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Koko Telilöiden perhe harrastaa kullankaivuuta, Ami Telilä on ollut vanhempiensa mukana 

kultamailla jo pikkupojasta lähtien. Telilöillä on kultahippujen listalla useampikin löytö.

•

Milla Sallinen

Kultauutiset Lemmenjoen kansallispuiston kultamailta jatkuvat, nyt todellisella jättikimpaleella. Lauantaina Ami 
Telilä kaivoi Kaarreojan kaivaukseltaan esiin 167,4 -grammaisen kultahipun.
Löytäjä on palannut jo kaivauksilleen jatkamaan, löydöstä kertoi Lapin Kullankaivajain Liiton toiminnanjohtaja 
Kai J: Rantanen.
Ami Telilä on antanut hipulleen nimen "Suomi100".

–Hipun hän nimesi paitsi juhlavuoden, myös sen kunniaksi, että tietystä kulmasta katsoessa hippu muistuttaa 
kruunupäistä leijonaa, Rantanen kertoo.

Ami Telilä on pitkän linjan kaivaja, ja on ollut mukana kullankaivuussa poikasesta lähtien vanhempiensa 
mukana. Kaksi vuotta aikaisemmin hän löysi samalta alueelta 100 grammaa painavan hipun.

Nyt tehty löytö on merkittävä, ja sillä pääsee Lapin suurimpien kultahippujen listauksen 7. sijalle. Listan Top10 
-kärkeen on päästy viimeksi vuonna 2010.

Kyseessä on Lemmenjoelta löytyneistä hipuista kolmanneksi suurin, isompia on löydetty vain Miessijoelta, johon 
myös Kaarreoja laskee.

Vain muutamaa viikkoa aikaisemmin Sirkka ja Kari Merenluoto löysivät 60-grammaisen hipun Puskuojalta

–Kyllähän nämä hyviä sadonkorjuu-uutisia ovat, Rantanen toteaa.

–Suuret hiput eivät ole kuitenkaan mitään onnenkantamoisia, vaan niiden eteen on tehty vuosien työ. 
Kaarreojasta aiemmin tehdyt pienet löydöt ovat olleet lupaavia jo aiemmin, ja kultahan on tunnetusti 
"laumaeläin".



Syvältä tehtyjä löytöjä

Telilän Kaarreojalta tekemä löytö oli syvältä kaivettu. Kyseessä voi olla hyvinkin samat rikastumat, mistä 
Merenluotojen Puskuojan löytö oli peräisin, se kun sijaitsee "vain" tunturin toisella puolella.

–Telilän löytämä kultahippu oli säilyttänyt kuitenkin hyvin muotonsa, eikä ollut juurikaan kulunut, joten en usko 
sen kulkeutuneen kovin kaukaa nykyiselle löytöpaikalleen.

Nyt tehtyjä löytöjä olisi Rantasen mukaan ollut mahdotonta tehdä lapiokaivuulla. Loppusuora kullankaivuussa 
kuitenkin häämöttää tulevaisuudessa odottavien kaivospiirien lakkauttamisen myötä.

–Kyllähän kiire painaa ammattimaisesti kullankaivuuta harjoittavilla niskaan.

Vuoden 2011 kaivoslaissa säädettiin kullankaivuuseen liittyvien kaivospiirioikeuksien lakkauttamisesta yhdeksän 
vuoden siirtymäkauden jälkeen. Tämä siirtymäaika on loppumassa siis vuonna 2020.

Monet kaivospiirin haltijat katsovat etteivät ehdi määräaikaan mennessä hyödyntämään alueensa mahdollisia 
kultavarantoja, vaan kaivuuseen kiinni laitetut varat valuvat hukkaan.

–Olemme kuitenkin toiveikkaina, että eduskunnassa hyväksytty ponsilauselma siirtymäajan jatkamisesta viidellä 
vuodella kantaisi. Se vaatisi kuitenkin laajaa keskustelukierrosta eri sidosryhmien kanssa, joten toivomme asian 
mahdollisimman nopeaa etenemistä työ- ja elinkeinoministeriössä, Rantanen toteaa.

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

6. 186,5 gramman "Sekahippu" Tankavaarasta vuonna 1950. Löytäjinä Jouko ja Tauno Virtanen (lapiokaivu)

7. 167,4 gramman "Suomi100", Kaarreojalta vuonna 2017. Löytäjänä Ami Telilä (konekaivu).

8. 166 gramman "Ruska" Miessijoelta vuonna 2004. Löytäjänä Risto Mäläskä (konekaivu).

9. 162 gramman "Kullervo" Morgamojalta vuonna 1949. Löytäjänä Kullervo Korhonen (lapiokaivu).

10. 145,1 gramman "Veini" Nenosenojalta vuonna 1992. Löytäjänä Sulo Tunturi (lapiokaivu).


