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Kansannäytepalkinnot vuoden 
2014 parhaista kivinäytteistä 
jaettiin Vapriikissa Tampereella

Kivikausi jatkuu! Meillä.
KANSANNÄYTETOIMISTO
Päätoimittaja Jari Nenonen, jari.nenonen@gtk.fi. 
GTK, Itä-Suomen yksikkö, puh. 029 503 0000, k-toimisto puh. 029 503 3527 
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Jari Nenonen, GTK 
Valtakunnallinen kansannäytepalkintojen jakotilaisuus järjestettiin Tampereel-
la museokeskus Vapriikissa, kaupungissa jossa nykymuotoinen kansannäy-
tetoiminta sai alkunsa 13 vuotta sitten. Kansannäytetoiminnan alku sijoittuu jo 
1740-luvulle, jatkuen katkeamattomana tähän päivään saakka.

Päätoimittajalta
Vuosi on jälleen lopuillaan ja talven tulo 

antaa odottaa itseään. Tullessaan se tuo mu-
kanaan myös ansaitun lepohetken maastos-
sa liikkuvalle kiviharrastajalle lumen peittäes-
sä maat ja mannut. Vuosi on ollut tuottoisa, 
näytteiden määrässä päästään viime vuoden 
tasolle ja olemme saaneet vastaanottaa lukui-
sia hyviä näytteitä niin malmi- kuin korukivi-
puolellakin. Jopa niin runsaasti, että syksyn 
näyteruuhkan purkaminen venyy tulevan vuo-
den alkupuolelle, toivomme Teiltä siis kärsi-
vällisyyttä. Vastaukset tulevat kyllä aikanaan. 
Syynä tilanteeseen ovat lukuisat työtehtäväm-
me ja pienentyneet henkilöresurssit, Kaukon 
ollessa osa-aikaisella eläkkeellä aina pari 
viikkoa kuukaudessa. 

Viime kevään numerossa ennustelin 
GTK:ssa tapahtuvia muutoksia ja uusia tuu-
lia. Nyt ne ovat alkaneet puhaltaa. Tosin eivät 
aivan niin jäätävinä kuin monessa muussa 
valtion organisaatiossa. GTK:n rakenne muut-
tuu vuoden vaihteessa siten, että syntyy 16 
valtakunnallista tulosyksikköä, jotka toimivat 
GTK:n eri osaamisalueilla. Kuhunkin yksik-
köön kerääntyvät kyseisen alan osaajat, jotka 
toimivat yhteistyössä keskenään sekä tarvit-
taessa myös muiden tulosyksiköiden kanssa. 
Henkilöiden asemapaikat Kuopiossa, Es-
poossa, Kokkolassa ja Rovaniemellä pysyvät 
pääosin ennallaan vaikka entiset hallinnolliset 
alueyksiköt katoavat, siirrymme valtakunnan 
aikaan.  Rakenne- ja tehtävämuutoksen myö-
tä myös henkilökuntamme määrä vähenee 
noin 90 henkilöllä.

Kansannäytetoiminta jatkaa toimintaansa 
myös valtakunnallisena niin kuin tähän asti-
kin on tehnyt. Toimintaa kehitetään edelleen 
siten, että se palvelee entistä paremmin GTK 
alueellisia geologisia tarpeita sekä tietenkin 
myös näytteiden lähettäjiä. Toiminta pysyy 
keskitetysti Kuopiossa, josta tarvittavia teh-
täviä välitetään muualle Suomeen. Näytteet 
ja kivikysymykset ovat siis tervetulleita enti-
seen osoitteeseen, josta niihin mielellämme 
vastaamme. Valtakunnallisista tulosyksiköistä 
kansannäytetoiminta kuulu vuodenvaihteen 
jälkeen Mineraalivarannot-yksikön toiminnan 
piiriin, jonka toiminnasta vastaa kultatohtorina 
ja malmimiehenä tunnettu Juhani Ojala Rova-
niemellä. Kansannäytetoiminnan vetovastuu 
ao. yksikössä on allekirjoittaneella.    

Muutosten tuulten puhaltaessakin kan-
sannäytetoiminnan jatkuminen ja sen edel-
leen kehittäminen on selkeä merkki toiminnan 
tarpeellisuudesta maankamaramme raaka-
aineiden tutkimisessa ja etsinnässä sekä 
geologisen tiedon jakamisessa. Tarpeellisuus 
perustuu teihin, kansannäytteiden lähettäjiin, 
lähettämiinne hyviin kivinäytteisiin sekä aktii-
viseen toimintaan.              Kiitos siitä.

Esitelmää seurasi kansannäytepalkinto-
jen jako, jota Jari Nenonen pohjusti kansan-
näytetoiminnan viimeaikaisilla kuulumisilla 
ja tulevaisuuden näkymillä. Vuoden 2014 
kivinäytteistä palkittiin kaikkiaan 22 kivi-
harrastajaa yhteensä 10 000 € summalla. Pää-
palkittavat lohkareet löytyivät Kokemäeltä, 
mistä Pentti Koivisto on lähettänyt kultapi-
toisia biotiitti-sarvivälkegneissilohkareita. 
Parhaimman näytteen kultapitoisuus on 

Tilaisuus alkoi hyvällä lounaalla, sil-
lä tunnettuahan on tosiseikka, hyvä ruoka 
– parempi mieli. Allekirjoittaneen avaus-
sanojen jälkeen lukuisten lohkareiden emä-
kallion jäljittäjä, geologi Pekka Huhta kertoi 
Hämeen alueen malmipotentiaalista ja maa-
perätutkimuksista sen selvittämisessä. Näitä 
tutkimuksia tarvitaan myös tämänkertaisten 
voittajalohkareiden lähtöpaikan selvittämi-
sessä.

Kansannäytepalkintojen saajia Vapriikissa. Kuva: Jari Nenonen, GTK.
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41,4 g/t. Näytteessä on myös hopeaa 57 g/t. 
Pentti Koivisto on löytänyt myös Porin alu-
eelta nikkelipitoisia lohkareita. Pentti pal-
kittiin 2 000 € summalla. 

Kari Ahlholm palkittiin 1 000 € tunnus-
tuspalkinnolla Haapavedeltä löytämästään 
kiillegneissikalliosta, jossa on kultaa 3,77 
g/t. Löytö on uusi ja mielenkiintoinen.  Hän 
on löytänyt myös metavulkaniittikallioalu-
een, josta otetuissa näytteissä on kultaa 1,32 
g/t ja 0,56 g/t, sekä kulmikkaan kvartsipitoi-
sen granodioriittilohkareen, jossa on kultaa 
2,92 g/t. 

Tunnustuspalkinnot, 750 € saivat, Juha 
Turpeinen Lieksasta kultapitoisista amfibo-
liittikallionäytteistä, Aaro Paananen Toho-
lammilta kulta-, hopea-, lyijy-, kupari- ja 
sinkkipitoisista lohkareista, Antero Raja-
mäki  Piikkiöstä kultapitoisesta kallioalu-
eesta ja etsintäpartio Tarmo Tamminen ja 
Arja Kaasalainen Kiikoisista useista kulta-
pitoisista lohkarelöydöistä.

Harrastuspalkintoja myönnettiin kaik-
kiaan 11 kiviharrastajille eripuolilta Suomea 
löydetyistä lupaavista kallio- ja lohkare-
näytteistä. Korukivi- ja mineraaliharras-
tajan palkintoja myönnettiin kolmelle 
kiviharrastajalle upeista näytteistä. Nuoren 
lähettäjän palkinnolla huomioitiin Aki Hä-
mäläinen Viialasta ja Jarno Remes Jurmus-
ta. Kaikkien edellä mainittujen palkintojen 
suuruus on 500 – 150 €.

Palkintojen jaon jälkeen oppaan joh-
dolla tutustuttiin Museokeskus Vapriikin 
kivimuseoon, jossa on n. 7 000 kivinäytet-
tä ympäri maailmaa. Näyttelyssä on esillä 
harvinaisia kappaleita jalo- ja korukivistä 
sekä fossiileja. hyötymineraaleja ja synteet-
tisiä kiviä. Kokoelma on alkuperältään Paa-
vo Korhosen kokoama ja hänen Tampereen 
kaupungille lahjoittama. Upea kivinäyttely 
oli aiemmin esillä kirjastotalo Metson ala-
kerrassa. 

Onnittelut kaikille palkituille sekä kii-
tokset kaikille kivinäytteitä lähettäneille!

Museossa on jalo- ja korukiviä hiottuina 
ja raakakivinä, rakennus- ja koristekiviä sekä 
synteettisiä kiviä. Hyötymineraaleista, mal-
meista ja metalleista on näytteitä. Esillä on 
myös meteoriitteja ja fossiileja, erikoisuutena 
mm. dinosaurusten munia. Modernilla valo-
tekniikalla valaistuna näyttelyn kivikohteet 
on saatu erinomaisesti esiin. Museon kaikki 
kivet eivät suinkaan ole vitriineissä lasin ta-
kana vaan joitakin saa vapaasti kosketellakin. 
Jättimäisin kosketeltava on kivettynyt puun-
runko ja se painaa 1 500 kiloa. Kivimuseo si-
jaitsee Vapriikin ensimmäisessä kerroksessa. 

Museokeskus Vapriikki, on avoinna tiistaista 
sunnuntaihin klo 10–18. 
Osoite on Alaverstaanraitti 5, Tampere. 
Kotisivut: www.vapriikki.fi

 Lukuisat, toinen toistaan upeammat 
kiteet ja mineraalimaailman keräilyhar-
vinaisuudet ovat nähtävillä Tampereen 
Vapriikissa, jonne näyttely siirrettiin 
vuonna 2014 Metson alakerrasta. Mu-
seon kivikokoelmissa on 80 maasta yli 
8 000 näytettä, joista aivan kaikki eivät 
ole yhtä aikaa esillä. Kaikki museon kivet 
ovat diplomi-insinööri Paavo Korhosen 
hankkimia ja Tampereen kaupungille 
1990-luvulla lahjoittamia. Hän on ke-
rännyt kokoelmaa 35 vuoden ajan. Alun 
perin kivimuseo avattiin 1995 maakun-
takirjasto Metson tiloissa, missä se ehti 
toimia lähes 20 vuotta.

Kivimuseon kokoelmassa tulee esiin 
kaikki se kivimaailman kirjo ja näyttei-
den monimuotoisuus, mikä on ollut Paa-
vo Korhosen lähtökohtana. 

Vapriikin kivimuseo, Tampere

Museokeskus Vapriikki, Tampere.. Kuva J. Nenonen, GTK.

Museon kivimaailmaa. Kuva: Jari Nenonen, GTK.Palkittuja kivinäytteitä. Kuva:Jari Nenonen, GTK.
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Jari Nenonen, GTK ja Tapio Soukka

Vuonna 1896 Bonanza joelta Alaskan 
Klondikesta löydettiin kultaa joka käynnisti 
maailman kuuluisimman viimeisen suuren 
kultaryntäyksen.  Kymmenettuhannet kul-
takuumeen sairastuttamat miehet lähtivät 
tavoittelemaan parempaa elantoa Alaskaan. 
Muutamassa vuodessa parin sadan kullan-
kaivajan porukka kasvoi 25 000 henkilöksi ja 
lisää toivorikkaita tuli koko ajan. Klondike- 
ja Yukon-jokien yhtymäkohtaan nousi myös 
kuuluisa Dawson City kaikkine palveluineen 
ja viettelyksineen.  Kultakentille suuntasivat 
myös sadat venäjänsuomalaiset. Työteliäinä 
ja karuihin olosuhteisiin tottuneina he olivat 
haluttua työväkeä valtauksille.  

Alaskan kullankaivajista kuuluisimpia 
suomalaisia olivat ansaitusti Joutsenen vel-
jekset Karl ja Anton Turusta.  

Kullan tie Klondikestä Turun Yliopistonmäelle

He lukeutuvat niihin harvoihin kullan-
kaivajiin, jotka rikastuivat kaivutyöllään 
kultaryntäyksessä.  

Vanhempi veljeksistä Karl Fredrik 
”Kalle” syntyi 1865 ja nuorempi Anton Fa-
bian 1968. Heidän isänsä oli Kaarinan pi-
täjänseppä. Vanhempi veljeksistä Kalle kävi 
teollisuuskoulussa sekä kone- että sähköte-
ollisuuskurssit. Lisäksi hän opiskeli saksan 
ja englannin kieltä. Isän varhaisesta kuole-
masta johtuen perheen elanto oli niukkaa ja 
Anton kävi kiertokoulun. 

1800   ̶  1900-lukujen vaihteessa moni 
suomalainen lähti ”rapakon taakse” pa-
remman elämän toivossa. Tätä olivat suun-
nitelleet myös Joutsenen veljekset. Anton 
lähtikin 1896 työnhakuun Amerikkaan ja 
vuotta myöhemmin, veljesten äidin kuoltua, 
Kalle seurasi perässä. Pitkien laivamatkojen 
jälkeen Kalle saapui Seattleen jossa asui jo 
paljon suomalaisia.

Pitkien laivamatkojen ja monien 
mutkien jälkeen, kuin ihmeen kaupalla 
veljekset tapasivat toisensa Seattlessa, pai-
kallisessa suomalaisessa ravintolassa. Siellä 
syntyi myös yhteinen päätös lähteä kokeile-
maan onnea kullankaivajina Klondiken kul-
takentille, josta tieto suuresta kultalöydöstä 
oli kiirinyt Amerikkaan asti. Helppoa se ei 
olisi, sillä ensiksi täytyi ylittää 2,5 km kor-
keat rannikkovuoret ja sen jälkeen matkata 
700 km Yukon-jokea pitkin Klondikeen. Va-
rusteita matkaa varten tarvittiin kaikkiaan 
2,5 tonnia.

Matka kohti Klondikeä alkoi Dyean kau-
pungista.  Edessä oli surullisen kuuluisa, vai-
kea Chilkootin reitti vuorten yli. 

Se oli lyhyin, mutta vaarallinen, sen var-
relle monet uupuivat, paleltuivat ja eksyivät.  
Suomalaisella sisulla hitaasti mutta varmasti 
veljekset ylittivät vuoret joulun päivinä 1897. 
Ylityksen aikana varusteita jouduttiin kuljet-

tamaan useissa pienemmissä erissä. Tarkat 
kanadalaiset rajavartijat joutuivat katkaise-
maan veljesten matkan teon sillä ruokavarat 
olivat huvenneet kahden kuukauden reis-
sussa alle sallitun rajan. Rahaakin oli jäljellä 
hyvin niukasti joten tienestiksi jouduttiin 
tekemään töitä kämppiä rakentamalla. Ra-
han lisääntyessä palattiin Dyeaan hakemaan 
lisää ruokatarvikkeita. Viimein rajamiehet 
päästivät veljekset jatkamaan matkaa kohti 
Whitehorsen putouksista ja Lebargen jär-
veä.

Lebargen järvelle leiriydyttiin odotta-
maan jäiden lähtöä. Sen aikana tehtiin vene 
jolla päästäisiin taittamaan pitkä 650 km:n 
venematka Klondike-joen ja Yukonin yh-
tymäkohtaan. Reitti oli vaarallinen kivisine 
kuohuvine koskineen joihin monen kul-
lanetsijän matka päättyi.

 Veljekset pääsivät turvallisesti perille. 
Antonille esiintyi keripukin oireita yksipuo-
lisen ruokavalion takia, joka hoitui vähitel-
len kuusen latvusten havulientä nauttimalla. 
Puolivuotisen urakan päätteeksi veljekset 
rahavarat olivat huvenneet  75 senttiin, joka 
ei riittänyt maksuksi Klondike-joen ylittä-
miseen.  Veljekset jäivät elämään joen vasta-
rannalle johon valmistui talveen mennessä 
hirsikämppä. Talvella tehtiin töitä valtauk-
silla ja kartutettiin kokemusta ja rahavaroja.

Ensimmäisen vuokravaltauksen veljek-
set saivat Dominion-joen varrelta heinä-
kuussa 1900. Paikalla oli huonoin tuloksin 
kaivettu ennenkin. Kalle tekniikan miehenä 
oli sitä mieltä, että valtaus voidaan saada 
tuottavaksi jos panostetaan tehokkuuteen 
ja tekniikkaan. Heidän valtaukselleen nou-
si tehokas huuhtomo. Rännit rakennettiin 
siirrettäviksi pukkien päälle, jolloin ne saa-
tiin kaivantojen ja maakasojen viereen. Kun 
pääomaa karttui riittävästi, valtaus koneis-
tettiin. Rakennettiin laitteisto, jolla kuumaa 
höyryä pumpattiin onton poran läpi pari 
päivää routaisen maan uumeniin ja sitten 
sulatettua maata kaivettiin laajalta alueelta. 

Valtaus tuotti hyvin, koko valtaus ostet-
tiin vuoden aikana. Kolmen kesän aikana 
valtaus tuotti yli 100 000 dollaria. Tämän 
jälkeen kultavaranto alkoi hiipua ja veljekset 
päättivät lopettaa kaivun 1904 keväällä. 

Joutsenen veljesten rikastumiseen on 
selvät syynsä; sisu, säästäväisyys ja säntilli-
syys. Tietenkin myös tekniikka heidän val-
tauksellaan oli niissä olosuhteissa aikaansa 

© Wikipedia Commons

© Wikipedia Commons
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Karl ”Kalle” Joutsen

Anton Joutsen
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eikä onnen haltijankaan olemassaoloa voi 
täysin kieltää. 

Kalle ja Anton palasivat, melkein yhdek-
sän vuotta kestäneeltä Amerikan reissulta 
takasin Suomeen ja ostivat käteisellä Poh-
jois-Esplanadilta kuusikerroksisen asuin- ja 
liiketalon.  

He elivät vaatimatonta poikamieselämää 
ja tekivät sijoituksia mm. suomalaisiin ja 
venäläisiin kaivosyrityksiin. He olivat mu-
kana mm. Oriveden kaivoksessa ja Lapin 
kalliokullan etsinnöissä.Anton kuoli vuonna 
1942, tämä sai Kallen kiirehtimään perin-
töasioiden selvittämistä. Veljeksillä ei ollut 
omia lapsia joten he halusivat, että omaisuus 
siirtyisi palvelemaan jotain tärkeää suoma-
laiskansallista tarkoitusta. Heidän lakimie-
hensä Yrjö Raevuoren avustuksella Karl 
Joutsen testamenttasi koko omaisuuden lah-
joitettavaksi tuolloin rahavaikeuksissa olleel-
le Turun yliopistolle.  Lahjoituksen ainoana 
ehtona oli, ettei lahjoittajan nimeä saa jul-
kaista ennen hänen kuolemaansa. Karl kuoli 
8.12.1948 jonka jälkeen testamentti pantiin 
toimeen.

Turun yliopisto on ”Vapaan kansan 
lahja vapaalle tieteelle”, mutta on siinä ollut 
osansa myös Joutsenen veljesten Alaskan 
kullallakin, jonka avulla on rakennettu yli-
opiston kirjastorakennus sekä useat muut 
Yliopistonmäen rakennukset. Lahjoituk-
sesta muistuttaa kirjastorakennuksen sei-
nässä oleva muistolaatta jonka mukaan 
kirjasto on rakennettu ”Alaskan kullalla, 
jonka K. F. Joutsen on kaivanut yhdessä vel-
jensä kanssa ja lahjoittanut Turun yliopis-
tolle 1948.” Lahjoitukseen sisältyi kultaa ja 
kultaesineitä joita on vieläkin runsaasti tal-
lessa pankkiholvissa.

UUTISPALSTA
Renlundin säätiön malmiharrastuksen 

tukemiseen suunnattua apurahaa haki 28 
malminetsijää.  Apurahoina jaettava sum-
ma on yhteensä 10 000 €. Kansannäyte-
toimisto on välittänyt käsittelemänsä ha-
kemukset Renlundin säätiölle, joka tekee 
päätöksensä apurahan saajista vuoden- 
vaihteeseen mennessä. Maksuun summat 
menevät kevättalvella 2016. Apurahaa kan-
nattaa hakea ujostelematta harrastukseen 
liittyviin menoihin esim. etsintä- ja tutkimus-
välineisiin, matkakuluihin tai koulutukseen. 
Yli 200 € hakemukset on toimitettava sääti-
ön normaaliin apurahahakuun. Asiaan liitty-
vät kysymykset voi tarpeen mukaan osoit-
taa suoraan Jari Nenoselle (jari.nenonen@
gtk.fi, puh 029 503 3514), joka toimii tässä 
asiassa säätiön asiamiehenä. Hakulomak-
keita saa kansannäytetoimistolta. 

Kiviharrastajan Kuvalehti Mineraliasta 
ilmestyi 2015 neljä numeroa. Lehdet ovat 
luettavissa tai tilattavissa osoitteesta www.
tampereenkivikerho.fi

Rovaniemeläiselle Oiva Lukkarille 
myönnettiin Lapin liiton ja Rovaniemen 
kaupungin erityistunnustus hänen GTK:lle 
toimittamansa kuparihohdenäytteen joh-
dosta sekä hänen ansiokkaasta vuosikym-
menien työstään harrastuksen parissa.

Endominesin Pampalon kultakaivoksen 
järjestämä Kultakisan 2015 on päättynyt lo-
kakuun lopussa. Kisaan tuli runsaasti mie-
lenkiintoisia näytteitä. Palkitsemistilaisuus 
järjestettiin 9.12. Pampalossa. Kilpailun 
pääpalkinto 1 500 € luovutettiin Juha Tur-
peiselle Lieksasta lohkarenäytteestä, jonka 
kultapitoisuus on 1,15 g/t. Toinen palkinto 
1 000 € meni Tuomo Ikoselle lohkarenäyt-
teestä, jonka kuparipitoisuus on 21,4 %. 
Kolmas palkinto 500 € Seppo Perkkiölle ja 
Arvi Hirvoselle kallioperänäytteestä, jonka 
sinkkipitoisuus on 2,8 %. Lisätietoja www.
endomines.fi.  GTK:n kansannäytetoimisto 
on ollut mukana kisan yhteistyötahona.

Vuonna 2015 kansannäytetoimisto oli 
mukana kivimessuilla Lahdessa, Outokum-
mussa ja Ylämaalla sekä Joensuun Taika-
sormet-messuilla. Lisäksi pidimme useita 
koulutus- ja esitelmätilaisuuksia. Mahdolli-
sissa esitelmä- tai koulutuspyyntöasioissa 
yhteydenotot jari.nenonen@gtk.fi tai puhe-
limella 029 503 3514.

© Jari Nenonen

Turun yliopiston lahjoituksena saamia kultaesi-
neitä ja kultaa. Kuvat Johan Gräönlund


