Kullankaivajat palaavat sorvin ääreen

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

Kullankaivajat Ensio Kaustinen ja Hannu Kurttila olivat mukana Pohjois-Suomen erämessuilla Lapin Kullankaivajain Liiton ulko-osastolla. Lauantai oli kullankaivajille kiivas päivä ja kultaa sai vaskauttaa ihmisille
taukoamatta.
– Asiakas saa vaskata ja saa löytämät kullat mukaansa. Meillä on täällä Oulussa nyt kultatakuu, kertoo kullankaivaja Hannu Kurttila.
Varsinkin lapset näyttävät rakastavan kullankaivuuta, kun he saavat kerrankin luvan kanssa räpiä vedessä hiekan kanssa. Yksi innokas tyttö on kokeilut jo kullankaivuta ja tulee vaskoolin kanssa teltalle. Vaskoolin pohjalla välkehtii jotain keltaista. Se on kultaa!
– Kullankaivu tuntui aika kivalta, sanoo kullankaivajatyttö.
Hän aikoo esitellä kultalöydöstään ainakin kavereilleen.

Juhlallisuudet syksymmällä

Lapin Kullankaivajain Liitto ry. (LKL) on kullankaivajien ammatillinen ja aatteellinen etujärjestö, joka toiminnallaan pyrkii turvaamaan kullankaivuun tulevaisuuden Euroopan rikkaimmilla irtokulta-alueilla ja vaalimaan kullankaivuperinnettä. Lapin Kullankaivajain Liitto ry täyttää tänä vuonna 70-vuotta.
– Juhlavuotta juhlitaan syksyllä Inarissa. Sitä ennen kesällä kisataan Tankavaaran Kultakylässä kullanhuuhdonnan MM-kisat. Kisaajia saapuu yli 20 eri maasta, kertoo Lapin Kullankaivajain Liiton varapuheenjohtaja
Ensio Kaustinen.
Tarviiko kullankaivajien harjoitella kullanhuuhdonnan kisoja varten?
– Varsinaiset kilpailijat, ne ammattilaiset kyllä harjoittelevat tulevia MM-kultakisoja varten pitkin kesää. Me
harjoittelijat lähdemme kisaan kylmiltään, Hannu vastaa.

Kuin kotona
Parhaimmat kullankaivajat ovat jo palailleet valtauksilleen. Kaustiselta kotoisin olevalla Ensio Kaustisella on
kaksi koneellista kullankaivuvaltausta.
– Menen aloittamaan työt Tankavaaraan Jorpulipään Loijakkokuruun ja sieltä sitten menen jatkamaan Hangasojalle juhannuksen jälkeen, Ensio Kaustinen kertoo.
– Nyt kun olen eläkeläinen, niin asun valtauksillani koko kesän. Käyn minä välillä kotona. Valtaukset ovat
kuin toinen koti.
Kultamailla työ on kuitenkin vapaaehtoista ja välillä voi harrastaa jotain muuta.
– Ei se ole kullankaivuuta koko aika. Välillä voi käydä vaikkapa Norjan puolella tai kalastelemassa Inarijärvellä, Hannu sanoo.
Kultamiehet myöntävät, että messujen lauantai oli kiireinen päivä.
– Oltiin kyllä tupella. Ei keretty edes kahvikuppia juoda.
Messujen kysytyin kysymys kullankaivajille on ollut, että löytyykö sitä kultaa. Ja sitä mekin haluamme kysyä
vielä lopuksi. Eli, löytyykö sitä kultaa?
– Kyllä sitä kohtuudella on. Joka päivä löytyy kultaa, vastaa kullankaivaja Ensio Kaustinen.
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