
Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n laivaseminaari 2017 

Viking Line M/S Mariellalla Katajanokan terminaalista Tukholmaan ja takaisin

KULTARISTEILY 27.-29.1.2017 (alkaen pe 14.00 tai 16.00 ja päättyen su 10.00)

Perjantain teema: Oikeudelliset väännöt ja lainmuutokset – vaikutus kaivuhommiin.
Nyt on sitten selvillä, että miten sitä kaivoslakia kullankaivuhommissa tulee soveltaa. Miten 
tämä vaikuttaa meidän maailmaamme, mikä helpottuu ja mikä vaikeutuu? Miten tästä 
eteenpäin? Pitäisikö meidän jotenkin normalisoida tilanne, ehkä voisimme jopa hieman 
hieroa sopua tai edes harkita jotakin sellaista.

Perjantai 27.1.2017: klo 14.00- (osittain maissa ja osittain merellä)
13.30 alkaen Päiväseminaariin osallistuvat – ilmoittautuminen Katajanokan terminaalin 
ravintolaan ryhmänjohtaja Heli Rapakolle
14.00 laivalle sisään
14.10 seminaari alkaa kokoustilassa kannella 8
Hannu Viranto, puheenjohtaja, LKL ry
Olli Breilin, johtaja, GTK
Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, TEM
Heikki Remes, maankäyttöasiantuntija, Metsähallitus
Jari Huotari, kh-puheenjohtaja, Inarin kunta
Pasi Molkoselkä, ylitarkastaja, Tukes
Pekka Suomela, toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry

15.50 tauko

16.00 loputkin kullankaivajat päästetään laivaan

16.10 – 17.10 seminaari jatkuu
Mikko-Pekka Heikkinen – Kullankaivu ja tarinoiden Lappi
Seppo J. Partanen – Kullankaivajat, konflikteja yhteiskunnan kanssa jo vuodesta 1869
Mikko Kärnä, kansanedustaja

17.10 tauko – päiväkävijät poistuvat laivasta

17.40 – 19.45
Hannu Viranto, puheenjohtaja, LKL ry
Terho Liikamaa, ryhmäpäällikkö, Tukes
Marko Touru, LKLn ja Tankavaaran kultakylän yhteistyö
Ensio Kaustinen, siltaprojekti ja Sotajoen tie
Kauden 2016 suurin hippu
LKLn valokuvakilpailu
Vuoden kullankaivajateko

19.45 – päivällisohjeistus – päivän päätös

20.30 Buffet-illallinen vakioruokajuomineen kannella 7



Lauantai 28.1.2017: (suluissa Suomen aika)

07.00 – 9.45 (08.00-10.45) Aamiainen
10.00 (11.00) Saavumme Tukholmaan
11.00 – 14.30 (12.00-15.30) Lauantain päiväohjelma laivalla; FunClub (kansi 7) ; Online-
muotoiset kullanhuuhdonnan Tukholmanmestaruuskilpailut laivan yökerhossa sekä 
edellisen päivän rasituksista toipumista

14.00 – 15.00 (15.00-16.00)  Kaivospiiriasiat, vesiasiat, evästykset hallitukselle

Lauantain teema: Lapin kullan emäkallion salaisuus
Jos olisin vaatimattomampi ja varovaisempi ihminen, niin en uskaltaisi sanoa, että 
tämänkertaisella risteilyllä paljastamme Lapin kullan emäkallion salaisuuden. Tai ai niin – 
mehän paljastimme sen jo 2004 risteilyllä. 
Mutta silloin teimme sen puolivahingossa. Nyt me teemme sen uudelleen ja paremmin. 
Edellisellä kerralla saimme aikaan jonkinlaisen kohun, johon jopa iltapäivälehdet ottivat 
osaa. 
Lapin granuliittikaaren läpi menee puolenkymmentä murroslinjaa, jotka ovat lukuisten 
erillisten emäkallioiden äitejä. Niistä itäisin on synnyttänyt Laanilan, Tankavaaran ja 
Mäkärän kultaesiintymät, seuraava on Palsin ja Sotajoen lähde. Sitä seuraava on 
Ivalojoen kullan tuoja. Lemmenjoella on yksi merkittävä rakenne ja useampi pieni. 
Käydään nämä geologiset rakenteet läpi ja mietitään, kuinka tätä tietoa voitaisiin 
tehokkaimmin hyödyntää.
Ja jotta ei olisi niin mukavaa, otetaan keskusteluun mukaan pari tiedemiestä, jotka sitovat 
tämän asian muihin vastaaviin kulta-alueisiin, vallitseviin teorioihin ja muuhun 
hippihommaan.

15.00 (16.00) seminaari alkaa 
Jari Nenonen, geologi, GTK – Mitä kultaristeilyllä 2004 tapahtui ja mihin se johti
Antti Peronius, geologi – Kullan esiintyminen suhteessa granuliittikaarta halkaiseviin 
rakenteisiin
Juhani Ojala, PhD – Mitä kyseiset rakenteet oikein ovat?

16.50 (17.50) Tauko

17.10 (18.10) 
Pekka Tuisku , FT, Oulun yliopisto – Muita mahdollisia kullan lähtöpaikkoja
Pasi Eilu, FT, GTK – Geologisia analogioita maailmalta
Keskustelupuheenvuoroja
18.45 (19.45) LOPPU 

19.30 (20.30) Buffet-illallinen vakioruokajuomineen (kansi 7)

Sunnuntai 29.1.2017:

8.00 - 10.00 Aamiainen
10.10 Saavumme Helsinkiin

Tervetuloa mukaan.

Seminaarin puheenjohtaja Antti Peronius



Ilmoittautumiset: Heli Rapakko heli.rapakko@gmail.com tai 040-5935337 viimeistään 
23.12.2016 mennessä.
Ilmoittautumisesi yhteydessä kerro nimesi, syntymäaikasi, mahd. LKLn jäsennumero, 
hyttiluokka, kansalaisuus.
Perjantai-iltapäiväseminaariin tulee myös ilmoittautua.

Hinnat / henkilö
jäsen / ei-jäsen

130 / 140 A 4n hengen hytissä
140 / 150 A 3n hengen hytissä
160 / 170 A 2n hengen hytissä
222 / 232 A 1n hengen hytissä
Hinta sisältää risteilyn valitussa hyttiluokassa sekä seminaariohjelman mukaiset tarjoilut (2 
x Viking Buffet-illallinen vakioruokajuomineen, 2 x meriaamiainen, kokouskahvit ja 
hedelmiä).

Perjantai-iltapäiväseminaari risteilyyn osallistuvalle 5 e/henkilö. 
Muut LKL:n, SJHY:n, Geologisen seuran jäsenet: 10 e/henkilö. Ulkopuoliset: 20 e/henkilö.

Maksut LKL:n tilille FI95 1201 3000 1135 62 viimeistään 23.12.2016. Maksuun 
tarvittavan viitenumeron saatte ilmoittautumisen yhteydessä Heliltä. 

OHJELMAN OSITTAISET MUUTOKSET MAHDOLLISIA !!!


