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Kanna
Kanna liiton
liiton värejä
värejä
– osta jäsentuotteita
Vanhan Prospäkkärin puukkomainoksen
mukaisesti kullankaivajan paras kaveri
erämaassa ei ole tylsä virkamies, vaan
terävä puukko!
Tämä pitää edelleen paikkansa.
Oheiset puukkomestari Pauli
Kankaanpään valmistamat
uudenmalliset Lapin Kullankaivajain
Liiton nimikkopuukot nyt
myynnissä.
Pienempi ja sirompi,
terä 82 mm eli saman
mittainen kuin aiemmassa
mallissa.
Rosteri tai hiiliteräs.
Isommassa terä 95 mm.
Vain hiiliteräs-terällä.
Vanhaa malliakin vielä
jokunen kappale myynnissä.
Hinta entinen 110,00 €
+ toimituskulut.

Lapin Kullankaivajain
Liiton logo magneettitarra
sisältää vanhan ja virallisen
korundin kidemuotoa mukaelevan
logon uuteen, pyöreämpään
muotoon ympättynä. Auton
kylkeen tai asuntovaunun oveen.
Hinta 25,00 € / kpl + toimituskulut.

Liiton 70-v. juhlahistoriikki 25,00 € + toimituskulut
Kirja kertoo Lapin kullankaivun vuosikymmenistä
1980-luvun lopulta 40 vuotta eteenpäin. Veikko
Väänänen on Inarissa asuvana toimittajana
seurannut läheltä kultamaiden tapahtumia.
Väänänen painottaa viranomaisten, politiikan
ja yhteiskunnan keskinäisiä suhteita, oikeusjuttuja, lakeja ja määräyksiä, jotka uhkaavat kullankaivun tulevaisuutta. Toki sisältöön mahtuu uhkien
lisäksi myös isomuksia: Åke Lindmanin elokuva,
Petronellan paluu ja isojen kultahippujen
löytämisen riemu.
Katso loput myyntituotteet osoitteesta:
http://www.kullankaivajat.fi/myynnissa/
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PÄÄKIRJOITUS

Käännöskukkasia

O

sallistuin kymmenisen
vuotta sitten kunnanvaltuutettuna Pohjoisen kulttuuri-instituutin järjestämään arktisen elokuvan ja soveltavien taiteiden kansainväliseen
“Tarinoita pohjoisesta” -konferenssiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.
Juhlapuheessaan urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki
hellitteli saamelaisväestöä käyttämällä heistä termiä “ingenious
people” yleisemmin käytetyn ja tunnetumman määritelmän “indigenous people” sijaan. Ensin luulin, että
haamukirjoittajalla olisi käynyt pikku lapsus termien kanssa, mutta
kyllä Arhinmäki puhui nerokkaista
ihmisistä läpi puheensa.
Vastaavanlainen epäilys käännösvirheestä tuli mieleen lukiessani
tänä keväänä läpi Metsähallituksen
aiemmin Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaksi kutsuttua, mutta
uusimmassa versiossa Saamelaisten
kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi nimettyä alueen luonnonvarojen käytön periaatekokoelmaa.
Ettei vain Saamelaiskäräjien alla
toimivalla Saamen kielineuvostolla,
joka antaa suosituksia kielen- ja nimistönhuoltoon sekä terminologiaan liittyvissä asioissa, olisi käynyt
aikanaan pienoinen sekaannus suomen tai englannin kielen termistön
määrittelemisessä. Alkuperäiskansa
ja valittu kansa kun ovat kaksi täysin eri käsitettä.
Varsinkin luonnonvarasuunnitelman elimelliseksi osaksi ympätty
Akwé:Kon-työryhmän vaikutusten
arvioksi nimetty manifesti on raskasta luettavaa. Osansa saavat luonnonvarasuunnitelman laadituttanut

Metsähallitus, Suomen valtio, metsästäjät, kalastajat, kiinteistöjen
omistajat, matkailu, retkeily, ohjelmapalvelut ja turismi, kaavoitus,
metsätalous, maakaupat ja vuokrankanto poroelinkeinon rakenteista,
maastoliikenne ja metsäautotiet,
toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, väärin toteutetut tai kohdennetut suojelualueet.
Käytännössä ihan kaikki muu
maan-, vesien tai luonnonkäyttö
poislukien oma toiminta kaikissa ilmenemismuodoissaan.
Just name it.
Kaivostoiminta ja kullankaivu,
yhdessä ja erikseen. Näille omistetaan 14 sivua liitteineen 71-sivuisesta vaikutusten arvioinnista. Erityisen mielenkiintoista, koska saamelaisalueella ei harjoiteta eikä ole
harjoitettu mitään kaivostoimintaa.
Kullanhuuhdontalupien yhteispinta-ala on 1355 hehtaaria saamelaisten kotiseutualueen yli 3 miljoonasta hehtaarista.
Itse asiassa olin päättänyt, että en
nosta Prospäkkärissä esille mitään
allegorioita siitä, miten valheellisella narratiivilla ja historian kulun uudelleen sanoittamisella perusteltiin
Ukrainan uhka Venäjän federaatiota kohtaan ja kuinka keskimäärin
kolmen-neljän viikon aikana kesä-

kuukausista rajallisilla alueilla harjoitetusta kullankaivusta on tarinallistettu eksistentiaalinen uhka saamelaiskulttuuria ja poroelinkeinoa
kohtaan.
Ukrainaan kohdistettiin denatsifikaatio ja kultamaille deprospektorfikaatio. Päämäärä kummallakin
“erikoisoperaatiolla” lienee sama.
Sehän ei ole tyhmä joka pyytää,
ja tokihan asiaa on epäilemättä edesauttanut oikeusministeriön pisimmän pöydän takana istuva Saamelaiskäräjien ikioma renefasél, mutta silti hämmästyttää se, miten Metsähallitus valtion maa- ja vesialueiden haltijana – ei omistajana – tämän Akwé:Kon veto-tuomioistuimen käyttöönoton myötä täysin ilman asian parlamentaarista käsittelyä ja demokratian pelisääntöjä käytännössä luovuttaa kymmenesosan
Suomen valtion pinta-alasta pienen
ja muihin alueen toimijoihin avoimen vihamielisesti suhtautuvan intressiryhmän päätäntävaltaan.
Sama ilmiö pulpahti pintaan,
kun kaivoslain muutosesitysluonnos tuli Lapin Kullankaivajain Liitonkin lausuttavaksi. Kaivoslakityöryhmän toimeksiannon mukaanhan
tässä muutostyössä ei pitänyt olla
mitään kullanhuuhdonnan oikeuksiin puuttuvia asioita, eikä niitä prosessin edetessä siellä liitonkaan kommentoitavina ollut.
Niin niitä vain aivan muutosprosessin viime hetkillä lakiluonnokseen kuitenkin ilmestyi.
Oliko futisministeri Inarin keväässä 2012 itsekin nerokkaampi
kuin luulinkaan ja tiesi tarkalleen
mistä puhui?
Nerokkaita ihmisiä.

MULLIS’
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kullankaivu — historiaa vai nykypäivää?

K

londiken kultaryntäys 1897 ja Dawson City on varmasti yksi maailman
tunnetuimmista kultaryntäyksistä. Se
tapahtui aikana, jolloin tiedotusvälineiden rooli
oli kasvussa ja tieto sekä erilaiset tarinat tavoittivat ihmiset nopeammin. Valokuvaaminen ja
hopeanitraattifilmit mahdollistivat jopa elävän
kuvan tallentamisen ja erilaiset päiväkirjat kertoivat jännittävistä matkoista.
Klondikeen saapunut 21-vuotias Jack London lienee tunnetuimpia hahmoja, jonka kirjoista tuli maailmankuuluja ja ne loivat romanttista kuvaa seikkailuista. Vuonna 1925 valmistui muuan Charlie Chaplinin mykkäelokuva
Kultakuume, joka viimeistään varmisti, että
Klondiken historia ja tarinat eivät ikinä tulisi
unohtumaan.
Kaiken populaarikulttuurin taustalla eli
kuitenkin itse asia, ja kullankaivu aina 1960luvulle asti, jolloin suurin osa kaivoksista suljettiin. Nykyään Dawson Cityssä on noin 1600
asukasta, tärkeimpinä elinkeinoina on kullankaivu ja sen rinnalle noussut matkailu.
Suomen kultaryntäys alkoi Ivalojoella
vuonna 1870. Uudemmat ryntäykset koettiin
Tankavaarassa 1930-luvun lopulla ja Lemmenjoella 50-luvulla, jolloin myös Lemmenjoen
koneellinen kullankaivu alkoi. Nämä tapahtu-

mat ovat muokanneet meille oman kullankaivun historian ja kirjoihin tallennettuja tarinoita kullankaivajista unohtamatta erilaisten legendojen syntymistä kuten Petronellan tarina.
150-vuotinen historia syntyi ja kullankaivun
kulttuuri, joka toimii yhä aktiivisesti.
Valitettavasti Suomessa kullankaivua ei ole
haluttu ottaa salonkikelpoiseksi elinkeinoksi
LKL:n edunvalvonnan pitkäaikaisesta työstä
huolimatta. Kullankaivu halutaan nähdä tämän
päivän ideologiseen ja aatteelliseen päätöksentekoon pohjaten päättäjien silmissä mieluummin historiana kuin yhä voimissaan olevana
kulttuurina ja elinkeinona. Lehdet ja televisio
ovat viime aikoina noteeranneet kullankaivua
ihan positiivisessa mielessäkin ja sen myötä
olemme saaneet näkyvyyttä. Tämän positiivisen näkymän kullankaivusta toivoisin saavuttavan päättäjämme niin, että kullankaivu elinkeinona saisi jatkua ilman jatkuvaa uhkaa toiminnan loppumisesta tai erilaisista valituksista
harjoittamisen vaikeuttamiseksi. Tämä lienee
tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä tehtävistämme, joilla todistamme, että emme ole pelkkää
historian havinaa vaan elävä elinkeino ja kulttuuri.
MARKO TOURU

puheenjohtaja
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Kuva: Sakari Arfman

SEPPO J. PARTANEN

Jäsenhuuhtomot
LKL:n kasvun takana
Kaiva oma kultasi Lapin kultakentiltä

L

iiton jäsenistölleen tarjoamat
kaivupaikat ovat kasvattaneet
Lapin Kullankaivajain Liiton
jäsenmäärän sadoista tuhansiin, herättäneet kultakuumeen
ja johtaneet oman valtauksen etsimiseen. Jokaisella jäsenellä on oikeus omia työvälineitä
käyttäen etsiä kultaa liiton huuhdonta-alueilla. Niitä oli vuoden 2022 alussa kymmenkunta. Sallitut työvälineet ovat lulla, ränni, pieni
vesipumppu, vaskooli ja lapio, sekä irtomaiden pehmittämiseen tarvittavat kuokat, hakut,

kanget ja muut käsityökalut. 2000-luvulla on
monttujen reunoille ilmestynyt myös lapiomiehen rummut ja hihnakuljettimet. Jäsenvaltauksia yli 70-vuotiaalla liitolla on ollut nelisenkymmentä vuotta, tänä aikana liiton pääluku
on kasvanut 300:sta yli 4000 jäseneen.
Jäsenvaltaukset saivat alkunsa erikoisella
tavalla; riidasta ja oikeusjutusta. Kullankaivajain Liitto riitautui perustamansa Tankavaaran
kultamuseon kanssa sen jälkeen, kun museo oli
siirtynyt Kultamuseoyhdistyksen ja Tankakulta Oy:n hallintaan vuosina 1981 ja 1977. Oi-
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Vaskausta LKL:n Petronellan pysäkillä vuonna 2011. Kuva: Janne Lankila

keudessa selviteltiin sitä, oliko museon ja sen
varojen siirto laillinen. Vastakkain olivat myös
museon tavoitteet suojella kultahistoriallisia
jälkiä muun muassa Palsinojalla sekä vilkastuneen konekaivun toimintamahdollisuudet.
Kiista henkilöityi Kultamuseoyhdistyksen
puheenjohtaja Kauko Launoseen sekä helikopterilentäjä Heikki Korhoseen, jolla oli
koneellinen kullankaivu- ja matkailuyritys Palsilla. Heikki toimi aktiivisesti kullankaivajien
liitossa hallituksessa ja Ivalon toimikunnan vetäjänä vuosina 1982–1984. Sodankylän käräjäoikeus hylkäsi liiton kanteen kesäkuussa
1983. Riita jatkui hovioikeudessa, joka velvoitti
museoyhdistystä luovuttamaan liitolle kirjapitoaineiston 1978–1981 ja hylkäsi kaikki taloudelliset kanteet.

Riidasta alku omille valtauksille
Tankavaarassa 1970-luvulla LKL:n järjestämät
kullanhuuhdontakilpailut olivat nostaneet kul-

lankaivun näkyvästi julkisuuteen. Presidentti
Kekkosen vierailu kultamailla 1977, Kultamieskoti, Pyrkyripalsta Inariin ja monet muut
yhteishankkeet käänsivät liiton toiminnan kasvu-uralle. Riidan takia kultakisojen pitäminen
Tankavaarassa koettiin mahdottomaksi ja sille
etsittiin vaihtoehtoa.
LKL:n Ivalon toimikunta esitti liiton ylimääräiselle kokoukselle 9.1.1983 kisojen pitopaikaksi Saariselkää, jossa oli useita sopivia
paikkoja ja valmiita palveluja. Toimikunnan
puheenjohtaja Usko Luostarinen ja sihteeri
Heikki Korhonen ehdottivat, että liitto tekisi
Saariselän alueelle valtauksen, jota käytettäisiin
“turistihuuhtomona” ja kultakisojen pitopaikkana.
Valtaus myönnettiin 15.6.1983 Laanilaan,
Laaniojan (Piispanojan) ja Pikku-Piispanojan
varrelle. Kisoja siellä ei kuitenkaan pidetty, vaan
ne olivat heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena 1983 Saariselän Kelohovissa ja sen lähellä
7
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pienen lammen rannalla. Laaniojan valtaus
annettiin Reijo Huotarille matkailuhuuhtomoksi koeajaksi ja hän sai periä rännityksestä
50 markkaa, ja vaskaamisesta 10 markkaa päivässä. Liiton jäsenille vaskaus oli ilmainen ja
vanhoille kullankaivajille varattiin harkinnanmukainen oikeus kaivaa valtauksella opastusta
ja neuvontaa vastaan.
Tästä sai alkunsa kullankaivajain liiton jäsenille suunnattu palvelu, joka on nostanut jäsenmäärän sadoista tuhansiin. Tätä ennen LKL
oli saanut Jaakko Isolan rauenneen valtauksen rakennuksineen Meissijoella ja Kaarreojalla 14.1.1983. Se muutettiin kaivospiiriksi 1996
nimellä “Isolan kaivos”. Se ei ole ollut yleisessä
jäsenkäytössä, vaan siihen on myönnetty kaivu- ja asumisoikeus erillisten hakemusten mukaisesti. Kaivussa on edellytetty noudatettavan
“Isolan perinteen” mukaista kaivutapaa ja kulujen kattamiseksi on peritty vuokraa, jonka on

voinut maksaa rahana tai kultana. ”Isolan kaivos” on liitolla vuoteen 2030 saakka.

Palsinojan valloitus
Uusi vuosituhat laukaisi lopullisesti jäsenvaltausten suosion ja nosti Palsinojan liiton jäsenkasvun veturiksi. Elsanojan kohdalla avattiin
2002 huuhtomo jäsenille Jussi Vuorelan valtauksen tultua liiton hallintaan. Pari vuotta
myöhemmin Esa Noukkalan ja Raimo Niemelän valtaukset siirtyivät liitolle ja jäsenistön
käyttöön. Esa oli saanut tarpeekseen viereisen
jäsenvaltauksen aiheuttamasta rauhattomuudesta ja Raimo, Tuusulan silloisia asukkaita
molemmat, totesi olevansa samaa mieltä.
Näin syntyi valtauskeskittymä, joka muutti
Palsinojan kultahistorian ja moninkertaisti liiton jäsenmäärän. Vajaan 10 kilometrin pituinen Ivalojoen Ritakoskeen laskeva Palsinoja on
tänä päivänä varattu jokaista sivupuroa myö-

Kuukkelit ja kullankaivajat ruokatauolla Mäkärävaarassa. Kuva: Eija Törnqvist
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ten. Moni odottaa pääsevänsä omaa kultaansa
kaivamaan, mutta päätöksentekoa ovat viivästyttäneet valitukset ja lisäselvitykset. Liiton jäsenvaltaukset ovat joka kesä täydessä toiminnassa.
Palsinoja on yli 150 vuoden ajan toiminut
kullankaivun ammattiopistona. Ivalojoen kultaryntäyksen alkuvuosina 1870-luvun alussa
Kultalan poliisipäällikkö Xenofon Nordling
oppi ammattilaiseksi kaivamalla kilokaupalla
kultaa Palsinojan suulla. Muutama vuosi myöhemmin hänen alaisensa Anton Schneider,
”Neeteri”, sai hyvin kultaa hieman ylempää.
Sinne tuli myös Kultalan kapakoitsija, oululainen puuseppä Henrik Zellberg jättäen nimensä sivupurolle, joka ei häntä rikastuttanut.
Palsi on nähnyt monta kultaryntäystä, hiljaisia vuosia ja vuosikymmeniä, yksinäisiä erakoita ja elinkautisia, valtauksien myynnillä rikastuneita liikemiehiä, sankareita, huijareita ja

veijareita. Purojen mutkat, rotkot ja louhikot
voisivat kertoa monenlaisia tarinoita ja legendoja. Niistä enemmän tuonnempana Prospäkkärissä.

Lapin Kullankaivajain Liiton
valtaukset 1983–2022
1

Isolan kaivos, Lemmenjoki, Miessijoki ja
Kaarreoja, 14.1.1983 Isolan Kartano, Isolan
Kartano II kaivospiiriksi 27.12.1996, kullanhuuhdonta-alueeksi 10 vuotta 8.7.2020. Ei ole
jäsenten yleisessä käytössä, vuokrataan hakemuksesta veteraanikaivajalle, noudatettava ”Isolan perinteen” mukaista kaivutapaa.

2 Kulta-Laani II, Laanila Laanioja ja PikkuPiispanoja, 15.6.1983–31.12.1998, 10 g hippu keväällä 1996. Valtaus tehtiin kullanhuuhdontakisoja, opastettua elämyskaivua ja jäsenten kullankaivua varten.

Tauko paikallaan.
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3

Liiton Laani, Kutturantien pohjoispuolella
Lato-ojan varrella, 31.8.1994–2001.

4 Kulta-Laani II, Laanioja 4-tien itäpuolella, 21.9.1999–21.9.2004 (eri paikka kuin n:ro
2, haettiin nimellä Kulta-Laani III, päätöksessä n:ro II).
5

Kiekerä, Ristiinamorostovaarasta Ivalojokeen laskevassa purossa, siirto Heikki Rantala,
Niilo Lukki ja Pauli Väänänen, 3.3.1998–
22.11.1998.

Kultabaarissa, polttavan auringon alla. Kuva: Tuomas
Ilvonen

6 Yhteinen, Palsinoja, 14.7.1999–14.7.
2009, maisemoitu sen jälkeen.
7

Piispanpysäkki 43.4, Laanila Pikku-Piispanoja, Piispanoja I 30.3.2000–31.12.2004,
Piispanpysäkki 43 19.5.2005–23.6.2020, Piispanpysäkki 43.4 jatkoaika 10 v. 25.5.2021.

8 Gollediggi, Palsinoja ja Elsanoja, HumuKulta 2,5 ha siirto Jari Isotalo, Jussi ja Matti
Vuorela LKL:lle 31.12.2003, Sopu-Kulta 4,95
ha 16.3.2004, Gollediggi jatkoaika 10 v. 19.4.
2018.
9 Nurkanvaltaus, Lemmenjoki Morgamojaan laskeva Kotaoja. Siirto Nousiainen ja Kalenius LKL:lle 25.2.2004, jatkoaika 10 v. 6.4. 2018.
10 AuH Aureus, Laanila Lato-oja Kutturantien eteläpuoli. 22.8.2007–23.4.2015, Nelikko Aureus siirto Vuorelat, Isotalo, Veijalainen.
Liitto luopui jatkoajan hakemisesta 1.12.2016,
koska Inarin kunta vastusti luvan myöntämistä tulevan kaavamerkinnän mukaisen matkailupalvelun vuoksi.

Rännit Petronellan pysäkillä. Kuva: Janne Lankila

12 Karuoja II, Lemmenjoen Jäkäläpäällä nimetön puro, siirto Lena Lindberg 19.5.2008,
Karuoja kakkonen 31.12.2011, jatkoaikaa 10
v. 30.1.2017.
13 Petronellan Pysäkki, Tankavaaran kultakylästä pari km pohjoiseen Purnumukan tien
eteläpuolella, 10.6.2011, jatkoaikaa 10 v.
20.4.2017.

11 Bizebazé Palsi, Ivalojokeen laskevan Pal-

14 Rönkön neloset, Laanilassa nelostien itäpuolella 1,5 km Kutturan tieltä pohjoiseen,
31.8.2012, jatkoaikaa 10 v. 21.12.2016. siirto
Anna-Maija ja Kari Lehtiseltä, jatkoaikaa 10 v.
21.12.2016.

sinojan keskijuoksulla, 12.9.2005, Esa Noukkala ja Raimo Niemelä luovuttivat samanaikaisesti ”Palsin paras” ja ”Palsin suo” valtaukset
LKL:lle, Bibebazé Palsi (pohj. saameksi Havupuun käpy) 15.3.2010, jatkoaikaa 3 v. 11.6.
2019.

15 Aurum, Tankavaara, LKL vuokrasi valtauksen jäsenistön käyttöön kaivukaudeksi 2015
Team Deadwood r.y:ltä, koska valitusten takia
olisi ollut käytössä vain kolme valtausta: Lemmenjoella, Palsilla ja Purnumukassa.
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16 Buhtesaja Pulkkinen, Palsinojaan etelän

21 Kuvernöörin viraston takamettä, Lem-

suunnasta laskevalla Pulkkisenojalla, 13.4.2017
Bizebazé Palsi jäsenvaltauksen vierellä, jatkoaikaa 10 v. 14.4.2021.

menjoen Miessijoella 16.6.2022, Pihlajamäen
laajennus.

22 Aslakan sauva, Petronellan pysäkin täy17 Pihlajamäki, Lemmenjoen Miessijoella
3.2.2020, Pekka Salosen osuus entisestä Pihlajamäki-Klondyke kaivospiiristä (toinen haltija
Pekka Itkonen), voimassa 10 v.

18 C.G.Standertskjöldin vakavesi, Laanila
pari kilometriä nelostieltä Kutturantien pohjoispuolella, siirto Tapani Kukkonen Kultalampi. 10 v. jatkoaikaa 14.4.2021.

19 Paavinpalikka, Laanioja Piispanpysäkki
43:n täydennykseksi, 25.3.2020, voimassa vuoteen 2024.

20 Rivolli, Laanila Rönkönoja, siirto Pasi
Pohjanheimolta 23.11.2021. Lupa voimassa
13.7.2022 saakka.

dennykseksi 21.4.2022.
Tarkempia tietoja jäsenvaltauksista, niiden käytöstä, ajo-ohjeista, yöpymisistä, työvälineistä
jne. löytyy Lapin Kullankaivajain Liiton nettiosoitteesta.
Kun liitto haki ensimmäisen valtauksensa
Isolan vanhan valtauksen paikalle 1982, oli liiton jäsenmäärä 334 henkeä. Toimintakertomuksen 2021 mukaan jäseniä on 4230. Lapin
Kullankaivajain Liiton jäsenistön vapaassa käytössä olevat jäsenetuvaltaukset ovat muodostuneet sisäänheittotuotteeksi.
Lihavoidut ovat vuonna 2022 toiminnassa olevia Lapin Kullankaivajain Liiton valtauksia. 

Työmaa. Kuva: Risto Ilvonen
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TEKSTI JA KUVAT: KAIJA RYYTTY

Timo Huttu tallentaa henkilöitä
ja historiaa maalauksen keinoin

T

imo Huttu (s. 1953) kotoisin Oulun Kiimingistä, asuu nyt omakotitaloa Pyhäjärvellä. Taloon astuessa tuntee tulleensa taiteilijan ja
maailmanmatkaajan kotiin. Huoneet ovat pullollaan kauniita esineitä ja seiniä peittävät niin omat kuin muidenkin taiteilijoiden taulut. Naureskellen taiteilija raottaa koristeellisen arkun kantta ja sieltä paljastuu kullattuja esineitä.
Arkku ja Timo Hutun koti ovat oikea aarreaitta.
Hutun taulut saattaa tunnistaa, sillä mies on
maalannut maisemia kultamailta sekä tauluja kullankaivajista. Niitä on ollut esillä Kutturan Kultakioskilla sekä Kultamuseolla. Nyt teoksia on nähtävillä Tankavaaran Kultakylässä. Timo Hutun taulut ovat dokumentaarinen läpileikkaus nykypäivän
lapiokaivusta konekaivuun ammatti- ja harrastajakullankaivajiin.
– Kaikella kunnioituksella valokuvat
jäävät usein unohtumaan, mutta taulu seinällä on aina esillä, kertoo Huttu. Taulua esitellään vieraille eri tavoin kuin valokuvia.
Kulta sekä maaMaalauksia kultamailta
laaminen kulkivat Hutun elämässä käsi kädessä. Yritystoiminnan loputtua vuonna 2000 Hutun vaimo käski miehen kansalaisopiston kurssille. Kun ensimmäinen talvi maalaten oli vierähtänyt, vanha tuttava Huuskosen
Tapani kutsui Timon Lappiin. Jo kymmenen vuotta
oli ollut tarkoitus kylässä käydä, ja viimein kesällä
2001 Huttu lähti kohti Palsinojaa tietämättömänä,
mihin vierailu vielä veisi.
Ensimmäinen yö on jäänyt Timon mieleen kun
telttapaikkaa Palsilla etsiessä yllätti myrsky ja kanjonissa tuuli ja salamoi.

– Mietin, että mihin paikkaan olen oikein tullut ja minkälaista väkeä täällä mahtaa olla, Huttu
muistelee.
Palsilla Huttu tutustui kullan maailmaan. Yrittäjänä hänellä oli konepaja, jonka kautta kullankaivun välineistö oli tullut tutuksi, kun valmistettiin
rumpuseuloja ja rännejä, mutta pajalla oli vierähtänyt toistakymmentä vuotta hyvin tiiviisti ja kultamaa yllätti Hutun. Kaivaukset ja henkilöhahmot
herättivät mielenkiinnon ja Huttu ajatteli, että tästä haluaa maalata. Hän tutustui kullankaivajiin ja
sai luvan valokuvata kullanhuuhtojia. Kultakioskilla
pidettiinkin ensimmäinen Hutun näyttely ja siitä
kaikki lähti liikkeelle. Taulut saivat suurta suosiota
ja melkein kaikki myytiin seuraavana kesänä. Timo
arvelee, että tunneside taulujen aiheisiin puhutteli
kultaväkeä.
Kultamaiden dokumentoimisen myötä
Huttu näki legendaarisia Lapin maisemia, ikimuistoisimpana retki
Luiro-järvellä. Maisemat Sokostille näkyvät
useassa Hutun taulussa
kuin myös Lapin luonto ja eläimistö.
Huttu kertoo, ettei
ole mitään, mitä hän ei
maalaisi, mutta luettelee suosikeikseen veden, eläimet ja ihmiset. Yhtenä intohimona on maalata koiria. Huttu haluaa maalata erityisesti kaikkea, mikä
hänet haastaa jollain tavalla. Vesi on sellainen elementti, jossa on haastetta.
– Vesi on antanut paljon, hyvässä ja pahassa.
Huttu kertoo kuinka kerran joutui myrskyaallokkoon Porttipahdan tekojärvellä ja joutui kokemaan
pelottavat hetket veneen sukeltaessa aaltoihin. Sellaisessa paikassa oli pakko ottaa ote omasta pelosta
ja pyrkiä hallitsemaan itsensä. Vesi on ollut Hutun
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Taiteilija Timo Huttu
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Palsinojan kullankaivajia

elämässä läsnä myös niin työn kautta kuin oman
harrastuksen kalastamisen myötä.
Veteen liittyen on Hutun käsissä syntynyt myös
kymmenen taulun meriaiheinen sarja, joka pohjaa
Joshua Slocumin Yksinpurjehdus maapallon ympäri -romaanista nousseisiin mielikuviin. Huttu viittilöi yläkertaa, jossa pilkottaa lisää tauluja ja esimerkiksi maalaus purjealuksesta merellä.
Kierrämme talossa Hutun työpisteelle. Tunnelmallisessa nurkkauksessa on taiteilijan tuoli, maalausteline, jossa on keskeneräinen taulu kiinni, pöydällä lukuisia maalituubeja ja siveltimiä. Timo maalaa öljyväreillä. Sivussa on keskeneräisiä maalauksia
ihmisistä, henkilökuvat ja tilaustyöt ovat osa taiteilijan työtä.
– Öljyväreillä vain pääsee paljon pidemmälle,
tuumaa Huttu. Hän on aikoinaan maalannut myös
akryyliväreillä. Hutulla on sellainen periaate, että
asiakkaan pitää aina tykätä tilauksesta. Jos ei ole
tyytyväinen, tilattua taulua ei ole pakko ostaa.
– Maalauksessa tärkeää on saada siihen sielu
maalattua mukaan, Huttu kertoo ja esittelee telineessä työn alla olevaa maalausta. Teos on kuulemma hyvä esimerkki siitä miltä näyttää kun taulussa
ei ole sielua. Kuvassa on valkoinen huvivene suomalaisessa järvimaisemassa. Ainoa hahmo kuvassa
on laivaa ohjaava kapteeni. Timo selittää kuinka
haluaa maalata värejä lisää, kannelle ihmisiä juhlatunnelmissa ja näin tuoda kuvan eloon.
Seiniä ja maalauksia katsellessa ei voi olla huomaamatta tutun näköisiä teoksia. Ne on Juhani
Palmun tauluja. Timolla ja Juhanilla on jo usean
vuoden aikainen ystävyyssuhde, joka lähti liikkeelle kun Huttu osallistui Palmun kurssille Kemissä.
Huttu kuvailee miten miehet istuivat Kemijoen rannalla konjakkia naukkaillen kun Palmu kielsi Huttua kutsumasta itseään enää harrastelijaksi. Palmu
näki Timossa lahjakkuutta. Vitsikkäästi Palmu heit-

ti, että ostaa Timolta jokaisen taulun, jonka hän
maalaa vaimostaan Leilasta ja Huttuhan sitten maalasi. Taulut vaihtuivat Palmun omiin teoksiin, joita
Hutulla on jo kokoelman verran.
– Toiselle etenkin Palmun kaltaiselle taiteilijalle on aina oma vaikeutensa luovuttaa omia teoksia.
Kerran olin maalannut Leilan pelkkä minkkiturkki
yllään ja se hetki jännitti kun taulun paljastin heille. Leila tutki ja mittaili taulua kauan hiljaisuuden
vallitessa kunnes kääntyi hymyn kera halaamaan
Huttua. Taulu oli ollut mieleinen.
Taiteilijan talossa tarinoita riittää. Seinällä katse kiinnittyy myös pieneen tummanpuhuvaan tauluun. Se esittää Rasputinia. Huttu kertoo löytäneen taulun aikoinaan Haapajärven kirpputorilta
viidellä eurolla. Se on aito Ilja Repinin maalaama
taulu. Sääliksi nykyinen maailmantilanne on laskenut taulun arvoa, mutta väliaikaisesti.
Muutamassa taulussa vedessä kelluu ruusu.
Taiteilija halusi maalata kappaleesta Kukka Tenolla
ja kysyi Lasse Hoikalta siihen luvan.
– Souvareiden fanit osti niitä ihan hulluna,
Huttu kertaa hymyillen.
Tulevaisuudessa Timolla on ajatuksena panostaa jälleen taiteeseen. Vaimon kuolema pysäytti taiteen tekemisen hetkeksi, mutta nyt hänestä tuntuu, että on aika palata jäljilleen. Suuri idea on saada taiteen tekemisestä bisnes ja selvittää sitä, mikä
ihmisiä tauluissa kiinnostaa.
– Taiteen tekeminen on suuri intohimo, mutta tähän asti se on ollut minulle harrastus, Huttu
miettii. Hän toteaa oman työnsä myymisen olevan
kuitenkin ihan uusi maailma ja oma taitolajinsa.
Haaveena on myös luoda useamman taulun ”Välimeri-sarja”.
– Kaikilla suurilla taiteilijoilla on sellainen,
Huttu nauraa.
Esikuvikseen Huttu nostaa Repinin ja Edelfeltin, mutta myös Palmun filosofian. Taiteen kautta
Timo on tutustunut erilaisiin ihmisiin ja taide puhuttelee kaikenlaisia ihmisiä sekä yhdistää.
Tällä hetkellä Timo Hutun teoksia on nähtävillä Tankavaaran Kultakylässä ravintola Wanhassa
Waskoolimiehessä ja entisellä luontokeskuksella
Sompio-talolla. Ensi kesänä Hutulla on näyttely
Pyhäjärven keskustassa. 
Kuvataiteilija Timo Huttu
timo.huttu@hotmail.com p. 040 512 60 87
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KORJAUS: Nipan kuvan on ottanut Risto Lounema
elokuussa -82, Risto Lounema valokuvasi. Hän otti ensin pari porukkakuvaa ja sitten komensi Nipan istumaan mättäälle selin aurinkoon ja
minut seisomaan kuvaajan viereen
heijastava levy kädessä. Nipan parta
on vastavalossa läpivalaistu, mutta
kasvoilla hehkuu heikko auringonvalo. “Kuvaus ohi”, sanoi Risto, johon
Nipa mutisi “kuvatus”.
– Lounema teki ainakin kaksi
kuvausreissua Lemmenjoelle Björn
Wecströmin kanssa 60-luvulla. EnKullankaivaja Niilo Raumala Lemmenjoen Puskuojalla kesällä
1982. Kuva: Risto Lounema
simmäisellä reissulla Wecström
vaikuttui kultahippujen vapaasta
muodosta ja niiden mattapinnasta. Hän loi
Prospäkkärissä nro 4/2021 olleessa Aarne
kokonaisen korumaailman, voitti ison kansainAlhonen kirjoittamassa jutussa oli henkilökuvälisen muotoilukilpailun ja korut levisivät
va Niilo ”Nipa” Raumalasta. Kuvan on ottamaailmalle.
nut Risto Lounema, ei Aarne Alhonen, kuten
– Lounema kuvasi korutaiteilija Björn
kuvatekstissä erheellisesti mainittiin.
Weckströmin koruja esitteisiin, joista otettiin
Aarne Alhonen muistelee kuvaustilannetta:
miljoonapainoksia, Aarne Alhonen kertoo. 
– Minä olin kuvausassistenttina tuolloin

Myyty
Kultalampi ei enää liiton alueena
Muutaman vuoden liiton jäsenvaltauksena ollut entinen “Kultalampi”, nykyisin nimellä “C.G. Standertskjöldin vakavesi” kulkeva kullanhuuhdonta-alue Kutturantien
alkupäässä Kaarle Kustaan lammen ympäristössä on siirretty kolmansille osapuolille, eikä näin ollen ole enää liiton jäsenistön käytössä.
Kaivuraporttien ja toiminnanjohtajan päivystyskäyntien mukaan alueesta ei koskaan oikein muodostunut mitään hittituotetta liiton jäsenistön kaivupaikkana, joten
se myytiin omakustannehintaan uusille innokkaille kullankaivajille.

Myydään
LOWARAN PUMPPU 3000 L/MIN
11 kw sähkömootorilla tähtikytkentä kaksivaihekäynnistys.
50 m 6" letkua, 4 paria pikaliittimiä + sähkökaapelia.
Tiedustelut: Pekka Itkonen p. 0400 994 901
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LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITON JÄSENVALTAUKSET

Kullankaivualueet
z Kaikilla Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenillä oikeus kaivaa kultaa ao. Lapin Kullankaivajain Liiton hallinnassa olevilla alueilla käsityövälineitä käyttäen. Oikeus koskee kunnia-, nuoriso-, kannattaja- ja varsinaisia jäseniä.
z Sallitut työvälineet ovat vaskooli, käsityövälineet, vesipumppu ja ränni sekä hihnakuljettimet ja lapiomiehen rumpu. Liitto ei ole hakenut alueille ympäristö- tai vesitalousluvanvaraiseksi luokiteltavien työmetodien vaatimia
lupia, eikä liiton alueilla saa näillä välineillä
toimia.
z Alueilla ei ole ennakkovarausjärjestelmää,
vaan kaivamaan voi alkaa paikassa, jossa ei ole
toisen kaivajan työmaata. Hyviä käytöstapoja
ja kultamaiden reiluja perinteitä noudattaen
taataan jokaiselle mahdollisuus yrittää.

z Alueilla voi majoittua omissa asuntoajoneuvoissa. Karuoja Kakkosen kömmätti ja sauna Lemmenjoella ovat käytettävissä 5 €:n kulukorvausta vastaan. Avaimen saa Ahkun Tuvalta Njurguilahdesta 20 €:n panttia vastaan.
z Oheiset aluekartat ovat kopioita lupapäätöskartoista, jotka määrittelevät aluerajat maastossa. Niitä ei ole tarkoitettukaan suunnistamiseen. Ajo-ohjeita alueille saa liiton toiminnanjohtajalta, Laanilan Savotta Kahvilasta ja
Kutturantien kioskilta.
z Kaivajat, käsitelty maamäärä ja saatu kultamäärä on vuoden loppuun mennessä ilmoitettava liitolle vuosiraportointia varten.
z Löytämänsä kullan saa kaivaja luonnollisesti pitää.

z Kaikkien yli 12-vuotiaiden, jotka osallistuvat kullankaivuun liiton jäsenalueilla, on oltava yhdistyksen jäseniä.

z Tarkempia tietoja sekä ohjeita ongelmatilanteissa saa liiton toiminnanjohtajalta, joka
vierailee viikoittain alueilla, puh: 0400 836
500.

z Yhdistyksen jäsenmaksu on oltava maksettuna – pitäisi toki olla muutenkin.

z Kultaista kesää ja onnistuneita elämyksiä,
LKL:n hallitus

z LKL ry ei vakuuta toimintaa alueilla, eikä
ole korvausvelvollinen yksittäisten jäseniensä
toiminnasta itselleen, muille jäsenille tai kolmannelle osapuolelle koituvista haitoista tai
vammoista.
z Liitto ei järjestä majoitusta alueilla. Leiriytyminen on sallittua lupa-alueilla sekä karttaliitteen mukaisilla erillisillä Metsähallitukselta
leiriytymiseen vuokratuilla alueilla.

HUOM!
Liitolla on kaivosviranomaiselle jätettynä lupahakemuksia jatkoluvista. Uusista mahdollisista lupapäätöksistä tiedotetaan Prospäkkärissä
2/2022 sekä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.kullankaivajat.fi.

LIITON VALTAUSALUEIDEN KARTAT SEURAAVALLA AUKEAMALLA
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Kullankaivajan kysymyksiä majoittumisesta ja
maisemoinnista, kun jatkolupa ei ole voimassa
Saako kesällä oleskella omalla kullanhuuhdonta-alueella, jos jatkoaikaluvan myöntäminen on viivästynyt valitusten takia?
Joillain on alueella sauna, kota, yms. rakennelmia, joita pitää tarkastaa ja korjata
seuraavaa talvea varten. Mitä kaikkea saa tehdä tai mitä ei saa tehdä kesällä, jos lupapäätös viivästyy, vaikka jatkoaikalupahakemus on jätetty ajoissa, mutta lupa ei ole välillä voimassa?
Saako omalla kullanhuuhdonta-alueella oleskella kesällä, jos lupa viivästyy myöhemmäksi?
Vastaus: Kyllä saa oleskella, jos kullanhuuhdontaluvan jatkolupahakemus on Tukesissa ja päätös
viipyy ja ei ole voimassa, mutta vain sillä perustella,
että suorittaa alueen maisemointia ja korjaustöitä.
Kullanhuuhdontaluvan odottaminen ei oikeuta
mihinkään muuhun toimintaan. Metsähallitus ei
myönnä muita lupia pitkäaikaiseen majoittumiseen
ja mm. asuntovaunujen pitoon pl. kullanhuuhdonta. Jokamiehen oikeudella on lyhytaikainen leiriytyminen sallittu (muutama vrk). Ystävien ja ”koko
suvun” oleskelu on kyseenalaista tai pelkän lomailun vuoksi, jos lupa ei ole voimassa. Väärinkäytökset voi vaikuttaa jatkoluvan saantiin.
Pitääkö maksaa vuotuinen kullanhuuhdontalupakorvaus 50 €/ha, jos oleskelee alueella eikä
ole jatkoaikalupaa?
Vastaus: Ei tarvitse maksaa.
Pitääkö olla asuntovaunun pitolupa?
Vastaus: Kyllä pitää hankkia ko. ajalle, kun jatkolupa ei ole voimassa.
Pitääkö maksaa myös mahdollinen maastoliikennelupamaksu?
Vastaus: Mikäli maastoliikennelupa on tarpeen
perustelluissa tapauksissa, niin lupa on haettava. Ei
ole pelkkä maksu, vaan lupa. Maastoliikenneluvan
myöntäminen voi olla tiukempaa, jos kullanhuuhdontalupa ei ole voimassa. Pelkkä oleilu ei riitä perusteeksi.

Jos saa oleskeluluvan Metsähallitukselta tarvitaanko Tukesilta lupaa?
Vastaus: Ei tarvita Tukesin lupaa.
Saako lähialueelta ostaa maapuuta tai hakkuujätettä, jos kullanhuuhdontalupa ei ole voimassa?
Vastaus: Metsähallituksen Luontopalvelut ei
myy minkäänlaisia puunottolupia suojelualueilla
eikä erämaa-alueella.
Metsätalouden alueella ainoastaan hakkuutähdelupia hakatuilta alueilta (niilläkään ei saa ottaa
ns. maapuuta). Maapuulupaa ei ole olemassa enää
eikä ole ollut pitkiin aikoihin.
Onko kansallispuistossa, erämaa-alueella ja metsätalousalueella samat säännöt?
Vastaus: Kyllä on tässä esitettyjen aiheiden osalta.
Saako käyttää lapiota ja maisemoida vanhojen
kaivantojen reunoja?
Vastaus: Kyllä saa, jos odotellessa jatkolupaa
maisemoi aluettaan. Kullan talteenotto on kielletty
ilman voimassa olevaa kullanhuuhdontalupaa (kaivoslaki). Muitakin työkaluja voi käyttää, mutta
maansiirtokoneiden käyttö on kielletty kaikissa työvaiheissa lapiolupa -alueella.
Saako edes kotaa ja saunaa korjata tulevaa talvea varten ja huoltaa ja samalla yöpyä alueella?
Vastaus: Vastaus on aikaisemmissa vastauksissa.
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LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITON JÄSENVALTAUKSET

Käytössä olevat lupa-alueet vuonna 2022
ALUE

LUPATUNNUS

ALUEEN NIMI

Palsinoja, Palsi

HL2014:0048
Bizebazé Palsi
(HUOM! Voimassa 20.6.2022 saakka, jatkolupaa haettu)

Elsaoja, Palsi

HL2013:0053

Gollediggi

Pulkkisenoja, Palsi

HL2015:0006

Buhtesaja Pulkkinen

Rönkönoja, Laanila

HL2017:0038
Rivolli
(HUOM! Voimassa 13.7.2022 saakka, jatkolupaa haettu)

Rönkönoja, Laanila

HL2011:0049

Rönkön Neloset

Piispanoja, Laanila

HL2019:0014

Paavinpalikka

Piispanoja, Laanila

HL2015:0002

Piispanpysäkki

Lauttaoja, Purnumukka

HL2021:0022

Aslakan sauva

Lauttaoja, Purnumukka

HL2015:0029

Petronellan pysäkki

Karuoja, Lemmenjoki

HL2011:0029

Karuoja Kakkonen

Kotaoja, Lemmenjoki

HL2013:0052

Nurkanvaltaus II
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PALSINOJAN VALTAUKSET:
N: 7594087
E: 497838
Koordinaatisto:
ETRS-TM35FIN

RÖNKÖNOJAN VALTAUKSET:
N: 7583517
E: 513981
Koordinaatisto:
ETRS-TM35FIN

PIISPANOJAN VALTAUKSET:
N: 7586691
E: 515681
Koordinaatisto:
ETRS-TM35FIN

PURNUMUKAN TIENHAARAN
VALTAUKSET:
N: 7566892
E: 503826
Koordinaatisto:
ETRS-TM35FIN
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LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITON JÄSENVALTAUKSET

Lapin Kullankaivajain Liiton yhteisalueiden ohjeistusta vuodelle 2022
LIITON KULLANKAIVU- JA VÄLIVARASTOINTIALUEET
X Kullanhuuhdonta- ja varastoalueet ovat
vain liiton jäsenten käytössä = jäsenmaksujen
oltava kunnossa
X Varastoalueilla säilytettävä kaivutoimintaan tarkoitettu omaisuus tulee olla näkyvästi
merkittynä nimellä ja puhelinnumerolla. Alueet ovat välivarastointialueita. Käyttämätön
omaisuus: enimmäissäilytysaika on 2 vuotta.
X Toimenpiteinä välivarastointilansseilla olevat merkitsemättömät tarvikenyytit poistetaan
ja hävitetään, metalliromu kierrätykseen. Ajoneuvot poistetaan omistajansa kustannuksella.
Pelastakaa omaisuutenne merkitsemällä se
ajoissa.
X Kullanhuuhdonta-alueet: kaikilla alueilla on liiton omistukseen siirtyneitä rännejä, rihloja, vesikouruja. Näille on merkitty säilytyspaikka ”LKL, kaivuvälineitä lainattavaksi valtausalueella”. Alueille ei saa lähtiessään jättää
muuta tavaraa tai jätteitä.
Ennen poistumistanne tasoitelkaa monttunne kaivoslain mukaiseen yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon ja toimittakaa kaivuraporttinne liitolle kaivosviranomaiselle tehtävää vuosiraporttia varten.
Kiinteistöjätteet on kaivajan itsensä toimitettava asianmukaisesti jätehuoltoyhtymä Lapecon molokkeihin. Kierrätettävä metalliromu
joko Lintumaan hyötyjäteasemalle Ivaloon tai
liiton Härkäselän lanssin romunkeräyspisteeseen.
Ongelmajätteet, kuten jäteöljy ja akut

ehdottomasti suoraan Lintumaan hyötyjäteasemalle Ivaloon. Alueet on muutenkin pidettävä kaivoslain määräysten mukaisesti siistinä.
Kaivussa on käytettävä saostusaltaita ja estettävä samentuneen veden pääsy ulkopuoliseen
vesistöön, myös vapaavirtauksella rännitettäessä. Suoraan puroon rännittäminen on kielletty. Elsa-Palsinojan alueilla edellytetään käytettävän alueille kaivatettuja kiertovesialtaita vesistön suojelemiseksi.
Toiminnanjohtajalta saa neuvoja vesijärjestelyiden tekemiseen.
X Saunat: Saunallisille valtauksille liiton tuomat saunapuut eivät ole nuotiopuita. Liitto
hankkii alueille nuotiopuita varten puuluvat
nuotiopuiden noutamiseen maastosta. Tämä ei
koske Lemmenjoen kansallispuistoa. Lemmenjoen jäsenvaltauksille huolletaan käytettävä
polttopuu liiton toimesta.

HUOM!
X Kaivuilmoitukset: liiton kullanhuuhdonta-alueilla toimivien jäsenten on ehdottomasti
täytettävä kaivuilmoituslomake. Laki velvoittaa raportoimaan tiedot kaivosviranomaiselle,
ja tiedot ovat tärkeitä alueiden jatkokäyttöä
suunniteltaessa.
X Liiton toiminnanjohtaja on alueella ylintä
määräysvaltaa Lapin Kullankaivajain Liiton nimissä käyttävä taho. Toiminnanjohtajan neuvoista, kehotuksista tai määräyksistä ei ole urputusmahdollisuutta.
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METSÄHALLITUKSEN TIEDOTE KULLANKAIVAJILLE

Lemmenjoen kansallispuiston, Urho Kekkosen
kansallispuiston, Ivalojoen ja sen sivuhaarojen
(Kutturan suunta) sekä Keski- ja Itä-Lapin
alueella vuonna 2022
HUOM! Huoltoluvat haetaan sähköisesti osoitteesta
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/
Käsittelyaika on 10–15 arkipäivää.
Tarkempia ohjeita seuraavalla aukeamalla olevassa taulukossa maastoliikenteen kohdalla.
Tietoja Metsähallituksen maista https://www.retkikartta.fi (myös mobiiliversio).

Näytöllä suurennettava kartta on julkaistu myös LKL:n kotisivuilla https://
www.kullankaivajat.fi kohdassa: “Jäsenille” “Metsähalitus tiedottaa”.
X Kaivutyö on sallittu ainoastaan kaivoslain
mukaisilla kullanhuuhdonta-alueilla.
X Vuotuinen kullanhuuhdontakorvaus (50 €/
ha) maksetaan Metsähallituksen tilille ilman eri
kehotusta määräaikaan, maaliskuun 15 päivään
mennessä tai em. päivän jälkeen annetuista
kullanhuuhdontaluvista 30 vrk:n sisällä luvan
voimaantulosta. Maksamattomat korvaukset
saatetaan viipymättä tiedoksi kaivosviranomaiselle kaivoslain 621/2011 70 § mukaisia toimenpiteitä varten.
Maksaessasi kullanhuuhdontalupaa käytä
viestikentässä sanaa kullanhuuhdontalupa, koska valtaus-nimike aiheuttaa sekaannusta Metsähallituksen maksujen seurannassa.
Huom.! Koirat tulee muistaa pitää kytkettyinä myös kullankaivualueilla metsästyslain mukaisesti.

Muuta huomioitavaa:
KAIVUMENETELMÄT:
z Lapiokaivualueilla on koneen käyttö kielletty kaikissa työvaiheissa ilman asianmukaisia lupia (ympäristöluvat)

RAKENTAMINEN:
z 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 ja kunnan rakennus- tai toimenpideluvan. Lemmenjoen kansallispuistossa lupa rakentamiseen haetaan Metsähallitukselta

KESÄAIKAINEN
MAASTOLIIKENNE:
z Metsäautotielle (maastoon rakennettu tie,
jossa on sorapinta, ojat/pientareet) ei tarvita maastoliikennelupaa
z Maastoliikennelupa tarvitaan aina kun liikutaan rakennetun metsäautotien ulkopuolella. Kesäaikaisia maastoliikennelupia
myönnetään pääsääntöisesti vain jo selvästi olemassa oleville maastourille
z Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina
ennen ajamista tiedustella asiaa Metsähallituksesta
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Porot parhaansa mukaan välttelemässä kullankaivualueita Luken erikoistutkija Jouko
Kumpulan tutkimuksen tulosten mukaisesti. Kuva: Sirkka Merenluoto

ASUNTOVAUNUT:

POLTTOPUUASIAT:

z Kullanhuuhdonta-alueella saa pitää matkailuperävaunua tai asuntoautoa korvauksetta kaivukauden ajan (huom. selvitettävä maastoliikenneluvan tarve). Jos matkailuperävaunu jätetään kullanhuuhdontaalueelle talven ajaksi, on siihen hankittava
Metsähallituksen lupa

z Metsähallitus ei myy polttopuuta

z Mikäli matkailuperävaunua tai matkailuautoa ei ole mahdollista sijoittaa kullanhuuhdonta-alueelle, voi Metsähallitus
myöntää luvan sen sijoittamiseksi lupa-alueen läheisyyteen kaivukauden ajaksi
z Kutturan tien varressa on Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuokraama varasto- ja
asuntovaunualue, jonne vaunun voi jättää
talveksi
z Metsähallitus voi myöntää maksullisen luvan asuntovaunun säilyttämiselle kaivualueella, mikäli kullanhuuhdontaluvan jatkoaikahakemus on vireillä

z Kullanhuuhdonta-alueelta tai sen läheisyydestä ei saa ottaa minkäänlaista puuta ilman puulupaa. Kansallispuistoihin ei
myönnetä puunottolupia
z Mikäli kullanhoohdonta-alueella on puustoa tutkimustyön esteenä, on puiden poistamisesta sovittava ennakkoon Metsähallituksen kanssa

PÄÄTTYNEEN KULLANHUUHDONTAALUEEN JÄLKITYÖT:
z Kaikki luontoon kuulumaton on vietävä
kullanhuuhdontaluvan päätyttyä pois
maastosta, nuotiopaikan kivikehän voi jättää, mutta nuotiopohjalle ei saa jättää palaneita nauloja, peltipurkkeja, lasia tai
muovia, tiiliskiviä, betonia
z Kaivumonttujen reunat tulee luiskata yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon

Ivalon palvelupisteen, Inarin Siidan ja Saariselän Kiehisen aukioloajat 2022:

www.luontoon.fi/luontokeskukset

OHJEET KAIVUALUEITTAIN SEURAAVALLA AUKEAMALLA
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METSÄHALLITUKSEN TIEDOTE KULLANKAIVAJILLE
Lemmenjoen
kansallispuisto

Urho Kekkosen
kansallispuisto

FI07 5000 0120 2512 92
Metsähallitus Luontopalvelut

FI07 5000 0120 2512 92
Metsähallitus
Luontopalvelut

Kullanhuuhdonta-alueen
huoltaminen moottorikelkalla

Lemmenjoen kansallispuiston maastoliikenneohjeistus LKL:n kotisivuilla www.kullankaivajat.fi

– Paikkakuntalaiselle maksuton.

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Huoltolupa haetaan sähköisesti
osoitteesta: https://verkkokauppa.
eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Kullanhuuhdontakorvaukset
– Kullanhuuhdontakorvaus 50 €/ha
– Metsähallitus ei lähetä erillistä laskua,
eräpäivä 15.3.2022
– Maksun yhteydessä on ilmoitettava
lupatunnus HL... ja kullanhuuhdontaluvan haltija

– Ulkopaikkakuntalaiselle maksullinen.
Luvan hinta on 50 €.
– Lupa on henkilökohtainen (tai perhekohtainen). Lupaa hakiessa tarvitaan
mm. kullanhuuhdontaluvan lupatunnus
ja huoltoajon ajankohta.

Lisätietoja:
– Ivalon palvelupiste, Sairaalantie 3 b,
99800 Ivalo, p. 020 639 7701,
katso aukioloajat: www.luontoon.fi
– Ylä-Lapin luontokeskus, Siida, Inari,
p. 020 639 7740, www.luontoon.fi
Kesäaikaisia lupia myönnetään vain erityisen painavin perustein jo selvästi olemassa oleville urille.
Lemmenjoen kansallispuiston maastoliikenneohjeistus LKL:n kotisivuilla: www.kullankaivajat.fi

Kesäaikaiset
maastoliikenneluvat
Hinta kuten moottorikelkkaluvissa.

Lisätietoja: Palvelupiste Kiehinen,
Lutontie 16, 99830 Saariselkä,
p. 020 639 7200,
katso aukioloajat:
www.luontoon.fi

Kesäaikaisia maastoliikennelupia ei myönnetä.

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/
Lisätietoja:
Ivalon palvelupiste, Sairaalantie 3 b,
99800 Ivalo, p. 020 639 7701,
katso aukioloajat: www.luontoon.fi

Metsähallitus ei myy polttopuuta
Lemmenjoen kansallispuistoon.
Alueen yksityiset toimijat myyvät
polttopuuta.

Polttopuun myynti
– Kullanhuuhdontaoikeuteen
ei sisälly puunotto-oikeutta.
– Mikäli kullanhuuhdonta-alueella
on puustoa tutkimustyön esteenä,
on puiden poistamisesta sovittava
ennakkoon Metsähallituksen kanssa.

Tarvepuuta ei saa ottaa kansallispuiston
alueelta, ei edes maapuuta.

– Maksukuitti on pidettävä maastossa
mukana, sillä se on puunottolupaa
kysyttäessä tosite puiden maksamisesta.

Metsähallitus myy kaivajille
kansallispuiston ulkopuolelta
hakkuutähdelupia polttopuuksi hintaan 12,40 €/m³
(sis. alv 24 %). Pienin laskutuserä on 20,00 €.
Polttopuuluvan voi ostaa Metsähallituksen Keski-Lapin toimipisteestä: Jäämerentie 6, Sodankylä. Tiedustelut Pekka Leskinen,
p. 020 639 7303.
Tarvepuuta ei saa ottaa kansallispuiston alueelta, ei edes maapuuta.

Esa Härkönen, PL 8016
96101 Rovaniemi,
p. 020 639 7436

Lisätiedustelut

Esa Härkönen, PL 8016
96101 Rovaniemi,
p. 020 639 7436
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Ivalojoki sivuhaaroineen
(Kutturan suunta)

Keski- ja Itä-Lapin alue *

LKL:n kotisivujen karttaliitteen mukaisesti

FI83 5000 0120 1439 03
Metsähallitus
Kiinteistökehitys

Luontopalvelujen alue
FI07 5000 0120 2512 92

*

Liiketoiminnan alue
FI83 5000 0120 1439 03

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

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Lisätietoja:
LUONTOPALVELUT, Ivalon palvelupiste,
Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo, p. 020 639 7701,
katso aukioloajat: www.luontoon.fi

Lisätietoja:
Heikki Remes,
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä,
p. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

METSÄTALOUS
Heikki Remes, Jäämerentie 6,
99600 Sodankylä, p. 020 639 7355,
heikki.remes@metsa.fi
Lupa tarvitaan aina, kun liikutaan rakennetun metsäautotien ulkopuolella. Kesäaikaisia maastoliikennelupia
myönnetään vain jo selvästi olemassa oleville maastourille.
Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/
Kartta haetusta ajourasta liitetään hakemuksen mukaan.
Lisätietoja:
– Luontopalvelut, Ivalon palvelupiste ja
– Esa Härkönen, PL 8016, 96101 Rovaniemi
p. 020 639 7436, esa.harkonen@metsa.fi
– Liiketoiminnan alue Heikki Remes, Jäämerentie 6,
99600 Sodankylä, p. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

Kesäaikaisia maastoliikennelupia myönnetään vain
jo selvästi olemassa oleville maastourille.

Metsähallitus Luontopalvelut ei myy polttopuuta.
Metsähallitus, metsätalous myy alueiltaan kaivajille
hakkuutähdelupia (oksat, hakkuutähteet – ei liekoja ja
juurakoita) polttopuuksi hintaan 12,40 €/m³
(sis. alv 24 %). Pienin laskutuserä on 20,00 €.

Metsähallitus myy kaivajille hakkuutähdelupia
polttopuuksi hintaan 12,40 €/m3 (sis. 24 % alv).
Pienin laskutuserä on 20,00 €.

Polttopuuluvan voi ostaa Metsähallituksen Ylä-Lapin
toimipisteestä (ei asiakaspalvelusta): Ivalontie 10, Ivalo.
Tiedustelut Sami Pääkkö, p. 020 639 6061.

Liiketoiminnan alue: Heikki Remes
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä
p. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi
Luontopalvelujen alue: Esa Härkönen, PL 8016, 96101
Rovaniemi, p. 020 639 7436, esa.harkonen@metsa.fi

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/
Kartta haetusta ajourasta liitetään hakemukseen mukaan.
Lisätietoja:
Heikki Remes, Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä,
p. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

Polttopuuluvan voi ostaa Metsähallituksen toimipisteistä:
– Keski-Lappi, Jäämerentie 6, Sodankylä.
Tiedustelut: Pekka Leskinen, p. 020 639 7303
– Itä-Lappi, Samperintie 32, Savukoski.
Tiedustelut: Jari Kantia, p. 020 639 7576.

Heikki Remes
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä
p. 020 639 7355,
heikki.remes@metsa.fi
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In Memoriam

Tuntemattomille kultamaille
Hannu Hanski, monelle tuntematon, mutta kullankaivulle
aikanaan tärkeä vaikuttaja poistui keskuudestamme 21.12.2021.
Hannu oli Karjalan poikia, kotipaikan jäätyä
Hannun työura laivaston jälkeen toi hänet
myöhemmin Lappiin, jossa hän toimi teknikkoyliluutnanttina mm. tutka-aseman päällikkönä. Täällä Inarissa hän tutustui myös kullankaivuun ja kullankaivajiin. Hän tutustui
1970-luvulla mm. Nipa Raumalaan, jolta hän
sai kullankaivuoppinsa alkuvaiheet. Itse tutustuin Hannuun 1980 saadessamme molemmat
valtaukset Ruihtulle samana kesänä. Ystävystyimme ja se oli tärkeä yhteys vuosikymmenien ja monien kultamonttujen ajalta. Haastavin ja opettavin oli ”kahden miljoonan monttu” Ruihtulla, jota kaivoimme yhdessä Nipan,
Hannun, Kangasniemen Jaskan ja Arin sekä
poikani Pekan kanssa (miljoonamonttu oli jo
Morgamilla kaivettu).
Hannu toimi monta vuotta Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallituksessa. Monet ovat
ne kirjelmät ja lausunnot, jotka laati Liiton
hallituksen toimesta. Aina ne olivat hyvin jäsenneltyjä, teräviä ja asian käsitteleviä kullankaivun kannalta (käytiinpä Eduskunnassakin,
Inarin kunta, Liitto ja L. Näsi järjestivät).
Hannun ja Ilmavoimien tiet erosivat. Ero
oli avioeron kaltainen, koska Hannu joutui
hankkimaan oikeuksiaan puolustaessa lakiapua.
e apu auttoi ja hän sai asemansa turvattua.
Hannu muutti myöhemmin elektroniikkayrityksen vetäjäksi Viroon erottuaan Ilmavoimista.
Tästä alkoi se yhteistyö, josta saavat ainakin Lemmenjoen konekaivajat ja yhteiskunta

Hannua kiittää. Hän opetti minulle, miten
haetaan oikeutta. Se on pitkäpiimäistä ja apua
tarvitsevaa kuin verkonpaikkaajan työ (etsi, etsi)
ja periksi ei saa antaa! Ne suhteet, joita Hannulla oli, ja miten hän sai ne toimimaan, tuottivat mm. Martiniiskon erämaapuhelimen,
yhteydet oikeusministeriöön ja sellaiseen lakiapuun, josta KHO:n esittelijä totesi lakimiehelleni, ”me kyllä otamme lausunnot sieltä vakavasti”.
Tästä alkoi konekaivun kieltävän järjestyssäännön purku, saimme siihen valitusoikeuden.
Kauppa- ja teollisuusministeriön kautta saimme liikkeelle kaivospiirien perustamisen (joiden lakkauttamisesta ei vieläkään ole tullut
perustuslain 21 § mukaista sosialisointipäätöstä), kaivospiirejä perustettiin kolmatta kymmentä. Oman tuottoni mukaan ja että muutkin saivat jotain, on luuloni koneellisen kaivun Lemmenjoen alueen tuotosta vuosina
1976–2020 noin 1 000 kiloa hippukultaa ja
arvion, että se Stigzeliuksen kaipaama yhteys
kiisumalmien ja kullan välillä voi olla.
Hannun opetukset ja työ kullankaivun
hyväksi ovat olleet tärkeät. On myös varmaa,
että niin kauan kun kullasta maksetaan, menneitten tekemä työ ei mene hukkaan. Kultaa ei
jätetä maahan.
”Kulta ei loista, jos itaruus kaivaa sen maahan,
tosi loistonsa se saa viisaassa käytössä.”
Horatius 8. joulukuuta 65 eKr.
Kiitollisena ystävää muistaen, 3.1.2022
KARI MERENLUOTO
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KAHENMILJOONAN MONTTU
Vuonna kahdeksankaksi
kuusi miestä lyöttäytyi porukaksi
Nipa, Jaska ja Ari
Hannu sekä Kari
Pekka pienenä poikana
otti oppia mukana
Oli Nipan keskenjäänyt työmaa
siitä oli hyvät merkit saatu aikanaan
silloin ennen petti tekniikka
monttu täyttyi vedellä
Pojat päätti rikastua
työhön riuskaan ryhtyä
poronlavan kokoista kultaa etsiä
Kaivoivat jo monttua
leveyttä viisi-kuusi

syvyyttäkin neljä metriä
hartiavoimin lapioivat
kottikärryillä maata siirsivät
pohjalla kovaa tavaraa
kiviä ja konklomeraattia
hakattiin ja murskattiin
kivi kiveltä irtiotettiin
”tilipussiin viimein katsottiin”
vain viisitoista grammaa, kultaa karkeaa
ei tullut kahtamiljoonaa
vaan
Nipan oppi oli tärkeää
pohjanteko aina kannattaa
siitä kultamies palkkansa saa
Sirkka Merenluoto
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HUIJAUSYRITYKSIÄ
kultakaivoshankkeilla

J

oskus ennen Lapin kultamaiden
huijarit olivat enemmänkin semmoisia kotikutoisia pikkusutkeja.
Laitettiin gramman turistiputkeen 0,7 grammaa kultaa, unohdettiin maksaa lainatut polttoaineet naapurikaivajalle tai lisättiin valtion pirtureseptin perään yhteisen hyvän nimissä yksi nolla.
Nyt näyttää kultamaiden liepeille alkaneen
kerääntyä täysverisiä sutkeja ja ketkuja, jotka
pyrkivät suuren maailman tyyliin huijaamaan
sijoittajilta miljoonia ihan puhtaasti harhaanjohtavalla tiedottamisella ja petkutuksella.

20 miljardin
euron Tuohivirta
Ensin alkusyksystä aiemmin OneCoin-kryptovaluuttaan perustuneella pyramidihuijauksella Ylen MOT-toimituksen mukaan miljoonia
ansainnut Kari Wahlroos esitteli julkisuudessa kymmenien miljardien eurojen Tuohivirtanimisen kaivos- ym. hankkeen Vuotson eteläpuolella Sodankylässä.
OneCoin itsessään on ollut yksi kaikkien
aikojen suurimmista huijauksista, jossa suomalaisiltakin sijoittajilta huijattiin 40 miljoonaa
euroa, maailmanlaajuisesti yli 15 miljardia euroa.
Tuohivirran tiedotteissa viitattiin alun perin GTK:n tutkimuksiin, joiden mukaan alueella olisi noin yhdeksän miljoonaa unssia kultaa. Määrä vastaisi Euroopan suurimman kultakaivoksen, Suurikuusikon kultavarantoa.
Kullan ohella alueella kerrottiin olevan palladiumia ja muita arvometalleja yhteensä 20
miljardin euron edestä.

Ylen tiedusteltua asiasta viittaus GTK:n
tekemiin tutkimuksiin poistettiin Tuohivirran
tiedotteista.
OneCoin-huijausta aiemmin selvittänyt
tietokirjailija Petteri Järvinen kirjoitti blogissaan Tuohivirta-hankkeesta kaunistelematta
huijauksena ja myös Ylen haastattelemat kaivannaisalan asiantuntijat varoittelivat hankkeen
vaikuttavan hatarien ja paikkansapitämättömien taustatietojen perusteella huijaukselta ja toivoivat, etteivät ihmiset lankeaisi siihen.
Yle selvitti jatkoartikkeleissaan Tuohivirtahankkeen taustoja perinpohjaisemmin, ja asian saama mediajulkisuus pudotti huijausyritykseltä pohjan pois.

8 miljoonan euron
Kansallisvaranto oy
Tukes päätti Tuohivirta-hankkeen laajahkon
varausalueen raukeamisesta yksityishenkilön
tekemän pyynnön perusteella maaliskuun puolivälissä.
Samoihin aikoihin Kansallisvaranto oy niminen yhtiö jätti kyseiselle alueelle huomattavasti suppeamman 79 hehtaarin malminetsintälupahakemuksen. Yhtiön kerrottiin verkkosivuillaan hakevan piensijoittajia kahdeksan
miljoonan euron osakeantiin.
Lapin Kansan artikkelin mukaan lisätietoa
liiketoiminnan suunnitelmista ja laskelmista
lupailtiin kuitenkin vasta osakeannin päätyttyä alkukesällä. Kansallisvaranto oy:n toimitusjohtaja Jyrki Rintanen kiistää Lapin Kansalle
antamassaan sähköpostivastauksessa yhteydet
alueelle aiemmin varauksen tehneeseen Tuohivirta-hankkeeseen.
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Kaivukauden päättäjäisissä 12.9.2015 esitelty 52,2-grammainen Fiia-hippu.
Kaivajat ja löytöpaikka: Antti ja Kari Merenluoto, Puskuoja Lemmenjoki.

Keskeltä Kansallisvaranto oy:n hakemaa
malminetsintäaluetta on rajattu pois kullankaivaja Jusa Niskasen kullanhuuhdontalupahakemuksen alue. Niskasen Lapin Kansalle
kertoman arvion mukaan Kansallisvaranto oy:n
toimitusjohtaja Jyrki Rintasen viittaamat
GTK:n dokumentit koskevat nimenomaan
hänen hakemusalueellaan aiemmin tehtyjä tutkimuksia.

Virheellistä markkinointia
Kansallisvaranto oy käytti kullankaivajaveteraani Kari Merenluodon nimeä ja kuvaa luvatta
kotisivuillaan. Merenluotoa tituleerattiin yhtiön päägeologiksi, joka kertoo pitävänsä yhtiön
Sodankylän esiintymää lupaavana.
Kuultuaan tuttaviltaan asiasta Merenluoto vaati yhtiötä poistamaan tietonsa yhtiön sivuilta. Lähettämässään tiedonannossa Merenluoto toteaa, että hän ei ole millään lailla osallisena internetissä pyörineessä yritysmainoksessa, ja että hänen kuvaansa ja nimeään on käytetty ilman lupaa tässä yhteydessä.
Merenluoto teki asiasta myös rikosilmoituksen Ivalon poliisille. Tämän jälkeen Merenluodon tiedot poistettiin Kansallisvaranto oy:n
kotisivuilta.
Lapin Kansan haastattelussa toimitusjohtaja Rintanen totesi olleen iso virhe toteuttaa
yhtiön sivusto julkaistussa muodossaan ilman
kirjallista sopimusta.

Kullankaivajayhteisö
sanoutuu irti hankkeista
Lapin Kansan haastatteluissa kullankaivajayhteisö sanoutuu laajasti irti Kansallisvarannon
markkinoinnista ja se todetaan mainehaitaksi
kaivannaisalalle.
Kullankaivajien edunvalvonnasta vastaava
geologi Antti Peronius kertoo haastattelussa,
että Ruotsissa on tehty jo parikymmentä kaivoshuijausta, joissa ihmiset ovat menettäneet
rahansa.
Peroniuksen mukaan huijaukset voivat olla
parhaimmillaan nokkelia ja liiketoimintasuunnitelmat konkreettisia. Lopputulos on kuitenkin aina sama; rahaton yhtiö lopettaa toimintansa tai siitä jää vain tyhjä kuori.
Erillisen toimeksiannon pohjalta tarkemmin tutkimansa tapauksen pohjalta Peronius
toteaa, että tekijöitä voi olla vaikea saada edesvastuuseen, jos rahaa on periaatteessa käytetty
siihen mihin on luvattukin. 
Tuohivirta-hankkeesta uutisoi ensimmäisenä YLE.
Piensijoittajien varoja hamunneesta Kansallisvaranto oy:n sijoitushankkeesta uutisoitiin ensimmäisenä toimittaja Henripekka Kallion artikkelissa
Lapin Kansassa 18.3.2022.
Kansallisvaranto oy ilmoitti 19.3.2022 kotisivuillaan yhtiön hallituksen päättäneen keskeyttää osakeannin.
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Hammastunturin ja
Ivalon paliskuntien
esteaita uusitaan

Merkkipäivät

– varmista tarpeellisten
veräjien säilyminen

Onnen osmium- ja
ilon iridium-kiteitä,
LKL onnittelee

Hammastunturin ja Ivalon paliskunnat
uusivat tulevana kesänä ennen räkän
nousua paliskuntien välisen esteaidan Lapin
paliskunnan raja-aidalta Sodankylän kunnanrajalta Palsin veräjän tienoille, yhteensä noin
12–13 kilometrin matkalta.
Hammastunturin paliskunta vastaa aidan
uusimisesta Kutturantien eteläpuolella Lapin
paliskunnan rajalta Kafea Gufihtareen, eli Kulta-kioskille ja Ivalon paliskunta kioskilta noin
6–7 kilometriä Palsin veräjälle käsin.
Raja-aitaan on vuosien saatossa tehty useita veräjiä kullankaivajien valtauksilleen kulkemisen mahdollistamiseksi. Osa veräjistä on tehty yhteistoiminnassa poromiesten kanssa ja osa
on ilmestynyt aitaan ITE-toimintoina.
Paliskuntien poroisännät toivovat, että alueen kullankaivajat, joilla on tarve säilyttää vakiintuneet kulku-uransa ja niille rakennetut
veräjät, ottaisivat yhteyttä suoraan poroisäntiin
ja sopisivat veräjien uusimisesta aitatöiden yhteydessä heti tämän Prospäkkärin ilmestyttyä.
Tarpeettomiksi jääneet veräjät tullaan aitatöiden yhteydessä poistamaan aitarakenteista.

75 v.
6.3.
6.3.
3.5.

Jorma Nyrhinen, Ilmajoki
Eira Valkonen, Kangasniemi
Sakari Sahi, Hämeenlinna

70 v.
8.2.
6.5.

Mirja Sutinen, Kannonkoski
Juhani Kallioniemi, Vilppula

65 v.
20.4. Hannu Rahkola, Kalajoki
60 v.
6.4.
7.6.
8.6.

Jorma Jauhiainen, Pielavesi
Ari Harju, Kintaus
Raimo Korhonen, Lohja

50 v.
4.2.
6.4.
19.4.
5.6.

Kimmo Toikka, Myllykoski
Pertti Raaterova, Kittilä
Marianne Seppä, Jyväskylä
Suvi Länsiketo, Kuru

Kutturantien eteläpuoli:
Hammastunturin paliskunnan poroisäntä
Jarmo Haataja, puh: 0400 151 712, sähköposti: hammastunturinplk@gmail.com
Kutturantien pohjoispuoli:
Ivalon paliskunnan poroisäntä Ari Kustula,
puh: 0400 715 225, sähköposti:
ari.kustula@paliskunnat.fi
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LEMMENJOKI, VENEAIKATAULU 2022
Timetable  Fahrplan
AAMU

ILTA

NJURGUILAHTI

10:00

13:00

17:00

20:00

RAVADAS

10:40

12:00

17:40

19:00

KULTALAN HAMINA

11:30

11:40

18:30

18:40

7.6. - 16.6.

vain iltavuorot, only evenings, nur abends

17.6. - 16.8.

aamu- ja iltavuorot, both mornings and evenings, morgens und abends

17.8. - 17.9.

vain iltavuorot, only evenings, nur abends

NJURGUILAHTI-RAVADAS
NJURGUILAHTI-KULTASATAMA

25 € / hlö / yksi suunta.
30 € / hlö / yksi suunta.

25 € / pers. / one way.
30 € / pers. / one way.

Lapset alle 12-vuotiaat -50 %,

children under 12 years -50 %.
Hinnat sitoumuksetta.

Maskisuositus
Pyydämme varaamaan paikat.

Pleace book beforehand.

Platzreservierung voraus, bitte.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AHKUN TUPA / LEMMENJOEN LOMAMAJAT OY +358 40 7554306, +358 16 673 435
LEMMENJOEN LUMO / LEMMENJOKI CAMPING +358 400 414294
VEIKKO JOMPPANEN

+358 400 137090

PALTTO ELÄMYSRETKET

+358 40 7569075,

+358 16 673413
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