näkemystään kuvista
ennen tietoliikenneyhteyksien katkeamista laivalla.

Kullan murut
Sarja Kullan murut oli tänä vuonna sitä itteään.
Kullan ja muiden arvomineraalien sarjassa ei tullut kuvia muista arvomineraaleista kuin kullasta, pois lukien yksi kuva parimillisestä palladiumkikkareesta. Kuva oli kuitenkin teknisesti niin
haasteellinen, että edes seminaariyleisössä istunut lukuisa joukko kokeneita geologeja ei pystynyt tunnistamaan mineraalia.
Lightning Ridgen opaalikentillä Australiassa muuan menestynyt opaalimainari teetti aikanaan mustista opaaleista itselleen liekehtivän
hymyn. Hänet kuulemma haudattiin sittemmin
kyseiset satojen tuhansien dollareiden arvoiset
tekarit suussaan. Lemmenjokinen vastine näille
voisi olla sarjan voittaneet Kultaiset tekohampaat.
GTK:n erikoistutkija Kari A. Kinnusen otoksen Kultaiset tekohampaat on dendriittinen kul-

Kari A. Kinnusen “Kultaiset tekohampaat” voitti vuoden Toiselle sijalle Kullan murut -sarjassa sijoittui Mikko
2014 valokuvakisan sarjassa Kullan murut.
Riihimäen kuva “Sitä ei voi myyvä eikä syyvvä”.
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Risto Ilvosen kuva “Rumpu pyörii, vesi kullan kuljettaa” valittiin Työn kuva -sarjan toiseksi parhaaksi.

tahippu Lemmenjoen Puskuojalta. Löytäjä Aarne Alhonen ja hipun pituus 8,5 mm. Kinnusen
mukaan hauskan mallinen hippu osoittaa samalla
symbolisesti, että kultahipuilla on muutakin tärkeää käyttöä kuin korut ja pankkien holviaarteet.
Toiseksi sijoittui Mikko Riihimäen kuva
Sitä ei voi myyvä eikä syyvä. Tiukempi rajaus ja
tarkennuksen vieminen aina vaskoolin pohjalle
saakka olisi parantanut tulosta. Siis kuvausteknistä tulosta. Kelpo työpäivän tuloksessa sen si-

Risto Ilvosen kuva “Vuosisadat vierii” valittiin Työn
kuva -sarjan parhaaksi.
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jaan ei ole mitään parannettavaa; kuva olisikin
sopinut yhtä hyvin sarjaan Työn kuva.
Tuomaristo päätti, että sarjassa ei tällä kertaa jaeta kolmatta sijaa.

Työn kuva
Ensimmäistä kertaa LKL:n valokuvakilpailun
historiassa yhden sarjan kaikki palkintosijat menivät yhdelle kuvaajalle. Risto Ilvosen DropBoxiin pudottelemansa kuvat kertoivat niin moni-

Työn kuva -sarjan kolmas sija meni niin ikään Risto Ilvoselle
kuvasta “Vapaa virtaus kristallin kirkas, luonnon muovaama”.

7

Kullankaivaja kotonaan -sarjan voitti Kari ja Sirkka
Merenluodon kuva ”Kajoa Kalevalasta”.

Eila Pihlajan kuva ”Onni on kuivat saappaat” sijoittui
toiseksi sarjassa Kullankaivaja kotonaan.

puolisesti Lapin kullankaivun tunnelmista ja tekniikasta, että tuloksena kilpailussa oli kultaa, vähemmän kultaa ja vielä pikkuisen kultaa.
Sarjan parhaaksi valittiin kuva Vuosisadat
vierii, joka sinänsä edustaa tyypillistä otosta lapiokaivajan työmaalta, mutta mustavalkotekniikan käyttö tuo menneen ajan tuntua nykytekniikan keskelle. Vaikka toisaalta, hyvin vähänhän
itse kullankaivutekniikka on vuosisatojen aikana
muuttunut – materiaalit vain korvautuneet moderneimmilla.
Toiseksi parhaana palkittiin Ilvosen kuva
Rumpu pyörii, vesi kullan kuljettaa. Kuva lapiotyömaillakin yleistyneestä rumpuseulasta on
teknisesti onnistunut, ja rummun läpi kurkistava kullankaivaja paljastaa jalostuslaitoksen todellisen primus motorin.
Kolmas sija meni myös Risto Ilvoselle raikkaalla kuvalla Vapaa virtaus kristallin kirkas,
luonnon muovaama. Kuvassa näkyy LKL:n Kultaseminaarien tuloksena kullankaivajan tavoite
parantaa kullan saantoa tasaamalla veden virtausta lateraaliseksi ja kivihäkin avulla seuloa huuhdottava aines raekooltaan homogeeniseksi. Pääroolissa kuvassa on kuitenkin kullankaivajan kullanrikastusprosessissa käyttämä ainoa kemikaali,
divetymonoksidi. Kyseinen kemikaali aiheuttaa
vuosittain lukemattomia kuolemantapauksia
henkeen vedettynä, ja on merkittävä ainesosa
mm. happosateissa ja kasvihuoneilmiössä.
Silti Lapin kullankaivajat saavat jatkaa tämän
satojatuhansia kuolemantapauksia aiheuttaneen
kemikaalin käyttöä työssään.

Kullankaivaja kotonaan
Kullankaivaja kotonaan on usein suoranaisia hippuja sisältävä tasku kuvakilpailussa, kullankaivun
kulttuuriperinnettä vaivihkaa taltioiva Lönnrotin tuohikontti.
Tällä kertaa sarjan voittajakuvaksikin valikoitui Kajoa Kalevalasta, yöttömän yön saunapuKolmanneksi parhaaksi sarjassa
Kullankaivaja kotonaan sijoittui Risto
Ilvosen kuva ”Ei toimi kännykkä ei pelaa
tietokone, lapset leikin vanhan löytää”.
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lahdus Kari ja Sirkka Merenluodon uima-altaaseen Ruitunmutkassa.
Hiljattain edesmenneen elämänkumppaninsa Jouni Pihlajan kanssa Ruittuojan latvan kivikoita ja Puskun latvajänkän kultasaostumia kaivellut Eila Pihlaja lähetti kilpailuun valikoiman
kuvia tunnelmista Lemmenjoen kultamailta.
Kuvia toivottavasti löytyy tulevaisuudessa lisääkin, sillä Eilan kuva Onni on kuivat saappaat
sijoittui sarjassa toiseksi. Kuvan arvon tuntee jo-

kainen märissä saappaissa kaivanut kullankaivaja.
Kolmas sija on kannanotto kullankaivun
ukkoistumiseen. Risto Ilvosen kuva Ei toimi kännykkä ei pelaa tietokone, lapset leikin vanhan
löytää, kertoo usein maastollisesti hankalassa paikassa ja uusmedian tavoittamattomissa olevan
kaivupaikan haasteista kultaa kaivaville vanhemmille. Käpyporot, puupalikkakelkat ja lasten
omatoimisuus vanhojen leikkien uudestaan löytämisessä nousevat arvoon arvaamattomaan.

Päätoimittajan poiminta
Oululaisen koruverstaan, Kuru Korun
omistaja Janne Kannisto muisteli jokunen vuosi sitten Pohjois-Lapin matkailun erikoislehti Saariselän Sanomissa yhtä erikoislaatuisimmista tilaustöistään. Jannelta oli tilattu umpikultaiset nännit.
Tämänvuotisen liiton kultakuvakisan myötä nämäkin nännit vilahtivat julkisuuteen, kun
tilaaja Tero Kyllönen lähetti kilpailuun kuvan
nännien loppusijoituspaikasta.Annetaanpa Teron
itsensä kertoa:
”Puolenkymmentä talvenkiertoa takaperin
värkättiin vanhan uunintekijän kanssa tulisijoja
Risumajaan, minä kysymään millaiset uunin rinnat ovat. Ei osannut
sanoa; ennettäin oli
täällä päin sanonta “uunin rinnalla käsiä lämmitellään”.
Eräänä iltana entiseen kotiin nukkumaan mennessä välähti: tuosta ne tulee uunin rinnat. Seinän kupeella ollut soikean
pyöräkkä kivi, joka jokusia vuosia aikaisemmin pyörähti valtauk-

sella esiin, sehän piti kuljettaa kotiin. Pistin rälläkällä kiven kahtia ja puolikkaat olivat talvikauden takan ranssilla. Tuli naiseläjä käymään, heti
sanoa toksauttaa, eihän tuossa ole nännejäkään,
minä siihen jotta saamanne pitää.
Siltä istumalta soitin Oulun tutulle sepälle,
että onnistuuko sellainen rojekti, hän sanoi kokeillaan. Lähetin piirrosta ja materiaalia. Oli tullut kultaseppäharjoittelijatyttö sepälle, ja hän sai
eka harjoitustyön rojektista. En päässyt tarkistamaan, tuliko nänneistä tekijän mallin mukaiset.”
Lämpöä henkivä kuva ei sijoittunut kilpailussa kuumimpaan kärkeen, mutta saa ”Päätoimittajan poiminta” -kunniamaininnan.

Tero Kyllösen lähettämään
kuvaan “Uunin rinnat”
hauska tarina.
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Pelle, innokas ja voimakas soutaja.

TEKSTI JA KUVAT: HANNU VIRANTO

Kankaisen Pelle

– teki elämästään filosofian
ja filosofiasta elämänsä

O

lin 1970-luvun alussa Inarin saamelaismuseolla kesätöissä. Rakenneltiin ulkomuseota ja keräiltiin
esineitä ympäri Inaria ja Utsjokea.
Illat ja viikonloput käytiin tammukan ja harrin onginnassa samoilla seuduilla. Asuimme
yläasteen voimistelusalissa. Työpäivinä kävelimme Majalan eli nykyisen Kultahovin pihan läpi
ja tulipa käytyä sisälläkin, joskus meni vähän
pitkäksikin istunnot.
Siellä tutustuin Kankaisen Pellervoon.
Meidän porukan tyttöjä Pelle nauratti ja ihastutti, niin kuin turistityttöjäkin. Pellen leveä
hymy valkoisilla hampailla ja ikuinen ilonpilke silmäkulmassa hurmasi. Vartalo oli pitkänhuiskea. Pitkä tukka ja parta, nahkahousut ja
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riukuvarsisaappaat kaikki olivat kullanruskeita. Kaulassa värikäs pitkä kudottu villahuivi,
jonka liepeet oli tungettuna vyön alle. Talvisin
Pelle käytti poronnahkaturkkia. Kulkuvälineenä oli ikivanha polkupyöräresu, jolla oli vakiopaikka hotellin sisäänkäynnin vasemmalla puolella.
Niihin aikoihin Pellen mielijuoma oli maito, jota saattoi Majalla kulua litrakaupalla päivän ja illan mittaan. Meillä muotijuomana oli
valkovenäläinen eli mustaryssä maidolla terästettynä. Maito olikin alussa yhdistävä tekijä ja
aloimme istua samassa pöydässä yhteisen maitokannun kanssa. Pellen maistelujuoma oli
punaviini, mieluimmin Egri Bikaver tai algerialainen. Sitä kului illan kuluessa vain lasilliProspäkkäri 1/2014

nen–pari. Viinipullon loppu vietiin suljettuna
keittiöön vasittuun paikkaan odottamaan seuraavaa käyntiä. Sieltä Maijat Nikula ja Suomalainen kävivät hakemassa, kun tarve tuli.
Saattoi pullosta riittää juotavaa kolmeksi–neljäksi illaksi. Juominen häneltä unohtui, kun
juttua riitti. Majalan legendaarinen metsästäjänleipä kuului vakioruokiin meillä kaikilla.
Tarinaa riitti alkaen kotiseudulta Kotkassa, jossa kertoi poikasena yöpyneensä lämmittämättömällä ullakolla vuodet ympäri. Talvella teki meressä pitkiä uimamatkoja. Piti karaista
itseään, kun haaveena oli päästä Lappiin karhunpyyntiin ja erämieheksi. Lappiin Pelle tulikin jo ennen sotia, aluksi Luton–Suomun tienoille ja sittemmin Inarin–Muddusjärven seudulle elellen pääasiassa erämaassa kalastuksella
ja metsästyksellä. Talvella yöpyi paperisäkissä
lumihangessa, tosin poronnahkaturkki oli lämmittämässä. Joskus kuulemma nukkui Majalan
pihassakin polkupyöräpaikkansa vieressä paperisäkissä lumeen kaivautuneena.
Pellen muisteluihin kuului myös tarinat
Lemmenjoelta, jossa hänellä on Timanttikoti
ja Kultakoti, edellinen Miessillä ja jälkimmäinen Jäkälä-äytsillä. Mukana taskussa oli kau-

niita kiviä, joita mielellään esitteli turisteille.
Majalan pöydässä minäkin opin tunnistamaan
korundin ja granaatin. Kauneus ja erikoisuus
olivat hänelle pääasia, ei rahallinen arvo. Hänellä oli mukanaan myös kultahippuja, jonka
muotoja hän jaksoi ihailla.
Kesällä 1971 kävin ensimmäisen kerran
Lemmellä. Väinö Hoppu oli kaverini Arto Laineen vanhoja tuttuja. Vietimme Arton kanssa
muutaman päivän Hopun kammilla Ruihtuäytsillä eli Ruitulla. Syvällä äytsin pohjalla
tuli vaskattua ensimmäiset hiput. Seuraavana
talvena Hoppu-Väinö siirsikin valtauksen ja
kammin meille, koska tervekin jalka alkoi reistailla. Toisen jalan hän oli menettänyt sodassa
ja tilalla oli puujalka.
Hoppu-Väinö kertoili tarinoita Pellestä,
joka toimi hänelle huonojalkaiselle vasittuna
kuormajuhtana kesin talvin tuoden ruokaa ja
muita tarvikkeita. Väinö tosin valitti, että kun
Pelle jäi kammille tavallisesti muutamaksi päiväksi ja Pelle tunnetusti söi niin kuin hevonen.
Tuotu ruoka uhkaavasti hupeni Pellen suuhun.
Kumpaakaan ei kiire koskaan päässyt valtaamaan. Väinöä kutsuttiin kuvaavasti Hoputtomaksi Hopuksi.

Tarinatuokio
kämpässä.

Prospäkkäri 1/2014
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Venematka
Lemmenjoelle
Taisi olla kesä 1973 juhannuksen tienoilla, kun
Pelle ehdotti, että hänpä lähtee kanssani Lemmelle, kun olin sinne sille kesälle ensimmäistä
kertaa menossa. Pellellä oli soutuvene Njurgalahdessa. Soutaminen oli Pellen mielipuuhaa
ja tarjosi mahdollisuuden voimainnäyttöön,
jota hän mielellään teki
Meidän soutumatkaan meni kaksi päivää.
Välillä Pelle pyysi minuakin siirtymään airoihin, kun hän riisui vaatteensa ja hyppäsi uimaan. Pari järviosuutta mentiin tällä tavoin
peräkanaa Lemmenjoen järviosuuksia. En
kyennyt soutamaan Pellen uinnin vauhdissa.
Oli hyvin aurinkoinen ja lämmin sää, mutta
juhannuksen tienoon jokivesi ei ollut ollut
montaakaan astetta. Lähes jääkylmästä vedestä veneeseen noustua Pelle ei itseään kuivannut tai pannut paitaa päälle. Näin paremmin
sai nauttia lämpimästä auringonpaisteesta. Väliyö yövyttiin teltassa Pellen vakiosaaressa, jos-

sa hänellä oli tapana oleskella ja kalastella pitkiäkin aikoja. Saarelle tietopaikkaan kätketyt
verkot heitettiin yöksi järveen ja pari taimenta
tulikin, jotka nautittiin saaressa ilta- ja yöauringossa Erkin pikakiväärin eli Egri Bikaverin
kera.
Soutumatka olisi Pellen voimin mennyt
hyvin päivässäkin, mutta eihän meillä ollut kiirettä. Njurgalahden vuorovenemiehet ehdittiin
moneen kertaan tervehtiä. Pelle kertoili, miten
Kotkan aikoina souteli paljon ja kävi soutaen
Helsingissäkin. Inarinjärvenkin hän oli soutanut päästä päähän. Kotijärvensä Muddusjärven ympäri kymmenien kilometrien matkan
hän kuulemma souteli huvikseen, kun oli kaunis kesä- ja syysilma.
Haminaan saavuttiin ja ryhdyttiin kantamaan ruoka-, juoma- ja muitakin tarvikkeita
Hopun kammille. Pelle halusi välttämättä kantaa minun raskaan rinkan ja minulle jäi vain
hänen puolityhjä sisnareppunsa. Siihen aikaan
ei vielä talven moottorikelkkakuljetuksia ollut
käytettävissä, joten kantamista riitti, kun sii-

Pellen kämppä Jäkälä-äytsillä.
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hen aikaan Ruitun kaivukauteni oli parisen
kuukautta. Pelle muisteli Hopun tavarankuljetusmatkojaan ja itse Hoppua. Pellen suursyömärimaine tuli todistettua, kun tuotu metwurstitanko uhkasi loppua kammilla Pellen suihin
näkkileipäpaketillisen kera. Piti pelastaa jäljellä ollut pötkö piiloon, kun kesä oli vasta alussa.
Pari päivää kaiveltiin Hoppu-Väinöltä siirtynyttä valtausaluetta. Jyrkän ja kapean Ruihtuäytsin puronpohjilta ei kultaa juurikaan löytynyt, mutta sen sijaan kylläkin karkeaakin rinteestä kallionkoloista. Niiden muodoista Pellen mielikuvitus rakenteli kaikenlaisia kuvitelmia.
Siirryttiin Miessin yläjuoksulle, jossa sijaitsi
Timanttikoti. Se oli yksi Ylämiessin hirsikammeista. Silloin suljettuna ja huononnäköisessä
kunnossa. Ylämiessiltä kuulemma sai hyvin
korundeja granaatteja ja peräti safiirejakin.
Niistä hän oli kiinnostunut. Ne olivat mielenkiintoisempia kuin kulta ja kullankaivu. Pellen kullankaivu oli enimmäkseen oleilua ja
luonnosta nauttimista. Enimmäkseen teki päivän–pari kaivuhommia kullankaivajille ja kanteli heidän tavaroitaan Haminasta tai kun siirryttiin uusille montuille.

Äytsin kultakoti
kultasuonen päällä
Miessiltä käveltiin Jäkäläpään yli Kultakotiin
Jäkälä-äytsille. Hän oli saanut käyttöönsä Kulta-Korhosen aikaisen ison hirsikämpän. Se oli
siihen aikaan vielä hyvässä kunnossa. Pelle oli
sanonut, ettei Ruitulta tarvitse ottaa juurikaan
ruokaa mukaan, koska hänen kämpässään on
kyllä ruokaa, niin lihaa kuin leipääkin. Liha
osoittautui kämpän sisäkatossa roikkuvaksi
huonohkosti kuivuneeksi harmaanmustaksi
kuivalihaksi. Pellen mukaan se oli karhunlihaa.
Pitihän sitä maistaa. Kitkeryyden perusteella
se olisikin voinut olla karhunlihaa, mutta hajun ja värin perusteella saattoi olla muutakin.
Jäi maisteluksi. Onneksi oli kuhmuraisia lihasäilykepurkkeja, jotka Pelle oli pelastanut,
kun säilykkeitä tuonut kaupan kuorma-auto
Prospäkkäri 1/2014

Kuivakarhunlihoja (?) Jäkälä-äytsin kämpässä.

oli ajanut metsään ja osa säilykepurkeista oli
kolhiintunut myyntikelvottomiksi. Oli vielä
jäljellä Lemmenjoen suolataimentakin.
Äytsin toisella puolella oli vankasta hirrestä rakennettu savusauna. Ahkeran saunomisen
jälkeen istuttiin leppoisaa kesäiltaa pihamaalla. Nautittiin tunturishampanjalla eli purovedellä lantrattua Pecoulia. Vettähän ei tunturiin
ennen moottorikelkkakautta kannattanut kantaa. Sitä kun oli omasta takaa. Rommi oli Alkon sen ajan tuhdein juoma, 54-prosenttista.
Pellehän ei tuohon aikaan väkeviä juuri juonut, tunturishampanja riitti. Niinpä Pellen
kupista ei juoma paljonkaan kulunut, varsinkin kun juttua riitti ja riitti.
Tietysti kullasta ja kullankaivusta puhuttiin. Kertoili Lemmen kultaryntäyksen ajoista
ja silloisista kullankaivajista. Harmitteli, kun
kullankaivu on niin vähentynyt eikä kullankaivajia enää juurikaan ole. Hiljaista 1970-luvun
alku Lemmellä olikin. Oli tyytyväinen, kun
minä olin innostunut ja asettautunut Ruitulle
ja myös tavallaan jatkamaan Hopun, Pellen
kovasti arvostamaa perintöä. Pelle taas toisti sen,
minkä oli Majalan pöydässä monesti kertonut,
että hänen Äytsin valtauksensa on hyvin rikas,
erityisesti juuri tämä kämpän ympäristö ja kämpän alusta, kun on jätetty kaivamatta.
Tuoreita kaivujälkiä ei kämpän ympärillä
näkynyt. Niinpä uskalsin epäillä, että onkohan
tässä kultaa, kun et itse kaiva. Jos kultaa olisi,
kyllähän sinä kaivaisit. Pelle vähän loukkaantui epäuskostani ja haki lapion ja vaskoolin.
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Kehotti valitsemaan minkä paikan tahansa,
poistamaan 5–10 senttä pintakerrosta ja nostamaan sitten vaskooliin. Ja toden totta, pientä hengetöntä tuli. Vielä kokeilin parista muustakin luonnontilaisesta kohdasta ja edelleen tuli
hengetöntä ja pari hipuksikin kutsuttavaa. Oli
pakko uskoa, että kyllä maaperässä todella on
kultaa.

Oma perhe väikkyi mielessä
Pelle kertoili elämästään ja unelmistaan. Tuolloin 60-vuotiaana hän kertoi vielä menevänsä
naimisiin ja saavansa lapsia. Jos tulee tyttö, nimeksi annetaan Tellervo. Poikien nimivaihtoehtoja ovat Kimmo ja Kammo. Minä vähän
kammoksuin tuota Kammo-nimeä. Kun minun toinen nimi on Kullervo, ehdotin Kullervoa. Siitä on hän innostui ja tarkkaan muisti
Kalevalan Kullervo-tarinan. Tellervo ja Kullervo olisivat sopivat nimet, jos tulisi tyttö ja poika. Hän taas kertaalleen jyrkästi tuomitsi syrjähypyt, jos ollaan naimisissa tai muuten kiinteästi yhdessä. Majalan pöydässä istuessamme
monesti paheksui kun ympärillä sellaista näkyi.
Kämppäalueen kullasta puhuttaessa Pelle
sanoi hyvin painokkaasti, että hänelle riittää se,
että hän tietää, että hänen valtauksellaan on
kultaa. En oikein ymmärtänyt ja intin, että eikö
olisi hienoa omistaa kultaa ja tarvittaessa myydä. Pelle vähän kimpaantui, että hänellähän on
kultaa. Hänelle riittää että tietää, että sitä on
eikä sitä tarvitse nostaa maasta pois. Kullan
olemassaolon tunne riittää hänelle. Ja sitten kun
vaimo ja lapset tulevat äytsille, on moninkertainen kultaonni. Se on siellä odottamassa heitä.
Vieläkin palasin siihen että, kun säännöllisiä tulonlähteitä ei ole muuta kuin pieni rintamamieseläke, eikö kullan antamaan lisäansioon olisi paikallaan. Pelle totesi että pärjää aivan hyvin, kun myy Muddusjärvestä pyytämäänsä siikaa Majalaan ja kauppaan silloin kun
saalis sattuu ylittämään oman tarpeen ja saa
niistä kaiken tarvitsemansa rahan. Ne täysin
riittää siihen, mihin rahaa tarvitaan. Pääasiallisen ruoan hän saa luonnosta riistana, kalana,
14

Savusauna odottaa puron toisella puolella. Kirjoittaja
etualalla.

marjoina, yrtteinä ja muina luonnontuotteina.
Minulle tuli mieleen tarinat männyn- ja
kuusenkerkkien, jäätyneiden hirven- ja hevosenkroppien, talvisten syöttireeskojen syöntijutut, joista hänestä kerrottiin. Kysäisin niistä
varovaisesti, mutta Pelle vain hymähti. Ei
myöntänyt eikä kieltänyt. Hänellä huumorimiehenä ei ollut mitään sitä vastaan, että hänestä liikkui legendajuttuja.
Pelle oli elämäntaiteilija. Kuten Tiera, Arvo
Ruonaniemi luonnehti, Pelle teki elämästään
filosofian ja filosofiasta elämänsä. Ja vielä Tieran luonnehdintaa: ”Pelle oli kullankaivaja,
kalastaja, kuljeksia ja oleskelija”. Erityisen kuvaavia olivat kaksi viimeksi mainittua. Kiire ei
Pelleä kiire vaivannut, hän ei ajankulumisen tai
muun epäolennaisen antanut häiritä elämäänsä. Pellen filosofia kullasta ja muusta maallisesta mammonasta on minua kovasti mietittänyt. Siinä olisi nykypäivän materiaalikeskeiselle elämälle kovasti evästä.
Prospäkkäri 1/2014

Honda WB20 -pumppu
Tehokas, varmatoiminen
ja polttoainetaloudellinen
yleispumppu.
Suurin tuotto 600 l/min.
Sh. 690 €
KANNATTAA KYSYÄ TARJOUS!
Myös rahoituksella.

BIKE WORLD VANTAA • BIKE & BOAT WORLD TAMPERE • BIKE & BOAT WORLD TURKU • BOAT WORLD HELSINKI
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Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenvaltaus

Liiton hallinnoimien
kullankaivualueiden käyttäjät
Valtaukset ja varastoalueet ovat vain liiton jäsenten käytössä = jäsenmaksut oltava
kunnossa.
Varastoalueilla säilytettävä kaivutoimintaan tarkoitettu omaisuus tulee olla näkyvästi merkittynä nimellä ja puh.numerolla
(huopatussimerkinnät aurinko polttaa pois
alle vuoden).
Alueet ovat välivarastointialueita. Käyttämätön omaisuus: enimmäissäilytysaika on
2 v.
Toimenpiteet: Välivarastointilansseilla olevat merkitsemättömät tarvikenyytit poistetaan ja hävitetään, metalliromu kierrätykseen.
Ajoneuvot poistetaan omistajansa kustannuksella.
Pelastakaa omaisuutenne merkitsemällä se
ajoissa
Valtaukset: kaikilla valtauksilla on liiton
omistukseen siirtynyt rännejä, rihloja, peltikouruja. Näille on merkitty säilytyspaikka ”LKL, kaivuvälineitä lainattavaksi valtausalueella”.
Valtauksille jääneet muut tarvikkeet poistetaan kuten välivarastoalueeltakin.
Valtauksilta poistuessanne tasoitelkaa monttunne kaivoslain mukaiseen turvalliseen
kuntoon ja toimittakaa kaivuraporttinne
liitolle kaivosviranomaiselle tehtävää vuosiraporttia varten.
Saunat: Saunallisille valtauksille tuodut saunapuut eivät ole nuotiopuita. Liitto hankkii alueille maapuuluvat, nuotiopuut noudetaan maastosta. Tämä ei koske Lemmen16

joen kansallispuistoa, jossa maapuut eivät
ole kullankaivajien polttopuuta. Lemmenjoen jäsenvaltauksille huolletaan kaikki käytettävä polttopuu liiton toimesta.
Kaivuilmoitukset: valtauksilla ja kullanhuuhdonta-alueilla toimivien jäsenten on
ehdottomasti täytettävä kaivuilmoituslomake. Laki velvoittaa raportoimaan tiedot, ja
tiedot ovat tärkeitä alueiden jatkokäyttöä
suunniteltaessa

L

apin Kullankaivajain Liiton jäsenillä on
oikeus kaivaa ao. valtauksilla omia
käsityövälineitä käyttäen. Elämänkumppani, joka ei osallistu itse kullankaivuun, voi olla mukana kuulumatta yhdistykseen. Alle 16-vuotiaat perheenjäsenet voivat osallistua myös monttuhommiin ilman jäsenyyttä.
Oheiset kartat ovat kopioita valtauskartoista, jotka määrittelevät rajat maastossa. Niitä ei
ole tarkoitettukaan suunnistamiseen. Ajo-ohjeita valtauksille saa liiton toiminnanjohtajalta, Saariselän Panimolta, Laanilan Savotta Kahvilasta ja Kutturantien Kultakioskilta.
Valtauksilla ei ole ennakkovarausjärjestelmää, vaan kaivamaan voi alkaa paikassa, jossa
ei ole toisen kaivajan työmaata. Yleisiä käyttäytymisnormeja ja kultamaiden reiluja perinteitä noudattaen taataan jokaiselle mahdollisuus yrittää.
Sallitut työvälineet ovat vaskooli, käsityövälineet, ränni, pesulaite ja vesipumppu. LKL
ei ole hakenut valtauksille ympäristöluvanalaiseksi luokiteltavien työmetodien, eli kaivinkoneen tai imurin vaatimia ympäristölupia, eikä
alueilla saa näillä välineillä näin ollen toimia.
Prospäkkäri 1/2014

altausten ohjeistusta
LKL Ry ei vakuuta toimintaa jäsenvaltauksilla, eikä se ole korvausvelvollinen alueella
toiminnasta jäsenilleen tai kolmannelle osapuolelle koituvista haitoista tai vammoista.
Tietä ei saa sortumisvaaran vuoksi kaivaa.
Liitto ei järjestä majoitusta alueilla. Leiriytyminen on sallittua valtaus- ja erillisten vuokra-alueiden alueella. Laanilan / Kutturantien
valtauksilla voi yöpyä asuntoajoneuvoissa.
Kaivajat, käsitelty maamäärä ja saatu kultamäärä on vuoden loppuun mennessä ilmoitettava liitolle vuosiraporttia varten. Löytämänsä kullan saa kaivaja luonnollisesti pitää.
Tarkempia tietoja ja ohjeita ongelmatilanteissa saa liiton toiminnanjohtajalta, puhelin
0400 836 500.
Kultaista kesää ja onnistuneita elämyksiä,
LKL:N HALLITUS

Alue

Kaivosrek.nro

Valtauksen
nimi

Karuoja,
Lemmenjoki

HL2011:0028 Karuoja
Kakkonen

Lato-oja

HL2011:0029 AuH Aureus

PikkuPiispanoja

7935/1

Piispanpysäkki 43

Palsinoja

8893/1

Bizebazé Palsi

Rönkönoja

HL2011:0049 Rönkön Neloset

Lauttaoja

9216/1

Petronellan
Pysäkki

Elsa/Palsinoja

7736/1

Sopu-Kulta *)

Kotaoja,
Lemmenjoki

7735/1

Nurkanvaltaus *)

Karuoja Kakkonen, HL2011:0028

*) Valtaukset rauenneet 31.12.2013. Alueille on haettu uuden kaivoslain mukaisia
kullanhuuhdontalupia. Päätöksestä tiedotetaan mahdollisimman pian liiton kotisivuilla
www.kullankaivajat.fi sekä jäsenlehti Prospäkkärissä.
AuH Aureus, HL2011:0029
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Rönkön Neloset, HL2011:0049
Bizebazé Palsi, 8893/1

Nurkanvaltaus, 7735/1
Petronellan Pysäkki 9216/1

Piispanpysäkki 43, 7935/1
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Sopu-Kulta, 7736/1
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Muista maksusi
ja tilastotietojesi
ilmoittaminen

K

ullankaivajan tulee antaa vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta
kaivosviranomainen Tukesille. Ilmoituslomake löytyy Tukesin sivuilta osoitteesta http://www.tukes.fi ja siellä valikon ”Ajankohtaista” kohdasta ”Ohjeet, lomakkeet ja hakemukset”.
Lomake ”Vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta” on toimitettava kaivosviranomaiselle
kultakin vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Täytetyn lomakkeen
voi lähettää sähköisesti.
Lapin Kullankaivajain Liiton yhteisvaltauksilla kaivaneiden on tullut muistaa jättää ko.
tiedot liiton valtauksilla oleviin ilmoituslaatikoihin. Tiedot voi lähettää myös kirjeitse tai
liiton sähköpostiin info@kullankaivajat.fi.
Kullankaivajan tulee maksaa vuotuinen
valtauskorvaus vanhan lain mukaisilta valtauksilta (20 € /ha), kullanhuuhdontakorvaus uu-

den lain mukaisilta kullanhuuhdontalupa-alueilta (50 € /ha) tai kaivospiirimaksu (50 €/ha)
maanhaltijalle eli Metsähallitukselle 15.3. mennessä.
Metsähallitus ei lähetä laskua kyseisistä
maksuista. Tarkemmat maksuohjeet tilinumeroineen eri kaivualueille Metsähallituksen tiedotteessa tässä Prospäkkärissä sivuilla 22–23.
Työ- ja elinkeinoministeriölle maksettava
valtausmaksu on uuden kaivoslain myötä poistunut.
Mikäli suunnittelet raukeamisuhan alla
olevan valtauksen tai kullanhuuhdontaluvan
osalta jatkoaikahakemusta, muista huomioida
että uuden kaivosasetuksen mukaan asia on
saatettava vireille vähintään kaksi kuukautta
ennen voimassa olevan luvan raukeamista.
Tässä saumassa on kaikkien etu ilmoittaa
alueella oleva rakennuskanta. Näin saadaan tiedot rakennuksista ja rakennelmista ajan tasalle, ja samalla vältytään siltä että luvattoman
rakennuksen vuoksi tarvittaisisi kesken toimintakauden hakea uusi maksullinen lupapäätös
lausuntopyyntöruljansseineen.
Uuden kullanhuuhdontaluvan myöntämisen yhteydessä on kullanhuuhdontakorvaus
maanomistajalle suoritettava 30 vuorokauden
kuluessa kullanhuuhdontaluvan lainvoimaiseksi tulosta.

VENEKULJETUKSET LEMMENJOELLA
Tavarakuljetukset kulta-alueelle

Veikko Jomppanen
0400 137 090
Polttopuuta metrisenä halkona.
Kysy myös poronlihaa
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METSÄHALLITUS TIEDOTTAA

Metsähallituksen tiedote

kullankaivajille

Lemmenjoen kansallispuiston, Urho Kekkosen kansallispuiston,
Ivalojoen ja sen sivuhaarojen (Kutturan suunta) sekä Keski- ja ItäLapin alueella vuonna 2014.
Kaivutyö on sallittu ainoastaan kaivoslain
mukaisilla valtauksilla, kullanhuuhdontaalueilla ja kaivospiireissä.
Kullanhuuhdontaluvista vakuudet määrää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes, jolle vakuus
myös asetetaan.
Mikäli valtauskirjan omaava kaivaja suunnittelee muutosta kaivutoimintaan, joka poikkeaa alkuperäisestä Metsähallitukselle lähetetystä kaivusuunnitelmasta, tulee hänen toimittaa uusi kaivu-
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suunnitelma Metsähallitukselle vakuuden tarkistamista varten.
Vuotuinen vanhan kaivoslain mukaisista valtauksista maksettava valtauskorvaus (20 € /ha),
uuden kaivoslain nojalla myönnettyjen kullanhuuhdontalupien kullanhuuhdontakorvaus (50 € /ha)
ja kaivospiirien kaivospiirimaksu (50 € /ha) maksetaan Metsähallituksen tilille ilman eri kehotusta
määräaikaan maaliskuun 15 päivään mennessä tai
em. päivän jälkeen annetuista kullanhuuhdontalu-
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vista 30 vrk:n sisällä luvan voimaantulosta. Maksamattomat korvaukset saatetaan viipymättä tiedoksi
kaivosviranomaiselle kaivoslain 621/2011 70 §
mukaisia toimenpiteitä varten.
Valtausten, kullanhuuhdonta-alueiden ja kaivospiirien toiminnassa on huomioitava myös kuntien palopäälliköiden antamat ohjeet palavien nesteiden varastoinnista kullankaivualueilla sekä toimenpiteet mahdollisen öljyvahingon sattuessa.
Ohjetta on saatavana Lapin Kullankaivajain liitosta.

Muuta huomioitavaa
Kaivumenetelmät
Lapiokaivuvaltauksilla on koneen käyttö kielletty kaikissa työvaiheissa ilman asianmukaisia lupia
(ympäristöluvat).

Rakentaminen
Valtaukselle ja kullanhuuhdonta-alueelle saa kaivukauden ajaksi pystyttää vain teltan tai laavun,
kaivukauden päätyttyä teltta tai laavu on purettava. Kaikenlainen muu rakentaminen vaatii sekä
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvan että kunnan rakennus- tai toimenpideluvan. Kansallispuistoissa voi lisäksi olla omia rakentamista koskevia
erityismääräyksiä.

Kesäaikainen maastoliikenne
Metsäautotielle (maastoon rakennettu tie, jossa
on sorapinta, ojat/pientareet) ei tarvita maastoliikennelupaa
Maastoliikennelupa tarvitaan aina kun liikutaan
rakennetun metsäautotien ulkopuolella. Kesäaikaisia maastoliikennelupia myönnetään vain jo selvästi olemassa oleville maastourille.
Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina ennen ajamista tiedustella asiaa Metsähallituksesta.

Asuntovaunut
Valtauksella ja kullanhuuhdonta-alueella saa pitää matkailuperävaunua tai asuntoautoa korvauksetta kaivukauden ajan (huom. selvitettävä maastoliikenneluvan tarve). Jos matkailuperävaunu jätetään valtaukselle/kullanhuuhdonta-alueelle talven
ajaksi, on siihen hankittava Metsähallituksen lupa,
hinta 30 € /vuosi.
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Mikäli matkailuperävaunua tai matkailuautoa ei
ole mahdollista sijoittaa valtaukselle/kullanhuuhdonta-alueelle, voi Metsähallitus myöntää luvan sen
sijoittamiseksi valtauksen läheisyyteen kaivukauden
ajaksi, hinta 50 € /kaivukausi.
Kutturan tien varressa on Lapin Kullankaivajain
Liitto ry:n vuokraama varasto- ja asuntovaunualue,
jonne vaunun voi jättää talveksi.

Polttopuuasiat
Maastotarkastuksissa Metsähallituksen henkilökunta kiinnittää erityistä huomiota polttopuulupiin ja
maastoliikennelupiin. Valtaukselta, kullanhuuhdonta-alueelta tai niiden läheisyydestä ei saa ottaa minkäänlaista puuta ilman polttopuulupaa. Kansallispuistoihin ei myönnetä maapuunottolupia. Mikäli
valtauksella tai kullanhuuhdonta-alueella on puustoa tutkimustyön esteenä, on puiden poistamisesta
sovittava ennakkoon Metsähallituksen kanssa.

Vakuudet
Kullanhuuhdontalupien vakuudet määrää
TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)
Valtauksille (koskee vanhan kaivoslain mukaista
valtauskirjalla annettua kullankaivulupaa ja Metsähallituksen määräämää vakuutta) asetettavien vakuuksien minimimäärät:
lapiokaivuvaltaus 1200 €
Topi-lapiokaivuri tai vastaava 2000 €
traktorikaivuri 4500 €
20 tonnin kaivuri 6500 €
Hinnat ovat minimihintoja ja asetetaan valtauksille, joihin pääsee kohtuudella metsäautotietä pitkin
kuorma-autolla. Vakuutta korotetaan tapauskohtaisesti etäisyyden kasvaessa (erämaa-alueet, kansallispuistot) tai mahdollisten rakennelmien/rakennusten myötä.

Päättyneen valtauksen jälkityöt
Kaikki luontoon kuulumaton on vietävä valtauksen tai kullanhuuhdontaluvan päätyttyä pois
maastosta, nuotiopaikan kivikehän voi jättää, mutta nuotiopohjalle ei saa jättää palaneita nauloja, peltipurkkeja, lasia tai muovia.
Kaivumonttujen reunat tulee luiskata yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon
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METSÄHALLITUS TIEDOTTAA
Lemmenjoen
kansallispuisto

Urho Kekkosen
kansallispuisto

Valtaus- ja kullanhuuhdontakorvaukset sekä kaivospiirimaksut
– valtauskorvaus 20 € / ha
kullanhuuhdontakorvaus 50 € /ha
kaivospiirimaksu 50 € / ha
– Metsähallitus ei lähetä erillistä
laskua, eräpäivä 15.3.2013
– Maksun yhteydessä on ilmoitettava kaivosrekisterinumero ja
valtauksen /kullanhuuhdontaluvan /kaivospiirin haltija.

POHJOLA PANKKI
FI07 5000 0120 2512 92
Metsähallitus luontopalvelut

POHJOLA PANKKI
FI07 5000 0120 2512 92
Metsähallitus luontopalvelut

Valtauksen / kullanhuuhdontaalueen / kaivospiirin huoltaminen moottorikelkalla
– Paikkakuntalaiselle maksuton
– Ulkopaikkakuntalaiselle maksullinen. Luvan hinta on 40 €.
– Lupa on henkilökohtainen (tai
ruokakuntakohtainen. Lupaa
hakiessa tarvitaan valtaus/kullanhuuhdontaluvan/ kaivoskirjan
numero ja huoltoajon ajankohta.

Lemmenjoen kansallispuiston uusi
maastoliikenneohjeistus LKL:n kotisivuilla www.kullankaivajat.fi. Huoltoluvan voi tilata postitse tai käymällä,
huomioiden ohje kirjallisesti haettavista
luvista:
– Metsähallituksen asiakaspalvelu,
Virastotalo, Ivalo, PL 36, (Ivalontie 10),
99801 Ivalo, puh. 020 564 7701 ark.
klo 9:00–16:00
– Ylä-Lapin luontokeskus, Siida, Inari,
puh. 020 564 7740 ja ti–su klo 10:00–
17:00, maanantaisin suljettu.

Huoltoluvan voi tilata
postitse puh. 020 564 7200
tai käymällä: palvelupiste
Kiehinen, Kelotie 1/ Siula,
99830 Saariselkä, puistonjohtaja Sakari Kankaanpää,
puh. 040 773 7341

Kesäaikaiset
maastoliikenneluvat
Hinta kuten moottorikelkkaluvissa.

Kesäaikaisia lupia myönnetään vain erityisen painavin perustein jo selvästi olemassa oleville urille. Lemmenjoen kansallispuiston uusi maastoliikenneohjeistus LKL:n kotisivuilla www.kullankaivajat.fi. Lupa haetaan tai tilataan Metsähallituksen Ivalon asiakaspalvelusta.

Lupa voidaan myöntää vain
erittäin painavin perustein,
tiedustelut puistonjohtaja
Sakari Kankaanpää.

Polttopuun myynti
– Valtaus-/kullanhuuhdontaoikeuteen ei sisälly puunotto-oikeutta.
– Mikäli valtauksella/kullanhuuhdonta-alueella on puustoa tutkimustyön esteenä, on puiden poistamisesta sovittava ennakkoon
Metsähallituksen kanssa.
– Maksukuitti on pidettävä
maastossa mukana, sillä se on
puunottolupaa kysyttäessä tosite
puiden maksamisesta.

Polttopuita (=halkoja) myydään Njurkulahden lanssista, hinta on 46 €/p-m³ (sis.
alv 24 %). Puuluvan saa Metsähallituksen asiakaspalvelusta Ivalosta tai Inarista

Metsähallitus myy kaivajille
kansallispuiston ulkopuolelta
hakkuutähdelupia polttopuuksi
hintaan 12,40 € /m³ (sis. alv
24 %). Pienin laskutuserä on
20 €. Polttopuuluvan voi ostaa
Metsähallituksen Keski-Lapin
toimipisteestä: Jäämerentie 6,
Sodankylä. Tiedustelut Pekka
Leskinen, puh. 040 747 9769.
Tarvepuuta ei saa ottaa kansallispuiston alueelta, ei edes
maapuuta.

Lisätiedustelut

Irja Mikkonen puh. 020 564 7724,
irja.mikkonen@metsa.fi
os. Metsähallitus, PL 36, 99801 Ivalo
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Tarvepuuta ei saa ottaa kansallispuiston
alueelta, ei edes maapuuta.

Irja Mikkonen
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Ivalojoki sivuhaaroineen
(Kutturan suunta)

Keski- ja
Itä-Lapin alue *

Karttaliitteen (katso s. 20) mukaisesti;

POHJOLA PANKKI
FI83 5000 0120 1439 03
Metsähallitus
Metsätalous

Luontopalveluiden alue
POHJOLA PANKKI
FI07 5000 0120 2512 92
Metsätalouden alue
POHJOLA PANKKI
FI83 5000 0120 1439 03

*

(Sodankylän,
Savukosken, Sallan,
Pelkosenniemen ja
Kemijärven kuntien
alueilla sijaitsevat
Metsähallituksen
hallintaan kuuluvat
alueet, pois lukien
Lapin luontopalveluille kuuluvat
suojelualueet)

Huoltoluvan voi tilata postitse tai käymällä:
– Luontopalveluiden alue: Virastotalo Ivalo,
Irja Mikkonen, PL 36, (Ivalontie 10),
99801 Ivalo, puh. 020 564 7724
– Metsätalouden alue: Virastotalo Ivalo,
Mauri Seipäjärvi, PL 36, (Ivalontie 10),
99801 Ivalo, puh. 0400 346 314

Metsätalouden alue: Virastotalo Ivalo, Mauri
Seipäjärvi, PL 36, (Ivalontie 10), 99801 Ivalo,
puh. 0400 346 314.

Lupa tarvitaan aina kun liikutaan rakennetun metsäautotien ulkopuolella. Kesäaikaisia
maastoliikennelupia myönnetään vain jo
selvästi olemassa oleville maastourille.
Kirjallinen lupahakemus karttoineen (esitetty
ajoura) lähetetään osoitteeseen Metsähallitus,
PL 36, 99801 Ivalo.

Keski- ja Itä-Lapin alue myöntää tarvittaessa
maastoliikennelupia valtausten/kullanhuuhdonta-alueiden huoltoon, puh. Mauri Seipäjärvi
0400 346 314.

Metsähallitus myy kaivajille maapuuta (= liekopuut, juurakot, kuivat oksat ja hakkuutähteet)
polttopuuksi hintaan 15 € /m³ (sis. alv 24 %).
Pahaojantien halkolanssista myydään myös
valmiita halkoja hintaan 46 € / p-m³
(sis. alv 24 %). Polttopuuluvan voi ostaa
Metsähallituksen asiakaspalvelusta Ivalosta,
puh. 020 564 7701 tai Saariselältä
Kiehisestä, puh. 020 564 7200.

Metsähallitus myy kaivajille hakkuutähdelupia
polttopuuksi hintaan 12,40 €/m3 (sis. 24 % alv).
Pienin laskutuserä on 20 €. Polttopuuluvan voi
ostaa Metsähallituksen Keski- ja Itä-Lapin
toimipisteistä: Jäämerentie 6, Sodankylä.
Tiedustelut: Pekka Leskinen, puh. 040 747 9769.

Metsätalouden alue: Mauri Seipäjärvi puh. 0400
346 314 mauri.seipajarvi@metsa.fi os. Metsähallitus, PL 36, 99801 Ivalo tai Pentti Pyykkönen
puh. 0400 295 986 pentti.pyykkonen@metsa.fi.
Luontopalveluiden alue: Irja Mikkonen puh.
020 564 7724 irja.mikkonen@metsa.fi

Mauri Seipäjärvi puh. 0400 346 314
mauri.seipajarvi@metsa.fi os. Metsä-hallitus,
PL 36, 99801 Ivalo tai Pentti Pyykkönen puh.
0400 295 986 pentti.pyykkonen@metsa.fi.
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Samperintie 32, Savukoski
Tiedustelut Jari Kantia, puh. 0400 322 268.
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Kullankaivun tulevaisuutta visioimassa Riikka Aaltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, Veikka Gustafsson huipulta, Jukka Kela Lemmenjoelta sekä kansanedustajat Hanna Mäntylä, Heikki Autto ja Pertti Virtanen eduskunnasta.
Kuva: Seppo J. Partanen

Lemmenjoen kultasadun
loppu eduskunnassa

L

iiton Seminaariristeilyllä palkittiin Vuoden kullankaivajateko -palkinnolla Jukka Kela. Hän on ollut aktiivisesti yhteydessä Lapin kansanedustajiin epäonnistuneen kaivoslain tiimoilta.
Keväällä 2013 perussuomalaisten Hanna
Mäntylä kutsui Kelan eduskunnan Kansalaisinfoon kertomaan kansanedustajille kaivoslain
vaikutuksista kullankaivajien tulevaisuuteen.
Syksyllä 2013 homma otettiin uusiksi, ja tilaisuus johti kahteen lakialoitteeseen arvokkaan
ja ainutlaatuisen Lapin kullankaivuperinteen jatkon turvaamiseksi. Mäntylän ja kokoomuksen
Heikki Autton aloitteissa esitetään, että kullanhuuhdontaluvan saaja voisi aloittaa kaivutoiminnan, vaikka luvasta olisi valitettu. Nyt kaivua ei
voi aloittaa ennen valitusten käsittelyä, toisin kuin
esimerkiksi malminetsintä- ja kaivoslupien kohdalla.
Kela esitti samalla vaatimuksen kaivoslain
avaamisesta niin, että kaivospiirit voitaisiin säilyttää niihin kuuluvine oikeuksineen. Edustaja
Mäntylä päätyikin eduskunnassa tekemässä aloitteessaan esittämään, että myös kaivospiirien lakkauttaminen otettaisiin kokonaisuudessaan uudelleen tarkasteluun kaikkia osapuolia tasapuolisesti kuullen.
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Seminaariristeilyllä 60 vuoden kullankaivuteko -huomionosoituksella huomioitu kullankaivajaveteraani Risto Mäkipuro oli paikalla
kertomassa kansanedustajille kullankaivun todellisuuden muuttumisesta 60 vuoden aikaperspektiivillä.
Kelan tukena eduskunnan tilaisuudessa oli
myös vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson. Hän on
maailmalla saamiensa kokemusten perusteella
varma, että kultaan liittyvästä matkailusta olisi
mahdollista kehittää tuote, joka voisi tuottaa Inarin talousalueelle matkailutuloina enemmänkin
kuin sen miljoonan, jonka se jo nyt varovaisestikin laskien tuottaa.
Gustafsson varoitteli kuulijoita hävittämästä vanhaa kulttuuriperinnettä, jonka arvo usein
huomataan vasta sen kadottua.
Kelan esitys ”Lemmenjoen kultasadun loppu?” kiinnosti kansanedustajia yli puoluerajojen.
Autto sai eduskunnassa kerättyä lakialoitteensa
tueksi 124 kansanedustajan nimet. Tilaisuudesta uutisoivat useat mediat.
Lapin Kullankaivajain Liitto tuki Kelaa eduskuntavaikuttamisen toteuttamisessa ja laati kannanoton, jota Jukka jakoi tilaisuudessa. Liiton
lausunnot ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla
osoitteessa www.kullankaivajat.fi.
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Kullankaivajan
keinulauta

A

Aloitin kullankaivuun 1951, kaivajia oli runsaasti, yksi konekin möyri.
Sitten Korean sota loppui, kullan
hinta romahti ja seurauksena kaivajien määräkin. Heitä – elinkautisia –kuitenkin
jäi, kun viranomaiset olivat joustavia. Ei ollut niin
väliä, vaikka valtaus oli tekemättä, polttopuumaksuja ei välttämättä kerätty... Niinpä kullankaivu
saattoi jatkua, mikä oli arvokas asia kaivukulttuurin jatkuvuuden turvaamiseksi.
Olen kaivanut kultaa Lemmenjoella ja käynyt tapaamassa kaivajia vuosittain, nyt jo hyvän
kaivajaystävän mönkijäkyydissä.
Elokuussa aurinko paistoi jo riutuneesti, ja
keltaisia laikkuja oli tunturikoivikossa. Riutuva
oli myös ystäväni ja muiden kaivajien katse, masennus näkyi kaikkialla. Ei ollut tulevaisuuden
suunnitelmia, ei uusia teorioita tai menetelmäideoita. Juteltiin väkinäisesti, naurettiin synkästi
poliitikkojen ja viranomaisten katteettomille lupauksille...
Vihamielinen suhtautuminen kullankaivuuseen on vuosien jäytämisen tuloksena tuottanut
yleisen masennuksen, kuin kulkutaudin. Kaivuulupien katkaisu ja uusi kaivoslaki ovat huuhdontakullan kaivajille kohtuuttomia, viranomaiset
agressiivisia ja joustamattomia. Viranomaismaksuja ollaan taas korottamassa monikymmenkertaisiksi Ruotsin ja Norjan maksuihin verraten.
Kuulemma kustannuksia vastaaviksi! Onko siis
suomalainen virkamiestyöskentely niin paljon
tehottomampaa?
Suomen Kuvalehden numerossa 39 oli haastattelu ”Kaivosveroa ei tule”. Haastatellun ylitarkastajan mukaan valtio saa ulkomaalaisyhtiöidenkin kaivoksista hyödyn erilaisten maksujen muodossa. On kuitenkin käsittämätöntä, että köyhä
kullanhuuhtoja saatetaan samojen maksujen alaiseksi.
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Entäpä jos aitojen kullanhuuhtojien vähettyä vihamielisen ilmapiirin jatkuessa kultaturismi siirtyy mainittuihin maihin? Tai Venäjälle,
missä löytyy oikeasti kannattavassa määrin huuhdontakultaa kuten Suomessa.

Miten tässä nyt näin on käynyt?
Rovaniemeltä luoteeseen on löydetty kairauksissa 600 grammaa tonnille (Tekniikka & Talous
26). Kannattavuusraja on muutamia grammoja.
Nyt viranomaiset ovat katsoneet hyväksi kieltää
mainitun esiintymän tutkimisen, poliisitutkintakin on käynnistetty.
Onko tässä kaikessa mitään älyä? – Haluan
vielä korostaa, että kiellon antanut viranomainen ei useinkaan ole syypää, vaan kieltovaatimukset tulevat muilta viranomaisilta ja poliitikoilta.
Lähtiessäni Lemmenjoen kultasatamasta
huomasin seinään kiinnitetyn painetun runon,
mukaelman Kaarlo Thermanin Keinulaulusta.
Se sopi matkani loppuhuipennukseksi kuin nyrkki kaivajan silmään:

Heiluu keinuni kelopuussa, kelopuussa
elokuussa.
Heiluu keinussa kullankaivaja, herrain
vaivaama, herrain vaivaaja.
Kaunis on keinua huolia vailla, huolia
vailla, kuukkelin lailla.
Kauniin laulun loppu on karu, on kaivajan keinussa vain yksi naru.
RISTO MÄKIPURO
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Sulatetun
kullan
tunnistamisesta

Oheinen kuvaviesti oli tullut
puheenjohtaja Jouko Korhosen sähköpostiin liiton seminaariristeilyn jälkeen. Prospäkkäriä varten lähetetyn mystisen kuva-arvoituksen saateviestissä luki vain:
”Oli Ylä-Palsilla kultaa vuonna 1987.
Terveisin ’Mr G’.”
Silmä tarttuu ensimmäisenä kohteen hippumaiseen ulkomuotoon ja nauliutuu sen jälkeen
vaa’an lukemaan; 838 grammaa! Ensijärkytyksen haihduttua aivot alkavat kuitenkin tästäkin hiukan epäskarpista kuvasta poimia sulatetun Lapin raakakullan tunnusmerkkejä.
Aihepiiri on Lapin kullankaivun kannalta
mielenkiintoinen ja tärkeä – niin hyvässä kuin
pahassa. Siksi pyysin GTK:n erikoistutkija Kari
A. Kinnusta kirjoittamaan aiheesta pienen artikkelin.
Tarkennettakoon, että alkuperäistä kuvaa
ei ole missään vaiheessa markkinoitu hippuuutisointina. Muutenkin kuva on mieltäylentävä; julkisuudessa Lemmenjoen ammattikullankaivun varjoon monesti jäävillä Ivalojoen–
Laanilan alueen vanhoilla kulta-alueilla on usei-
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ta pienen ja keskisuuren mittakaavan konekaivajia, jotka tekevät kovaa tulosta. Usein heillä
ei ole käytettävissään kullankaivuun koko kaivukautta, ja konekalustokin on tyypillisesti
Lemmenjoen kalustoa pienempää, suuruusluokkaa +- 10 tonnia. Silti tuotto punnitaan
sadoissa grammoissa, joillakin kiloluokkaa.
Samoihin satojen grammojen skaaloihin
pääsevät muutamat ahkerat imurikaivajat hyvinkin pienillä maankäsittelymäärillä ja kylmistä vesistä johtuen suhteellisen lyhyillä työtunneilla.
MULLIS’

Sulatetun kullan
tunnistamisesta
KARI A. KINNUNEN

Päkkärin päätoimittaja Kai Rantanen pyysi
minulta kommenttia Jouko Korhoselle lähetettyyn valokuvaan “kultapallosta”, siis tuosta
yllä olevasta sulatetun kullan klöntistä.
Sulattaminen on yksi tapa vähentää hienokullan epäpuhtauksia, minkä jälkeen kulta
Prospäkkäri 1/2014

kelpaa lähetettäväksi myytäväksi jalometallien
puhdistukseen. Sulatettua kultaa on myös käytetty keinohippujen valmistukseen ainakin ulkomailla. Huutokaupoissa ja jäämistöissä tulee aika ajoin vastaan sulatetun kullan kappaleita, joita on pidetty aitoina luonnonhippuina.
Sulasta kullasta valetut hiput ovat yleensä
pinnaltaan kiiltävän lasimaisia. Niissä on myös
pyöreitä ilmakuplia. Joskus niiden pinta on
ryppyinen kuin eläimen nahka. Aidot luonnon
hiput ovat pinnaltaan hyvinkin epätasaisia kuin
vuoriston pintaa satelliittikuvissa. Kolot ovat
kulmikkaita geometrisiä muotoja, sillä ne ovat
syntyneet viereisten kiteisten mineraalien rapauduttua pois. Nämä piirteet säilyvät vaikka
hippu olisi hapotettu. Lapin hippujen tunnusomaiset jäätikön jäljet tietenkin puuttuvat valetuista hipuista.
Erot ovat onneksi aitojen ja keinotekoisten välillä selvät. Ne näkyvät hyvin jo luupilla
tai strereomikroskoopilla kymmenkertaisella

Sulatetusta kullasta valettu keinohippu. Hippu on valmistettu Virossa. Näitä on näkynyt vuosia sitten jopa
kivimessuilla myynnissä. Kuva: Kari A. Kinnunen.

suurennoksella. Elektronimikroskooppiin joutuu näissä tunnistuksissa vain harvoin turvautumaan. Sulatetun kullan kemiallinen koostumus on hyvin lähellä hippukullan koostumusta. Tunnistamisessa kemialliset analyysit eivät
siten toimi.

Raakakullan litteä kappale.
Pituus 22 mm ja paino
4,96 g. Kullan hidas
jäähtyminen ilmeisesti
kuumalla alustalla on
synnyttänyt pintaan
ryppyistä ihoa muistuttavaa virtauskuviointia.
Löytynyt jäämistöstä ja
perijä arveli sitä Lapin
kultahipuksi. Kuva:
Kari A. Kinnunen.
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Uusi metsähallituslaki –

Y

LKL eri mieltä
saamelaisosioiden
valmistelusta

lälappilaisten ihmisten ja muidenkin alueella erityisoikeuksin mitään
luonnonkäyttöä harjoittavien kansalaisten elämään on tulossa suuri
muutos. Uudistettavana olevaan metsähallituslakiin on Saamelaiskäräjien painostamalla epädemokraattisella työryhmällä pohdittu erityisiä saamelaispykäliä kaivoslakivalmistelun periaattein.
Kiireeseen vedoten – laki on ymmärrettävistä syistä saatava eduskunnan hyväksymäksi
tällä hallituskaudella – on miltei kaikki keskeiset intressiryhmät jätetty kuulematta, eikä minkäänlaista erillistä lausuntokierrosta aiota järjestää, vaan saamelaisten kotiseutualuetta koskevat säännökset ympätään todennäköisesti
maaliskuussa lausunnoille lähtevään metsähallituslakiin.
Työryhmä kuitenkin päätyi erimieliseen ehdotukseen, ja myös Lapin Kullankaivajain Liitto antoi käytännön kokemuksiensa perusteella
asiasta lausunnon – vaikkei sitä taaskaan pyydetty. Liiton lausunto on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla: www.kullankaivajat.fi.
Metsähallituslakiin esitetään saamelaisten
kotiseutualuetta koskien säännöksiä, joilla Metsähallitus velvoitettaisiin saamelaiskäräjien ja
kolttien kyläkokouksen kanssa yhteistyössä selvittämään valtion maa- ja vesialueiden hoitoa
ja käyttöä koskevien suunnitelmiensa vaikutukset saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana
ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Yhteistyövelvoite sisältäisi harkinnan mahdollis-

28

ten haittojen vähentämistä ja estämistä koskevista toimenpiteistä.
Käytännössä tämä tarkoittaisi Saamelaiskäräjien ja kolttien kyläneuvoston tuomista vaikuttamaan Metsähallituksen hallintopäätöksien linjauksiin kaivoslakiin liittyvästä päätöksenteosta tutulla sovittelunhakuisella ja kompromisseihin valmiilla asenteella.
Lisäksi yhteistyövelvoitetta tehostamaan
ehdotetaan lakiin heikentämiskieltopykälää,
joka laukeaisi sovellettavaksi mikäli saamelaiskäräjät tai kolttien kyläkokous kaikesta yhteistyöstä huolimatta katsoisivat Metsähallituksen
suunnitelmien saamelaisalueella olennaisesti
heikentävän saamelaisten mahdollisuuksia
käyttää saamelaisille alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia perinteisten elinkeinojen tai muutoinkin kulttuurinsa harjoittamiseen.
Heikentämiskieltopykälään liittyisi lisäksi
käräjille ja kyläkokoukselle erityinen oikeus valittaa Metsähallituksen tekemistä hallintopäätöksistä. Kullankaivuun liittyviin lupapäätöksiin tehdyistä hallintovalituksista voitte oikolukea, että kynnys tällaisten valitusten tekemiseen ei olisi korkea.
Saamelaiskäräjien puolelta on ilmoitettu,
että se tulee edellyttämään heikentämiskiellon
haittamaininnan ”olennaisesti” korvaamista
”vähäistä suuremmassa määrin” maininnalla.
Uudistuvaan metsähallituslakiin erityisiä
saamelaispykäliä pohtinut työryhmä päätyy erimieliseen ehdotukseen. Tulos oli kyllä odotettu.
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Jalmari Hepo-ojan kalustoa kullankaivun koneellistamishankkeesta Lemmenjoen Miessijoella vuodelta 1951. Isolan Jaska oli muistellut, että aina kun hän talvisydännä hiihteli Hepo-ojan paikan ohitse, kuului sieltä kilkutus ja
kalkutus, kun paikalla ympärivuotisesti myös asunut Jalmari rakenteli vesivoimalla toiminutta kullankaivukonettaan valmiiksi. Kuvat: Tarmo Telilä

Ilmoita kalustosiirroista
kaivosviranomaiselle

V

uoden 2011 kaivoslakiin kirjattiin
muun mukavan ohella rauetettavilta kullanhuuhdontaperusteisilta kaivospiireiltä kaivosviranomaisen toimesta vaadittava vakuus. Kaivosviranomainen on
pyytänyt kaivospiirien haltijoilta lausunnon vakuuden laadusta ja määrästä, sekä käynyt kaivukauden 2013 lopulla paikan päällä katsastamassa olemassa olevan tilanteen kaivospiireillä.
Lapin Kullankaivajain
Liitto on konsultoinut asiassa tavoittamiaan kaivospiirien haltijoita, ja käynyt kaivosviranomaisen kanssa vakuuksiin liittyviä keskusteluja.
Seminaariristeilyllä Tukesin kaivosyli-insinööri
Terho Liikamaa vahvisti,
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että kaivosviranomaisen näkökulmasta riittävä vakuus tullaan lain mukaisesti määräämään
31.6.2014 mennessä. Itse vakuus on asetettava
31.6.2015 mennessä. Vakuuden määrään on
suunniteltu välitarkastus, jossa tarkastellaan vakuuden kattavuutta ennen siirtymäkauden loppua.
Tukesin ylitarkastaja Pasi Molkoselkä kehotti kaikkia kaivospiirien haltijoita ilmoittamaan
keväthuoltokaudella 2014
tehtävistä merkittävistä kaluston siirroista pois kaivualueilta, koska ne voivat vaikuttaa määrättävän vakuuden suuruuteen.
Ylitarkastaja Molkoselän
tavoittaa sähköpostitse:
pasi.molkoselka@tukes.fi tai
puhelimitse: 029 5052 133.
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Merkkipäivät

“
Kepeitä jalkoja ja raskaita
lapiollisia kaikille
sankareille!

Lapin Kullankaivajain Liitto onnittelee
90 v.
4.4.

Göran Nymark, Gävle
Ruotsi

24.5. Eero Jousmäki, Inha
12.6. Åke Pörn, Veikkaala
21.6. Kenneth Larsson,
Stillingsön Ruotsi
29.6. Outi Talske, Raisio

6.6.
22.6.
23.6.
29.6.

Keijo Pitkälä, Uurainen

65 v.

60 v.

85 v.
9.4.

1.4.

80 v.
13.6. Reino Alanko, Kangosjärvi
26.6. Sulevi Töyrylä, Järvenpää

75 v.
14.4. Tuomo Takalo, Nivala
21.4. Eeva Kaarina Koski,
Mansikkamäki
1.6. Veikko Seppä, Kärsämäki
18.6. Asko Lehtimäki, Parkano
19.6. Raimo Haapsaari

4.4.
5.4.
7.4.
8.4.
10.4.
11.4.
16.4.
17.4.
23.4.
26.4.
28.4.

70 v.
2.4.
6.4.
9.4.
16.4.
16.4.
21.4.
27.4.
18.5.
18.5.
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Tarmo Laitinen,
Kurkimäki
Erkki Rankala, Helsinki
Reijo Huhtala, Sievi
Aarne Luimula,
Lampinsaari
Urpo Määttä, Posio
Paavo Sinko, Kokkola
Olavi Heikkinen,
Ilomantsi
Manta Tuomainen,
Tampere
Jorma Tynkkynen,
Hanko

29.4.
2.5.
8.5.
11.5.
13.5.
13.5.
19.5.
22.5.
24.5.
26.5.
27.5.
1.6.

Heikki Hauta-aho,
Virkkala
Esa Närvänen, Helsinki
Yrjö Jokelainen, Kajaani
Heikki Putkonen,
Helsinki
Rauno Kleme, Ivalo
Leila Öhman, Mikkeli
Martti Suutarinen, Espoo
Martti Eronen, Juuka
Kristiina Kuloaro, Salo
Arvi Frilander, Keitele
Riitta Maria Kallio,
Helsinki
Risto Kaartinen,
Jyväskylä
Ville Ijäs, Leppälahti
Jorma Alaranta, Voltti
Jouni Salokannel, Oulu
Pirjo Kopra, Rovaniemi
Heikki Kivimäki,
Hämeenlinna
Ritva Viinonen, Nivala
Juhani Viinonen, Nivala
Raija Hugg, Vuotso
Osmo Säärelä, Lunkkaus
Sirpa Heino, Sastamala
Reijo Louko,
Hämeenlinna
Vieno Kyllönen,
Suomussalmi

1.4.
4.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.
27.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
1.5.
2.5.
5.5.
15.5.
25.5.
28.5.
29.5.
6.6.
11.6.
16.6.
17.6.
19.6.
20.6.

Tauno Juntunen, Oulu
Reijo Pulakka, Ruovesi
Helena Hirvelä, Kauhava
Jukka Ojanpää,
Nummijärvi

Pekka Turkki, Mäntyharju
Juha Pekka Massinen,
Kuopio
Reijo Ritanen, Saariselkä
Merja Mäkelä, Saariselkä
Marjatta Kujari, Paattinen
Kauko Filppula, Vaasa
Rainer Liljestrand, Vaasa
Vasant Mäkinen, Ivalo
Heikki Eitola, Vihti
Matti Jäppinen,
Sauvamäki
Aarre Karppanen, Kuhmo
Liisa Mannila, Helsinki
Antti Laajalahti, Virolahti
Jussi Atrokoski, Kuopio
Markku Pietiläinen,
Pihtipudas
Paavo Nurmi,
Outokumpu
Pentti Paju, Oulu
Seppo Myller, Joensuu
Timo Moilanen, Oitti
Pekka Wiik, Karkkila
Tor Kosonen,
Kontioniemi
Markku Heinonen,
Paimio
Rauno Vuorinen, Ivalo
Einari Repola,
Haapajärvi
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21.6. Pirjo Rantala, Jyväskylä
21.6. Eeva-Liisa Vuonnala,
Salmivaara
21.6. Markku Hyötyläinen,
Majavesi
23.6. Vesa Kuusisto, Joensuu
24.6. Markku Määttänen,
Helsinki
28.6. Päivi Laine, Nokia
29.6. Päivi Risto, Tornio

50 v.
7.4.

Heikki Pöllänen, Helsinki

9.4. Hannu Saario, Helsinki
11.4. Tero Korhonen,
Pankakoski
11.4. Leila Virtanen, Tampere
21.4. Vesa Tenhivaara, Helsinki
23.4. Arto Kunelius,
Kangaskylä
30.4. Heikki Kotka, Oulu
3.5. Jyrki Roivainen,
Lapinlahti
5.5. Visa Nurmi, Turenki
6.5. Mirja Alaruikka, Muurola
7.5. Veli-Matti Talso, Isokyrö
17.5. Seppo Varala, Peltola

24.5.
27.5.
31.5.
3.6.
10.6.
11.6.
14.6.
19.6.
22.6.

Tommi Linden, Terttilä
Risto Runsas, Helsinki
Tiina Salonpää, Pintamo
Jari Pasanen, Petäjävesi
Pekka Heinämäki, Turku
Heikki Seppä, Helsinki
Esa Penttinen, Kouvola
Juha Puusti, Lempäälä
Sirpa Kostiainen,
Orimattila

MYYDÄÄN
renkailla oleva erittäin
hyväkuntoinen sauna
Sauna on tällä hetkellä valtauksella,
Vuotsosta noin 10 km pohjoiseen.
Jos olet kiinnostunut, niin pyydä lisää
kuvia ja tee tarjous.
Yhteystiedot
Pentti Saarijärvi
0400 148 256

MYYTÄVÄNÄ
ympäristöluvallinen valtaus Härkäselällä
Puh: 0500 413 191

Prospäkkäri 1/2014

31

.5362

