LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO Ry
Toimintakertomus vuodelta 2010
Liiton toiminnan kehittämisessä on noudatettu tavoiteohjelmaa 2007 – 2011 sekä
toimintasuunnitelmaa vuodelle 2010.
Edellisvuosien tapaan julkistetut suuret hippulöydöt loivat positiivista julkisuutta ja nostivat yleistä
mielenkiintoa kullankaivua kohtaan.
Edunvalvonta
Kuluneena toimintakautena on erityisen voimallisesti panostettu ammattimaisen
huuhdontakullankaivun tulevaisuudelle vakavan uhkan muodostaneeseen hallituksen
kaivoslakiesitykseen vaikuttamiseen.
Kaivoslakiprosessi nosti kullankaivun agendalle ja median suuren huomion kohteeksi koko
vuodeksi. Huuhdontakultaan perustuvien kaivospiirien kohtalo nousi 12 vuotta valmistellun
kaivoslain merkittävimmäksi neuvotteluaiheeksi eduskunnassa.
Liitto on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan hallituksen kaivoslakiesityksen muuttamiseen
huuhdontakullankaivulle myönteisempään suuntaan edunvalvontatoimikunnan koordinoimana.
Tässä työssä on käytetty hyväksi olemassa olevia kontakteja poliittisiin päätöksentekijöihin, ja
pyritty luomaan uusia.
Välittömästi hallituksen eduskunnalle antaman kaivoslakiesityksen julkistamisen jälkeen liitto tilasi
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:ltä tarkennetun lausunnon
huuhdontakullankaivun kannalta keskeisistä perustuslaillisista kysymyksistä.Lausunto liitettiin
liiton kannanottoihin mm. perustuslakivaliokunnalle.
Liitto esitti talousvaliokunnalle virallisen kutsun saapua tutustumaan Lemmenjoen kullankaivuun
ennen oman mietintönsä antamista. Valiokunnan puheenjohtaja Skinnarin vierailulupailuista
huolimatta talousvaliokunta ei vastannut kutsuun.
Liiton edunvalvontapäällikkö Antti Peronius oli eduskunnan ympäristövaliokunnan sekä
eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavana.Peronius oli kahteen otteeseen eduskunnan
talousvaliokunnan kuultavana. Talousvaliokunnalle luovutettiin liiton lausunto.
Edunvalvontapäällikkö Antti Peronius ja toiminnanjohtaja Kai J. Rantanen kävivät Inarin kunnan
teknisen toimen johtaja Arto Leppälän ja vs. rakennustarkastaja Tero Nikulan kanssa neuvottelun
kullankaivuun liittyvän rakennusluvituksen selkeyttämiseksi liiton esityksen pohjalta.
Neuvotteluissa sovittiin jatkotoimista asian eteenpäin viemiseksi.
Liitto kirjelmöi huolestuneena työ- ja elinkeinoministeri Pekkariselle ministeriön
henkilöstömuutoksien ja rekrytointikiellon vaikutuksista kullankaivuun liittyvien hakemuspaperien
käsittelyyn.
Liitto valitti yhdessä 6 muun valittajan kanssa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen Rovaniemen
hallinto-oikeuden hylkäyspäätöksestä koskien em. tahojen Lemmenjoen hoito- ja

käyttösuunnitelman pohjalta annetusta järjestyssäännöstä tehtyä valitusta. Asiamieheksi
valtuutettiin Pekka Rautiala Asianajotoimisto Rautiala & Sipilä Oy:stä.
Liiton hallitus pyrki yhteistyössä edunvalvontatoimikunnan kanssa luotaamaan poliittisten
päätöksentekijöiden intressejä ammattimaisen kullankaivun ja kultaperinteen jatkuvuutta kohtaan.
Liitto antoi lausuntoja ja jakoi lehdistötiedotteita aktiivisesti hallituksen kaivoslakiesityksen eri
käsittelyvaiheissa.
Vesistön yhteistarkkailuohjelmien käytännön toteutus hoidettiin liiton organisoimana Lapin ELYkeskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Ohjelma toteutettiin LKL:n, Inarin kunnan ja
Metsähallituksen yhteistyönä erillisinä tarkkailuohjelmina Ivalojoen-Sotajoen ja Lemmenjoen
vesistöalueilla. Näytteenoton toteutus jäi liiton organisoitavaksi.
Lapin ELY-keskuksen vaatimuksesta vuosiraportointi tilattiin ulkopuoliselta konsultilta Pöyry
Oy:ltä. Lisäksi ELY-keskus määräsi näytteenottoon rautaa ja liukoisen alumiinin määrää kuvaavia
lisä-analyyseja, jotka osaltaa nostivat tarkkailuohjelman hintaa aiemmasta.
Tarkkailuohjelmien kustannukset on laskutettu niiltä ympäristölupavelvollisilta, joiden toimintaan
tarkkailu on kohdistunut.
Jäsenistö
Jäsenmäärä on ollut vakaassa kasvussa. Kasvu on kuitenkin taittunut.
Pyrkimällä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen mielipiteen muodostamiseen, jakamalla asiallista
informaatiota ja liiton jäsenyyden kautta tarjottujen jäsenetujensa kautta aloituskynnystä
madaltamalla on haluttu taata kaikille kullankaivuperinteestä ja –ammatista kiinnostuneille ihmisille
mahdollisuus löytää oma polkunsa kultamaille myös tulevaisuudessa.
Jäsenmäärä
Varsinaiset jäsenet
Kannattajajäsenet
Yhteensä
Kunniajäseniä

2010

2009

Muutos

353
2799
3152

346
2675
3021

7
124
131

11

11

-

Liiton rahastonhoitaja on hoitanut jäsenrekisterin ylläpidon ja jäsenmaksuseurannan liiton
toimistolla.
Tiedottaminen ja suhdetoiminta
Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa 4 kertaa vuodessa ilmestyneen jäsenlehti
’Prospäkkärin’ välityksellä. Lehden vastaavana päätoimittajana toimi Kai J. Rantanen ja taitosta
vastasi Liisa Hertell LH Viestinnästä. Painopaikaksi vaihtui aiemmasta EsaPrintistä irtautunut
Tammer Print. Lehden toimitus kiittää kaikkia lehden toimittamiseen osallistuneita ja siinä
avustaneita. Prospäkkärin kuluja on osin katettu ilmoitusmyynnillä.

Jäsenlehteä on käytetty eri viranomaisten tiedotuskanavana jäsenistölle sekä osaltaan myös
ulkoiseen tiedottamiseen ja jäsenhankintaan.
Puheenjohtaja Jouko Korhonen vastasi internetsivujen ylläpidosta ja kehittämisestä talkoopohjalta
toimintakauden kolme ensimmäistä kvartaalia. Syyskuussa sivujen ylläpitäjäksi valittiin Hannu
Raja.
Liiton internet-sivusto toimii merkittävimpänä jäsenhankintakanavana ja ulkoisena
tiedonjakokanavana. Lisäksi sen käyttöä jäsenistölle suunnattuna, jäsenlehteä täydentävänä
viestimenä on jatkuvasti kehitetty.Päivittäin sivustoilla on käynyt 150 henkilöä ja kuukausitasolla
eri kävijöitä on ollut lähes 2500.

Muu toiminta
Lemmenjoella järjestettiin yhdistetyt Kultahaminan varaston raivaus- ja mönkijätien silittelytalkoot.
Liitto järjesti 22. – 24.1.2010 perinteisen seminaariristeilyn Tukholmaan. Kultaseminaarin
pääteemana oli huuhdontakultaesiintymien muodostuminen ja hyödyntäminen. Seminaariin
osallistui ennätykselliset 302 henkeä. Järjestelyistä vastasivat puheenjohtajana Antti Peronius ja
matkanjohtajana Heli Rapakko.
Perjantain avausseminaari järjestettiin M/s Mariellan auditoriossa, ja paikalle saapui mm.
eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Skinnari. Seminaarissa palkittiin free lancevalokuvaaja Pekka Fali Vuoden kullankaivajateko-palkinnolla. Falin henkilökohtainen panos
objektiivisesti kuvatun, positiivisen jutun saamiseksi valtakunnallisesti merkittävään mediaan
Suomen Kuvalehteen oli ratkaiseva.
Liitto järjesti Kullankaivajain mestaruuskisat 16. – 17.7.2010 Ivalo River Campingilla,
Kerttuojalla. Kisoihin osallistui 56 vaskaajaa. Kisapäällikkönä toimi Jouni Patokallio, ja liiton
kisavastaavana Esko Orava. Tukenaan järjestelyissä heillä oli talkoolaisjoukko.Kisojen yhteydessä
järjestettiin keskustelutilaisuus liiton jäsenille.
Liiton pikkujoulut vietettiin 4.12.2010 Hotelli Sirkantähdessä Levillä. Pikkujoulujen yhteydessä
järjestettiin LKL:n kaivosekskursio Agnico Eaglesín kultakaivokselle Suurikuusikkoon 3.12.2010.
Pikkujouluihin osallistui n. 60 jäsentä.
Pyrkyreitten palstan hoidosta on huolehdittu tekemällä sopimus Ivalon Taimituvan kanssa.
Poisnukkuneita kultamiehiä on lisäksi muistettu kynttilöin itsenäisyyspäivänä, pyhäinmiesten
päivänä ja jouluna.
Välivarastointialueet Áivihjärvellä ja Härkäselässä ovat olleet liiton jäsenten käytössä huolto- ja
välivarastointitarkoituksessa.
Metsähallitus käynnisti Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman
päivitysprosessin. Liiton edustajan yhteistyöryhmään oli nimettynä Jouni Patokallio.
Perinteiseen viranomaiskatselmukseen eri kaivualueilla ei liitolle tullut kutsua, tai sitten niitä ei
järjestetty.

Hallitus
Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Korhonen. Varapuheenjohtajana toimi Mika Telilä,
vastuualueenaan Lemmenjoen alueen kiinteistöt ja kalusto.
Hallituksen muina jäseninä toimivat eri vastuualueisiin painottuen: Kai J. Rantanen, sihteeri ja
rahastonhoitaja; Hannu Viranto, ulkoiset suhteet; Jukka Kela, media- ja PR-toiminta sekä
jäsenhankinta; Esko Orava, kilpailu- sekä muun toiminnan kehittäminen ja Jouni Patokallio,
Ivalojoen / Laanilan kulta-alue ja kiinteistöt ja kalusto.
Työntekijät
Liiton osa-aikaisena toiminnanjohtajana työskenteli 1.1. – 15.6.2010 sekä 16.9. – 31.12.2010 Kai J.
Rantanen yhdistyksen jäsenasioita ja muita arkirutiineja pyörittäen.
Kauko Matilainen oli palkattuna osa-aikaisena toiminnanjohtajana aktiivikaivukaudella ajalla 16.6.
– 8.8.2010. Toiminnanjohtaja Matilainen kulki aktiivisesti eri kulta-alueilla – erityisesti liiton
jäsenvaltauksilla – ja antoi kullanhuuhdontaopastusta uusille jäsenille omalla valtauksellaan.
Lisäksi hän organisoi siivoustalkoot Härkäselän lanssille ja liiton rauenneelle ”Yhteinen”- sekä
muille valtauksille Palsilla. Matilainen toimi myös liiton Ivalon vaskauskisojen organisaatiossa.
Ajalla 9.8. – 15.9.2010 liitolla ei ollut palkattua työntekijää.
Kokoukset
Vuosikokous pidettiin 27.3.2010 Siidan auditoriossa, Inarin kirkonkylällä. Kokoukseen osallistui 52
jäsentä. Hallitus piti 10 kokousta, ja käsitteli ja valmisteli asioita aktiivisesti sähköisellä foorumilla.
Toimikunnat
Toimintakaudella toimivat edellisinä toimintakausina perustetut toimikunnat. Uusia toimikuntia ei
perustettu.
Edunvalvontatoimikuntaan kuuluivat Antti Peronius, Leila Kostiainen, Jouni Pihlaja, Jussi T.
Vuorela ja Kari Merenluoto.
Kilpailutoimikunnassa toimivat Esko Orava, Jouni Patokallio ja Antti Peronius.
Pirjo Muotkajärvi toimi historiatoimikunnan puheenjohtajana. Hänen lisäkseen toimikuntaan
kuuluivat Seppo J. Partanen, Pentti Karhunen ja Veli-Pekka Jarva.
Lisäksi liitolla on ollut nimettynä seuraavat toimikunnat:
- tiedotustoimikunta; Kai J. Rantanen ja Antti Peronius
- risteilytoimikunta; Antti Peronius ja Heli Rapakko

Talous
Liiton talous on ollut hyvässä kunnossa. Yhdistyksellä ei ole varsinaisia velkoja eikä vastuita.

Aiemmin säästöön jääneitä varoja on vuosikokouksen päätöksen mukaisesti osaltaan käytetty
lakiasiantuntijoiden laskuihin. Myös jäseniltä jäsenmaksujen yhteydessä saatuja lahjoitusvaroja on
hallituksen päätöksellä käytetty tähän tarkoitukseen.
Muun toiminnan kuluja on osa-alueesta riippuen rahoitettu joko kokonaisuudessaan tai osin
ulkopuolisella rahoituksella, joka on kerätty joko toiminnanharjoittajilta tai mainostajilta.
Tarkemmat luvut näkyvät tuloslaskelmassa ja taseessa.
Liitto omistaa Inarin kirkonkylässä jalasmökin, Lemmenjoen huoltolanssilla taukotuvan, Morgamin
Kultahaminassa autiotupa-varastorakennuksen, Morgamin Kultalassa niliaitan, Martiniiskonpalon
lentotoimipaikalla taukotuvan ja yhdessä Ilmailulaitoksen kanssa Jäkäläpään lentotoimipaikalla
taukotuvan sekä kaksi saunaa Elsa-ojan-Palsinojan valtauksilla.
Liiton omaisuuden kunto ja arvo on pyritty pitämään turvattuina.
Valtaukset
Liiton hallinnassa ovat olleet Ivalojoen-Laanilan alueella valtaukset Elsaojalla, Palsinojalla, Pikku
Piispanojalla ja Lato-ojalla sekä Lemmenjoen Kotaojalla ja Karuojalla. Lisäksi liitto omistaa ’Isolan
kaivos’-kaivospiirin Lemmenjoen Miessijoella.
Liiton jäsenistön vapaassa käytössä olleet valtaukset olivat erittäin suosittuja ja kaivutoiminta
alueilla oli aktiivista ja pääosin asiallista. Alueilla toimi yhteensä yli 600 yhdistyksen jäsentä.
Valtauksista suosituin oli Elsa-Palsinojan kahden valtauksen kompleksi. Alueelta saatiin useita
karkeita kultahippuja.
Isolan kaivokselle’ on myönnetty vuokrakaivuoikeus hakemuksien perusteella.
Lahjoitukset
Liitto lahjoitti jäsenmaksukultaa perinteisiin kohteisiin Kultapullo-hiihtokisoihin, Vaskoolihiihtoon,
perinteisesti tuettuihin kultakisoihin sekä jäsenhankinta- ja PR-tarkoituksiin.
Liiton historiikkia, Elinkautiset-korttipakkoja sekä PR-tarkoituksiin hankittuja Heli Rapakon CDlevyjä on lahjoitettu yhteistyötahoille myönteisen kultamieshengen luomiseksi.
Kiinteistö Oy Kultakoti
Liiton yhtiökokousedustajina Kiinteistö Oy Kultakodin kokouksissa ovat toimineet Martti Rapeli,
Jouko Korhonen ja Jouni Patokallio.
Kultakodin kiinteistön ja tontin kuntoa ja arvoa on ylläpidetty normaalein kiinteistönhoitotoimin
kiinteistöosakeyhtiön toimesta. Liitolla on ollut vuokrattuna huoneisto Kultakodista toimitilana ja
arkistohuoneena.
Liitto omistaa Kiinteistö Oy Kultakodin osakkeita 164 kpl. Tämä on 98,8 % kiinteistöosakeyhtiön
koko osakekannasta.

