
Kullankaivajat palaavat sorvin ääreen

Kul lan kai va jat En sio Kaus ti nen ja Han nu Kurt ti la oli vat mu ka na Poh jois-Suo men erä mes suil la La pin Kul -
lan kai va jain Lii ton ul ko-osas tol la. Lau an tai oli kul lan kai va jil le kii vas päi vä ja kul taa sai vas kaut taa ih mi sil le
tau ko a mat ta.

– Asi a kas saa vas ka ta ja saa löy tä mät kul lat mu kaan sa. Meil lä on tääl lä Ou lus sa nyt kul ta ta kuu, ker too kul lan -
kai va ja Han nu Kurt ti la.

Var sin kin lap set näyt tä vät ra kas ta van kul lan kai vuu ta, kun he saa vat ker ran kin lu van kans sa rä piä ve des sä hie -
kan kans sa. Yk si in no kas tyt tö on ko kei lut jo kul lan kai vu ta ja tu lee vas koo lin kans sa tel tal le. Vas koo lin poh -
jal la väl keh tii jo tain kel tais ta. Se on kul taa!

– Kul lan kai vu tun tui ai ka ki val ta, sa noo kul lan kai va ja tyt tö.

Hän ai koo esi tel lä kul ta löy dös tään ai na kin ka ve reil leen.

Juhlallisuudet syksymmällä

Lapin Kullankaivajain Liiton varapuheenjohtaja Ensio Kaustinen ja kullankaivaja Hannu Kurttila iloitsevat,
kun kesä tulee ja pääsee jälleen kaivamaan kultaa. © Inga-Briitta Magga



La pin Kul lan kai va jain Liit to ry. (LKL) on kul lan kai va jien am ma til li nen ja aat teel li nen etu jär jes tö, joka toi -
min nal laan pyr kii tur vaa maan kul lan kai vuun tu le vai suu den Eu roo pan rik kaim mil la ir to kul ta-alu eil la ja vaa li -
maan kul lan kai vu pe rin net tä. La pin Kul lan kai va jain Liit to ry täyt tää tänä vuon na 70-vuot ta.

– Juh la vuot ta juh li taan syk syl lä Ina ris sa. Sitä en nen ke säl lä ki sa taan Tan ka vaa ran Kul ta ky läs sä kul lan huuh -
don nan MM-ki sat. Ki saa jia saa puu yli 20 eri maas ta, ker too La pin Kul lan kai va jain Lii ton va ra pu heen joh ta ja
En sio Kaus ti nen.

Tar vii ko kul lan kai va jien har joi tel la kul lan huuh don nan ki so ja var ten?

– Var si nai set kil pai li jat, ne am mat ti lai set kyl lä har joit te le vat tu le via MM-kul ta ki so ja var ten pit kin ke sää. Me
har joit te li jat läh dem me ki saan kyl mil tään, Han nu vas taa.

Kuin kotona

Par haim mat kul lan kai va jat ovat jo pa lail leet val tauk sil leen. Kaus ti sel ta ko toi sin ole val la En sio Kaus ti sel la on
kak si ko neel lis ta kul lan kai vu val taus ta.

– Me nen aloit ta maan työt Tan ka vaa raan Jor pu li pään Loi jak ko ku ruun ja siel tä sit ten me nen jat ka maan Han ga -
so jal le ju han nuk sen jäl keen, En sio Kaus ti nen ker too.

– Nyt kun olen elä ke läi nen, niin asun val tauk sil la ni koko ke sän. Käyn minä vä lil lä ko to na. Val tauk set ovat
kuin toi nen koti.

Kul ta mail la työ on kui ten kin va paa eh tois ta ja vä lil lä voi har ras taa jo tain muu ta.

– Ei se ole kul lan kai vuu ta koko ai ka. Vä lil lä voi käy dä vaik ka pa Nor jan puo lel la tai ka las te le mas sa Ina ri jär -
vel lä, Han nu sa noo.

Kul ta mie het myön tä vät, et tä mes su jen lau an tai oli kii rei nen päi vä.

– Ol tiin kyl lä tu pel la. Ei ke ret ty edes kah vi kup pia juo da.

Mes su jen ky sy tyin ky sy mys kul lan kai va jil le on ol lut, et tä löy tyy kö sitä kul taa. Ja sitä me kin ha lu am me ky syä
vie lä lo puk si. Eli, löy tyy kö sitä kul taa?

– Kyl lä sitä koh tuu del la on. Joka päi vä löy tyy kul taa, vas taa kul lan kai va ja En sio Kaus ti nen.
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