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HORISONTTI

Kultakuume

on tarttunut

naisiinkin

Kullankatvu tuo monen mieleen
vain miehen, lapion ja vaskoolin
Kairan hamehelmat sitävastoin
unohdetaan min kullankaivun his-
toriassa kuin huuhtojista kertovissa
jutuissakin Muuan hollantilaisnai-
nen sai Lemmenjoelta tosin nimik-
kokukkulansa ja kuvansa Tanka-
vaaran kultamuseoon parin kuu-
kauden kokkailustaan 1940-luvun
lopun kultamailla

Muita naisia ei museon arkisto-
kuvista tämän Petronellan ja erään
nimettömäksi jääneen taloudenhoi-
tajattaren lisäksi sitten löydykään
Kuitenkin naiset ovat aina olennai-
sesti liittyneet Lapin kultaseikkai-
Imhm Kuluneenakin kaivukautena
kultamaiden noin 250 valtauksesta
varsin monella asusteli myös nai-
nen

Keittiön sijasta yhä useampi nai-
sista on vallannut myös omia pu-
ronpatkia Imatralaisen Eila Vileni-
uksen kultakuume alkoi Tankavaa-
ran tunstihuuhtomolla 14 kesää sit-
ten

"Niilo Raumala opetti vaskaa-
maan Sittemmin harjoittelin tovin
hänen valtauksellaan Lemmenjoel-
la", Eila kertoo

Viimeiset seitsemän kesää ovat
menneet omaa monttua kaivaessa
Lemmenjokeen laskevan Kotajoen
varressa

Turistit ihmettelevät
kaivajanaista

"Taannoin turistina juoksin taal-
la kaikki lomani Pesin kultamies-
ten vuoden pyyki t , leivoin pullat ja
kiikutin postin Nyt juoksemiset
ovat jääneet", toimistovirkailijan
työt jättänyt Eila kertoo

Kultamiehet — vanhatparratkm
— ovat Eilan mukaan hyväksyneet
naisen kaivannolle vertaisenaan

"Eikä edes humalapaissaan ku-
kaan tule ahdistelemaan Turistu
joskus tempovat ovella, kun luule-
vat kammia autiomajaksi Montulla
alhstelijoita kyllä ruttaa "

Työn tulokset kimaltavat kulta-
pullossa Kultahiput yksinään eivät
kuitenkaan saa vilkasta kolmen ai-
kamiespoian äitiä lapionvarteen

"Mukavaa jos löytyy, mutta ei
leipä ole siitä kiinni Luonto ja
rauha tänne vetävät", erämaahan
ihastunut Eila heläyttää

Mitääri kesämökkeilyä ei val-
tauksella puurtaminen kuitenkaan
ole Snta kaivoslain noudattamista
valvovat viranomaiset pitävät huo-
len

Elinkautiseksi eli ympanvuotisa-
sujaksi erämaahan ei Eila ole aset-
tunut — kuten ei kukaan muukaan
Lapin kultanaisista Miehistäkm
vain muutama on hylännyt pysyväs-
ti maalikylät

'Terveys ei kestäisi Ja luonne-
kin on vilkkaampi kuin erakolle
sopisi", Eila aprikoi

Kammnn poikennut naapuri sa-
man joen varresta, helsinkiläinen
Liisi rimck nauraa helakasti, kun
Eila muistelee heidän ensi tapaa-
mistaan

"Vaeltelin silloin vie'ä turistina
tunturissa Kultanaisista jotakin
Petronellaa lukuun ottamatta en
ollut kuullut puhuttavankaan Yht-
äkkiä nam tämän Liisin koivikossa
kukkamekossaan ja pikkukengis-
saan Eikä rinkkaa missään Ryntä-
sin moista kummajaista haastatta-
maan "

Miehensä kera Liisi on yli 15
vuoden ajan ollut Lemmenjoen jo-
kakesäistä kantajoukkoa Aatos
Flmck on vaskannut purokultaa
puoliammattilaisena jo yli neljän-
nesvuosisadan Aluksi vain rauta
tielaisen kesälomillaan, sittemmin
elakevuosmaan roudasta routaan

Liisin myöhemmälle mukaan tu-
lolle on perinteiset syynsä

"Oli talouden hoito ja lapset
Sitten lastenlapsetkin kasvoivat
hoitolasta eikä kerrostalo kaipaa
hoitajaa Kavaisyn sijasta saatoin
jaada koko kaudeksi "

Flmckien kämppä on sievä kuin
piparkakkutalo Pihalla kasvaa sa-
laatti ja ikkunalla orvokkipenkki

Kaksikon taloudenpito vie era-
maaoloissa kuitenkin aikansa Silti
Liisi ei kaipaa koneita keittiöönsä
Tosin vaskooliin hän ei ehdi tarttua
kuin "silloin talloin"

Mutta niinpä Flinckeilla ei svo-

Kankaisen perheen kaivukauden asunto Timo Keinänen

Kuutisen vuotta sitten inanlaistuneen Hannele Kankaisen työmaata Lemmenjoen Jakala-
aytsilla, missä hän kesäisin huuhtoo kultahippuja miehensä jalanjäljillä

Liisi Flmck (\as) \ienuluUa kairanaapunnsa Lila Vileni-
uksen turvekamnulla

dakaan suoraan purkista tai kään-
netä likaantunutta paitaa nurinpe-
rin, kuten joissakin emannattonns-
sa kämpissä Liisin munkitkin ovat
kairan kuuluja

Kesä erämaassa on luontoa ra-
kasta\alle aina kullan anomcn,
vaikka isomuksen sijasta loytyisikin
vain hengettömiä tai sanareita

"Henkista ravintoa taalla tosin
joskus kaipaa Radio ei aina riita
Kirjoja, ainakaan painavia, ei taas
tohdi kantaa erämaahan", Liisi to-
teaa

Niinpä vaeltajat ovat sitten kan-
taneet tiuhaan Flmckien postia
maalikyhm meneväksi Jo kulunee-
nakin kautena Liisin laskujen mu-
kaan kuutisenkymmentä kirjettä ja
korttia

"Ei taalla muutenkaan pussissa
eletä, vaikka lehti ei tulekaan",
naiset toteavat

Lähimpään puhelimeen on vain
muutama kilometri Etäisyys kun
on kairassa vain asennekysymys

"Ei miesten
ja naisten töitä"

"Ei ihminen niin ko\m paljon
tarvitse elääkseen, kun karsitaan
turha pois", manlaistunut Hannele
Kankainen toteaa mietteliäänä "

Seesteinen olemus on kuuden
vuoden myllerryksen tulosta ra-
kastuminen erämaiden kulkijaan
Pelle Kankaiseen, muutto Helsin-
gista toiseen äärimmäisyyteen,

opintojen keskeyttäminen, avioliit-
to, lapsen syntymä, miehen äkilli-
nen kuolema ja sen jälkeinen vk-
smhuoltajuus

Asioiden tärkeysjärjestys on
muuttunut elämäntavan mukana

"Elämäni tosin Helsingissakin
poikkesi ehkä keskiverto kaupunki-
laisesta Mutta vasta taalla opin
tuntemaan itseni Senkin, että ei
ole erityisiä miesten tai naisten
töitä "

Ajatuskin erityisestä natsnako
kulmasta kullankaivuuseen pyrs-
kayttaa Hannelen helakkaan nau-
ruun

//mrMyttarensa kanssa Hannele
asustaa valtaosan vuodesta vielä
keskeneräisessä kaanmokjssa Mut-

tusjarvella
' Kaasulamppu radio paiv aleh

ti, vene, verkot , kelkka ja peruna
maa", Hannele luettelee arjen apu-
välineitään

' Telkkana ei ole eikä siten kei-
notekoista arsykemaailmaakaan",
hän toteaa

Luonnonmukaista
elämää saaressa

Pellememen mokista on tmnte
reelle kolmen kilometrin venemat-
ka Inarin keskustaan on snta vielä
tovi Eläminen muotoutuu pakosta-
kin luonnonmukaiseksi

Kelirikkona peruskoulun ensi-
luokkalainen Inari |outuu laamaan

koulun asuntolain, Hannele sitä-
vastoin kuukauden muonavaraston
lurvm mahdollisesti Pellememeen

Kesiisin Hannele huuhtoo kultaa
miehensä jälji l lä yksinään Jäkälä
aUsissa Valtauksen kämppä on
suuri kuin kelohuvila Kurun poh-
jalle on pystvte t tv keinu tyttärelle

Samalla valtauksella muuan kul-
lankaivaja möyri 50 luvulla ensim-
mäisena Lapissa kaivinkoneella
kultaa Svvat arvet n a k \ v a t vielä-
kin maastossa

Hannelea kul ta kyl lä kiehtoo
Koko vuoden elannoksi ei kertv-
neista hipuista kuitenkaan ole

'Lisäansiona ne ovat pelastaneet
muutamasta pinteestä Mutta lak-
koja poimimalla tulee kyllä parem-

min toimeen Semminkin kun Iisak-
si sienestää, marjastaa ja kalastaa
yli oman tarpeen myyntiinkin "

Konekaivaja ei
ehdi marjastamaan

Tottijärvelamen Marjut Teillä on
verokirjankin mukaan kullankaiva-
ja Muiden konekaivajien lailla hän
pitää lapiokaivajia lomailijoina

Marjutille kaivaminen on jo vii-
den vuoden ajan ollut totinen am-
matti, elinkeino ja liikeyritys Kai-
vinkone ja huuhdontalaite ovat niin
tvovahneita kuin työnantajakin
Kultaa on löydyttävä Sana ei pal-
jon marjasteta tai retkeilijöiden
kanssa rupatella

Totta Marjut painaakin sitten
miltei vuorotta varhaiskevaasta
myohaissyksyyn Omaa sahkofir-
maa pyörittävä aviomies Risto ja
perheen opiskelijapojat ehtivät aut-
tamaan vain lomillaan

Tässä on oltava omatoiminen ja
hvvikuntomen parjatakseen",
Mirjut kuittaa ammatin vaateet

Elinkautisena ei tarvitsisi rehkiä
j i voisi pitää useammin vapaapäi-
v iäk in , mutta kausikaivajana seson-
ki on Ivhyt" , hän perustelee pakko-
tahtiaan

Alaskan matka
kangastaa

Kultakuume tarttui Marjutiin jo
lapsena muiden jutuista Kuume ja
kunnostus korukivunkin ovat nous-
seet hankintojen myötä

Miessijoen valtauksensa hän
hankki 15 vuotta sitten Valtauksel-
ta lovtvnyt suurin tsomushippn pai-
nia 10 grammaa

' Haluaisin min paljon kultaa,
että susi maksettua omakotitalon
ja koneet Sitä paitsi olen ihan
matkustushullu ' Marjut paljastaa
kaivamisensa kannustimiksi

Jos kultaa joskus löy tyy rutkasti,
hän aikoo Alaskain kaivamaan

Pihlaja-Heikin kanssa olen suun-
nitellut yhteismatkaa "

Tosipaikan tullen elinkautinen
Heikki Pihlajamäki tosin saattaisi
miettiä sittenkin kahdesti moista
hanketta Hevin hän ei ole jä t tänyt
Miessmmaan kuvernementtiaan ta-
hanka m mennessä

VELLAMO VhHKAKOSKI

Hyvät asiakkaamme,
kiitos että olette luottaneet meihin. Olette
tehneet Forumista elävän, hyvän ostos-
paikan. Kun Forum vuosi sitten avasi
ovensa, me kauppiaat sovimme yhdessä
yhteisistä päämääristä ja toiminta-
tavoista:

Asiakkaillemme tunnelmaa ja
viihtyvyyttä!
Hyvällä, rehdillä kauppiasta vai la
yrittäjien yhteispeliä!
Palvelu kunniaan!
Edelläkävijyyttä, uuden etsimistä,
pyrkimistä aina parempaan!

Kaikki me olemme yhdessä olleet
luomassa Forumista Teille hyvät asiak-
kaamme kaupungin, ja koko Suomen,
parasta paikkaa. Jatkossakin panos-
tamme laatuun, tuotteissa ja asiakas-
palvelussa. Ja tietysti hyviin tarjouksiin!

Kutsu mahtaville synttäreille

Me kaikki haluamme esittää kutsun juhli-
vaan Forumiin. Tekemään tosi loyto|a. Tut-
kimaan ra|ut synttantarjoukset. Tunnelma
on korkealla.

Tavataan JuhlaForumissa.

Lue Iisaa huomisesta lehdestä:
• YLLÄTYKSIÄ
• TARJOUKSIA
• DDT JAZZ BAND
• RADIO YKKÖNEN
• ILMAPALLOJA
Sydämellisesti tervetuloa!
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Ravintolat avoinna myös sunnuntaisin. Vaatesäilytys. Löytötavara. Vauvanhoitohuone. l krs.


