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P Ä Ä K I R J O I T U S

T
Vanha,

mutta nuori kivikerho
ampereen Kivikerho on
toiminut jo kolme-
kymmentä vuotta. Ker-
ho perustettiin 21.10.
1986. Kutsu perusta-

vaan kokoukseen oli lähetetty Tampe-
reella ja lähikunnissa asuville, noin 35
kiviharrastajalle, jotka kuuluivat Suo-
men Jalokiviharrastajain Yhdistykseen.
Kutsun kokoukseen oli lähettänyt kan-
gasalalainen Väinö Leskinen.

Ammattikoululle, jossa kokous pi-
dettiin, oli saapunut 24 henkilöä.
SJHY:n tervehdyksen tilaisuuteen toi
Kauko Sairanen. Hän oli vaimonsa
kanssa lähtenyt tapaamaan Tampereen
kiviharrastajia. Sairasen, joka tuolloin
toimi SJHY:n puheenjohtajana, kan-
nustamana kerholaiset päättivätkin
ryhtyä kokoontumaan säännöllisesti
kerran kuukaudessa. Silloisen perusta-
van kokouksen päätteeksi Salosen Pek-
ka oli pitänyt pienen esitelmän hänen
Miessijoen valtauksensa kivistä.

Joulukuusta 1986 alkaen kerhoiltoja
alettiin pitää Metsossa, Tampereen
uudessa maakuntakirjastossa. ”Kivi-
neuvos” Paavo Korhonen suunnitteli
kokouksiin esitelmät ja toi mukanaan
kulloisenkin esitelmän aiheeseen liit-
tyviä kivinäytteitä koko 90-luvunkin
ajan.

Vuodesta 2004 alkaen esitelmällisiä
kivi-iltoja alettiin pitää kerran kuukau-
dessa Tampereen Taivaltajien tiloissa.

Vaikka monilla on kotona omat kiven-
hiontalaitteet, kyselyjä alkoi tulla, että
missä voisi hioa omia kiviä. Ei meillä
kuitenkaan ollut yhtään innostusta
hankkia mitään pajatiloja tai kiviko-
neita, kuka niitä huoltaisi. Sitten Kor-
hosen Paavo alkoi 2009 yllyttää meitä
hankkimaan sellaiset vuokratilat, jossa
voisi hioa kiviä. Hän sanoi haluavansa
lahjoittaa Tampereen kerholle koneet
heti, kun tilat löytyisivät.

Emme ottaneet Paavon lahjoituside-
aa ensin ollenkaan todesta, ajateltiin
että kunhan nyt puhuu, mutta Paavo
ei hellittänyt. Hän soitteli usein ja
muistutti asiasta kysellen, onko sopi-
via tiloja löytynyt. Lopulta aloimme
innostua asiasta. Meidän oli kuitenkin
rekisteröitävä Tampereen Kivikerho
ensin viralliseksi yhdistykseksi, jotta
olisimme varteenotettava, virallinen
vuokranmaksaja. Me kun mieluum-
min olisimme vain nauttineet villinä
ja vapaana olosta.

Elokuun 26. päivänä 2010 sitten
pidettiinkin uusi perustava kokous ja
Tampereen Kivikerhosta tuli sen vuo-
den loppupuolella virallinen yhdistys.
Pajatiloja vaan ei löytynyt, tai olihan
niitä, mutta kalliita. Sitten aivan va-
hingossa, vuoden 2012 lopulla erään
jäsenemme kautta meille tarjottiin
mahdollisuutta tulla rautatieläisten tai-
dekerhon alivuokralaiseksi. Heillä oli
kivikoneet ja edulliset tilatkin.

Tuumasta toimeen ja tammikuussa
2013 aloitimme vuokrasuhteen rauta-
tieläisten kerhon alivuokralaisina. Kor-
hosen Paavo oli helpottunut, kun hä-
nen koneilleen löytyi lopulta meille si-
jaa. Paavo oli pelännyt, että kivikoneet
päätyisivät kaatopaikalle tai romutta-
moon, jos hän vaikka sairastuisi (96-
vuotias nyt). Ilmeisesti hän oli aavista-
nut vointinsa huononevan lähivuosi-
na. Viime vuoden puolella hän muut-
ti vanhusten hoitokotiin.

Kolme vuotta olimme ratalaisten
kanssa samoissa pajatiloissa, olisimme
vieläkin, mutta Liikennevirasto halusi
ottaa sen rakennuksen kaikki tilat
omaan käyttöönsä, joten niin me kuin
ratalaisetkin, jouduimme sieltä pois.
Uudet pajatilat löytyivät kuitenkin ih-
meen helposti ja ovat paljon paremmat
kuin vanhat. Tosin vuokrakin on suu-
rempi. Pääasia on, että uudella pajalla
käy aika paljon hiojia.

Samana vuonna, kun yhdistys rekis-
teröitiin, perustettiin oma lehti, Mine-
ralia. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa
ja meillä oli kunnia saada päätoimitta-
jaksi Kari A. Kinnunen, joka toimii
GTK:lla erikoistutkijana.

Yhdistyksemme 30-vuotista taival-
ta juhlistettiin vain pienimuotoisesti
marraskuisen syyskokouksen yhteydes-
sä.

Liisa Hertell
puheenjohtaja
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K irjailija Seppo J. Parta-
nen aloittaa lehdessäm-
me juttusarjan Lapin
kultahistorian tunne-
tuimmista henkilöistä.

Hän ehti tutustua heistä lähes jokai-
seen, kirjoitti heistä monissa kirjoissaan
ja lehtijutuissaan sekä haastatteli radio-
ohjelmiin.

Seppo retkeili ensi kerran Lemmen-
joella kesällä 1968. Nipa Raumalan
tarinat, muiden ”viimeisten elinkautis-
ten” tapaaminen ja upeat tunturimai-
semat saivat aikaan elämän mittaisen
matkan kultamaille ja kultahistoriaan.
Retkeltä syntyi 1969 pieni kirjanen
”Lemmenjoen kultamaat”. Tämän jäl-
keen Seppo on julkaissut kullankaivus-
ta parikymmentä kirjaa, joista tunne-
tuimmat ovat Sankareita veijareita ja
huijareita 1999, Ivalojoki, kulkijan

kultamaa 2005 ja Kullankaivajan opas
2014. Hän on ollut mukana monissa
muissa kullankaivua käsittelevässä
teoksessa; julkaisijana Herman Stigze-
liuksen Kultakuume-kirjassa, kirjoitta-
ja Kullankaivajain liiton Morgamin
pyrkyrit-kirjassa, Metsähallituksen
Lemmenjoki-kirjassa sekä monissa
Tankavaaran Kultamuseon julkaisuis-
sa.

Kultamailta on löytynyt ideoita
myös muihin Sepon kirjoihin. Yksi
niistä on Suomen kiviä esittelevä kir-
jasarja, joka sai alkunsa 1980-luvulla
neljänä painoksena ilmestyneestä ”Suo-
men koru- ja jalokivet” -kirjasta. Myö-
hemmin kirja julkaistiin uusittuna lai-
toksena ”Suomen kivet” nimellä. Toi-
sena tekijänä kaikissa on ollut gemmo-
logi Marjatta Virkkunen.

Seppo oli kultahistorian asiantunti-

Lapin
kultamaiden
legendat

jana mukana tekemässä Åke Lindma-
nin elokuvaa ja televisiosarjaa ”Lapin
kullan kimallus”.

Elämäntyönsä Seppo on tehnyt leh-
timiehenä Kymenlaaksossa, Suomen
Matkailuliiton toimittajana ja julkai-
supäällikkönä vuosina 1967–1999,
Editan projektipäällikkönä sekä sen
jälkeen vapaana kirjoittajana ja luen-
noitsijana.

Seuraavissa numeroissa legendoina
ovat Heikki Kokko, Jaakko Isola ja
Sylvia Petronella van der Moer.

Lisätietoja tekijästä ja aiheesta löy-
tyy nettisivustolta www.kultahippu.fi.
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K ullervo oli jälleen kerran
saapunut vaimonsa Pau-
lan kanssa Ruotsista kul-
tamiesten vieraaksi, mut-
ta menehtyi sairaskoh-

taukseen iltakävelyllä Inarin kylän rai-
tilla. Hän oli luonut uuden uran Tuk-
holman lähellä sijaitsevassa suomalais-
ten Jukola-kerhon vetäjänä, ja hänet
tunnettiin siellä Mattina.

Edellisenä kesänä tein Paulan ja
Kullervon kanssa retken Morgam-
ojalle kultakisoihin. Iltapuhteella Kul-
lervo pohti sitä, että pääseekö enää kul-
taviikoille kuntonsa takia. Palatessam-
me kävimme Inarin kirkonkylässä kat-
somassa honkaristiä, joka odotti Kan-
gasniemen Jaskan omakotitalon seinus-
talla siirtämistä Pyrkyripalstan hauta-
muistomerkiksi. Pyysin Kullervoa va-
lokuvaan ristin juurelle. ”Eikö se olisi
luonnollisempaa, että kävisin tähän
valmiiksi makuulle”, sanoi Kullervo
kuvaajalle. Vuoden päästä hän oli sii-
nä.

Kullervo syntyi Helsingissä 25.9.
1908. Lappiin hän tuli 1930-luvun
alkupuolella tutustuen kultamaihin
Tankavaarassa, Laanilan puroilla ja
Sotajoella Jukka Pellisen kanssa. Kave-
rukset olivat vuosikymmenen lopulla
kaivosyhtiö Bolidenin palkkalistoilla
malminetsijöinä. Ensimmäisen oman
valtauksensa Kullervo teki Tankavaa-
ran Hevoskuruun elokuussa 1940 ra-
kentaen sinne edelleenkin pystyssä ole-
van kämpän.

Kokenut ja tietorikas kultamies-
joukko muodosti yhteisyrityksen his-

Seppo J. Partanen

Matti Kullervo Korhonen vaikutti monella tavalla Lapin kultahistoriaan 1930-luvulta yli puoli
vuosisataa. Hän maksoi kovat oppirahat rohkeasta ja ensimmäisestä kaivinkoneyrityksestä Lem-
menjoen erämaassa; velkaantui, pakeni velkojaan, palasi 23 vuoden poissaolon jälkeen kunniavie-
raana kullankaivajien joukkoon. Emäkallio löytyi lopulta mieleisestä paikasta; hänet haudattiin
Inariin kirkonkylän hautausmaalle, kultamiehille varatulle Pyrkyripalstalle kesällä 1989.

torialliselle Sotajoen Pahaojalle sotien
jälkeen. Siinä olivat Jukka Pellinen,
Heikki Kokko, Jaakko Isola ja Kuller-
vo Korhonen. Uhkarohkein heidän
toimistaan oli uuden uoman räjäyttä-
minen kesällä 1948, Sotajokeen saksa-
laisten jälkeensä jättämillä miinoilla ja
räjähteillä. Ne kerättiin teiden varsilta
ja kuljetettiin kevättulvien aikana lau-
talla räjäytyspaikalle. Räjäytetty uoma

on edelleen nähtävissä Pahaojan käm-
pän rannassa 1920-luvulta peräisin ole-
van höyrykoneen lähettyvillä.

Tiedot ja huhut Lemmenjoen kul-
talöydöistä olivat houkutelleet väkeä
uusille kultapuroille. Sinne lähtivät
myös Korhonen ja Pellinen etsimään
uutta työmaata syyskesällä 1948. Mor-
gamoja oli ehditty vallata joen suulta
noin 5 kilometriä ylävirtaan lähelle

KULTA-KORHONEN – TARINA ONNESTA,
EPÄONNESTA JA EMÄKALLIOSTA

K U L T A M A I D E N  L E G E N D A T  1

Keloristi odottaa siirtä-
mistä Pykyripalstalle
omakotitalon seinustalla
kesällä 1988. ”Olisiko
luonnollisempaa, jos
kävisin tähän makuulle”,
sanoi Kullervo kuvaajalle.
Vuoden kuluttua hänet
haudattiin ristin alle.
Kuva: Seppo J. Partanen
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Kullervo Korhonen kaivaa Lemmenjoen Jäkälä-äytsissä. Kuva: Esa Hyyppä. GTK, Vanhatkuvat nro 5700.

Kullervo Korhosen kaivinkonetyömaa Jäkälä-äytsissä kesällä 1951. Kuva: Viljo Mäkipuro / Tankavaaran Kultamuseo

Kahden kesän jälkeen kaivinkone siirrettiin kannattavampiin töihin toisaalle, mutta kone upposi suohon. Se kuitenkin pääsi suosta
irti, mutta juuttui talveksi lumihankeen Lammasvaaralla. Kuva: Viljo Mäkipuro / Tankavaaran Kultamuseo
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Kotaojaa, josta kullan uskottiin olleen
lähtöisin. Ensimmäiselle vapaalle alu-
eelle tehtiin viisi valtausta, ja ne antoi-
vat kultaa ennen kokemattoman pal-
jon. Paikalle rakennetusta Pellisen
kämpästä muodostui Lemmenjoen
kullankaivun keskus.

Kesä 1949 oli Lemmenjoen ja Kul-
lervon elämässä tapahtumarikas. Hol-
lantilainen seikkailija Sylvia Petronella
van der Moer hurmasi kultamiehet Pel-
lisen kämpän apukokkina. Hän tarjoili
kahvia syyskuun 18. päivänä kullan-
kaivajille, jotka olivat kokoontuneet
perustamaan Kullankaivajain liittoa.
Kullervo Korhonen valittiin liiton en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi.

Kultaa oli löytynyt kesän aikana ki-
lokaupalla metrien syvyydestä ja anka-
ran työn jälkeen. Kullan tulo jatkui
seuraavana kesänä 1950 ja Kullervo
esitti kavereille kaivinkoneen hankki-
mista. Isolan ehdoton kieltäytyminen
”konekiimasta” sai muutkin varovai-
seksi ja Kullervo päätti toteuttaa ko-
nehankinnan yksin.

Ruotsista lainarahoin ostettu kaivin-
kone kuljetettiin keväthangilla 1951
tietöntä taivalta järvien, jänkien ja tun-
tureiden yli runsaan 50 kilometriä Jä-
kälä-äytsiin, josta Kullervo oli ostanut
ison valtauksen. Konekaivussa tarvit-
tiin toistakymmentä työmiestä ja mo-
nenlaisia apuvälineitä. Vaimo Paula piti
huolta muonituksesta. Varsin pian kävi
selväksi, ettei löydetty kulta riitä kat-
tamaan kaikkia kustannuksia. Töitä
jatkettiin lumen tuloon asti ja kulta-
saalis oli noin 12 kiloa ja suurin hi-
puista painoi 24,5 grammaa.

Kesällä 1952 kone möyri uusissa
paikoissa Jäkälä-äytsissä, Kivikkopurol-
la ja Miessijoella, jossa lopullinen tap-
pio oli pakko tunnustaa koneen kaa-
duttua syyssateessa kaivettuun mont-
tuun. Kone siirrettiin monien dramaat-
tisten tapahtumien kautta Inariin ja
Ouluun, jossa Kullervo yritti hoitaa
velkoja pois työskentelemällä raken-
nustyömailla. Viimeinen toivonkipinä
katosi rakennusyhtiön konkurssiin.

”Pakoonhan minä läksin”, tilitti
Kullervo pullahtamistaan kultamailta
23 vuoden poissaolon jälkeen Tanka-
vaaran kultakisoissa 1976. Kullervo oli
käynyt Venezuelassa saakka etsimässä
työmahdollisuuksia asettuen lopulta
perheineen Tukholman seudulle, josta

Suurin Kullervon löytämä
hippu painaa 24,56
grammaa. Sen hän poimi
rännin rihloista Jäkälä-
äytsissä kesällä 1951.
Hippu on hippulistalla
järjestyksessä 98 suurin
eli sadan suurimman
tunnetun Lapin hipun
joukossa! Nykyisin alku-
peräinen hippu on GTK:n
kokoelmissa. Kuvassa on
hipun jäljennös. Kuva
GTK:n arkistosta.

Kullervo näyttää vaskaus-
taitojaan Helka Hyypälle.
Kuvaajana on GTK:n
maaperäosaston johtaja,
professori Esa Hyyppä ja
ajankohta kesä 1952.
GTK, Vanhatkuvat
nro 5701.

Kullervo Korhonen
vuonna 1976 kullan-
huuhdonnan SM-
kilpailuissa Tankavaa-
rassa. Kuva: Erkki
Halme, GTK
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Kullankaivajain liiton edustajat pyysi-
vät ensimmäistä puheenjohtajaa kun-
niavieraakseen. Kaikista vahoista ve-
loista ja saatavista ehdittiin sopia.

Paula ja Kullervo haluttiin ennen
kisojen avajaisia pitää piilossa julkisuu-
delta. Apu tilasi minulta jutun kunnia-
vieraasta ja kysyin Raumalan Nipalta,
miten hänet täältä löytäisin. ”En saa
sitä sanoa, mutta mene tuohon mäelle

Kolme Korhosta kisailemassa Tankavaarassa 1980-luvun puolivälissä. Vasemmalta veljekset
Jalmari ja Yrjö sekä Kullervo, jonka kultatyömaata veljekset jatkoivat Jäkälä-äytsissä 1952.
Veljekset Jalmari ja Yrjö eivät ole sukua Kullervolle muuten kuin kullanhimon kautta. Kuva:
Seppo J. Partanen

ja istu vähän aikaa kannon päällä”, vas-
tasi Nipa. Niin tein ja pian kuulin nai-
sen ja miehen puhetta läheisestä Thie-
den kämpästä. Marssin sisään, esitte-
lin itseni, tein haastattelun ja tästä al-
koi ystävyytemme. Korhoset olivat tä-
män jälkeen joka kesä Lapin kultavii-
kolla Kullervon kuolemaan saakka.

Unelma kaivinkoneen käytöstä
Lemmenjoen erämaassa toteutui vuo-

Iloinen kohtaaminen vuosikymmenien jälkeen; Kullervo Korhonen (oik.) tapaa Heikki Ko-
kon ja Yrjö Korhosen Tankavaaran kisoissa kesällä 1976. Kuva: Seppo J. Partanen

Seppo J. Partanen kirjoitti Apu-leh-teen
kesällä 1976 jutun Kullervo Korhosen
paluusta kultamaille. Kuvassa lehtijutun
aloitussivu.

sikymmeniä myöhemmin. Risto Mä-
läskä toi sinne koneensa 1976 ja seu-
raavien vuosikymmenien aikana konei-
ta oli Lemmenjoen puroilla kymme-
niä. Uusi sukupolvi otti tarkoin oppia
Kullervon koneyrityksen kokemuksis-
ta ja epäonnistumisesta. Uusi tekniik-
ka, laitteet ja keksinnöt tekivät mah-
dolliseksi yhden ihmisen työskentelyn
konekaivussa, kun Kullervon työmaal-
la oli enimmillään parikymmentä työn-
tekijää.

Moni lapiokaivaja hyödynsi Kuller-
vo avaamia kultamonttuja Jäkälä-äyt-

sissä ja Miessijoella. Yrjö Korhonen
lunasti metsästyskiväärillä kaimansa
valtauksen ja Viljo Mäkipuro kaivoi
poikiensa kanssa kaivinkoneen mont-
tuja. Mäkipurot hankkivat itselleen
Kullervon osuuden myös Pellisen
kämppään. Kullervo katosi kultamail-
ta, hänen tarinansa jäi elämään ja
muuttui legendaksi, joka päättyi siel-
lä, missä alkoikin.

Uuden kaivoslain myötä konekaivu
Lemmenjoella päättyy tämän vuosi-
kymmenen lopulla. Metsähallituksel-
la on suunnitteilla teemareitti alueen
konekaivumuistoihin, joiden alkuun-
panija on Matti Kullervo Korhonen.

Hän säilytti uskonsa Lapin kultaan
loppuun asti. 
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S adkrisin kultakaivos oli
mukana alustavissa
suunnitelmissa seuran
keväisen Georgian-mat-
kan kohteita. Ikävä kyl-

lä vierailu sinne ei ollut mahdollista,
sillä historialliselle kaivospaikalle oli
perustettu uusi kaivos. Kohde on pää-
osin tuhoutunut, mutta jutun lopun
videolinkin kautta vanhaan kaivokseen
pääsee yhä tutustumaan, tosin vain vir-
tuaalimatkalle.

Tieteellisesti varmennettu ikä
Sakdrisin vanha kaivos sijaitsee noin
50 kilometriä Tbilisistä lounaaseen.
Kaivos on peräisin varhaiselta prons-
sikaudelta noin 3800 vuotta ennen
ajanlaskun alkua. Ikämääritys on teh-
ty kaivoskäytävistä löytyneistä hiilen
kappaleista Heidelbergin yliopistossa
radiohiiliajoituksella.

Kaivos oli siten ainakin 5000 vuot-
ta vanha ja jopa 1500 vuotta vanhem-
pi kuin siihen asti vanhimpana pidet-
ty kultakaivos, Wadi Hammamat, itäi-
sessä Egyptissä. Georgian kulttuurimi-
nisteriö antoi Sakdrisille vuonna 2006
kulttuurimonumentin statuksen.

Saksalaisten tekemissä kaivosar-
keologisissa kaivauksissa Sakdrisista
löydettiin kivilohkareista tehtyjä lou-
hintatyökaluja. Niiden lisäksi oli käy-
tetty nuotiolouhintaa. Kaivokseen oli
esihistoriallisena aikana louhittu alkeel-
lisin työkaluin tunneliverkosto. Mal-
mi oli ollut karkeaa kultaa sisältäneitä
kvartsijuonia. Tällaista malmia kutsu-
taan bonanza-malmiksi.

Arkeologit totesivat muinaisten lou-
hijoiden jo hyödyntäneen Sakdrisista
karkean kullan, sillä sitä ei enää kai-
voksessa näkynyt. Vain hienorakeista,
lähes mikroskooppista kultaa oli hyvin
jäljellä, ja se koitui pian historiallisen
kaivoksen kohtaloksi.

RMG yhtiö elvytti kaivoksen
RMG kultakaivosyhtiö aloitti kaivos-
paikalla etsinnät ja kairaukset vuonna
2011, aluksi ilman lupia. Tarkoitukse-
na oli siirtää osa kulttuurimonumen-
tiksi julistetusta kaivoksesta etäämmälle
ja aloittaa paikalla täysimittainen kai-

Kari A. Kinnunen

Sakdrisin pronssikau-
tinen kultakaivos
osittain auki kaivettu-
na 2000-luvun alussa.
Kuva: Wikipedia
Commons

vostoiminta. Samalla RMG yhtiö kai-
rasi lähistöllä olleen keskiaikaisen Abul-
mugin asutuskeskuksen tuhoten sen-
kin arkeologista materiaalia.

Georgian Kansallismuseo riitautti
tilanteen. Seurasi kiistely Sakdrisin
kulttuurihistoriallisesta arvosta, vastaan
14 tonnia hienokultaa kalliossa. Geor-
gian poliitikot kuitenkin myönsivät
yhtiölle kaivosluvan. Vuonna 2014
kaivosyhtiö aloitti paikalla louhinnat,
huolimatta kansalaisten vastahangasta
ja lukuisista mielenosoituksista.

Georgian kultainen historia
Sakdrisissa hyödynnettiin pronssikau-
della sekä joki- että kalliokultaa. Kum-
paakin rikastettiin alkeellisilla rännitys-
altailla. Niissä käytettiin härän ja lam-
paan taljoja nykyisten rihlalaatikoiden
ja kumimattojen tapaan.

Antiikin Kreikan kultainen talja
-myytin uskotaan saaneen alkunsa
näistä varhaisista työtavoista – tosin
pari tuhatta vuotta myöhemmin.

Mielenkiintoinen kultatieto on se-
kin, että kultamalmien rikastamiseen
yhä käytettävän syanidiliuotuksen kek-
si vuonna 1843 georgialainen insinööri
Petre Bagrationi. 

Georgian Sakdrisissa

Kirjallisuus
Alhonen (2015) Kultainen talja. Prospäkkäri 38 (4), 16–18.

Hauptmann ja Klein (2009) Bronze Age gold in Southern Georgia. Archeosciences 33, 75–82.

Kaivosfilmi: The gold rush of Sakdrisi – Man’s first gold mining enterprise (2016) Deutsches
Bergbau Museum Bochum. 11:26 min.

https://www.youtube.com/watch?v=dNuT5VR9tfE

Pronssikautinen kultainen leijonapatsas,
löydetty Georgian Tsnoristanista. Georgian
kansallismuseo, Tbilisi.  Ehkä kulta on saa-
tu Sakdrisin kaivoksesta. Kuva: Jonathan
Cardy, Wikipedia Commons

oli maailman vanhin kultakaivos
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H elsingin ydinkeskustassa
on enää sellaisia kivi-
kauppoja, jotka ovat kes-
kittyneet terveyskivien
myyntiin. Messuillakin

tämä puoli on yhä laajemmin esillä.
Uskomusmarkkinoilla ostajia riittää
muuten huonosti kaupaksi meneville
kiville jopa ulkomaita myöten.

Itse en ole koskaan uskonut onnen-
kiviin enkä terveyskiviin. Mutta toi-
saalta olen mielissäni, että kiviä kau-
poissa myydään - on sitten syy mikä
tahansa.

Kerran jälleen kävellessäni tällaisen
terveyskivikaupan ohi mieleeni väläh-
ti, että kyllähän kivillä tosiaan on ter-
veydellisiä vaikutuksia minuunkin.

Näkökulmia kiviin
Kivillä on vaikutuksia terveyteen

Mitä muka, lukija varmasti nyt kysyy.
Vastaus on, että kivet ovat olleet

minulle aina kuin lääke tai huume. Ne
rauhoittavat, saavat mietiskelemään,
tuovat uusia ystäviä, saavat pohtimaan
syntyjä syviä, vievät uusiin harrastuk-
siin, innostavat ulkoilemaan ja matkus-
tamaan sekä käyttämään aivoja rankas-
tikin, kun vaikkapa työstää kivikuvia
ja havaintoja tietokoneen aina vain
uusiutuvilla ohjelmilla. Mikään muu
asia ei ole vaikuttanut elämääni näin
monipuolisesti ja voimakkaasti.

Kysymys onkin sitten se, että onko
vaikutus ollut terveyttä edistävä vai ra-
pauttava. Liiallinen innostuminen jo-
honkin voi tunnetusti olla haitaksi.
Psykologit kysyisivät varmaan: onko

kiviharrastus estänyt tai haitannut nor-
maalia elämää. Tähän on vaikea vasta-
ta, sillä elämä on muotoutunut vuosi-
kymmenten varrella niin tiukasti kivi-
en ympärille. Jopa niin, että tällaisen
elämän kokee normaaliksi, mitä sana
normaali sitten tarkoittaakaan.

Näiden ajatusten jälkeen katsoin il-
takävelyllä terveyskivien kaupan valoi-
saa ikkunaa jotenkin lempeämmin.
Ymmärsin, että kyllä kivillä on ollut
minuunkin terveysvaikutuksia. Mutta
minuun kivet eivät vaikuta jollain
esoteerisilla säteilyillä, vaan ihan suo-
raan. Niistä on tullut elämän ympäris-
tön tärkeitä muovaajia kuten muilla-
kin kiviharrastajilla.

Terveyskiviä – mutta ei ihan lääkkeeksi sopivia. Kuva: Kari A. Kinnunen

K O L U M N I

Kari A. Kinnunen
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Kivireissulla
Kaukasiassa

Liisa Hertell

Georgia rajoittuu lännessä
Mustaanmereen, pohjoi-
sessa Venäjään ja etelässä
Turkkiin, Armeniaan sekä
Azerbaidzaniin. Karttaan
on merkitty tärkeimpiä
käyntikohteitamme.
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ampereen Kivikerhon viimevuotinen ulkomaanmatka suuntautui
Georgiaan. Kymmenen päivää kestäneellä matkalla 20.–29.5. tu-
tustuimme maahan monelta eri kolkalta Suur-Kaukasusta myö-
ten. Mustanmeren rannikkoseutu maan länsipuolella jäi ohjelmam-
me ulkopuolelle. Mukana oli 15 matkalaista. Lensimme Ukrai-
nan lentoyhtiön koneilla Helsingistä Kiovaan ja sieltä Tbilisiin.

Lennot sujuivat hyvin ja Kiovakin, sen verran mitä koneenvaihtoa odotellessam-
me ehdimme nähdä, vaikutti turvalliselta ja reittivalintamme oikealta.

T

Suur-Kaukasuksella, vain 15 kilometriä
Venäjän rajasta, sijaitsee 4000-asukkaan
pikkukaupunki Kazbegi – nykyiseltä nimel-
tään Stepantsminda, mutta Kazbegina se
tunnetaan paremmin. Kazbegi-nimen kau-
punki sai aikanaan siellä vaikuttaneen, tun-
netun kirjailijan Aleksader Kazbegin
(1848–1893) mukaan.

Oikealla näkyvä tarunhohtoinen ja pilviin
verhoutunut Kazbek-vuori (5047 m) on
sammunut tulivuori ja se kuuluu Georgian
korkeimpiin. Kirjailija Aleksander Kazbeg
halusi tulla haudatuksi kaupungin museon
viereen niin, että hän saattoi nähdä vuo-
ren. Antiikin kreikkalaisen mytologian mu-
kaan Prometheuksen sanotaan olleen nimen-
omaan tähän vuoreen kahlittuna rangais-
tuksena kapinasta jumalia vastaan.

Maiseman keskellä, noin 2200-metrisen
vuoren huipulla kohoava kirkko on Pyhän
Kolminaisuuden kirkko (Tsminda Sameba).
Sitä pidetään Kazbegin ja ehkä koko
Georgian symbolina. Kirkolle pääsee kipua-
maan kävellen muutamassa tunnissa, toki
se kuntoilua vaatii, koska rinne on jyrkkä.
Alastulo vie vain tunnin.

Tutustuimme Kazbegiin matkamme viimei-
sinä päivinä.

Kuva: Petri Tuovinen
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G eorgia itsenäistyi ensim-
mäisen kerran vuonna
1918, kun maa julistau-
tui demokraattiseksi ta-
savallaksi 26.5. Itsenäi-

syys jäi lyhytaikaiseksi. Neuvosto-Ve-
näjä miehitti maan vuonna 1921 ja
joulukuussa 1922 Georgia liitettiin
vastaperustettuun Neuvostoliittoon.
Sittemmin Neuvostoliiton hajottua
1991 Georgia antoi 9. huhtikuuta uu-
den itsenäisyysjulistuksen.

Arkeologisten löytöjen mukaan Ge-
orgian alueella on ollut pysyvää asu-
tusta jo neoliittisella kivikaudella, noin
5000 eaa. Ja jäänteitä jopa 1,7 miljoo-
naa vuotta sitten eläneestä alkuihmis-
lajistakin on löydetty. On myös kaivet-
tu esiin 200 000 vuotta vanhoja homo
sapiens -nykyihmisen luita.

Georgiassa on liki viisi miljoonaa
asukasta. Väestöstä 83 prosenttia kuu-
luu Georgian ortodoksiseen kirkkoon.
Vajaa 10 prosenttia on islaminuskoi-
sia ja neljä prosenttia kuuluu Armeni-
an apostoliseen kirkkoon, joka on maa-
ilman vanhin kirkko. Katoliseen kirk-
koon kuuluvia Georgian väestöstä on
alle prosentti.

Georgiasta tuli Armenian jälkeen
toinen kristitty valtio maailmassa, kun
kristinusko oli vuoteen 324 jaa men-
nessä saanut pysyvän jalansian Georgi-
assa (silloisessa Iberiassa). Maan kieli
(sikäläisittäin kartuli) kuuluu eteläkau-
kasialaisiin kieliin ja aakkoset kehitet-
tiin 400-luvulla, pian kristinuskoon
kääntymisen jälkeen. Koukeroista ara-
bialaistyylistä kirjoitusta emme tieten-
kään ymmärtäneet. Georgiassa hyvin
harva osasi edes auttavasti englantia,
saksaa ei senkään vertaa. Venäjää kyllä
melko hyvin siellä osattiin, mutta tätä
neuvostoajan sortokausien kieltä ei
välttämättä haluttu puhua.  Georgiaan
ei tarvittu viisumia. Maan rahayksik-
kö on lari (GEL), jota ei saanut Suo-
mesta, sitä voi vaihtaa ainoastaan Geor-
giassa.

Maan pääkaupunki on Tbilisi. Kau-
punki perustettiin jo 300-luvun puo-
livälissä. Vuoteen 1936 asti siitä käy-
tettiin persialaista nimeä Tiflis. Saavut-
tuamme kaupunkiin, majoituimme
keskushotelliin (Hotel Tbilisi Central),
joka sijaitsee valtaisan päärautatiease-
man kuudennessa kerroksessa. Hotel-
lihuoneessani oli pieni parveke, jonne
heti piti mennä kuikuilemaan ratapi-
hanäkymää. Yksinäisen oloisia ratakis-
koja siellä paljon näkyi, mutta ei yhtä-
kään junaa missään, tosin eipä ollut
asemalaiturilla ristin sieluakaan junia

odottelemassa. Sen sijaan asemaraken-
nuksen editse kulkevalla kadulla rulla-
si kumipyöräliikenne yhtenään. Marš-
rutkat – ns. yhteistaksit tai oikeastaan
reittitaksit, joita tuttavallisesti Marsuik-
si kutsutaan, toivat ja veivät muassaan
matkustajia. Tbilisin Marsut olivat kel-
taisia pikkubusseja, niihin mahtui 15–
20 matkustajaa.

Kaupungissa on myös syvällä maan
alla kulkeva metro. Sillä on kaksi lin-
jaa, joiden risteysasemana toimii pää-
rautatieasema. Metrolla vähän ajeltiin-
kin, mutta Marsuja emme ehtineet
kokeilla. Meille oli varattu oma Mer-
su-pikkubussi kuljettajineen koko mat-
kan ajaksi.

Päärautatieaseman katutasossa oli
mm. kultapörssi, johon tutustuimme.
Meikäläisittäin sitä voisi verrata kello-
ja kulta-alan ammattimessuihin, pait-
si että myyntipöydät Tbilisin kulta-
pörssissä olivat pieniä, metrin tai pa-
rin pituisia ja ne olivat kiinni toisis-
saan. Esittelypöytiä myyjineen oli mo-
nen monta käytävällistä. Rautatiease-
man lähellä, maan alla oli ns. kulta-
seppien käytävä, jossa oli paljon pie-
niä ja vaatimattomia kultaseppien työ-
huoneita pimeän käytävän molemmin
puolin. Monet niistä olivat tyhjiä,
mutta joissakin työskenneltiin. Kau-
pungissa oli myös hopeapörssi, saman-
tyylinen kuin kultapörssi.

Poikkipienastaan alaspäin roikkuva viini-
köynnösristi eli Pyhän Ninon risti on edel-
leen keskeinen Georgian ortodoksisen kirkon
tunnus. Pyhä Nino (Nina) saapui vuonna
319 Georgiaan (silloiseen Iberiaan) levit-
tämään kristinuskoa. Georgiasta tuli Arme-
nian jälkeen maailman toiseksi vanhin maa,
joka otti kristinuskon valtionuskonnokseen
vuonna 324. Kuva: Liisa Hertell

Koska kiviretkemme Georgiassa oli kiertomatka, majoituimme useissa eri paikoissa. Ensim-
mäinen tutustumiskohde oli pääkaupunki Tbilisi. Majapaikkamme siellä oli keskus-
rautatieaseman kuudennen kerroksen hotelli. Retkeläisiämme rakennuksen edustalla. Kuva:
Liisa Hertell
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Tbilisissä tutustuimme mm. työpajaan, jossa korusepät työskentelivät vieri vieressä kultasepänpöytiensä ääressä. He olivat itsellisiä puurta-
jia ja valmistivat omilla työkaluillaan koruja myyntiin sekä tilaustöitä asiakkailleen. Kuvat: Liisa Hertell

Tbilisin kulta- ja hopeapörssien korumarkkinoilla ei voinut olla panematta merkille, kuinka
suuressa suosiossa siellä olivat emalikorut. Niitä oli myynnissä lähes jokaisella myyjällä, eikä
vain muutamia, vaan todella runsaasti. Ja kaikki ne olivat yksittäisiä uniikkitöitä, koska
käsityöläiset valmistavat emalia siellä edelleen perinteisin menetelmin.

Vaikuttaa siltä, että Georgia onkin vahvasti jatkanut soluemalin käyttöä, kun taas monissa
maissa, kuten mm. Suomessa, on kehitetty moderneja emalointimenetelmiä ja mahdollisuuk-
sia emalikorujen sarjatuotantoon. Perinteisessä soluemalitekniikassa tehdään soluja metalli-
langasta. Langat toimivat solun seinänä. Sitten solut täytetään läpinäkymättömillä emaleil-
la ja lopuksi työ poltettaan ja hiotaan. Kuvat: Liisa Hertell

Hatšapuri on Georgian kansallisruoka. Se on rasvainen ja kuuma
herkkupiiras. Niitä on useita eri laatuja. Minä söin matkan aikana
kahdenlaisia hatšapureja. Toinen oli nimeltään imeruli, se on pitsan
kokoinen leipä, johon juusto on leivottu sisään. Kuvassa oleva hatša-
puri on adzara. Sitä pidetään Georgiassa kaikkein perinteisimpänä
hatšapurina. Adzara on veneen muotoinen leipä ja siinä on juuston
lisäksi puoliraaka kananmuna keskellä uimassa voisulassa. Kuva:
Liisa Hertell
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Vierailimme Tbilisin teknillisessä
yliopistossa (GTU), jossa geologian
laitoksen johtaja Nodar Poporadze otti
meidät vastaan. Geologian laitos, ku-
ten myös kaivosteknologian osasto
kuuluvat GTU:n kaivostoiminnan ja
geologian tiedekuntaan. Tutustuimme
siellä geologian laitoksen museoihin.
Mielenkiintoisin niistä ehkä oli ns.
dinomuseo, johon oli rekonstruoitu
pienehköjä, jura- ja liitukaudella elä-
neitä otuksia. Huomio kiinnittyi myös
noin puolimetriseen Protophasma-su-
vun nelisiipiseen hyönteisrekonstruk-
tioon, joka havahdutti miettimään:
mitäpä jos tuollaisia olisi vieläkin.

Maan alla, teknillisen yliopiston
uumenissa oli ns. opetuskaivos, jossa
kaivosteknologian osaston opiskelijat
tutustuvat kaivannaisteollisuuteen.
Sinne ryhmämmekin vietiin opastetul-
le kierrokselle. Ei siellä mitään oikeata
kaivostoimintaa ole koskaan harjoitet-
tu, paikka toimii pelkästään malli- tai
koekaivoksena. Tosin museokaivoksel-
ta se vanhanaikaisine vempaimineen
enemmän vaikutti.

Tbilisissä on Georgian teknillinen yliopisto, jossa opetetaan geologiaa ja kaivosteollisuutta.
Tutustuimme siellä geologian laitoksen kivimuseoihin heti Georgian matkamme ensimmäi-
senä päivänä. Kuva: Liisa Hertell

Yksi GTU:n museoista vei katsojan dinoaikaan hyvin rekonstruoitujen mallien kautta. Kuva: Liisa Hertell
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Georgian teknillisen yliopiston museossa Tbilisissä oli myös rekonstruktio sukupuuttoon kuolleesta Protophasma dumasii -hyönteisla-
jista, joka on elänyt myöhäisellä kivihiilikaudella. Kuva: Liisa Hertell

Rekonstruktio satoja miljoonia vuosia sitten eläneestä varsieväkalasta, latimeriasta. Laji ei kuollutkaan sukupuuttoon samoihin
aikoihin dinosaurusten kanssa, vaan elää nykyäänkin. Latimeriaa sanotaankin eläväksi fossiiliksi. Se kasvaa aikuisen ihmisen mit-
taiseksi ja elää jopa 60-vuotiaaksi. Kuva: Petri Tuovinen

Dinomuseossa oli myös aitoja fossiilisia luita. Kuva: Liisa Hertell Geologisen laitoksen kivimuseon vitriinejä. Kuva: Liisa Hertell

Maan alle, Georgian teknillisen yliopistorakennuksen uumeniin on louhittu geologian laitokseen kuuluvan kaivosteknologian osaston ns.
mallikaivos, jossa opiskelijoita kerrottiin perehdytettävän kaivostoimintaan ja -laitteisiin. Mallikaivoksen laitevalikoima tosin oli parem-
minkin museaalista, verrattuna nykyaikaiseen kaivannaisteolisuuteen. Kuvat: Petri Tuovinen
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nsimmäisenä kiviretkipäivä-
nä lähdimme Tbilisistä Rus-
taviin ja vähän sen ohikin,
noin kymmenen kilometrin

päähän Azerbaidzanin rajasta. Siellä
kohtasimme suuren lammaslauman,
jota azerbaid•anilaiset hevosineen pai-
mensivat. Lammaslauma vaelsi lähellä
kivipaikkaamme, joten olikin muka-
vaa, kun pääsimme sinne lauman kes-
kelle kävelemään ja valokuvaamaan.
Tunnelma oli mieleenpainuva, lauma
eteni määrätietoisesti ja melko hyvää
vauhtia määkien mennessään.

Lammaslauman jäljiltä löytyi läpi-
näkyvää kipsiä ja vähän kauempaa
mm. kauniita pieniä kalsedoneja, pu-
naisia ja vihreitä. Kari A. Kinnunen
niitä kesällä tutkikin. Hänen artikke-
linsa Georgian kivistämme on tämän
jutun ohessa.

Tbilisissä on uusi tyylikäs köysira-
ta, jonka lasiseinäisistä vaunuista on
upeat näkymät alas kaupunkiin. Köy-
siradan päätepiste on Sololakin harjan-
teejla, jossa 300-luvulla perustetun Na-
riqalan linnoituksen rauniot edelleen
nököttävät. Upea köysirataelämys tot-
ta kai piti kokea.

Tutustuimme myös – mutta vain
ulkopuolelta – Tbilisin kuuluisiin rik-
ki- eli sulphurikylpylöihin, jotka sijait-
sevat Abanotubanin alueella. Kylpylät
ovat suosittuja ja avoinna aamusta yö-
myöhään. Ne sijaitsevat maan alla,
ulospäin näkyvät vain kattokupolit.

Rauhan silta muistuttaa vyötiäisen panssaria, mutta paikallisten suussa se on saanut nimen
”kuukautisside”. Sillan takana näkyvä pytinki, jonka kattorakennelmasta tulee mieleen jät-
timäinen lampaankääpärykelmä, on lakiasiain yhteispalvelutoimisto, sekin on yksi Mikheil
Saakašvilin presidenttikaudella valmistuneista vau-arkkitehtonisista rakennuksista. Kuva:
Liisa Hertell

Kiviretkeläisiämme kävelemässä Rauhan siltaa. Kuva: Liisa Hertell

Tbilisin köysiradan lasiseinäisistä vaunuista oli hyvät näkymät kaupunkiin. Kolme 2000-
luvulla valmistunutta vau-arkkitehtonista rakennusta kuvassa ovat: Tbilisin musiikkitalo
(muistuttaa jättimäisiä jäätelötötteröitä), musiikkitalon yläpuolella oleva Presidentinlinna
lasikupoleineen (kuin Washingtonin valkoinen talo pienoiskoossa) ja lasinen Rauhan silta
yli Mtkvarijoen (musiikkitalon alapuolella). Kuva: Liisa Hertell

Presidentinlinna ja Tbilisin musiikkitalo. Kuva: Liisa Hertell

E

Abanotubanin alueella sijaitsevat Tbilisin kuuluisat rikkikylpylät. Vain kylpylöiden
kattokupolit näkyvät ulospäin, varsinaiset kylpylät ovat maan alla. Kuvat: Liisa Hertell
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Rustavin tienoilla olevalle kivipaikalle saapuessamme pääsimme lammaslauman sekaan kävelemään. Kuva: Liisa Hertell

Korkeasta sorarinteestä löytyi mukavasti korukiviä. Kuva: Liisa Hertell

Löytyi mm. karneolia, kalsedonia ja jaspista. Kipsiä löytyi lampaiden puolelta. Kuvat: Kari A. Kinnunen ja Petri Tuovinen.

Kaksi kipsinäytettä.

Karneoli.

Kalsedoneja ja jaspis.

Alakuvassa kalsedoneja.
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Timo Railamo ei Rustavin alueen kivipaikalla lähtenyt kiipei-
lemään ylös rinnettä, jonne toiset riensivät tekemään hienoja
löytöjä: mm. punaista karneolia, kalsedonia eri väreissä sekä
jaspista. Timo jäi alemmaksi etsiskelemään, josko sieltä jotain
löytyisi.

Toisaalla tässä lehdessä on Kari A. Kinnusen juttu eräistä Rus-
tavin alueen ja muualta Georgian-matkan varrelta löytyneistä
mineraalinäytteistä. Timon löytö ei ole mukana Karin tutki-
muksissa, koska se jäi synnyinseuduilleen.

Timo kertoo löydöstään: ”Menin sorarinteen suuntaan kiviä
etsiskelemään. Pian katse osui rinteen alaosassa tummaan, pais-
tinpannun kokoiseen mötikkään. Ajattelin, että mikä ihme tuo
on. Menin sen lähelle ja koputin sormella, onko ketään koto-
na. Asukas itse toi päänsä esiin kuoren alta ja irvisteli minulle.
Otin konnan käsiini ja kannoin automme luokse ja näytin sitä
kuljettajallemme, Georgille. Kohta kaikki muutkin tulivat löy-
töä ihmettelemään ja kuvaamaan.”

Vähän Timoa harmittaa, kun ei voinut ottaa konnaa mukaan
koti-Suomeen. Se olisi ollut rauhallinen lemmikki, nyt kun ei
koiraakaan ole. Kun hän myöhemmin laittoi konnakuvan fa-
cebookiin, Virtasen Juha neuvoi, että ole Timppa varovainen,
jos rupeat sitä hiomaan, se pitää erilaisen vinkaisun.

Kuvat: Liisa Hertell
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K ivimatkoillamme tutustum-
me yleensä myös kohtee-
namme olevan alueen muu-
tamiin merkittäviin histori-

allisiin tai kulttuurikohteisiin. Histo-
riallisesti merkittävä käyntikohde seu-
raavana päivänä meillä oli Mtskhetan
kaupunki. Se sijaitsee vain 20 kilomet-
rin päässä Tbilisistä.

Mtskheta oli 100-luvulta alkaen
nykyisen Georgian itäosaa silloin hal-
linneen Iverian pääkaupunki 400-lu-
vulle asti, jolloin kuningas Gorgasali
siirsi pääkaupungin Tbilisiin. Mtskheta
on enää vain pikkukaupunki, mutta se
on Georgian ortodoksien tärkein us-
konnollinen keskus. Legendan mukaan
juuri täällä Pyhä Nino käännytti 300-
luvun alkupuolella Iverian kuningas-
kunnan kristinuskoon. Mtskhetan
kaupunki kuuluu Unescon maailman-
perintökohteisiin.

Tutustuimme Svetitshkovelin kated-
raaliin Mtskhetassa. Perimätiedon mu-
kaan Jeesuksen viitta on haudattu ka-
tedraalin alle. Nykyinen Svetitshkove-
lin katedraali on rakennettu 1000-lu-
vulla ja sekin kuuluu Unescon maail-
manperintökohteisiin.

Mtskhetasta jatkoimme Gorin kau-
punkiin, jossa myöhemmin Josif Sta-
linina tunnettu neuvostodiktaattori
syntyi vuonna 1878. Hänen synnyin-
mökkinsä on siirretty Stalinille raken-
netun kolossaalisen museopalatsin yh-
teyteen. Museon pihalla on hänen yk-
sityinen junavaununsa. Museo on Sta-
linia ihannoiva. Siellä on katsauksia isä
aurinkoisen elämästä, puuttumatta
mitenkään Stalinin terroriin.

Gorista jatkoimme matkaa Kutai-
siin, jonka alueella on ollut asutusta

Svetitshkovelin katedraali on suojamuurien ympäröimä. Katedraali oli vuosisatojen ajan
Georgian suurin rakennus. Kuva: Liisa Hertell

Katedraalin muurien ulkopuolella turisteille oli myynnissä mm. käsitöitä ja georgialaisia
herkkuja. Näihin kuuluvat ehdottomasti tšuršelat. Ne näyttävät käsintehdyiltä kynttilöiltä,
mutta ovatkin mainioita herkkuja. Tšuršelat ovat viinirypäleistä keitetystä mehusta tehtyjä
tankoja, joissa lankaan pujotettuja pähkinöitä tai manteleita on kastettu useita kertoja
kuumaan suurustettuun mehuun, niin että jäähtyessään mehu on jähmettynyt langan ym-
pärille. Niissä voi olla myös rusinoita tai kuivattuja hedelmiä. Kuva: Liisa Hertell

Petri Tuovinen on rautatieharrastaja, ja hän tietysti valokuvasi Stalinin juna-
vaunun telirakennetta. Kuvat: Liisa Hertell

Stalinin museo on suuri kreikkalaistyylinen temppeli.
Kuva: Liisa Hertell
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ainakin jo 4000 vuoden ajan. Antiikin
aikana Kutaisi – silloiselta nimeltään
Aia – oli Kolkhiin pääkaupunki. Us-
kotaan, että Aia oli Jasonin (Iasonin)
ja argonauttien määränpää heidän et-
siessään kultaista taljaa. Rioni-joki, sil-
loiselta nimeltään Fasis-joki virtaa voi-
makkaana Kutaisin halki. Juuri tätä
Fasis-jokea Jason argonautteineen ta-
run mukaan purjehti Argo-laivallaan.
Kutaisin keskustassa on Jasonille omis-
tettu suihkulähde kullattuine patsai-
neen.

Kutaisissa majapaikkanamme oli
perhemajoitustyyppinen talo. Heti aa-
muvarhain seuraavana päivänä vierai-
limme Kutaisin yliopistossa, jossa itse
rehtori piti pienen tervetuliaispuheen.
Tosin olimme hieman vaivaantuneita,
kun kävi ilmi, että hänelle oli etukä-
teen informoitu meidän olevan geolo-
geja. Rehtorin vastaanotolta päästyäm-
me tutustuimme Kutaisin yliopiston
geologian opetukseen ja mineraaliko-
koelmaan.

Seuraavaksi oli vuorossa lähtö Ku-
taisista kaakkoon noin parin kymme-
nen kilometrin päässä olevalle louhok-
selle, josta oli tarkoitus etsiä mm.
kalsedonia. Tie louhoksen suuntaan
muuttui lopulta todella epämääräiseksi
ja kivikkoiseksi, että maantiekäyttöön
tarkoitettu Mersu alkoi saada pahoja
pohjakosketuksia. Tuli selväksi että täl-
lä autolla ei aivan perille päästä.

Kun pysähdyimme ja menimme au-
tosta ulos tuumailemaan, siihen riensi
heti eräs kylänmies, joka tarjoutui ha-
kemaan meille nelivetokyytejä, mutta
kun havaitsimme, että kalsedonin nä-
köistä kiveä olikin jo kohdalla, mihin
autolla jäimme, päätimmekin jäädä
kalkuttelemaan paikan päälle, lähte-
mättä kauemmas. Kun Kinnusen Kari
kesällä tutki mm. Kutaisin löytöjäm-
me, ilmeni että kivi olikin serttiä.

Myös Kutaisissa on katedraali, joka
kuuluu Unescon maailmanperintölis-
talle. Se on Bagratin katedraali ja si-
jaitsee Rioni-joen toisella puolella,
Ukimeriani-kukkulalla. Katedraali ra-
kennettiin 1000-luvun alussa, mutta
osmannit räjäyttivät sen 1600-luvun
lopulla. Katedraali kaipaakin kunnos-
tusta. Restaurointiin on jo ryhdytty.

Seuraavaksi ajoimme Borzomiin.
Kaupunki on kuuluisa kivennäisvesi-
lähteistään, joiden ympärille on syn-

Jasonin suihkulähde Kutaisin aukiolla. Kuva: Liisa Hertell

Petri Tuovinen kalkuttelee serttiä. Taustalla vilistää vuohilauma, tosin suurin osa laumasta
ehti jo painella ohi, kun kerkesin kaivaa kameran esiin. Kuva: Liisa Hertell
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tynyt myös kylpylätoimintaa. Mais-
toimme suoraan maan alta putkea pit-
kin yhtenään lorisevaa mineraalivettä.
Jo 1850-luvulla kaupunkiin rakennet-
tiin mineraalivesien pullotusta varten
tehdas. Keskustan pienissä kauppako-
juissa myytiin mm. käpyhilloa, jonka
sanottiin olevan hyvää ylähengitystiein-
fektioihin. Pieni purkki tummanvih-
reää hilloa lähtikin tuliaisina mukaan.

Matkamme jatkui Akhaltsikhen
kaupunkiin, jossa viivyimme kaksi
vuorokautta. Kaupungin nimi tarkoit-
taa valkoista linnaa. Majapaikkamme
oli juuri valmistunut Grand Palace -
hotelli. Kaupunki oli hyvä tukikohta
tuleville retkillemme mm. kivettynyt-
tä puuta kalkuttelemaan.

Kolmasosa Akhaltsikhen asukkais-
ta on armenialaisia. Heidän talonsa on
rakennettu punaisesta tuffista.

Kutaisin serttiä eli fossiilipitoista (vaaleanharmaat pisteet) hienokiteistä kvartsi-kalsedoni-
kiveä. Kuva: Kari A. Kinnunen

Rioni-joki (ei näy kuvassa) kuohuu voimakkaana heti Ukimeriani-kukkulan alapuolella.
Bagratin katedraalin ristiä taustoittaa sadesumuun verhoutut Kutaisin kaupunki. Kuva:
Liisa Hertell

Bagratin katedraali on Unescon maailman-
perintölistalla ja Kutaisin keskeisimpiä näh-
tävyyksiä. Kuva: Liisa Hertell

Akhaltsikhessa nähtävyys on linna kukkulan päällä. Kuva: Liisa HertellKatedraalin kellotorni. Kuva: Liisa Hertell
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khaltsikhesta lähdimme seu-
raavana aamuna ajelemaan
länteen, kohti kivettyneen
puun esiintymäpaikkaa,

Meskhetin maakunnassa. Matkan ede-
tessä tie muuttui paikoin vaaralliseksi
serpentiinitieksi, eikä se ollut mitään
sileää asfalttia vaan melko kuoppaista
soratietä. Yksi tienpätkä oli sen verran
arveluttavan rotkanteinen ja veden syö-
vyttämä, että nousimme ulos autosta
ja annoimme kuljettajan taituroida
auto tyhjänä siitä läpi. Loppumatka su-
juikin paremmin ja pian olimme puu-
fossiilipaikalla. Lumihuippuisia vuoria
näkyi kauempana ja olimme melko lä-
hellä Turkin rajaa.

A

Kalkuttelimme fossiilisia puunpalo-
ja kallioseinämästä, jonka vieressä ko-
hisi komea vesiputous. Puufossiilit oli-
vat ilmeisesti kuitenkin vain osaksi ki-
vettyneitä ja jotkut niistä jopa vain hiil-
tyneitä, kuten Kinnusen Kari myö-
hemmässä jutussaan tässä lehdessä to-
teaa.

Alueen koskemattomat maisemat
olivat komeat jylhine kuusineen ja kau-
kaisine vuorineen. Joenuoma kiemur-
teli syvän rotkon pohjalla. Pieni kioski
oli tien vieressä. Reittitaksi kulki siitä
silloin tällöin ja matkustajat pitivät tau-
koa kioskilla. Niinpä mekin päätim-
me jäädä kioskin terassille lounaalle.
Päivä kun oli jo puolessa ja aurinko po-
rotti täysillä.

Geologiopas kalkuttelee seinämästä kivet-
tynyttä puuta ja löytyihän sitä. Kuvt: Lii-
sa Hertell

Hiiltynyt puu, Petri Tuovisen näyte, leveys 58
mm. Pikkukuvassa näkyy hiiltyneen puun soluk-
korakennetta, kuva-alan leveys 4 mm. Kuvat
Kari A. Kinnunen

Paluumatkalla huomasimme, että huonolle
tieosuudelle olikin jo tuotu kuormallinen
soraa ja traktori oli sen levittänyt. Menim-
me hieman auttamaan. Kuva: Liisa Hertell

Petri Tuovisen löytämää kivettynyttä puuta,
jossa näyttäisi olevan akaattiontelo. Kuva-alan
leveys 12 mm. Kuva: Petri Tuovinen
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ivettyneen puun paikalta
lähdettyämme poikkesim-
me matkan varrella olevaan
keskiaikaiseen Zarzman or-

todoksiluostariin. Luostarialueella on
ollut ensimmäinen kirkko jo 600–700-
luvulla. Nykyinen suuri kirkko on val-
mistunut 1300-luvun alkupuolella. Tu-
tustuimme kirkon ikoneihin ja seinä-
maalauksiin.

Luostarilta matka jatkui Patara Pa-
majiin, jossa meillä oli vielä kivenkal-
kuttelupaikka. Kyseiselle kivipaikalle
oli kuitenkin mahdollista päästä vain
joko jalkapatikassa tai jeepillä. Valkoi-
nen jeeppi meitä jo odottikin erään ar-
menialaistalon edessä. Mutta eipä ho-
suta.

Talon isäntä kutsui meidät kotiinsa
iltapäiväteelle. Emäntä kantoi pöytään
tarjottavaa, mm. leipomiaan munkke-
ja. Niin herkullisia ja suussa sulavia
munkkeja en ole ennen maistanut.
Halusin emännältä munkkireseptin.
Sen hän paperille kirjoittikin selvällä
georgian kielellä. Muita kieliä talossa
kun ei puhuttu. Resepti on tallessa, kai
joku sen vielä suomentaa.

Varsinaiselle Patara Pamajin kivipai-
kalle meidät siis kuljetettiin jeepillä.
Alueelta oli mahdollista löytää mm.
ametistia ja kalsedonia. Aivan perille
kaivannaispaikalle jeepilläkään ei pääs-
ty, vaan osan matkaa oli patikoitava.
Mukavia kivinäytteitä sieltä löytyi. Kalsedonia vulkaniitissa Patara Paajista 42 mm. Liisa Hertellin näyte. Kuva: Kari A. Kinnunen

K

Patara Pamajin maisemaa, josta eteenpäin perille kivipaikalle pääsi vain joko jalkaisin tai maastoautolla. Kuva: Petri Tuovinen

Patara Pamajin kiven ontelon reunus on kalsedonia. Kuva-ala 4 mm. Näyte ja kuva: Petri
Tuovinen
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ardzia on Georgian tunne-
tuin luolakaupunki. Sen pe-

rusti vuonna 1156 kuningas
Georgi III. Hänen tyttärensä,

kuningatar Tamar muutti sen myö-
hemmin luolaluostariksi. Siellä asui
jopa 200 munkkia samaan aikaan.
Luolahuoneita oli alun perin 3000,
nykyään enää 600. Tuhoa ovat vuosi-
satojen kuluessa tehneet persialaiset ja
turkkilaiset sekä maanjäristys. Tutus-
tuimme luolaluostariin, tosin turisteja
siellä oli melko paljon, ja tunnelma sen
mukainen.

Vardziasta jatkoimme vuoristoista
tietä itään, Akhalkalakin kaupunkiin,
jossa lounastimme ja tutustuimme ar-
menialaiseen kirkkoon. Asukkaista 90
prosenttia on armenialaisia. Kaupun-
ki on 1700 metrinä merenpinnasta.

Vuonna 2015 tuli kuluneeksi sata
vuotta Armenian kansanmurhasta.
Tutkijoiden mukaan osmannivalta-
kunnan alueella kuoli noin 1,5 miljoo-
naa armenialaista, jotka oli väkisin hää-

Paravani-järveltä keräsimme obsidiaania. Vulkaaninen Paravani-järvi on yli 2000-metrin kor-
keudessa, syvyyttä sillä on vain vähän päälle kaksi metriä, paikoin yli kolme. Kuva:Petri Tuovinen

V

Vardzian luolakaupunki maantieltä kuvattuna. Kuva: Liisa Hertell

Lemmikki-tarrat armenialaiskirkon ovessa
kertovat, että Armenian kansanmurhaa ei
unohdeta. Kuva: Liisa Hertell

Obsidiaania löytyi Paravani-järveltä muka-
vasti. Kuva: Kari A. Kinnunen

Seitsemän veljeksen vuorijonot näyt-
täytyivät komeana. Pysähdyimme yös
katsomaan raudan keltaiseksi värjää-
mää travertiiniesiintymää Bidar-joen
tienoilla.

Päätepisteemme oli 15 kilometriä
Venäjän rajasta sijaitseva kaupunki,
Kazbegi, toiselta nimeltään Stepants-
minda. Sammunut tulivuori Kazbek
on tämän Kaukasus-alueen korkein
vuori, 5047 metriä.

Travertiinia Bidar-joen tienoilla. Kuva: LH

detty kotiseudultaan ja kuljetettu muu-
alle (tuhottavaksi). Eli kyseessä oli jär-
jestelmällisesti suunniteltu ja toteutet-
tu etninen puhdistus. Lukuisat maat
ja järjestöt ovat sen tunnustaneet, mut-
ta Turkki edelleen kiistää kansanmur-
han.

Akhalkalakista matkamme jatkui
Ninotsmindan ohi kohti vulkaanista
Paravani-järveä. Järven rantamilta ke-
räsimme mustaa obsidiaania, joka oli
aika hyvälaatuista. Sitä löytyi helposti
maan pinnalta.

Matkamme viimeinen kohde oli
Suur-Kaukasus. Jo itse matka oli hie-
no kokemus komeine vuoristomaise-
mineen. Ajoimme Georgian sotilastietä
ja pysähdyimme mm. Gudaurin tie-
noilla näköalatasanteelle valokuvaa-
maan upeita vuoristomaisemia. Puner-
tavaa tuliperäistä kiveä olevat vuoret ja
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Matkassamme Suur-Kaukasukselle
Tbilisin teknillisestä yliopistosta tuli
geologian apulaisprofessori, joka vei
Kazbegissa meidät Tergi-joen pohjalle

Kirjailija Aleksander Kazbegin hauta on museon vieressä suuren kiven alla. Hän halusi
tulla haudatuksi niin, että saattoi nähdä Kazbekivuoren. Kuva: Liisa Hertell

Kivien etsiskelypaikkamme Kazbegissa. Kello oli puoli viisi illalla ja lehmiä alkoi etsiytyä
koteihinsa lypsettäväksi. Ne “oikaisivat” Tergi-joen uoman kautta. Kuva: Liisa Hertell

Olisi lypsyn aika, mutta oma emäntä hu-
kassa. Kuva: Petri Tuovinen

Tergi-joelta ei löytynyt vuorikiteitä.
Kuva: Liisa Hertell

Joen pohjalle laskeutuminen ei ollut lehmien
leikkiä. Pientä ruuhkaa syntyi. Kuva: Petri
Tuovinen

etsimään kiviä. Sieltä jossain piti löy-
tyä vuorikiteitä, mutta kukaan ei löy-
tänyt. Itse käppäilin joen pohjalla mui-
ta paljon kauemmaksi, mutta ei sieltä-

kään mitään mukaan tarttunut. Kiipe-
sin ylös ja valokuvasin penkalta alas
laskeutuvia lehmiä.

Lähdin sitten etsiskelemään meikä-
läisiä ja autoamme. Ei löytynyt. Olin
kulkenut liian kauas ja eksyin. Löysin
Stepantsmindan (Kazbegin) museon,
jonka toinen kerros on omistettu kir-
jailija Aleksader Kazbegille. Museo on
hänen entisessä kotitalossaan ja hänet
on haudattu museon viereen.

Joen penkalla kuvaamiani lehmiä al-
koi saapua kaduille. Karjankasvattaja-
kaupungissa eläimet saavat kulkea va-
paana. Lehmät etsiytyivät koteihinsa
lypsettäväksi. Yksi pysähtyi eteeni epä-
luuloisesti mulkoillen, että ei kai tuo
ole minun emäntäni.

Kivien löytäminen Suur-Kaukasuk-
selta ei ollutkaan se matkan tärkein jut-
tu. Hienointa olivat elämykset. 

Suur-Kaukasuksen vuoristoa Gudaurin näköalatasanteelta nähtynä. Kuva: Liisa Hertell
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A nna-Maija Rae, Martti
Mäkelä, Liisa Hertell ja
Petri Tuovinen keräsivät
Georgian matkalla hyvän
valikoiman kivierikoi-

suuksia. Kaukasuksen korukivet olivat
minulle uusia tuttavuuksia, kun pääsin
heidän löytöjään kesällä tunnistamaan.

Näytteistä tuli ensin mieleen Intian
Deccanin laakiobasalttien onteloiden
harvinaiset mineraalit. Niin paljon
Georgian näytteissä oli vulkaanisille
kiville tyypillisiä rakojen ja onteloiden
upeita mineraalimuodostumia. Mutta
Intian näytteistä georgialaiset eroavat
siinä, että isäntäkivi on enimmäkseen
andesiittia eikä basalttia.

Kaukasian vuoristot syntyivät ver-
rattain myöhään, vasta tertiäärikaudel-
la, siis muutama kymmenen miljoonaa
vuotta sitten. Suomen kallioperähän on
pari miljardia vuotta vanhaa, enim-
mäkseen sata kertaa vanhempaa. Meillä
ikivanhat andesiitit ovat metamorfoi-
tuneet amfiboliiteiksi ja niihin aikoi-
naan mahdollisesti kiteytyneet kalsedo-
nit ja akaatit ovat muuttuneet korkeas-
sa paineessa ja lämpötilassa tavalliseksi
kvartsiksi.

Kaukasian alue on esimerkki man-
nerten törmäysten alkuvaiheesta. Ara-
bian laatta työntyy Georgiassa Euroop-
paa vasten. Himalajan alue on saman-
kaltaisen geologisen tapahtumasarjan
tulosta, mutta pidemmälle edennyttä.
Tulivuoritoimintaa liittyy usein tällai-
siin mannerten kokoisiin maankuoren
liikuntoihin, sillä syvemmällä ne sulat-
tavat kiviainesta, jolloin magmaa syn-
tyy purkautuen lopulta laavana maan-
pinnalle.

Tuliperäiseen toimintaan, ja samal-
la kuumentuneisiin metallipitoisiin
kallioperän vesiin, liittyvät myös mo-
net Georgian malmit. Perusmetallien
lisäksi tavataan merkittäviä määriä kul-

taa, thoriumia, yttriumia, kobolttia,
kadmiumia ja vismuttia.

Kivettynyttä puuta
ja muita fossiileja
Kaukasian vuoristojen andesiittisten ja
dasiittisten tulivuorien syöksemä tuh-

ka peitti alleen paljon kasvullisuutta.
Ilmasto oli Kaukasuksella tuolloin läm-
mintä ja kosteaa. Siellä menestyivät
palmut, kumipuut, eukalyptukset,
magnoliat, kameliapensaat ja kamferi-
puut. Jopa kokonaisia puunrunkoja
säilyi tuhkakerrosten hautaamana ai-

Georgian koru-
ja keräilykiviä

Kari A. Kinnunen

Georgian (rajat vaalealla paksulla viivalla) geologinen kartta osoittaa, miten paljon alueel-
la on tulivuoria. Värit kertovat kivilajijaksojen iän: violetti ja kellertävä ovat jurakaudel-
ta, vihreä liitukaudelta ja oranssi jakso Venäjän puolella on seudun nuorinta, eoseenikau-
delta. Kuva: OneGeology ja Google Earth sovelluksilla toteutettu karttayhdistelmä.

Obsidiaania Paravani-järveltä. Georgian obsidiaani kelpasi jopa Fabergén kivisepille. Näyte
Liisa Hertell. Näytteen pituus 47 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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van kuten Pompejissa. Puufossiilit ovat
yleensä vain osaksi kivettyneitä tai vain
hiiltyneitä. Puusolukkojen rakenteet
niissä kuitenkin ovat säilyneet erin-
omaisesti.

Georgian kivinäytteistä löytyi muu-
tenkin runsaasti fossiileja. Muutamat
kalsedonimaiset kivet esimerkiksi Ku-
taisissa, ovat todellisuudessa sertti-ni-
mistä kivilajia, joka on käytännössä
samaa kuin piikivi. Se koostuu mikro-
rakeisesta kalsedonista, joka on syrjäyt-
tänyt kalkkikiveä. Serttiin on samalla
jäänyt kätköksiin runsaasti kalkkikiven
sisältämiä muinaismeren mikrofossii-
leja. Nyt ne erottuvat vaaleana pistei-
nä muuten harmaassa Kutaisin sertti-
kivessä. Georgian piikivimäinen sertti
esiintyy samanikäisissä kivilajijaksois-
sa kuin Tanskan kuuluisat liitukalliot,
joissa jo kivikaudella oli piikivikaivok-
sia.

Tuliperäiset korukivet
Tulivuoritoimintaan liittyvät Georgi-
an korukivetkin. Nopeasti lasiksi jääh-
tynyt laava, obsidiaani, on yhä miljoo-
nien vuosien jälkeen lasimaista.

Georgian akaatit ja kalsedonit ovat
nekin kiertoteitse tulivuorien synnyt-
tämiä. Tuhkakerroksista liukeni veteen
piiainesta, joka saostui syvemmällä
kuuman ja huokoisen tuliperäisen kal-
lioperän onteloihin mikrokuituiseksi
kvartsiksi.

Sinertävän harmaa kalsedoni on
yleisintä. Usein se esiintyy Georgian
näytteissä säännöllisinä palloina. Vyö-
hykkeisesti saostunut akaatti on har-
vinaisempaa, mutta lähes joka näyttees-
sä sitä näkee ainakin mikroskoopilla.
Rautapitoisemmasta vedestä kiteytyi
punaista kalsedonia, karneolia.

Vanukiveä
Kalsedonin tapaan Georgian vulkaani-
siin kiviin kiteytyi kuumista vesiä mo-
nia vulkaanisille kiville tyypillisiä mi-
neraaleja kuten vanumaista valkoista
zeoliittia, vihreitä kiille- ja kloriittiryh-
män mineraaleja ja savimineraaleja sekä
kipsiä läpinäkyvinä kiteinä.

Näiden mineraalien tieteellinen tun-
nistaminen vaatisi kalliita laboratorio-
määrityksiä, eikä tähän ulkomaisista jo
tunnetuista esiintymistä kerättyjen
näytteiden osalta ollut perusteita. Mut-
ta jo yksinkertaisemmilla menetelmil-

lä sai riittävän luotettavia määrityksiä.
Optisesti tarkasteltuna vanumainen

zeoliitti on mesoliitti-mineraalia. Vih-
reät hyvin hienorakeiset, etäisesti ma-
lakiittia muistuttavat mineraalit, puo-
lestaan ovat ilmeisimmin smektiittejä,
klinoklooria ja celadoniittia.

Vanukiveä eli mesoliittia kalsedonin reunustamassa ontelossa Patara Pamajin vulkaanisessa
kivessä. Näyte Anna-Maija Rae. Kuvaleveys 7 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Rustavin kalsedonikiviä ja jaspis. Näytteet Anna-Maija Rae. Kivien läpimitta 25–29 mm.
Kuva: Kari A. Kinnunen.

Fabergén kivimateriaalit
olivat osin Georgiasta

Kaukasusvuoristojen korukivet Ge-
orgiassa ja Armeniassa olivat tsaarin-
ajan Venäjällä tärkeä kivimateriaalien
lähde Uralin, Altain ja Siperian ohella.
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Obsidiaania ja laavojen rakoihin sa-
ostunutta jaspista käytettiin Fabergén
kultasepänliikkeen korukiviveistoksiin.
Fabergén ihmishahmojen tummat
päällystakit oli työstetty mustasta ob-
sidiaanista, jonka mikroskooppiset ki-
desulkeumat loivat hiottuun pintaan
eläimen turkkia muistuttavaa hohtoa.

Venäjän vallan aikaan Fabergén kul-
tasepäntehdas Pietarissa suomalaisine
mestareineen hyödynsi kirjallisuustie-
tojen mukaan myös muita Kaukasian
vuoristojen korukiviä. Obsidiaanin ja
jaspiksen ohella karneoli, kalsiitti, gra-
naatti, ametisti ja kvartsiitti päätyivät
sen ajan taidokkaimpiin kiviveistok-
siin.  

Kirjallisuutta

Okrostsvaridze, Gagnidze ja Boichen-
ko (2016) Geological framework and
mineral occurrences in the Georgia seg-
ment Eastern Greater Caucasus. Epi-
sodes 39, 500–508.

Philip, Cisternas, Gvishiani ja Gorsh-
kuv (1989) The Caucasus: an actual
example of the initial stages of conti-
nental collision. Tectonophysics 161,
1–21.

Polarisaatiomikroskoopilla kuvattu ohutleike Kutaisin serttikiveä. Tumma hahmo on me-
ressä eläneen, alun perin kalkkikuorisen, eliön uloke. Värikkäät rakeet ovat kalsedonia ja
harmaat alueet kvartsia. Kuva-alan leveys 0,3 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Kalsedonia (harmaat juonet)
voimakkaasti muuttuneessa
ja rikkoutuneessa Patara
Pamajin andesiittisessa,
vulkaanisessa kivessä.
Näyte Anna-Maija Rae.
Näyteleveys 37 mm.
Kuva: Kari A. Kinnunen.

Kutaisin serttiä eli fossiilipitoista (vaaleanharmaat pisteet) hienokiteistä kvartsi-kalsedonikiveä. Näyte Liisa Hertell. Näyteleveys 46 mm.
Kuva: Kari A. Kinnunen.



31MINERALIA    4 / 2016

Lukijapostia
Mineraliassa nro 2/2016 oli si-
vulla 10 Ilkka Laitakarin otta-

ma kuva Oleg Knorringista, jossa hä-
nellä on tsaarinajan sotilaan baskeri
päässä. Kuva on otettu kotipihallani
Eräjärvellä (Orivedellä) ja tuo baskeri
on isoisäni Eenokin (1870–1952) so-
tilaslakki. Muistan kun kuvat otettiin
eräällä Knorringin Viitaniemen eks-
kursiolla.

Olegin setä oli upseeri ja kouluttaja
1800-luvun lopulla Hämeenlinnan
varuskunnassa, jossa isoisäni suoritti
asepalveluksen. Ajoittain sotilaskoulu-
tusta annettiin Hämeenlinnasta käsin
myös Orivedellä. Vaarini oli jotenkin
myös armeijan touhuissa mukana ja
häneltä jäi muistoksi tuo tsaarinajan
lakki. Kotopaikalla näytin hattua
Olegille, joka tietysti sovitteli sitä pää-

Kiinnostavaa taustatietoa Oleg von Knorringin kuvasta
hänsä. Jossain kuvassa hänellä oli kä-
dessään myös isäni viulu. Oleghan tie-
nasi opiskelurahansa viulunsoitolla.

Knorring oli käynyt kiviretkellä Vii-
taniemen louhoksella jo 1940-luvun
lopulla muiden opiskelijoiden ja prof.

West Coast Minerals

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA LAITTEISTO:
Pinta-läpivalaisu polarisaatiomikroskooppi (2,5 mm–0,2 mm)
Mikrokovuustesteri (Zeiss Jena Hanneman Apo D32)
Geigermittari, SW & LW UV-lamppu
Stereomikroskooppi POL-suotimilla (15 x–80 x)
Tarkkuusvaaka (ominaispainojen mittaus)
Refraktometri sekä digitaalinen reflektometri
Timantti- ja moissaniittitesterit
Petrologinen polarisaatiomikroskooppi (2,5 mm–0,2 mm)
EOS 6D sekä EOS 650D järjestelmäkamerat
OPL spektroskooppi
Raman-mikroskooppi valmistumassa

Tarjoan asiakkaille seuraavia palveluita edullisesti:
mineraalien ja jalokivien tunnistusapu
näytteiden valokuvausta aina 0,2 mm kuva-aloihin asti
pintahieiden ja epoksinappien valmistus
laboratorioanalyyseja varten
Raman-analyysit mineraalien tunnistukseen

YHTEYSTIEDOT: Joel Dyer  Tuorila, Merikarvia  joeldyer@hotmail.com  040 8406 796

Mineraali- ym kuviani:
https://www.flickr.com/photos/finnchaga/

Borgströmin kanssa. Kun löysin viita-
niemiitin, lähetin tiedot siitä ja XRD-
pulverikuvan Olegille. Paluupostissa
sain pienen viitaniemiittipalan. Hän
löysi sen omista näytteistään! Tarkka
mies.

Seppo I. Lahti

Oleg von Knorrin-
gin päässä komeile-
va tsaarinaikainen
baskeri on Seppo
I. Lahden isoisän
sotilaslakki. Kuva:
Ilkka Laitakari,
Geokuvat
GTK
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World Gem Foundation WGF
on julkaissut gemmologian kä-

sikirjan digitaalisessa muodossa. Kol-
messa vuodessa kirjaa on myyty 47
maahan ja monet gemmologiset seu-
rat ovat ottaneet sen myyntilistoilleen.
Mikä on tehnyt tästä jo kolmanteen
painokseen yltäneestä kirjasta kansain-
välisen myyntimenestyksen?

Kirjan kirjoittaja Geoff Dominy
opiskeli Englannin gemmologisessa
seurassa (nykyinen Gem-A) gemmo-
logiksi ja sai FGA tittelinsä vuonna
1987 huippuarvosanoin. Yleensä gem-
mologit perustavat oman yrityksen, ja
alkavat tehdä jalokivien arviointeja.

Mutta Dominy koki gemmologian
opettamisen alakseen. Perussa hänellä
oli tarkoitus alkaa järjestää ammatilli-
sia gemmokursseja, lähinnä sikäläisille
maahanmuuttajille. Sitä varten hän al-
koi koota oppiaineistoa, koska uudem-
mat kirjat puuttuivat ja vanhemmat
kirjat puolestaan olivat kurssilaisille
aivan liian kalliita.

Perun kurssia ei kuitenkaan saatu
järjestymään, ja Dominy alkoi miettiä
mitä hän tekisi kokoamalleen laajalle
opetusaineistolle. Sitä oli kertynyt kir-
jan käsikirjoituksen verran, joten hän
lähetti käsikirjoituksen kaupallisille
kustantamoille suurin toivein. Ne kui-
tenkin hylkäsivät sen liian laajana. Eu-
rooppalainen tunnettu gemmoseura
olisi halunnut käyttää aineistoa oman
kurssinsa pohja-aineistona mutta sii-
hen kirjoittaja ei suostunut.

Lopulta Dominy ja hänen kollegan-
sa perustivat uuden, kansainvälistä
opetusta järjestävän yrityksen, World
Gem Foundationin. Kirja julkaistiin
WGF:n opetuskurssien pohja-aineis-
toksi. Näinhän oli Englannin gemmo-
loginen seura jo aikaisemmin menetel-

lyt. Peter Readin Gemmology-kirja oli
painettu perus- ja diplomikurssien
tausta-aineistoksi luentomonisteiden
tietoja täydentämään.

Laajuudeltaan Dominyn kirja vas-
taa alan auktoriteettiteoksia, kuten Lid-
dicoatin opusta Handbook of Gem
Identification ja Websterin kirjaa
Gems. Sitäkin Dominy on ollut mu-
kana uudistamassa. Gems-kirjasta on
viimeisin kuudes painos vuodelta
2006.

Dominyn kirjan käsittelyn syvyys on
enimmäkseen samalla tasolla kuin näis-
sä kirjoissa. Synteettisten, jäljitelmäki-
vien ja yhdistelmäkivien osalta teksti
ja kuvat ovat Dominyllä tarkemmat ja
jopa ylittävät gemmologikurssien ope-
tusmonisteissa selostettujen kivien tun-
tomerkkikuvaukset.

Kirjan kuva-aineisto on mielestäni
parempi kuin yhdessäkään edellä mai-
nituista korukivikirjoista. Näin on sekä

näytekuvien, hiottujen kivien kuvien
ja sulkeumakuvien osalta. Kuvaajat
ovat alan huippuja kuten Tino Ham-
mid ja Jeff Scovil. Mutta myös kuvien
valinta on tehty ihailtavan ammatti-
maisesti. Upeat kuvat eivät jää kuvi-
tuskuviksi, vaan ne antavat tekstiin li-
sää sanomaa.

Dominy, Geoffrey M. 2015.
Handbook of Gemmology. Kolmas painos.
Amazonas Gem Publications, 1055 sivua.
Vain e-kirjana. Hinta 39,95 US dollaria
www.handbookofgemmology.com

Käsikirja jalokivien
tunnistamiseen

Kari A. Kinnunen

Jeff Scovilin loistokkaita jalokivikuvia on kirjassa kymmeniä.
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Reilu vuosi sitten, parikin ih-
mistä suositteli, että tutustuisin

esim. Gems & Gemology lehteen,
vaikken ole juuri gemmologiaan tai
jalokiviin kajonnut 1980-luvun jäl-
keen. Minut saatiinkin vakuuttuneek-
si siitä, että vaivannäkö kyllä palkittai-
siin. Olinhan nimittäin kovin kiinnos-
tunut mm. sulkeumista kiteissä sekä
mikroskooppikuvauksesta, ja näitä asi-
oita usein käsitellään jalokivialan jul-
kaisuissa.

Olen kovasti tykästynyt G&G’s
Micro-World-osioon, jossa kiteiden ja
jalokivien “sisäistä elämää”, sekä valo-
kuvausta usein selostetaan ja havain-
nollistetaan, erittäin kaunein ja kieh-

tovin kuvin. Gemmologisten julkaisu-
jen sisältöä rikastuttavat myös erilaiset
analyysit ja geologiset taustatutkimuk-
set.

Muita “gemmolehtiä” ovat mm.
Journal of Gemmology sekä Gems and
Jewellery, joita julkaisevat brittiläinen
gemmologiyhdistys Gem-A. Uutta tu-
lokasta Gemmology Today -lehteä jul-
kaisee puolestaan World Gem Foun-
dation. Mineraaliharrastajat voivat
mielestäni hyvinkin hyötyä gemmolo-
gian kirjallisuuteen ja menetelmiin tu-
tustumisesta. Loppujen lopuksi gem-
mologiahan on suurelta osin sovellet-
tua mineralogiaa, kivenkovan bisnek-
sen lisäksi. 

Myös kirjan grafiikka on uutta ja oi-
valtavaa. Kidemallien havainnollista-
minen Toblerone-suklaapatukoiden
geometrialla tekee muuten vaikeiden
kidemuotojen symmetrian ymmärtä-
misen jopa viihteelliseksi. Samoin op-
tiset spektrikuvat jalokivien tunnista-
miseksi ovat käyttökelpoisempia kuin
muissa alan kirjoissa.

Sulkeumista on erinomaiset kuvat
mutta niiden käsittelyyn olisi toivonut
syvempää näkemystä. Kirjan sul-
keumaluokittelu protogeenisiin, synge-
neettisiin ja epigeneettisiin ei riitä skoo-
pilla havaittujen näkymien tulkintaan
ja ymmärtämiseen. Tosin Koivulan ja
Guebelinin kirjatkin jättävät paljon
toivomisen varaa tässä suhteessa.

Laboratoriossa synnytettyjen kivien
esittely puolestaan on paljon parempi

kuin muissa kirjoissa. Ja tämä puoli-
han on nykypäivän gemmologille tär-
keämpää kuin luonnon jalokivien sy-
vempi käsittely.

Samoin jalokivien hionnan osuus on
erinomainen. Ja hiottujen timanttien

laatuluokittelun selostus on sekin hyvä.
Vastaavia ei muissa kirjoissa ole. Väri-
kivien luokitteluista on esitetty kaik-
kein uusimmat luokittelut ja menetel-
mät.

Puutteitakin kirjassa tietysti on. Häi-
ritsevintä on se, että meidän spektro-
liittimme on mainittu vain yhdessä lau-
seessa, ja ettei siitä ole edes kuvaa koko
kirjassa!

Suosittelen kirjaa kaikille jalokivien
kanssa toimiville. Kirjan digitaalisen
julkaisumuodon takia siitä voi odot-
taa ilmestyvän säännöllisesti uusia pai-
noksia, toisin kuin painettujen kirjo-
jen osalta. Hyvän hakutoiminnan ta-
kia siitä löytää tarvitsemansa tiedot
paljon nopeammin kuin paperikirjois-
ta. Ja jo kuvien takia tämä e-kirja kan-
nattaa hankkia. 

Handbook of Gemmology kirja säästää pal-
jon hyllytilaa. Tärkeimmät kohdat näistä-
kin kirjoista on siinä kattavasti selostettu.

Joel Dyer

katsaus gemmologisiin aikakauslehtiin
Kimallusta, analyysejä ja yleissivistystä:

Miksi kirjoittaa gemmologisista
aikakauslehdistä?

Esimerkki G&G Micro-World -sivusta.
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NÄKYMÄTÖN HENKINEN
MUURI GEMMOLOGIEN JA
GEOLOGIEN VÄLILLÄ?

Olen gemmologian opintojen myötä
ollut huomaavinani hieman eripuraa
gemmologien sekä geologien tai mine-
ralogien välillä. Miksi näin on, en ole
ihan varma. Kyllähän niin gemmolo-
gian kuin mineralogian oppiteoksissa
saatetaan luetella samoja optisia ja fyy-
sisiä ominaisuuksia mineraaleille tai
useimmille jalokiville, ja usein ja-
loesiintymisalueet ovat otollisia myös
mineraalien harrastajille.

Ehkäpä gemmologien keskittymi-
nen rahan tienaamiseen mineraaleista
ja muista materiaaleista, ja geologien
tai mineralogien työn painottuminen
“vakavaan” tutkimustyöhön ja yleissi-
vistykseen, on rakentanut muuria näi-
den kahden leirin väille. Toisaalta ins-
tituutiot kuten GIA tai GEM-A tuot-
tavat – yhdessä kansainvälisten riippu-
mattomien laboratorioiden kanssa –
tärkeää tutkimusmateriaalia, joka hyö-
dyttää taatusti muitakin kuin jalokivi-
en myyjiä ja ostajia.

MITEN MINERAALIHARRASTAJA
VOI HYÖTYÄ GEMMOLOGIAN
OPINNOISTA?

Ennen kuin siirryn vertailemaan gem-
mologian aikakauslehtiä, olisi hyvä
kysyä, mitä hyötyä sitten mineraalihar-
rastaja tai mineralogi voi saada gem-
mologian opinnoista? Kysymys on
olennainen, sillä pelkästään yhden mi-
neralogian osa-alueen oppimiseen voi
mennä koko elämä, eikä tämäkään tah-
do riittää.

Jotkut meistä ovat ehkä harrastaneet
tai olleet alalla töissä niin kauan, että
meillä on kokemuksia joistakin klassi-
sista menetelmistä, jotka nykyään ovat
pelkkä muisto vain. Näiden sijaan luo-
tamme kalliiden elektronisten laittei-
den tuottamaan “kovaan dataan”, jo-
hon tunnumme olevan nykyisin niin
ihastuksissamme. ATK-ammattilaisena
tulee huomioitua usein, miten riippu-
vaiseksi kaikki olemme tulleet tietotek-
niikasta ja tämä koskee myös analyyt-

tistä mineralogiaa. Tämä riippuvuus
tekee hi-tech tekniikasta riippuvaises-
ta yhteiskunnastamme varsin haavoit-
tuvaista.

On kuitenkin olemassa vielä “van-
hoja pieruja” (anteeksi kielenkäyttöni)
tai hiukan poikkeavia yksilöitä, joilla
on outo kiinnostus vanhoja menetel-
miä ja työkaluja kohtaan; niitä joita
yhteen aikaan mineralogitkin käyttivät,
ja joita nykyisin monet menestyvät
gemmologit yhä säännöllisesti työssään
hyödyntävät.

Näihin klassisiin työkaluihin lukeu-
tuvat refraktometri, polariskooppi,
dikroskooppi sekä stereomikroskoop-
pi, jälkimmäistä toki mineraaliharras-
tajat vielä käyttävät. Tällaiset edulliset
yksinkertaiset välineet voivat osaavissa
käsissä tehdä usein saman työn kuin
50 000–300 000 euron erikoislaitteet
mineralogisissa laboratorioissa. Ero
mineralogien tai mineraaliharrastajien
ja gemmologien välillä onkin usein se,
että ensin mainitut saattavat vähätellä
ja karsastaa näitä klassisia työkaluja,
kun taasen miljoonien liikevaihtoja
pyörittävät jalokiviasiantuntijat kun-
nioittavat yksinkertaisia välineitä, joi-
ta voi myös kenttätyössä tarpeen tul-
len hyödyntää.

Totta kai on selvää, että niin jaloki-
vien kuin mineraalien tutkimustyössä
tarvitaan erilaisia erikoislaitteita, mut-
ta olennaista kaikessa työssä on laitteen
käyttäjän kokemus ja tietotaito.

HAASTEITA GEMMOLOGISTEN
LEHTIEN VERTAILUSSA

Tässä kohden täytyy painottaa, että
tämä gemmolehtien vertailu on ama-
töörimineralogin ja gemmologian opis-
kelijan kirjoittama, mutta Mineralia-
lehteähän lukevat sekä kiviharrastajat
että alan ammattilaiset. Useat lehdistä
eivät olleet kirjoittajalle saatavissa,
gemmologisten järjestöjen jäsenyyden
puuttumisen vuoksi. Monista lehdistä
oli luettavissa vain 1-2 numeroa ja niis-
täkin osa lähinnä tuttavien tai kurssi-
opettajien kautta. Gemmologie-lehti,
jota julkaisee Saksan gemmologinen
yhdistys, vaikuttaa myös kiinnostaval-

ta, mutta tämäkin lehti on käsittääk-
seni vain yhdistysjäsenten tilattavissa.

VERTAILTAVANA
NELJÄ JULKAISUA

Monia gemmolehdistä julkaistaan sekä
painettuna että digitaalisena versiona,
lukuun ottamatta uutta Gemmology
Today -lehteä, joka on saatavilla vain
netissä digitaaliversiona, muista lehdis-
tä poikkeavin lisäominaisuuksin.

GIAn (Gemmological Institute of
America) Gems and Gemology ja GEM-
A:n (Gemmological Association of Gre-
at Britain) Journal of Gemology saat-
tavat olla parhaiten tunnettuja. Kirjoit-
taja onnistui saamaan käsiinsä myös
pari numeroa Australian Gemmolo-
gist-lehdestä (Gemmological Associa-
tion of Autralia) sekä Gem-A’s kakkos-
julkaisusta Gems and Jewellery.

GEMS  AND
GEMOLOGY (G&G)

Yhdysvalloissa toimiva GIA on voittoa
tavoittelematon tukimus- ja koulutus-
instituutio, ja heidän lehteään on jul-
kaistu 1930-luvulta lähtien. Gems and
Gemology on vapaasti netistä ladatta-
vissa, vuosikerrasta 1934 akaen. Tämä
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on mielestäni erinomainen teko ajatel-
len alan opiskelijoita, ammattilaisia,
tutkijoita sekä muita, jotka muuten
vain ovat kiinnostuneita tietämään
alasta tai sen historiasta ja kulttuurista
enemmän.

Nykyisin G&G lehden numero kä-
sittää noin sata sivua, jotka on jaettu
eri osastoihin. Suurin osa eli 60–80
prosenttia sisällöstä koostuu pääartik-
keleista, joiden pituus vaihtelee noin
puolesta tusinasta yli 20 sivuun.

Muihin osastoihin lukeutuvat Lab
Notes eli tutkimusuutiset, konferens-
si- ja järjestöuutiset, oma suosikkini
Micro-World, sekä Gem notes, jotka
mielestäni muistuttavat kyllä aika lail-
la Lab Notes osaston sisältöä. Mainok-
sia lehdestä tuntuu löytyvän vain
GIA:n omaan opetustoimintaan ja
muihin palveluihin liittyen.

tyy gemmologia-sanaan, mutta onhan
esim. USA:ssa ja Euroopassa hieman
eri merkitys sanalla “parageneesi”.
Tämä on hiukan häiritsevää ja häm-
mentävää, varsinkin opiskelijan kan-
nalta. Toki olen Kanadassa, Englannis-
sa ja Irlannissa asuneena jo tottunut
ajatukseen, että esim. automekaanikon
kanssa puhuttaessa joutuu käyttämään
takakontista sanaa milloin “boot” ja
milloin “trunk” ja etupellistä sanaa
“bonnet” tai “hood”.

Jotkut JoG-lehden pääartikkeleista
– aivan kuten G&G-lehdesssä – tun-
tuvat vähän pitkiltä ajatellen keskiver-
tolukijaa. Usein jutut on ladattu täy-
teen teknisiä analyysitietoja, taulukoi-
ta ja raskaan sarjan tiedettä, joka vaatii
lukijoilta syvällistä paneutumista eri
asioihin ja kärsivällisyyttä. Tässäkin jul-
kaisussa on noin sata sivua luettavaa.

JoG on sekin pääartikkeleiden lisäksi

lehdeltä, sen sisältämien lukuisten pik-
ku-uutisten ja hajautettujen tiedon
murusten vuoksi. Lukijaraukalta vaa-
ditaan melkoisesti keskittymistä, jotta
kaiken voisi yrittää sulattaa. Onneksi
aikaisempaan numeroon (v. 2013) ver-
rattuna on parannusta tapahtunut ja
kaoottisuus näyttää vähentyneen. Pää-
kritiikkini tämän lehden suhteen on
sen saatavuus vain julkaisevan järjes-
tön (gemmologeiksi valmistuneille)
jäsenille sekä joillekin organisaatioille.

GEM-A:lla on myös kevyempi si-
sarjulkaisu Gems and Jewellery, jonka
sisältö on helpommin lähestyttävissä.
G&J käsittää suunnilleen 40 sivua ja
jakautuu artikkeleihin, uutispaloihin,
konferenssien esittelyihin sekä GEM-
A:n tarjonnan esittelyyn. Monella ta-
paa pidän itse enemmän G&J-lehdes-
tä kuin sen raskaammasta ja sanoisiko
elitistisemmästä JoG-lehdestä.

JOURNAL  OF
GEMMOLOGY ( JOG)

Englantilaisen GEM-A:n lehteä on jul-
kaistu 1940-luvulta lähtien. Lehden
nimen sana gemmologia kirjoitetaan-
kin nyt kahdella m-kirjaimella. Pidän
hieman erikoisena, että USA:ssa ja sen
ulkopuolella on eri käytäntöjä mitä liit-

jaettu muihin osioihin kuten uutiset,
kirjeet, kirjallisuusarviot ja konferens-
si- sekä koulutustiedot. Koin vähän
yksitoikkoiseksi monisivuisen listan
GEM-A:n omasta tarjonnasta ja järjes-
töasioista. Mainoksia tässä lehdessä on
kymmenisen sivun verran, mukaan
lukien GEM-A:n omat.

Journal of Gemmology tuntuu kai-
ken kaikkiaan hiukan rauhattomalta

A U S T R A L I A N
G E M M O LO G I S T

Oli mielenkiintoista päästä lukemaan
paria viime vuosien numeroa Australi-
an Gemmologist -lehdestä, jotka oli-
vat vapaasti ladattavissa. Tämä AAG:n
eli Australian gemmologiyhdistyksen
julkaisema lehti on maksullinen, mut-

GEM-A:lla on myös kevyempi sisarjulkai-
su: Gems and Jewellery.
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ta tilaaminen on avoin kaikille. Ylei-
seen tyyliin neljästi vuodessa ilmesty-
vää lehteä on julkaistu 50-luvulta läh-
tien.

Australian Gemmologist -lehti kä-
sittää viitisenkymmentä sivua, joista
ylivoimainen valtaosa käsittää artikke-
leita. Artikkelien pituus vaihtelee jois-
takin sivuista yli 40 sivun jättiläisiin.
Ihmettelen todella, jaksavatko kaikki
lukijat kahlata läpi tällaisia pienten
opintotöiden pituisia järkäleitä ja tu-
lee mieleen olisiko kenties sellaisten
artikkeleiden paras julkaisukanava jo-
kin muu kuin tämäntapaiset lehdet.

Pidin kyllä kovasti soljuvasta taitos-
ta ja lukuisista komeista valokuvista,
eikä pieniä tietopaloja ollut liikaa su-
latettavaksi. Toisaalta tuntuu siltä, että
nykyihmiset (Homo Impatiens) eivät
muuta haluakaan kuin pikkuisia vau-
vanpaloja helposti napsittavaa pikku-
tietoa, jotka nopeasti nielaistaan ja ka-
rataan sitten pois muihin hommiin.
Harmi vain, että tämäkin lehti on mak-
sumuurin takana, muutoin sitä var-
maan tulisi useamminkin luettua.

UUSI  TULOKAS
GEMMOLOGY TODAY

Marraskuussa tänä vuonna lanseerat-
tiin rohkeasti uusi lehti nimeltä Gem-
mology Today. Lehteä julkaisee voit-
toa tavoittelematon World Gem Foun-
dation. Lehti on vapaasti luettavissa
netissä ja saatavilla vain digitaaliversio-
na. Tämän säätiön tai organisaation
perusti vuonna 2015 Geoffrey Domi-
ny, pitkän linjan gemmologi, joka on
tehnyt yli 20 vuoden uran Kanadassa.
Nykyisin hän asuu Mallorcalla. Kana-
dan preerialla monta hyytyvää talvea
viettäneenä en ihmettele muuttoa toi-
senlaiseen ilmastoon. WGF:n tarkoi-
tuksena on tarjota perinteisiä vaihto-
ehtoja edullisempia gemmologian
opintoja ja organisaation yhteistyöver-
kosto on nopeasti levittäytynyt ympä-
ri maailmaa.

Geoffrey Dominy on kirjoittanut
erinomaisen ja laajan Handdook of
Gemmology -kirjan, jossa on runsaas-

ti korkealuokkaisia värivalokuvia. Kir-
jassa on myös kekseliäitä diagramme-
ja, jotka helpottavat huomattavasti
esim. kristallografian, optisen minera-
logian ja muiden asioiden sisäistämis-
tä. Koska sekä kirja että WGF:n oppi-
materiaalit ovat digitaalisessa muodos-
sa, on niiden kustantaminen ja pitä-
minen ajan tasalla paljon helpompaa
ja edullisempaa.

Gemmology Today on ensinu-
merossaan vajaa 80-sivuinen. Net-
tijulkaisu käyttää Windows-alus-
talla Flashplayer-tekniikkaa sivu-
jenkäännön efektien, etsintätoi-
minnon, kirjanmerkkien sekä
muistiinpanojen toteuttamiseen.
Android-alustalla hyödynnetään
suositeltavampaa HTML5 ohjel-
mointia, mutta tällöin aivan
kaikki ominaisuudet eivät ole
käytettävissä. WT:n käyttämä
formaatti poikkeaa muiden jul-
kaisujen staattisesta PDF-muo-
dosta ja eroaa niistä mielestäni
edukseen. Toivotaan kuitenkin,
että varsinkin älypuhelimessa
tai tabletissa tuntuva jonkin as-
teinen tahmeus vähenee seu-
raavissa numeroissa. Silloin
julkaisua voisi mielestäni kut-
sua todelliseksi kimmeltäväk-
si helmeksi. Tieto kulkisi
myös kätevästi ja kevyesti mu-
kana paikasta toiseen.Aukeama Australian Gemologist -lehdestä, jossa on kiinnostava juttu myös Euroopan opaalista.
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AIKAKAUSLEHTIEN NETTILINKKEJÄ:

www.gia.edu/gems-gemology
www.worldgemfoundation.com/gemmology_today.html
www.gem-a.com/news-publications/publications/journal-of-gemmology
www.gem.org.au/ag_journal

GT mainostaa itseään helposti lä-
hestyttävänä e-lehtenä ja sen kohdeylei-
söksi valikoitunee laaja yleisö, josta
osalla voi joskus olla vaikea saada täysi
ilo irti perinteisemmistä “kuivemman”
tyylin julkaisuista. Mielestäni lehti on
varsin lähestyttävä ja sen erityisellä for-
maatilla on selvät etunsa. Ennustankin
lehdelle hyvää menestystä, jos juttujen
kiinnostavuus ja kuvitus pidetään kor-
kealla tasolla. Mainoksia on kohtuul-
linen määrä, mukaan lukien WGF:n
omia ja osa mainoksista on interaktii-
visia. WGF:n kurssitarjontaa esitellään
varsin seikkaperäisesti. Gemmology
Today -julkaisussa oli mukana myös
ennakkoluulottomia tee-se-itse -juttu-
ja. Mikäli lehti jatkossa tasapainottaa
omien palveluiden esittelyä kiinnosta-
villa artikkeleilla, uutisilla ja loistavilla
valokuvilla, ei kirjoittaja näe estettä
tämän e-lehden valoisalle jatkolle.

LOPPUPÄÄTELMÄ

Näkisin, että mineraaliharrastajat voi-
vat hyötyä myös gemmologien lehtien
lukemisesta. Tämä toisi vähän vaihte-

lua “rutikuivien” analyysien, geologis-
ten kenttäraporttien ja mineraalihar-
vinaisuuksista kertovien mineraalileh-
tien lukemiseen. Gemmologiset lehdet
usein kertovat omasta perspektiivistään
eri jalokivien ja siis useimmiten mine-
raalien esiintymistä ja geologiasta. Tu-
lee myös vastaan paljon tutkimustie-
toa, jota ei välttämättä puhtaasti mi-
neraaliharrastajien julkaisuissa säännöl-
lisesti näe.

Valitettavasti vain viime vuosina
niin kirjojen kuin aikakaus- ja sano-
malehtien lukijamäärät ovat monella
suunnalla vähentyneet, asia jonka huo-
maan myös journalistivaimoni haas-
teellisessa työssä. Yhä suurempi osa
ihmisistä tuntuu saavan uutisensa ja
“sivistyksensä” googlaamalla, faceboo-

kista sekä Twitterin ja Whatsappin
kautta. Sähköpostienkin kirjoittami-
nen tuntuu tuottavan monille tuskaa.

Näinä aikoina lukijoita, journalis-
teja ja päättäjiä tuntuu ajavan eteen-
päin selfiekuvien jako, julkisuuden
jano, realityohjelmat tai listat kuten
“Seitsemän tapaa, jolla olet keittänyt
kanamunasi väärin”. Eipä silti, kyllä
niitäkin yksilöitä vielä löytyy, joiden
mielipuuhia on vetäytyä kunnon kir-
jan tai aikakauslehden pariin ja oppia
uusia asioita syvällisemmin, sillä se ri-
kastuttaa elämää suuresti. Tällaiselle
perinteisten, laadukkaiden painotuot-
teiden ja digijulkaisujen jatkuvuudelle
kirjoittajakin kohottaa mieluusti tee-
kuppinsa, vierellään monta kirjaa ja
koneellaan auki artikkeleita. 

Viljakkalan Haveri ry on jul-
kaissut kirjan Haverin kaivok-

sen kulta-ajoista ja siellä työskennelleis-
tä ihmisistä. Kirja ajoittuu vuosille
1936–1960, mutta sisältää myös aikai-
sempaa historiaa.

Mikä mies oli paroni Aminoff?
Kuka haki sotavankeja töihin Kihniön
vankileiriltä? Oliko kompressorihuo-
neen räjähdys sabotaasi sodan aikana?
Miten kulta keksittiin Haverin malmis-
ta? Miten kulta kuljetettiin Helsinkiin?
Näihin ja moniin muihin, kuten Ha-
verin työntekijöihin liittyviin kysymyk-
siin vastaa kirja, jonka takana on Ha-
veri-yhdistyksen hallitus. Kirjan teos-
sa oli mukana myös toimittajana Jussi
Hartoma, joka on myös Tampereen
Kivikerhon jäsen.

Kirja on 137-sivuinen, hinta 40 eu-
roa. Tilaukset  https://holvi.com/shop/
Haverinkauppa. Kirjan voi hankkia
myös esimerkiksi Viljakkaalan kirjas-
tosta tai Ikaalisten Kirjakaupasta. Yh-
teystiedot: arja.inkeri.moisio @gmail.
com.

Elämää Haverin kaivosmäellä
Jussi Hartoma



38 Kiviharrastajan Kuvalehti

Viime lokakuun lopulla vietet-
tiin uuden kivipajamme avajai-
sia Tampereen Hervannassa,
osoitteessa Hepolamminkatu
26. Paikalla oli lähemmäs 40
henkilöä. Pekka Mäkinen toi
puolisonsa Orvokki Jokelan
meille avajaisia varten valmista-
mat suussa sulavat leivonnaiset.
Suuret kiitokset vielä Orvokille
ja Pekalle. Jussi Hartoma lahjoit-
ti pajan käyttöön kivien mylly-
tykseen käytettäviä laitteita hio-
majauheineen. Kiitokset myös
Jussille.

Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin 25.11.2016. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Pekka
Mäkinen Parkanosta. Kokouk-
sessa hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2017. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Liisa Her-
tell ja hallituksen kokoonpano-
kin säilyy ennallaan. Hallituk-
sessa jatkavat Antti Kankainen,
Tarmo Grönqvist, Jukka-Pekka
Lehtinen, Tuula Alanen, Anna-
Maija Rae ja Martti Mäkelä.

Jäsenmaksun suuruudesta
vuodelle 2017 jouduttiin äänes-
tämään. Liisa Hertellin ehdo-
tusta jäsenmaksun pitämisenä
ennallaan, eli kymmenessä eu-
rossa, kannatti vain Tarmo
Grönqvist. Muu kokousväki oli
Kirsti Kankaisen ehdotuksen
puolella, eli äänestivät jäsen-
maksun nostettavan viiteentois-
ta euroon.

Kokouksen jälkeen juhlistet-
tiin pienimuotoisesti yhdistyk-
sen 30-vuotista taivalta. Tähän-

kin tilaisuuteen oli Orvokki Jo-
kela leiponut herkullisia leivok-
sia ja pikkuleipiä. Kiitokset jäl-
leen Orvokille.

Tampereen Kivikerhon 30-
vuotisen taipaleen kunniaksi
muutamille jäsenille luovutet-
tiin yhdistyksen standaari, jon-
ka on suunnitellut tunnettu he-
raldikko Harri Rantanen Taito-
lippu Oy:stä. Yhdistyksen sih-
teeri Martti Mäkelä luovutti
standaarin Antti Kankaiselle,
Liisa Hertellille, Jukka-Pekka
Lehtiselle ja Anna-Maija Ra-
keelle. Standaari myönnettiin
myös Paavo Korhoselle ja Kari
A. Kinnuselle, mutta koska he
eivät olleet paikalla, se toimite-
taan heille myöhemmin.

Tämän jälkeen muisteltiin
yhdistyksen 1990-luvun loppu-
puolen ulkomaan kiviretkiä ja
katseltiin retkikuvia. Keskustel-
tiin myös tulevasta, vuoden
2017 retkestä, joka on tarkoitus
tehdä Skotlantiin heinäkuun
alkupuolella.

Tulevaa toimintaa 2017
Kivi-ilta perjantaina 27.1. klo 18
Kivimosaiikkitaiteilija Ritva Luukkanen kertoo luovuudes-
ta. Paikka: Tampereen Taivaltajien kokoustilat, Kortelah-
denkatu 10–12, Tampere (käynti Suokadun puolelta)

Hopeaketjukurssi lauantaina 28.1. klo 9.30–15
Kurssi pidetään yhdistyksen kivipajalla, Hepolamminkatu
26, Tampere. Opettajana toimii Jukka-Pekka Lehtinen.
Kurssin hinta 20 on euroa. Tarvittavan määrän hopealan-
kaa saa ostaa opettajalta. Tiedustelut Jukka-Pekka Lehtinen
puh. 040 707 5958. Ilmoittautumiset 24.1. mennessä:
jukka-pekka.lehtinen@kolumbus.fi

Kivi-ilta perjantaina 10.2. klo 18
Fossiiliharrastaja Keijo Hiltunen kertoo Ahvenanmaan
fossiileista. Paikka: Tampereen Taivaltajien kokoustilat

Yhdistys on jälleen mukana maaliskuun
kivimessuilla Lahdessa 11.–12.3.2017
Tervetuloa tapaamaan meitä  Lahden Jalo- ja Korukiviker-
hon järjestämille kivimessuille Jokimaan Ravikeskukseen,
jossa Tampereen Kivikerholla on oma esittelypöytä.

Pajan
avajaiset

Maljoja nostetaan uuden pajan kunniaksi. Kuva: Pauli Välimäki

Yhdistyksen sihteeri Martti Mäkelä
hoitaa kuohuviinitarjoilun. Kuva: LH

Liisa Hertell vastaanotti Jussi Hartoman tuliaiset uudelle pajalle. Taustalla Ari
Nieminen. Kuva: Pauli Välimäki

Syyskokous marraskuussa
T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  T A P A H T U M I A
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