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PÄÄKIRJOITUS

Kiviharrastus osana
geologista suurta kiertokulkua

K

ivet jatkavat taivaltaan meidän jälkeemme. Osa päätyy
uusiin kokoelmiin, osa hiotaan uusiin muotoihin. Hionnassa syntyvä kivijauho virtaa meriin syntyäkseen lopulta uusiksi vuoriksi ja kallioiksi.
Viime Mineraliassa surkuteltiin kiviharrastajien kokoelmakivien kohtaloa. Samana päivänä, kun Mineralia 2/
22 saapui postitse lukijoille, kännyni
heräsi eloon. Ylämaan erakko Jarmo
Hirvonen soitti, ja kertoi keskustelleensa Marko Hirvosen sekä museotoiminnan vetäjän Esko Hämäläisen kanssa.
Jarmo pyysi laittamaan lehteen, että
Ylämaan jalokivimuseoon voi kyllä sijoittaa edesmenneiden kiviharrastajien
näytteitä. Museorakennuksessa ovat
GTK:n vanhat näyttelyvitriinit ja niissä
on tilaa, ja lisävitriinejäkin voi rakentaa. Museoon voitaisiin Jarmon mu-

kaan järjestää lahjoituskivistä näyttelyitä. Isompiakin kivinäytteitä varten
heillä olisi runsaasti varastotilaa.
Toinenkin myönteinen uutinen saapui. Matti Långin kotimuseon mineraali- ja kivikokoelman kiviä on lopulta saatu kesällä sijoitettua Lahden Tiedepuistoon. Tämä tapahtui Matin perikunnan toiveesta. Matin keräämät
ainutkertaiset kotimaiset kivet on nyt
sijoitettu Päijät-Hämeen LUMA-keskukseen näyttely- ja tiedekasvatuskäyttöön. Kokoelma on yleisön ihailtavissa Lahden Tiedepuistossa, Niemenkatu 73, B-siipi, 15140 Lahti.
Kerhojen kivitapahtumien kivimyynnit ovat nekin olleet toimiva ja
tehokas tapa kivien kierrätykseen.
Onnistuakseen tämä vaatii tavallaan
testamenttaamista ja mieluiten vielä
elävän harrastajan omaa panosta. Jos
jälkeläiset puuttuvat, tai heissä ei löy-

dy harrastukselle jatkajia, niin onneksi kerhojen kautta kivijäämistön kunnioittava hoito järjestyy.
Ylämaan jalokivimessut järjestettiin
kesällä 40. kerran. Tämä on ilahduttavaa, sillä harvat tapahtumat ovat säilyneet houkuttelevina näin kauan. Helsingin kivimessut jäivät 90-luvulla vain
muutamaan kertaan. Samoin Tampereen kivimessut on voitu järjestää vain
aika ajoin. Tilavuokrat ja pysäköinnin
vaikeudet sekä talkoolaisten niukkuus
lienevät olleet tärkein rajoittava syy.
Lahden messut ovat onneksi säilyneet
elossa ja usein jopa kaksin kappalein
vuosittain.
Seppo Partanen kirjoittaa tässä lehdessä ilahduttavia uutisia Lapin isomusten löytöjen osalta. Lemmenjoen
kullankaivajien legendat voivat saada
tulevaisuudessa jatkoa, vaikka kaivoslaki on kohdellut alaa kaltoin.
Hyviä uutisia on kerrottavana kivilehtienkin osalta. Mineralian tapaan
Kivi-lehtikin on alkanut julkaista vanhat numeronsa netissä arkistona. Nyt
arkistossa on 5 vuotta vanhemmat lehdet vuodesta 1983 alkaen, mutta myös
uudemmat numerot ovat seuran aktiivien mukaan tulossa nettiin.

Kari Kinnunen
Päätoimittaja
Ylämaan jalokivimessut olivat kesän tärkeä
kivitapahtuma jo 40. kerran. Alarivissä
messujen veteraanivieraita ja kivitohtori
geologi Markku Lehtinen sekä messujen perustaja ja järjestäjä Esko Hämäläinen. Arvostettu Ylämaan museo on luvannut tulevaisuudessa vastaanottaa vitriineihinsä kiviharrastajien jäämistökiviä. Kuvat: Kari
Kinnunen
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Uhlun rapakivigraniitti
Graniittia on louhittu Uhlussa yli sata vuotta. Jo 1900-luvun
alussa sitä vietiin Skotlantiin graniittina Balmoral Red
-kauppanimellä.
Uhlun rakennuskivilouhoksen kivi on tasarakeista
rapakivigraniittia. Sen päämineraalit ovat savukvartsi,
kalimaasälpä, plagioklaasi, kiille ja sarvivälke.
Harvinaisempina mineraaleina siinä on fluoriittia,
topaasia, monatsiittia, zirkonia ja ksenotiimia.
Uhlun Balmoral Red -rapakivestä tuli Suomen tunnetuin
vientikivi myös länsimaihin. Suomen kansalliskiveksikin
se valittiin, ja mainoskuvissa komeili, mikäpä muu kuin
Uhlun kivi.

Uhlu tänään. Kuva: Liisa Hertell
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Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

Uhlun geologiaa

U

hlun louhoksen
tasarakeisen graniitin louhinta alkoi vuonna 1901
rakennuksiin ja
monumentteihin. Sitä vietiin jo
1900-luvun alussa Skotlantiin
graniittina Balmoral Red -kauppanimellä. Tässä vaiheessa geologit pitivät rapakivenä vain sellaista graniittia, jossa oli pyöreähköjä kalimaasälpiä hajarakeina eli
ovoideina. Rapakiveltä edellytettiin tällaista rapakivirakennetta.
Suomessa geologit huomasivat, että samalla alueella sekä tasarakeisilla että ovoidirakenteisilla graniiteilla oli hyvin samankaltainen kemiallinen koostumus
hivenaineita myöten. Geologi
Olavi Kouvon (1920–2017) väitöskirjassa vuonna 1958 julkaistut isotooppi-ikämääritykset zirkoneista todistivat kummatkin
graniittityypit myös lähes samanikäisiksi. Määritykset tehtiin
Amerikassa Carnegie-instituutissa ja Princetonin yliopistossa sekä
lopuksi Otaniemessä Kouvon
Suomeen tuomilla ja osin täällä
rakentamilla vastaavilla laitteilla.
Vuonna 1991 rapakivitutkijat
Ilmari Haapala ja Tapani Rämö
määrittelivät julkaisussaan rapakiveä tieteellisemmin. Heidän
mukaansa graniitti voidaan luokitella rapakivigraniitiksi eli Atyypin (ei-orogeeniseksi) graniitiksi silloin, kun sitä tavataan
esiintymissä, joissa jossain kohdin on havaittavissa ovoidirakenteita. Näin pystyttiin säilyttämään kivilajitunnistuksissa silmämääräiset tuntomerkit. A-tyypin graniitit tietysti pystyttiin
tunnistamaan myös laboratoriolaittein kemiallisen ja isotooppisen koostumuksen avulla.
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Uhlun rapakivigraniitti on Vehmaan rapakivigraniittialueen (batoliitin)
synnyttäneiden magmasykäysten itäisin kieleke. Kartan pohjana on GTK:n
Maankamarasovelluksen kallioperäkartta, avoin lisenssi CC 4.0.

Uhlun louhos vuonna 1906, kun kiveä louhittiin Havis Amandan patsaan jalustaa
varten. Kallion suora pysty- ja vaakarakoilu auttoi louhintaa monumenttikiviä
varten. Kuva: J.J. Sederholm, GTK Geokuvat.
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Professorit Ilmari Haapala ja Tapani Rämö johtivat vuosia Unescon tukemaa kansainvälistä rapakivitutkimuksen tutkimusohjelmaa kongresseineen ja tutustumismatkoineen. Projektiin osallistui kymmeniä maailman
huippututkijoita. Tämä teki Suomen
rapakiveä tunnetuksi tiedepiireissä ja
rapakiviä tunnistettiin ja tutkittiin
monilta mantereilta. Samalla tavalla
geologi J.J. Sederholm oli tuonut rapakivet ja rapakivi-sanan maailman
geologien tietoisuuteen, kun hän järjesti seitsemännen kansainvälisen geologikongressin ekskursion Suomeen
vuonna 1897.

Suomen tärkein vientikivi
Rapakivirakenteen kuvasi Johan Jacob
Sederholm (1863–1934) vuonna
1890. Määritelmä oli tarpeen, sillä rapakivi oli Venäjän vallan aikaan Suomen tärkein vientikivi Pietarin palatseihin ja kuuluisaan monoliittiin (Mineralia 1/2020).
Uhlun Balmoral Red -rapakivestä
tuli Suomen tunnetuin vientikivi myös
länsimaihin. Suomen kansalliskiveksikin se valittiin, ja mainoskuvissa komeili, mikäpä muu kuin Uhlun kivi.

tumuksien perusteella. Määritykset
tehtiin GTK:n isotooppilaboratoriossa. Ikä oli 1573 ± 8 miljoonaa vuotta.
Lounais-Suomen rapakivien ikä on
noin 50 miljoonaa vuotta nuorempi
kuin Viipurin rapakivialueella kaakkoisessa Suomessa. Lyhyt aikaero geologiassa mutta pitkä kivien historiassa.
Matin väitöskirjatyössään kirjaamat
Uhlun 2850 miljoonan vuoden ikäiset zirkonit herättivät aikoinaan keskustelua. Ikivanhat zirkonit ilmensivät,
että Etelä-Suomen maankuoren syvemmissä osissa saattoi olla vanhaa arkeeista kiviainesta.
Matti Vaasjoen aikana zirkonikiteitä tutkittiin laboratoriossa vielä kymmenien mikrokiteiden kasoina ja tulkinnat olivat vaikeita. Nykyään yksittäisten zirkonien ikää voidaan määrittää jopa kiteiden eri kasvuvyöhykkeistä. Nyt tiedetään, että ytimissä voi satunnaisesti olla ikivanhoja pyöristyneitä zirkonirakeita, muinaishiekkojen
muistona.
Geologi Tapani Rämö tutki Matti
Vaasjoen Uhlusta keräämän näytteen
Sm, Nd, Pb isotooppisysteemit omassa väitöskirjassaan vuonna 1991. Tapanin tulosten perusteella voitiin sa-

noa, että Uhlun graniitin aines oli
maankuoren alaosien kivistä sulanutta
ainesta. Isotooppien suhteet kertoivat
rapakivien synnystä paljon uutta tietoa tarkemman iän ohella.
Uhlun rapakiven ikä on hieman
nuorempi kuin Vehmaan rapakiven
muissa kohdissa, joissa se on 1590
miljoonaa vuotta. Lisäksi Uhlun rapakivi on kiteytynyt suhteellisen lähellä
silloista maanpintaa, noin parin kilometrin syvyydessä.
Paine on sen takia ollut alhaisempi
kuin alueen muissa rapakivissä. Höyryistä, monisata-asteista kivisulaa on
sen takia päässyt tunkeutumaan kallioperään avautuneisiin halkeamiin ja
koloihin. Tästä syystä Uhlussa esiintyy
miaroliittisia pieniä kideonkaloita, ja
niistä voi löytää tulikuumasta fluidista
(kivisulan ja veden liuos) kiteytyneitä
kauniita kiteitä savukvartsia, kalimaasälpää, fluoriittia ja harvinaisuutena
jopa topaasia.

Rapakivimagma
synnytti tulivuoria
Viipurin rapakivialueen magmatoimintaa on verrattu supertulivuoreen.
Esitelmässään vuonna 2014 näin esitti

Savukvartsi päämineraalina
Uhlun rakennuskivilouhoksen kivi on
tasarakeista rapakivigraniittia. Sen päämineraalit ovat savukvartsi, kalimaasälpä, plagioklaasi, kiille ja sarvivälke.
Harvinaisempina mineraaleina siinä on
fluoriittia, topaasia, monatsiittia, zirkonia ja ksenotiimia.
Uhlun louhos sijaitsee Vehmaan rapakivigraniittialueen itäisessä sivuesiintymässä, jonka läpimitta on noin 4 kilometriä. Vehmaan graniittialueen pääesiintymä on 30 kilometrin laajuinen
soikiomainen kivilaatta. Se on kartalla
vyöhykkeinen kuin akaatti. Reunoilla
on pyterliittiä, jolla on ovoidinen rapakivirakenne, ja keskustassa vyöhykkeitä porfyyristä rapakivigraniittia.
Rapakivien määritelmä tulee jopa professorien vaatimuksilla täytetyksi.

Uhlun rapakiven ikä
Uhlun graniitin iän määritti geologi
Matti Vaasjoki (1946–2005) väitöskirjassaan vuonna 1977 monatsiitin sisältämän uraanin ja lyijyn isotooppikoos-
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Uhlun Balmoral Red -rapakivigraniittia Aleksis Kivin patsaan jalustassa Helsingissä. Rakennettu vuonna 1936. Uhlun kivessä kvartsi on savukvartsia ja sitä on kiteytynyt kahdessa
vaiheessa. Ensimmäinen kvartsin sukupolvi on syntynyt yhtä aikaa kalimaasälpien kanssa.
Toinen sukupolvi on kiteytynyt isompia kiteitä ympäröivään perusmassaan. Molemmat kvartsin tyypit ovat savukvartsia.
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Uhlun louhoksen rakojen savukvartsikiteitä. Kiteet esiintyvät muuttuneiden maasälpien pinnalla raon seinämillä. Löytäjä Väinö Kotilainen. Kuvan leveys 5 cm.

geologi ja nykyään GTK:n päällikkö
Aku Heinonen. Vertauksen jopa Yellowstonen supertulivuoreen voi perustellusti nostaa esiin.
Rapakivien magmatoiminta johti
maanpinnalla myös tulivuoritoimintaan, pienempään ja isompaan. Tästä
on säilynyt vakuuttavia todisteita Suursaarella, jonne tosin enää ei voida järjestää geologisia ekskursioita Ukrainan
sodan takia.
Myös Vehmaan magmakammioiden arvellaan syöttäneen kivisulaa silloisiin tulivuoriin, ainakin Olavi Selosen ja hänen geologikumppaneidensa
(2005) julkaisun mukaan. Tulivuoritoiminnasta ei ole vielä löytynyt – tai
säilynyt – kivisiä todisteita Suursaaren
tapaan. Jos näin oli, niin nykyinen
Uhlun rapakivialue oli kuin keskikokoinen magmakammio muutaman kilometrin syvyydellä maankuoressa. Se
syötti laavaa tulivuorille, ja paikalle
rakentui kattilamainen kalliolohkojen
vajoamisen rajaama kraatterimuoto,
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jota kutsutaan kalderaksi. Muinaiset
magmakammiot ovat nousseet eroosion ansiosta nykyisen maanpinnan tasoon.
Tätä tulkintaa näyttävät tukevan
Fredrik Karellin vuoden 2013 väitöskirjan magneettiset havainnot Vehmaan rapakivimagman virtaussuunnista. Fredrik Karell on tutkinut Suomen
rakennuskiviesiintymien etsintää geofysikaalisin menetelmin, ja nykyään
hän on GTK:n geofysiikan päällikkö.

Kiteiden etsintää
Uhlussa kideonkaloita on löytynyt
melko vähän. Tämä oli hyvä asia rakennuskivien louhijoille, sillä monen
kuution kokoiset graniittilohkot piti
irrottaa ostajille ehjinä ja koloista puhtaana. Kiviharrastajille tämä oli huonompi juttu, sillä kideonkaloita on löytynyt louhoksen toiminnan aikana aika
vähän. Sama ongelma vaivaa yleensäkin rakennuskivilouhoksia kiteiden etsijöiden kannalta.

Toimivissa Vehmaan rakennuskivilouhoksissa (tärkeimmät Uhlu ja Helsingin louhos) kiviharrastaja kiipesi –
luvat hankittuaan – tikkailla louhosseinämän vaakarakojen tasalle vasaran
ja taltan kanssa. Kaoliinimaisen aineksen täyttämistä raoista ja onkaloista
kykeni hyvällä onnella löytämään savukvartsikiteitä ja joskus fluoriitteja ja
topaaseja. Parhaat löydöt tekivät louhoksen omat työntekijät ja heidän kaverinsa. Näin tapahtui huhujen mukaan Uhlun lisäksi myös vaikkapa Virolahden rapakivigraniitin louhoksilla
ja monilla kaivoksilla.
Pegmatiittilouhoksilla kuten Luumäellä, Viitaniemessä ja Kaatialassa
kiviharrastajien mahdollisuudet löytöihin olivat ja ovat yhä paremmat. Pegmatiittilouhoksilla jätekivikasoihin
päätyi usein onkalokiteitä toisin kuin
rakennuskivilouhoksilla, sillä pegmatiiteissa onkalot keskittyivät kvartsiytimen ympärille. Tikkaita kiteiden etsinnässä harvemmin tarvittiin.
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oksan paikkoja kuten muuten käyttökelpoisissa puulankuissa.
Kimberliittien timanttipitoisten ksenoliittien tavoin rapakiven ksenoliitit
ovat geologeille tärkeitä tietolähteitä.
Ne kertovat kivilajeista, joista maankuoren ala- ja keskiosat tuolla alueella
rakentuvat. Kairauksin niin syvälle ei
vielä päästä edes nykylaitteilla. 

Kirjallisuutta
Lindberg, B. ja Bergman, L. (1993) Vehmaan
kartta-alueen kallioperä. Kallioperäkartan 1042
selitys. GTK, 56 s.
Vaasjoki, M. (1977) Rapakivi granites and other postorogenic rocks in Finland: their age and
the lead isotopic composition of certain associated galena mineralizations. Geological Survey of Finland, Bulletin 294, 66 s.

Oksan paikka Uhlun kivessä on porfyyriksenoliitti. Kuva Havis Amandan patsaan jalustasta.

Oksat olivat ksenoliitteja
Kivilouhosten ammattilaiset ovat varuillaan, kun lohkopinnoilla näkyy
oksia muistuttavia kohtia. Ne saattavat pilata muuten käyttökelpoisen
kookkaan graniittilohkon. Nämä oksat ovat todellisuudessa kivilajikseno-

liitteja, pyöreähköjä kivilajipalasia.
Uhlussa ne ovat usein apliittia tai porfyyriä. Ne ovat tempautuneet magman
mukaan sen kohotessa rakoja myöten
maankuoressa ylöspäin. Samalla ksenoliitit ovat pinnoiltaan liuenneet magmaan. Rapakivessä ne muistuttavat

Selonen, O., Ehlers, C., Luodes, H. ja Lerssi, J.
(2005) The Vehmaa rapakivi granite batholith
– an assemblage of successive intrusions indicating a piston-type collapsing centre. Bulletin
of the Geological Society of Finland 77, ss. 65–
70.
Selonen, O., Ehlers, C., Luodes, H., Härmä, P.
ja Karell, F. (2016)
The Vehmaa rapakivi granite batholith in southwestern Finland – the production area for Balmoral Red granites. Geotekninen raportti 1.
Finnish Natural Stone Association, 50 s.

Uhlun graniitti nimettiin Balmoral-linnan mukaan
Uhlun rapakivigraniitin kauppanimi
on Balmoral Red. Balmoral on tosiaan
tuo sama linna Skotlannissa, jossa kuningatar Elisabet kuoli 8. syyskuuta

2022. Miksi Uhlun kivi on näin nimetty?
Balmoralin linna Skotlannissa on
graniittia, mutta paikallista Ivergelde-

Skotlannin Balmoral-linnan seinäkivet ovat paikallista graniittia. Kuva: Wikimedia CC
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ristä louhittua kiveä. Se muistuttaa
Uhlun hienorakeista rapakivigraniittia,
joskaan se ei ole yhtä punaista.
Suomesta vietiin jo 1900-luvun
alusta Uhlun rapakivigraniittia moniin
länsimaihin. Sitä ennen Viipurin rapakiveä vietiin runsaasti Pietariin palatsirakentamiseen. Skotlanti oli rakennuskivien jalostuksessa silloin Euroopan ykkösmaita kuten nykyään Italia
ja kaukainen Kiina. Uhlun rapakiven
kauppanimeksi valittiin kauppasyistä
Balmoral Red, Balmoralin punainen.
Balmoralin punainen on ollut Suomessa kivituotannossa yli sata vuotta.
Vehmaan alueella Uhlun louhoksen
rakennuskivituotanto loppui kymmenisen vuotta sitten. Sen jälkeen on
melko samankaltaista rapakiveä louhittu mm. Taivassalosta ja Ylämaalta Balmoral-kauppanimellä ilman Red-lisäystä.
Uhlun kivestä on valmistettu Helsingin Havis Amandan patsaan jalusta
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Havis Amandan patsaan jalusta on valmistettu Uhlun Balmoral Red -rapakivestä. Sen päämineraalina on savukvartsi.

(1905/6) kuten myös Aleksi Kiven patsaan
jalusta (1936). Muiden Balmoral-graniittien louhosten kivestä on valmistettu Helsingin Graniittitalon julkisivut ja Mannerheimin hautamuistomerkki. Helsingissä
käytetyistä rakennuskivistä löytyy tiedot
Martti Lehtisen kirjoittamasta Helsingin
kaupunkikiviopas -kirjasta.
Uhlun rapakivigraniitin tunnistaa siitä,
että yksi sen päämineraaleista on savukvartsi. Muiden Vehmaan ja Ylämaan louhosten kivissä kvartsi on yleensä tavanomaisen harmaata. Tuntomerkin erottaa jo paljain silmin.

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen
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Kirjallisuus
Lehtinen, M. ja Lehtinen, J.L.
(2008) Helsingin kaupunkikiviopas. Karttakeskus, 112 s.
Sederholm, J.J. (1911) Om de
tekniska egenskaperna hos
finska graniter. Geoteknisiä tiedonantoja 1, 40 s.

Myös Aleksis Kiven patsaan jalusta Helsingissä Kansallisteatterin edessä on valmistettu Uhlun Balmoral
Red -graniitista.

Selonen, O., Ehlers, C., Luodes, H., Härmä, P., Karell, F.
(2016) The Vehmaa rapakivi
granite batholith in southwestern Finland – the production
area for Balmoral Red granites.
Geotekninen raportti 1. Finnish Natural Stone Association, 50 s.
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Teksti ja kuvat: Pirjo Koski

Muistoja kevään 2022
UHLUN-RETKELTÄ

Eräänä kesäkuisena päivänä lähdimme kivireissuun kohti
Vehmaan Uhlun rakennuskivilouhosta. Tarkoituksena oli hieman
“vaklata” paikkaa, soveltuisiko se Tampereen Kivikerholle retkipaikaksi eli voiko louhoksesta löytää enää mitään. Meillä ei ollut
odotuksia retken löytöjen suhteen. Pääasia oli, että tutustuisimme
ja haukkaisimme raitista ilmaa porukalla komeissa maisemissa.

Vehmaan Uhlun veden täyttämä monttu.
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Savukvartsi- ja maasälpäkiteitä Uhlusta.
Kuvat Adam Zolty
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M

ietiskelin eräänä
päivänä edesmennyttä kivivaariani
Mattia. Elämällä
on toisinaan tapana ottaa ja antaa, tällä kertaa surin syvästi kivikaverini poismenoa, nyt Laitilan alueella ei olisi enää muita harrastajia kuin aviomies – joka tosin on
oikein kelvollinen puuhaan, mutta se
perheen ulkopuolinen lähellä asuva
kivikaveri puuttui.
Oli kaunis kevätpäivä, juuri sellainen iltapäivä, mikä kutsuu maastoon
korvasieni- ja kivijahtiin. Olin pihalla
lähdössä kantapaikkaan katsomaan
löytyisikö mitään, kun huomasin talomme ohi vievällä tiellä astelevan kaksi
herrasmiestä. He juuttuivat katselemaan puutarhamme kiviaitaa ja kysyivät englanniksi, passaisiko poiketa. No
toki. Siinä hetken juteltua selvisi, että
he ovat myös kiviharrastajia ja muuttaneet 2021 marraskuussa Kanadasta,
Vancouverista, meidän naapurikylään
Untamalaan, Laitilaan. Vaihdettiin
meilit, lähdettiin reissuun ja “paluu
Uhluun” tarina on nyt luettavissa.
Eräänä kesäkuisena päivänä haimme Adamin mukaan ja lähdimme kivireissuun kohti Vehmaan Uhlun rakennuskivilouhosta. Tarkoituksena oli
hieman “vaklata” paikkaa, soveltuisiko

se Tampereen kivikerholle retkipaikaksi
eli voiko louhoksesta löytää enää mitään. Meillä ei ollut mitään odotuksia
reissun löytöjen suhteen, pääasia oli,
että tutustuisimme hieman lisää ja
haukkaisimme raitista ilmaa porukalla komeissa maisemissa.
Uhlun rakennuskivilouhos on toiminut 1920-luvulta saakka ollen Suomen kiviteollisuuden omistama, nykyään Sora ja Kallio Heinonen Oy:n isännöimä paikka. Rakennuskiveä ei enää
alueella tuoteta, vaan louhoksella keskitytään kookkaan sivukivi- eli rääppikasan murskaamiseen.
Tämä reissu alkoi railakkaasti. Me
emme käytännössä kunnolla edes ehtineet sisälle louhokseen, kun tuli heti
päivän ensimmäiset löydöt, ehjät, kärjelliset savukvartsikiteet louhoksen alkumetreiltä.
Kidelöydön jälkeen sinkosi kolme
ihmistä kivikkoon kuin hauet lähimökin kaislikosta ja sukelsimme kaikki
kilvan tonkimaan rinnettä, josta löytyi uskomattoman nättejä savukvartsi- ja maasälpäkiteitä. Kuului hihkumista ja naurua kun keräsimme kiteitä
maasta. Tuli elävästi mieleen harrastuksemme alku, kun teimme aviomieheni Rikun kanssa ensimmäisen korukivilöytömme vuonna 2010. Me keräsimme myös morionikiteitä maasta,

samanlainen lämmin kesäpäivä silloinkin. Flashbackiltä eli takaumalta ei
voinut välttyä.
Seurailin kalliossa pegmatiitissa risteilevää halkeamaa ja yhtäkkiä rinteessä näkyi kidesykerö. Otin sen käteen
katsomatta enempää ja vasta alhaalla
louhoksessa aloin tutkia sitä tarkemmin. Ällistyin suuresti katsoessani sykeröä tarkemmin. Kyseessä oli savukvartsi, jonka kidehilassa oli aavistus “Uhlu-lisää” – lilaa – kyseessä oli
huippu-upea läpikuultava savukvartsi,
mutta hieman erikoinen. Oppi-isäni
Matti Laakso aikoinaan kehitti tämän
hienon vertauksen Uhlun savukvartsin
värille.
Reissulla debytoi tosi vahvasti
Adam, löytäen päivän komeimmat
maasälpäkidenäytteet, jotka olivat kaiken lisäksi jäätävän suuria. Ne olivat
samantyyppisiä kuin ne, joita muun
muassa Matti Laakso 1980-luvulla löysi Uhlun niin sanottuna kulta-aikana.
Erityisen hienoa tässä reissussa oli se,
että kyseessä oli Adamin elämän eka
matka louhokselle eli kentälle ja heti
kättelyssä ropisivat tällaiset löydöt. Onnittelut Adam! Aivan mahtava harrastuksen alku täällä Suomessa!
Ihan joka kerta ei näin hyvin löydy
kiteitä, eli tämänpäiväinen ei ollut ihan
normaalia. Meillä oli varmaan oppi-

Pienehköjä savukvartsikidesykeröitä löytyi mukavasti.
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isäni moodi päällä, kuten muuten tapahtui myöhemminkin – Tampereen
kivikerhon vierailulla, siitä myöhemmin lehdessä. Allekirjoittanut veti niin
rallienglantia koko reissun, että jälkikäteen hirvittää, mutta ilmeisesti kaikki
sujui. Pitänee hieman kerrata vielä tuota kivialan sanastoa.
Reissun lopussa pysähdyimme Kallelaan katsomaan hevosia, etenkin varsoja ja ihailemaan perinteistä suomalaista maalaismaisemaa. Myös laiduntavat lehmät vasikoineen keräsivät ihastuneita huudahduksia. Edessämme
avautui idyllinen ja perinteinen suomalainen maisema. Oli ilo esitellä Adamille kaunista maatamme. Paluumatkalla peura ylitti vielä tien edestämme
eikä syntynyt läheltä piti -tilannetta. Jäi
todella kivat muistot tästä päivästä. 
Uhlun-retken
jälkeen yötaivas
hehkui.

Onko muskoviittia? Kuva Adam Zolty

Savukvartsi ”Uhlu-lisällä”.
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Adam Zolty on löytänyt muskoviittia.

Rapakiven onkalo savukvartsikiteillä.
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Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

Tampereen Kivikerhon retki
UHLUN LOUHOKSELLE

T

ampereen Kivikerhon retkipäivä Uhlun louhokselle Vehmaalle toteutettiin kuulaana
syyslauantaina 3.9.2022.
Omilla autoilla ja kimppakyydeillä mentiin ja tultiin. Retkelle osallistui porukkaa eri puolilta Suomea: Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Uudeltamaalta ja VarsinaisSuomesta. Virallisen luvan kivikerhomme
louhoskäyntiin Uhlussa saimme alueella
operoivalta Sora ja Kallio Heinoselta.
Turun suunnalla asuva jäsenemme Jukka Holmström on Sairasen Kaukon ja
Laakson Matin ohella yksi heistä, jotka
1980- ja 1990-luvulla muun muassa
Uhlusta löysivät topaasia, suuria savukvartsikidepötkylöitä ja kidesykeröitä.
Jukka on myös huippuluokan valokuvaaja. Hänen otoksiaan omista löydöistään voi
ihailla muun muassa Mineralian nro 1/
2013 sivuilta 4–9 artikkelissa ”Mineraalikuvauksessa tärkeintä on valon käyttö”.
Syysretkeämme varten Jukka otti kotoaan mukaan näytille muutamia savukvartseja ja maasälpiä – jotta me muutkin paremmin saataisiin vainu, mitä etsiä. Jukka
muisteli aikoja, jolloin hän nuorena ja vetreänä kiipeili kavereiden kanssa Uhlussa
alumiinitikkaita ylös pystysuorille louhosseinämille kivivasara ”kainalossa” kalkuttelemaan auki savukvartsi- ja maasälpäonkaloita. Kun yksi kiipesi ja kalkutteli, toinen piti tikkaita paikoillaan. Siihen aikaan
alumiinitikkaat taisivat kuulua monen kovanluokan kiviharrastajan varuste”pakkiin”. Kiviharrastajien mahdollisuudet löytää louhoksilta tosi hyviä kivinäytteitä olivat aivan toista luokkaa kuin nykyisin.
Vähiin ovat käyneet louhokset, joille harrastajien on nykyään mahdollisuus päästä. Kaivoksista puhumattakaan.
Nyt Uhlun louhosseinämillä on niin
vaarallisia halkeamia, että paras olla liiko-
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Jukka Holmström toi
näytille Uhlun louhokselta vuosikymmeniä
sitten löytämiään
kiteitä ja kidesykeröitä.
Kuvassa hän esittelee
harvinaista monikerroksista sykeröä, jonka
huipulla olevien
kiteiden kärjessä on
ametistia.

Väisästen koiraa eivät
kalkuttelut häirinneet, hän
otti rennosti.

Sykerö, jossa on savukvartsi- ja maasälpäkiteitä, korkeus noin 7 cm.
Löytäjä Jukka Holmström, Uhlu Vehmaa,
1990-luku.
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Uhlun jylhää louhosseinämää. Kuva: Miika Hertell

Kideonkalo Uhlun seinämässä, mutta niin korkealla, ettei siihen päässyt käsiksi.
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Pirjo Kosken Uhlusta syyskuun retkellä
löytämiä, erikoisia savukvartsikiteitä.
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ja kopistelematta. Se louhosalue, josta
topaaseja hyvinä 1990-luvun vuosina
löytyi, on nyt kokonaan veden alla.
Ainoastaan sukeltajilla olisi mahdollisuus päästä käsiksi topaaseihin, jos niitä
siellä seinämien onkaloissa vielä olisi.
– Monien mielestä on.

Joka tapauksessa, vaikkei Uhlusta
nyt isoja kiteitä löytynytkään, louhoksella oli mukava käydä, tavata harrastajaystäviä pitkästä aikaa ja vaihtaa
kuulumisia. Uhlun louhosalue on valtavan suuri, joten porukka levittäytyi
laajalle. Pieniä savukvartsikiteitä var-

maan jokainen löysi, maasälpäkiteitäkin. Kosken Pirjo löysi jänniä kidesykeröitä, joissa on muun muassa litteitä mustia savukvartseja – morionikiteitä. Huolmanin Ida pyydysti kauniin
violetinsinisen fluoriittikiteen. Bongaamaansa fluoriittiin ylettyäkseen Idan
oli kiivettävä vaarallisen näköiselle seinämälle. Sellainen kiipeily vetreältä vapaapalokuntalaiselta sujui sutjakkaasti ja ilman apuvälineitä, toki kavereita
alhaalla jännitti moinen urheilu. 

Sami Järvinen ihmettelee
vaimonsa Satu Väisäsen
löytämää rapakivigraniittista
”kidekakkua”, josta nousee
sikin sokin pieniä savukvartsi- ja maasälpäkiteitä.
Vasemmalla Pirjo
Koski ja Ida Huolman.

Ida Huolman löysi Uhlusta fluoriittikiteen.
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Teksti: Seppo J. Partanen

ISOMUSHIPUT

palauttivat uskon Lapin kultaan
Isomushippujen
löytyminen syyskesällä 2022 vanhoilta kultamailta palauttivat
uskon Lapin kultaan. Sotajoella Ruohoniemen Kassu luuli renkiensä huiputtavan häntä elokuun alkupuolella, kun
kertoivat rihloissa odottavan
melkoisen kultakimpaleen.
Kassu uskoi lopulta ja kehotti pohjalaiseen tapaan syömään rauhassa.
Olihan se kulta jo riittävän
kauan paikalleen kulkeutunut. Sieltä 65,5-grammainen
kimpale lopulta poimittiin
parempaan talteen ja miehet
palasivat kämpille sitä juhlistamaan. Vajaan kuukauden
kuluttua Palsilla Juhani Jaskari nosti rihloista 28,5 gramman isomushipun Heikki
Kallio-Mannilan Kuninkaiden laakso -kaivualueella Selperinojalta yksin kaivaessaan.
Hippulistalle Jari Myllykankaan, Markku Hannun ja
Kalervo Ruohoniemen löytö
kirjattiin sijalle 48 kaikkien
aikojen suurimpien löytöjen
historiasta. Jaskari puolestaan
antoi hipulleen nimeksi ”Selperin Iivari” löytöpaikan ja
vuoden vanhan pojanpoikansa nimen perusteella. 145:n
isomuksen listaan se kirjattiin
sijalle 112.
Lemmenjoen konekaivun
päätyttyä ennusteltiin isomushippujen jäävän lopullisesti metrien syvyisten maakerrosten alle ja ammattimaisen kullankaivun hiipuvan
historiaan. Yhtään yli 20
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gramman kultahippua ei hippulistalle kirjattu vuonna
2021. Sellaista ei aiemmin tapahtunut kymmeniin vuosiin. Onneksi lama jäi lyhytikäiseksi.
Onnenkantamoisia kumpikaan hippulöytö ei ole.
Ruohoniemelle hippu on 40
vuoden kaivajauran suurin.
Veikko Jaskarilla puolestaan
on takanaan 17 vuoden kokemus. Hän on aiemmin ol65,5-grammainen isomus löytyi Sotajoelta syyskesällä 2022. Hippu merkittiin kaikkien aikojen 48. suurimmaksi hippulöydöksi.

Syksymmältä Palsilta löytyi 28,5grammainen Selperin Iivariksi
nimetty isomushippu. Sen löysi
Juhani Jaskari rihloistaan kaivaessaan yksin Selperinojalla Heikki Kallio-Mannilan Kuninkaiden
laakso -kaivualueella.

lut mukana neljän suuren hipun löytämisessä Lemmenjoella Telilöiden ja Topi Jokiniemen kanssa.
Tarkempi kuvaus hippulöydöistä valokuvineen löytyy
kultahippu.fi -sivustolta. 
65,5-grammaisen hipun löysivät Kalervo Ruohoniemi, Jari Myllykangas ja Markku Hannu.
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Teksti ja kuvat: Tapio Soukka

TUTKIMUSLAITTEET
kiviharrastajien tukena

M

onesti olen miettinyt, kuinka tärkeitä
mineraaliharrastajien löytämät näytteet
ovat olleet tutkijoille. Moni mineraali olisi jäänyt löytämättä ilman asiaan vihkiytynyttä harrastajaa. Tässä tekstissä kerron näytteiden tutkimisesta ja mitä tapahtuu, kun
mielenkiintoinen näyte annetaan tutkijalle, miten näyte valmistetaan ja
millaisia asioita siitä on mahdollista ottaa selvää.
Työskentelen tällä hetkellä Oulun
yliopiston Materiaalianalyysikeskuksessa. Tärkeimmät työtehtävät liittyvät
elektronimikroskooppeihin, mutta välillä pääsee leikkimään myös XRD:llä
(röntgendiffraktiometri). Ohessa kirjoitan väitöskirjaa nanomineraaleista.

Minut löytää Instagramista nimeltä
kivitapsa. Mikäli mineralogin arki kiinnostaa, niin otahan sivu seurantaan!

kertoa erilaisia tarinoita mineraalin
synnystä ja mahdollisesti paljastaa jopa
uusia mineraaleja

Näytteen valmistamisesta

Tutkimusmenetelmät

Näytteet valmistellaan laboratoriossa,
valmistusmenetelmät vaihtelevat materiaalin mukaan. Kivinäytettä tutkittaessa siitä voidaan valmistaa ohuthie
eli kivileike, joka on paksuudeltaan
0,030 mm (kuva 1). Mikäli näyte on
pieni ja sitä ei saa vahingoittaa kuten
esimerkiksi kultahiput, riittää että näyte asetetaan näytteenpitimeen.
Joskus tutkijat haluavat nähdä kultahipun sisälle. Tässä tilanteessa näytettä täytyy tuhota halkaisemalla se.
Kiillotetusta halkaisupinnasta voidaan
tutkia monenlaisia asioita. Halkaisu on
toki viimeinen vaihtoehto, mutta se voi

Oulun yliopiston Materiaalianalyysikeskuksella on monia laitteita, joilla
voidaan tutkia mineraaleja. Ymmärtääkseen niiden toimintaa, on hyvä
perehtyä hieman perinteisen mikroskoopin anatomiaan.
Mikroskooppi on yksi tärkeimmistä mineralogin työkaluista. Kuinka
mineralogien käyttämä polarisaatiomikroskooppi sitten eroaa perinteisestä stereomikroskoopista?
Perinteisessä stereomikroskoopissa
valo tulee lampusta, joka sijaitsee näytteen yläpuolella. Polarisaatiomikroskoopissa valo johdetaan näytteen alta
näytteeseen. Sana polarisaatio tulee siitä, että valo läpäisee kaksi polarisaatiosuodinta. Ensimmäinen suodin sijaitsee lampun ja näytteen välissä ja toinen mikroskoopin objektiivin yläpuolella.
Miksi sitten mineralogit käyttävät
polarisaatiomikroskooppia? Tavallisen
mikroskoopin valo ei tuo ohuthieen
mineraaleja esiin. Polarisoitu valo, eli
valo, joka läpäisee suotimet, puolestaan
näyttää mineraalirakeet koko kauneudessaan. Tutkittaessa mineraaleja, jotka eivät läpäise valoa, asia ratkaistaan
laittamalla valo tulemaan päältä ja tutkimalla niitä heijastavassa polarisoidussa valossa. Luonnollisesti polarisoitu
valo saavutetaan laittamalla suodin valon eteen toisen pysyessä objektiivin
yläpuolella
Perinteinen kultahippujen tutkimiseen käytetty laite on FE-SEM (Field
Emission Scanning Electron Microscope) eli kenttäemissiopyyhkäisyelekt-

Vasemmalla kuvassa kiillotettuja pintahieitä. Oikealla alhaalla ohuthieitä.
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Ohuthie komatiittisesta laavasta, jossa näkyvissä spinifex-rakenne. Sama hie esiintyy kuvassa 1 keskellä ja kansikuvassa.

irrottaa sieltä yhden (joka
ronimikroskooppi. Perinteivoidaan mitata). Takaisin sisellä luupilla voidaan päästä
ronneessa elektronissa elekt10x–20x -suurennoksiin,
roni puolestaan käy törmääelektronimikroskoopeilla
mässä atomiydintä ympäröipäästään puolestaan jopa
vään elektronipilveen ja sin100 000 kertaisiin suurennkoutuu siitä takaisin. Yleenoksiin. Kun laitteen kylkeen
sä sekundäärielektronikuvaa
lisätään lisäosa, jolla voi myös
käytetään hippujen pintatuttehdä analyysejä, on elektrokimuksissa, jolloin erilaiset
nimikroskooppi varsinainen
pintamuodot tulevat hyvin
velho.
esille. Takaisin sironneen
Erotuksena perinteiseen
elektronin kuvaa puolestaan
valomikroskooppiin elektrokäytetään koostumusvaihtenimikroskoopeissa kuva luoluiden tutkimiseen, kuva
daan elektronien avulla.
Mikroskooppikuva halkaistusta Lemmenjoen alueen platinahinäyttää erilaiset mineraalit eri
Kuinka tämä sitten tapahtuu?
pusta. Rakeen koko noin 2 mm.
harmaan sävyinä. Niiden,
Näyte täytyy päällystää joko
joiden atomipaino on suuri, kuten
hiili- tai platinakalvolla, jotta siitä saapäälle. Suihkun tehoon voi vaikuttaa,
kulta ja platina, väri on kirkas, kun taas
daan sähköä johtava ja edelleen kuva
mutta yleensä analyysejä tehdessä jänns. kevyemmät alkuaineet ovat harmailuotua. Valmisteluiden jälkeen näyte
nite on noin 15 kilovolttia.
ta.
laitetaan kammioon, josta pumpataan
Kuva kultahipusta voidaan luoda
Kun kuva kultahipusta on saatu luokaikki ilma pois. Tällä tavalla mitkään
joko sekundäärielektroneilla tai takaitua, voidaan siitä ottaa analyysejä.
muut hiukkaset eivät häiritse tutkisin sironneista elektroneista. SekundääTämä tapahtuu EDS-laitteella (enermuksia. Seuraavana on vuorossa laitrielektronikuvassa elektroni iskeytyy
gy dispersive spectrometer). Elektroneteen elektronisuihkun kytkeminen
mineraalinäytteen elekroniparveen ja
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Takaisin sironneiden elektronien synnyttämä kuva Lemmenjoen alueen platinahipusta. Pienet mustat pisteet ovat kvartsia, kun
taas harmaat sävyt PGE-seoksia (platinum
group element), hippu. Kuvassa olevat faasilyhenteet Os = osmium, Ir = iridium,
RuOsIr = Rutenium-Iridium-Osmium seos.
Poikkileikkaus polarisaatiomikroskoopista.

a)

b)

a) Sekundäärielektronikuvan synty. b) Takaisin sironneen elektronin kuvan synty.

ja sinkoilee ympäriinsä suihkun pyyhkiessä näytteen pintaa, kun EDS-analysaattori laitetaan tiettyyn kulmaan
näytteeseen nähden, se napsii itseensä
näytteestä peräisin olevia elektroneja.
Nämä elektronit ovat pieniä tietopankkeja eri alkuaineista ja ne kertovat millaisia alkuaineita kyseisessä mineraalissa
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on. Tarkemmin selvitettynä alkuaineanalyysi tapahtuu siten, että elektronisuihku herättää näytteessä röntgensäteilyn, tällöin röntgenviivojen aallonpituuksista ja energioista tunnistetaan
alkuaineita. Edelleen niiden voimakkuuksista lasketaan alkuainepitoisuudet mineraalille.

FE-SEM on tarkoitettu näytteiden
yleiseen analysoimiseen ja laitteella saa
yleensä riittävän tarkasti tiedon, mitä
kaikkea tutkittava materiaali on syönyt. Sen rajat tulevat kuitenkin vastaan
analyysejä tehdessä. Haluttaessa erittäin tarkkoja mineraalianalyysejä on
turvauduttava EPMA-laitteeseen eli
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elektronimikroanalysaattoriin
tai röntgenmikroanalysaattoriin
(Electron Probe Micro Analyzer). Laitteen perusperiaate on
ampua elektronisuihku näytteeseen ja käyttää elektronien tutkimiseen WDS-analysaattoria
(wavelenght-dispersive spectrometer) samoin kuin EDS-analysaattorissa, elektronien on sirottava täsmälleen tietyssä kulmassa laitteeseen, jotta informaatio voidaan tallentaa. Erot
ovat kuitenkin siinä, että EDSanalysaattori mittaa elektronien energiaa, kun taas WDSanalysaattori käyttää hyväkseen
niiden aallonpituutta.
Ettei lukija tässä kohtaa nukahtaisi kvanttifysiikan ihmeelliseen maailmaan, riittää että
yhteenvetona toteamme FESEM:in soveltuvan näytteen
yleiseen tutkimiseen. Välittömästi kun mielenkiintoisia mineraaleja löytyy, siirrymme
käyttämään EPMA-laitetta, jolla saadaan varmuus mineraalien kvantitatiivisesta koostumuksesta.

Zeiss Sigma, EDS-analysaattori on vinossa oleva musta laite. Näyte laitetaan sisään avaamalla edessä oleva kammion
seinämä.

EPMA-puolella yliopistolle
on vasta hankittu uusi Jeol:in
EPMA. Laitetta hyödynnetään
etenkin geologien parissa, mutta myös muut tutkimusyksiköt
ovat löytäneet sen. Geologit
käyttävät laitetta mineraalien
tutkimiseen, laitteella saadaan
huipputarkkoja analyysejä eri
mineraalirakeista.

Lopuksi

Zeiss Ultra Plus.

Tällä kertaa artikkelissa keskityttiin elektronimikroskooppien maailmaan. Keskuksella on
kuitenkin muitakin mineraalitutkijoita hyödyttäviä laitteita,
kuten XRD, TEM ja FIBSEM. Seuraavassa artikkelissa
pääsemme tutustumaan niihin
ja samalla näemme millaiselta
atomit näyttävät tietokone ruudulla.

Laitteet
Materiaalianalyysikeskuksesta
löytyy kaikkiaan kolme erilaista FE-SEM:iä. Zeiss Sigma on
näistä karvalakkimalli, joka toimii kuin vanhan kansan Mersu, varmasti mutta ilman suurempia hienouksia. Laitteella
voidaan ottaa kuvia ja alkuaineanalyysejä.
Zeiss Ultra Plus on keskuksen käytetyin malli ja paremmin
varusteltu kuin Sigma. Ultra
plus soveltuu hyvin mineraalirakeiden automaattiseen analysoimiseen ja näytteiden yleiseen
tutkimiseen. Yleisesti kultahippuja on tutkittu keskuksella
juuri tällä laitteella.
Perheen uusin tulokas on
Jeol FE-SEM, joka on se ns. Ssarjan Mersu. Laite on erittäin
nopea ja suorituskykyinen kaikilla osa-alueilla muun muassa
miljoonakertaisine suurennoksineen. 
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Jeol EPMA, WDS-analysaattorit sijaitsevat laitteen kyljessä.

Geologi ja mineralogi Tapio Soukka tutkijankammiossaan, jossa hän
kuvailee mineraaleja.

Jeol JSM-7900F FE-SEM
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JUSSIN

JORINA

Jussi Hartoma

MUUTTUVIA KÄSITYKSIÄ

T

ässä olen huomannut,
että sen mitä vasta olen
kertonut tai kirjoittanut,
onkin kohta vanhaa tarinaa. Olipa sitten kyse siitä, mistä vesi on maahan tullut tai syntynyt tai mikä on vaikuttanut ilmastonmuutokseen tai vaikkapa mannerten liikkeet. Kuusta en ole muistaakseni puhunut, mutta senkin synnystä
kiistellään ja esitellään kolmea vaihtoehtoa. Mammuttien kuolemasta en ole
kertonut, onneksi, sillä sekin on saanut uuden selityksen. Supertulivuoriakin on aikaisempaa tietämystä enemmän ja niiden suurta tuhoa aiheuttavia purkauksia voidaan jopa hillitä,
etten sanoisi kotikonstein.
Edellisessä jorinassani esitin vaihtoehtoja ajanjaksolle ensimmäisen ja kolmannen miljardin vuoden välille, siitä
mitä silloin tapahtui: olisiko silloin vesi
tullut maahan. Näinhän on oletettu,
että vesi on tullut komeettatörmäyksien mukana. Nyt todetaan kuitenkin
ykskantaan, että vesi on ollut olemassa täällä aina. Tietoa saatiin kuusta saatujen kivinäytteiden tarkemmasta tutkimisesta. Tämä taas liittyy maan ja
kuun törmäykseen. Ehkäpä tästä tulee
joskus kansantajuinen selitys. Olen
muuten saanut pitää kädessäni näyterasiassa olevaa ensimmäisen lennon
kuukiveä siitä juttua tehdessäni. Timanttienkin synnystä on liikkeellä
uutta tietoa, myös kulta puhuttaa edelleen.
Uutta on sekin, ettei maapallon ydin
ehkä sittenkään pyöri. Se värähtelee.
Tutkimus perustuu maankuoren ja
vaipan aaltojen mittauksiin ydinkokeiden yhteydessä. Tutkimus paljastaa
myös päivien olevan eripituisia. Pientä on, kun on ero 0,2 sekuntia. Joka
tapauksessa ydin värähtelee vastakkaisiin suuntiin jaksollisesti ja jakson pituus on 5,8 vuotta. Siis Äiti-Maan sisus pyörii eestaas helmat liehuen eikä
vain yhteen suuntaan.
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Entäpä tieto maan magneettikentän
muuttumisesta: pohjoisnavasta tulee
etelänapa ja idästä länsi. Mitenkä se
oikein menee, mikä Koillismaasta tulee? Vaikka ei sen puoleen, karttoja täytyy jo nyt tietyin ajoin päivittää. Onneksi ostin viime vuonna säädettävän
kompassin. Hetkinen! Istuin pihalla, kun ystäväni punarinta tuli
juttusille ja kyseli pää kenossa,
että miten heidän käy, jos navat
vaihtavat paikkaansa ja muutto
talvea pakoon pitäisi tehdä maan
magneettikentän
mukaan?
Palataan ihan
maanpinnalle.
Tiedämme, että
Äiti-Maa on
magneettinen ja
se vaikuttaa eri
tavalla eri ihmisiin. Puhuttiinko
tästä maasäteilynä vai... Toinen
säteily johtuu joidenkin mielestä
vesisuonista. Pitää katsoa tarkkaan vaikkapa
miten päin sänky
sijoitetaan huoneessa. Ja jossain
tapauksessa sängyn jalkojen alle
on laitettava
omanlaisensa
eristeet. Entä sitten radon-säteily,
miten sen kanssa
menetellään?
Meni vaikeakUusi kompassi.
si, mutta muis-

tan kuka käytti kaivonkatsojan varpua
malmikivien etsinnässä. Se oli Tannerin Eero, savolaisia. Oli etsijänäkin
palkittu malminetsintäkilpailuissa. Tapasin hänet kesätöiden aikana. Meidän
kahdenhengen ryhmämme teki Eerolle – hänen suostumuksellaan – kokeen
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Tannerin Eero poran varressa kaverin lyödessä lekalla. Malminetsijöitä kumpikin.

erään löytötarkistuksen yhteydessä. Piilotimme muutaman mukana olleen
malminäytteen peltoon. Ei kestänyt
kauaakaan, kun Eeron pajunvarpu taipui kätkemiemme näytteiden kohdalla. Tannerin Eerosta oli (tai on vieläkin) kuva Tampereen Kivimuseolla
Tampereen kivikerhon kivikisakuvien
joukossa. Hän näyttää siinä toisen kansanmiehen kanssa, miten käsiporaus
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toimii. Tehtyyn reikään laitettiin pala
dynamiittia ja pam. Siinä oli taas näytteitä.
Jos oikein muistan, käytti Tannerin
Eero myös heiluripalloa. Se oli ehkä
viisi senttiä halkaisijaltaan oleva rautapallo ripustettuna naruun. Sillä saattoi löytää piilossa olevan malmikiven.
Se alkoi tehdä ympyriäistä liikettä kohteen yllä. Mutta mitä oli langassa riiputettavan sormuksen käyttö. Oliko se
maasäteilyä vai vesisuoni vai malmia,
mikä sai sen heilumaan ympyrän
kehässä? Oletteko muuten kokeilleet. Itse epäilin vesisuonta
eräässä kortteeripaikassa.
Kun liikutaan oudoimpien
asioiden kanssa, niin tuli mieleen ensimmäiset science fiction -jutut. En muista, kuka
kirjoitti jo lähes sata vuotta sitten novellin puhuvista kivistä,
joiden keskinäinen keskustelu
kesti vuosia. Oliko peräti H.G.
Wells vai Artur C. Clarke vaiko Isaac
Asimov. Viime mainittu kirjoitti sato-

ja kirjoja ja sieltä löytyy ainakin puhuvat kivet, mutta ne keskustelivat ihmisen kanssa. Ja näin jälkikäteen ottaen
monen tuolloisen kirjailijan ajatukset
ovat käytössä nykyään, kuten kuvat
seinässä eli nykyisin tv, lentävät autot,
avaruusraketit, matka kuuhun ja ties
mitä kaikkea. Miksei siis kivien puhettakin pian ymmärrettäisi. Voisin kuvitella, kun laavavirta mesoaa toiselle:
Hei, väärä suunta, ota enemmän meren suuntaan. Noin hyvä, antaa mennä. Polta pari taloa mennessäsi varoitukseksi.
Viime jorinan jälkeen Äiti-Maa kurtisti otsaansa ja se kuului kyllä. Sattui
lappilaisen maankuoren osuuden sisällä. – Nyt minä olen kauhian vihainen.
Että mistäkö. Unohdatte, että aina tietyn ajan päästä täytyy muuttaa systeemiä. Välillä on kylmää, jopa jäistä ja
välillä lämmintä. Täytyy silloin tällöin
sekoittaa mannerpakkaa. Ja niistä tulvista. Kyllä minä teille näytän. Mitä nyt
sanotte? Pannaan nyt aluksi Italian Pojoki kuiville ja muita sen jälkeen. Entä
minnekö se vesi. No laitetaan tulvia
sinne missä niitä ei odoteta.
Joudun pyytämään Äiti-Maalta anteeksi, kun tulin suhtautuneeksi liian
kevyesti häneen. 3.8.2022 tulivuori on
alkanut purkautua Islannissa lähellä
pääkaupunki Reykjavíkia. Purkaus havaittiin noin 40 kilometrin päässä
Reykjavíkista, lähellä Fagradalsfjall-nimistä vuorta. On arvioitu, että purkaus olisi alle kilometrin päässä vuoden
2021 helmi–maaliskuun Fagradalsfjallin purkauksesta. Alustavissa mallinnuksissa arvioitiin, että laavaa virtaa
noin kilometrin syvyydestä. Mallinnuksen mukaan laavan virtausnopeus
on lähes kaksinkertainen vuoden 2021
purkaukseen verrattuna. Purkausta
edelsi useita maanjäristyksiä, joista kaksi oli voimakkuudeltaan vähintään 5,0.
Muistettakoon, että Islannissa on
enemmän aktiivisia tulivuoria kuin
missään muussa Euroopan maassa. 
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IN MEMORIAM
Antti Kankainen

26.11.1943–31.5.2022

Y

Sorvari ja suurmestari

stävämme ja yhdistyksemme hallituksen jäsen
Antti Kankainen menehtyi vaikean sairauden
murtamana toukokuun
viimeisenä päivänä. Vain muutamia
päiviä aiemmin olimme Lehtisen Jukan kanssa kyläilemässä hänen luonaan. Antti soitti ja kutsui kylään kertoen, että hänelle on annettu enintään
kaksi viikkoa elinaikaa, tulkaa pian.
Perjantaina 27.5. kävimme hänen luonaan Akaassa. Neljä vuorokautta vierailumme jälkeen häntä ei enää ollut.
Muistelimme Antin kanssa menneitä ja hän halusi vielä esitellä meille piharakennuksissaan olevia, isojen kivien varastojaan sekä hionta- ja muita
harrastetilojaan. Ja mitä kiviä hän oli
ajatellut lahjoittaa Tampereen Kivikerholle. Antin voimat ulkona liikkumiseen olivat melko vähissä, mutta muisti
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ja ajatus oli kirkas. Kohtaloonsa hän
sanoi täysin alistuneensa.
Antti siunattiin viimeiseen lepoonsa heinäkuun alussa Viialan kirkossa.

Muistotilaisuudessa Antin poika Tomi
luonnehti isäänsä sanoilla ”sorvari ja
suurmestari”, joten se sopi hyvin myös
tämän muistokirjoituksen otsikoksi.
Antti oppi sorvariksi työtä tekemällä.
Hän ei koskaan käynyt muuta koulua
kuin kansakoulun. Työnjohtajaksi hän
eteni käytyään työnjohtokurssin Elecsterillä ollessaan. Työnjohtajana hän
Elecster Oyj:ltä aikoinaan eläköityikin.
Tekniikan Maailma -lehti on tullut
Antille aina, ja kaikki sen vuosikerrat
hän on säilyttänyt. Ollessaan 18-vuotias, hän luki vuoden 1961 TM:stä artikkelin jalokivistä. Kiinnostus kiviin
syttyi heti. Samaisen jutun yhteydestä
löytyivät myös ohjeet kivenhiontakoneen rakentamiseen. Niiden ohjeiden
mukaan Antti ensimmäisen kivikoneensa valmistikin 1970-luvun alkupuolella, mutta sitä ennen hän ehti rakentaa lapsuudenkotinsa maille oma-
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kotitalon, joka valmistui vuonna 1972.
Elinikäisen kumppaninsa, Kirstin,
Antti tapasi 17-vuotiaana ollessaan silloin itse 21-vuotias. Kun he vuonna
1966 astuivat avioon, oli Kirsti 19-vuotias. Kirsti kuoli pari vuotta sitten. Hän
oli myös Tampereen Kivikerhon jäsen.
1980-luvun alkupuolella Antin kiviharrastus syveni, kun hän löysi Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistyksen ja
liittyi siihen jäseneksi vuonna 1983.
Sitten hän meni kivenhiontaoppiin
Toijalan kansalaisopiston kivipiiriin,
jossa teoriaopetuksesta huolehti diplomigemmologi Harri Innala. Toijalan
kivipiiristä alkoi Harrin ja Antin ystävyys, joka kesti koko eliniän. Aluksi
kaverukset alkoivat tehdä luonto- ja
kiviretkiä kaksistaan, mutta ottivat
myöhemmin vaimotkin mukaan retkille. Oma lukunsa olivat kiviretket
Norjaan, joita tehtiin pienellä miesporukalla. Harri Innala menehtyi muutama vuosi sitten. Myös Harri oli kivikerhomme jäsen kuolemaansa saakka.
Puolivälissä 1980-lukua Antti meni
Viialan työväenopiston taidetaontaan
opiskelemaan hopean työstöä kultaseppä Reijo Raitilan johdolla. Hopeankäsittelyssä mieluisimmaksi Antille osoittautui hopean taonta. Antti suunnitteli ja valmisti vuosien varrella hopeataontana upeita uniikkiesineitä. Hän
oli mukana Raitilan ohjaamassa taidepiirissä yli 20 vuoden ajan.
Lokakuussa 1986 Tampereelle perustettiin kivikerho. Kerho alkoi heti
kokoontua säännöllisesti Tampereen
maakuntamuseo Metson tiloissa ”kivineuvos” Paavo Korhosen johdolla.
Antti oli mukana toiminnassa kerhon
perustamiskokouksesta lähtien. Tampereen Kivikerhoa ei tuolloin virallisesti rekisteröity, vaan kerho toimi ”villinä ja vapaana” liki neljännesvuosisadan, kunnes se lokakuussa 2010 järjestäytyi ja vietiin yhdistysrekisteriin.
Rekisteröidyttyään Tampereen Kivikerho pystyi virallisena yhdistyksenä
hankkimaan toiminnalleen vuokratiloja, kuten kokoontumis- ja pajatilat.
Tampereen kivikerhon hallituksessa
Antti oli vuodesta 2010 lähtien kuolemaansa asti. Aiempina villeinä vuosikymmeninä kerholla ei virallisia toimijoita ollutkaan.
Erityisesti 1980- ja 90-luvuilla Lap-
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Ystävyskolmikko vas. Matti Laakso, Antti Kankainen ja Harri Innala tutkimassa Tampereen yliopistolla tammikuussa 2015 järjestetyillä kivimessuilla kultahippujäljitelmiä, jotka
on valmistettu suurimmista Lapista löytyneistä kultahipuista. Tampereen Kivikerhon messuosastolla esillä ollut hippuokoelma oli lainassa Lapin Kullankaivajain Liitolta.

pi ja kullanhuuhdonta kuuluivat Kankaisten perheen harrastuksiin. Heidän
hyviä ystäviään olivat Korhosen kullankaivajaveljekset Yrjö ja Jalmari (Jallu), joiden valtauksilla Lemmenjoen
Miessillä ja Jäkälä-äytsissä Kankaiset
vierailivat lukuisina kesinä. Miessiltä
Antin mukana kotiin lähti muun muassa korundeja.

Tankavaarassa järjestettyihin kullanhuuhdontakisoihin Kankaisten perhe
osallistui useana vuonna. Heli-tytär
jopa kerran voitti nuortensarjan mestaruuden. Tässä yhteydessä pitää kertoa myös Antin valmistamista huuhdontavaskooleista. Antti muisteli aikoja, kun hän Korhosen Jallun kanssa
kehitteli uutta kilpavaskoolimallia.

Antin 1980–1990-luvuilla Karhiniemestä löytämiä suurikokoisia akaattimukuloita. Vasemmalla ylinnä oleva akaatti on leveydeltään 14 cm ja painaa 1 365 grammaa. Sen vieressä yläoikealla on Antin yli kaksikiloisesta akaatista halki sahaama puolikas.
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Antti hyvät sepäntaidot omaavana alkoi valmistaa näitä uusia vaskooleja
1980-luvulla. Uusi vaskoolimalli otettiin kullanhuuhdonnan kilpavaskaajien piirissä hyvin vastaan. Antin vaskooleja myytiin Tankavaarassa kolmisenkymmentä kappaletta kymmenen vuoden aikana, jolloin hän niitä valmisti,
Korhosen veljesten toimesta suustasuuhun-menetelmällä. Jallu suositteli
ja Yrjö myi.
Ensimmäisen kerran Antin valmistamilla vaskooleilla voitettiin Tankavaarassa mestaruuksia vuonna 1985.
Näin aiheesta otsikoi sanomalehti Kaleva 4.8.1985 ilmestyneessä numerossaan: ”SM-kulta huuhdottiin ihmevaskaimilla!” Raimo Kanamäki voitti tuon
mestaruuden. Sen jälkeen Antin ihmevaskaimilla voitettiin lukuisia mestaruuksia eri sarjoissa. Vuonna 1989 jopa
maailmanmestaruus, sen vei Niehoffin
Kaija.
Vaikka Antti ei Tankavaaran kullanhuuhdontakisoissa koskaan palkintosijoille yltänytkään, tuli hänelle lopulta mestaruuskultaa Alaskan kultakisoissa 1990 – aloittelijoiden sarjassa – itse
tekemällään ihmevaskoolilla, totta kai.
Antin harrastuksista tärkein oli viime päiviin asti kiviharrastus. Myös
metsästys ja luontovalokuvaus ovat
kuuluneet hänen vapaa-ajan harrastuksiinsa. Valokuvaus oli toki kauan sitten jäänyt jo taka-alalle, mutta kun Jukan kanssa vähän ennen Antin kuolemaa hänen luonaan vierailimme, Antti mielellään esitteli omista taidevalokuvistaan teettämiään A3-kokoisia valokuvasuurennoksia. Taidokkaita olivat.
Kirjat ovat olleet Antille tärkeitä jo
nuoruudesta asti. Innostus kirjoihin
alkoi 12-vuotiaana, kun hän lainasi
Viialan kirjastosta Yrjö Kokon Sudenhampaisen kaulanauhan. Siitä alkoi
myös Lappi- ja luontoinnostus.
Omaan kirjastoonsa Antille on kertynyt yli kolmetuhatta nidettä. Itsekin
kirjafriikkinä muistan joskus hieman
kadehtineeni, kun Antti kertoi löytäneensä jostain pikkukirppikseltä harvinaisen kivikirjan, jota itse olin vuosikausia metsästänyt. Se oli muistaakseni Viljo Mäkipuron Lemmenjoen
kultasatu, jonka itsekin sittemmin sain
omaan kirjastooni hankittua eräiltä an-
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Tällaisilla Antin
valmistamilla kilpavaskooleilla, röpelöisillä
ihmevaskaimilla, kuten
hän itse niitä nimitti,
huuhdottiin monet
mestaruudet 1980ja 90-luvuilla.

Työkalut seinällä ovat
hyvässä järjestyksessä.
Antti esittelee hopean
pakotustyöhön
työkaluteräksestä
valmistamiaan
erikoisvasaroita ja
punsseleita.

Antin Kittilän jaspisbreksiasta valmistamat
hiontamallit olivat
mukana monilla kivimessuilla Tampereen
Kivikerhon osastolla.
Mallien tarkoitus on
näyttää, millaista jälkeä
milläkin karkeudella
hiottuna saadaan ja
mitä kaikkia karkeuksia
cabochon-hiontaan
vähintään tarvitaan.
Oikealla valmis, tinatuhkalla kiillotettu kivi.
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tiikkimessujen kirjaosastolta.
Kivinäytteiden keruussa Antti oli
tarkka. Millään näytteellä ei varsinkaan
geologisesti ole arvoa, ellei tiedetä mistä
se on löydetty. Antti on luetteloinut
oman mineraalikokoelmansa Exceltaulukkolaskentaa apua käyttäen.
Myös muita keräilijöitä hän innosti
tekemään niin. Antin kiviluettelosta
löytyvät kunkin näytteen yksilöidyt tiedot: kiven nimi, luokitus, kovuus, kidejärjestelmä, ominaispaino, tarkka
löytöpaikka ja jos kivinäyte on ostettu, niin keneltä, mistä jne. Tietysti
kullakin kivinäytteellä on luettelossa
oman numeronsa ja missä se on tallessa, eli hyllyn numero.
Museokeskus Vapriikista pyydettiin

useina vuosina Tampereen Kivikerhoa
järjestämään jotain puuhaa lapsille
koulujen syys- ja hiihtolomaviikoilla.
Näissä talkoissa Antille mieluisa tehtävä oli Innalan Harrin kanssa tunnistaa lasten ja muiden museokävijöiden
mukanaan tuomia kiviä. Toiset kerholaisemme opastivat lapsia vuolukivenhionnassa. Koronan tullessa nämä kivitapahtumat lapsille jäivät tauolle.
Tähän loppuun täytyy vielä kertoa
Kankaisten pihassa olevasta suurikokoisesta kidesykeröstä, jonka kiteet
ovat ruostumatonta terästä. Antti sai
idean kiteistä 1980–1990-lukujen
vaihteessa arvellen suurikokoisen sykerön näyttävän kiviharrastajan pihassa
hienolta.

Antti Kankaisen näytekokoelma Sodankylästä, Vuotson kanavan reunoilta keräämistä ja pyöröhiomista kivistä. Komean värikirjon omaava kokoelma on saanut
oman vitriinin, myös se on Antin käsialaa. Tämäkin kokoelma on ollut ihasteltavana useilla kivimessuilla Tampereen Kivikerhon osastolla sekä Tampereen museokeskus Vapriikissa järjestetyissä tapahtumissa. Kuva: Kari Kinnunen

Tomi piirsi kiteistä luonnoksia ja
teki niistä pahvisia pienoismalleja lukioikäisenä 1990-luvun alkupuoliskolla. Kiteet hitsasi haponkestävästä teräksestä Elecsterillä mestarihitsaaja, jonka kädenjälki on niin tasaista ettei hitsisaumoja edes huomaa. Materiaalina
1,5 millimetrin vahvuinen ruostumaton teräs, viralliselta nimeltään AISI
304, joka sopii ulkokäyttöön. Kotipihalle ne pääsivät vasta 2015. Kauan
kesti paikan valitseminen.
Anttia jäivät kaipaamaan lapset perheineen, muut omaiset sekä monipuolinen ja laaja ystävä- ja harrastajajoukko.

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell
pj, Tampereen kivikerho

Teräksinen kidesykerö Kankaisten pihapiirissä. Sykerön
kiteet ovat toista metriä korkeita. Kuva: Kirsti Kankainen

Tampereen Kivikerhon esitelmällisiinn kivi-iltoihin Antti osallistui ahkerasti. Toukokuussa vuonna 2012 hän itse esitelmöi 30
kuulijalle Norjan kivistä ja retkistään Norjaan Innalan Harrin
ja muutaman muun kaverinsa kanssa. Antin keräämiä kivinäytteitä Norjasta oli kivi-illassa ihasteltavaksi runsaasti. Kauniita
ja värikkäitä. Varsinkin thuliitista (yläkuva) Antti itse piti.
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Muistoissa
Antti
“Oletko tullut tuntemaan, kuulemahan, tietämäänkin tuota Seppo Ilmarista, takojata taitavinta. Takoi
sormukset soreat, kahet kolmet
korvakullat, viiet kuuet vyöllisvitjat.”
Kalevala

Antti Kankaisen 999-hopeasta takomia taide-esineitä: taskumatti, jonka korkissa granaattikide Kalvolasta, maljakko, sokeriastia ja kermakko, jossa raitakvartsia. Oikealla
tarjoiluvati. Kuva: Liisa Hertell

Kankaisen Anttia muistellessa tuli Kalevalasta mieleen Seppo Ilmarinen, takoja
iänikuinen. Myös Antti oli taitava takoja.
Hän takoi hopeat kullallensa ja taide-esineiksi. Myös kirjallisuus ja musiikki kuuluivat Antin harrastuksiin, matkailun ja
kivien lisäksi.
Teimme monta kivimessumatkaa Pietariin Innalan Harrin järjestämänä. Pietarissa ihmispaljouden keskellä kulkiessamme Harri käski pitämään silmällä,
missä Antti menee. Pitkänä miehenä Antti
oli meille muille kuin lippulaiva.
Messumatkat Pietariin olivat mukavaa
vaihtelua ja aina sieltä palattiin kirjojen ja
kivien kera. Jotain hauskaakin tapahtui
kotiin palatessa. Antti soitti Kirstillensä,
ehtoisalle emännälleen: Pistähän pannu
porisemaan, keitä kahvit kelvolliset, täältä tulee janoinen joukko.
Tultuamme Kankaisille riisuimme kengät eteiseen. Siellä olivat myös Antin kengät – kanootin kokoiset – kuten hän kenkiään nimitti. Pois lähtiessä pienikokoinen Urjalan mies laittoi isännän kengät
jalkaansa. Kukaan meistä ei huomannut
kenkien vaihtuneen. Vaihtaja itse oli vielä
sen verran Pietarien antimien vaikutuksen alaisena, että lähti Antin kanooteilla
luovimaan. Seuraavan viikon kivenhiontaillassa Antti sai kenkänsä takaisin.
Vierailin usein Kankaisilla, samoin he
myös meillä. Aina riitti juttua kivistä ja
kukista.
Näillä pienillä muistoilla haluan kunnioittaa Anttia ja hänen työtään.
”Pala taivasta pilvien lomassa voi kirkastaa Sinulle jäähyväisten salaisuuden.”

Antin oppi-isä taontataidoissa, kultaseppä Reijo Raitila (vas.) tervehdyskäynnillä Tampereen kivimessuilla marraskuussa 2006. Esittelypöydässä näytteillä Antin hopeataontana tekemiä esineitä. Kuva: Liisa Hertell

28

Max Bolliger

Annikki Poukka
MINERALIA

z 3 / 2022

Roksana
Knapik
Geologi Roksana (Rocksi) Knapik ja
hänen miehensä Andrzej Sokolowski
kuolivat traagisesti lumivyöryssä 21.9.
2022 ollessaan kiipeilemässä Tatravuorilla Slovakian puolella.
Roksana toimi geologioppaanamme
Tampereen Kivikerhon toukokuussa
2018 Puolaan järjestämällä kivimatkalla. Varmaan kaikki matkallamme mukana olleet muistavat Roksanan, joka
oli aina täynnä positiivista energiaa ja
ideoita. Roksana lahjoitti kerhollemme kirjoittamansa julkaisut: “Geotouristic Guidebook to the Karkonosze National Park” ja “Minerals of the

Roksana Knapik 9.5.2018 kivikerhomme
retkellä Puolassa. Tatra-vuoret siintävät
taustalla. Kuva Liisa Hertell

Polish Karkonosze” -julkaisun. Meillä
oli hänelle antaa vaihtarina Mineralialehtiä.
Roksana rakasti mineraalien keräilyä ja maastossa liikkumista. Viime
vuosina hän työskenteli Karkonoszen
kansallispuistossa sekä mineralogisena
oppaana omassa yrityksessään Rock’si
Geoedukacjassa.
Andrzej oli loistava kiipeilijä. Hän
oli kiipeillyt yli 20 vuotta. Hän toimi
muun muassa Karkonoszen GOPR
Groupin pelastajana ja oli vuodesta
2010 lähtien Puolan vuoristo-oppaiden yhdistyksen kouluttajatehtävissä.
Andrzej ja Roksana jakoivat intohimon vuoria ja geologiaa kohtaan, todetaan heidän kuolemastaan kerrotussa
nettijulkaisussa.

Liisa Hertell

Filateelinen kokoelma netissä
Jussi Hartoman filateelinen kokoelma, joka oli esillä Hämeenlinnassa 9.–10.9.2022
näyttelyssä, on katsottavissa nyt useamman kuukauden ajan verkossa näyttelyn
hakusanalla Tavastex-22.
Kokoelma ”Maa polttaa jalkojen alla” on koottu tulivuoriaiheisista postimerkeistä,
korteista ja laavanäytteistä.

Tampereen Kivikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika:
pe 25.11.2022 klo 18:00
Paikka: Taivaltajien kerhohuone, Kortelahdenkatu 10–12, Tampere
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä olevat asiat.
Kokouksessa käsitellään (toinen käsittely), että yhdistyksen sääntöjä muutetaan seuraavasti:
12 § Kokouskutsut
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsut on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta. Kutsut toimitetaan
syyskokouksen päättämällä tavalla.
HALLITUS
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ETELÄ-SIPERIASSA JA MONGOLIASSA osa

3

Vihdoin Mongoliaan

V

iime numerossa jäimme odottelemaan Ongudaissa, milloin saisimme nousta helikopteriin ja
lentää Barnauliin. Olimmehan jo vuorokauden aikataulustamme
myöhässä ja jatkoyhteydet vaarassa. Sää
selkeni lopulta ja monien yritysten jälkeen rahtikone nousi ilmaan ja niin me
lennettiin.

jatkoyhteys Irkutskiin meille järjestyy.
Järjestyihän se, ja saimme passimme
takaisin Mongolian viisumeineen. JAK
40 -lentokone vei meidät Irkutskiin,
jonne saavuimme aamuyöllä. Nukuimme ne muutamat tunnit, joita aamuun
oli jäljellä siistissä suomalaisten rakentamassa silmäsairaalassa. Siellä oli jopa
vessanpytyt Arabia posliinia – luxusta.
Aamulla tutustuimme Irkutskin mineralogiseen museoon, Venäjän geologisen seuran Siperian osastoon. Mahtava, tonnien painoinen nefriittimöhkäle ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Kivi oli nimetty Tsingiskaanin satulaksi.

Irkutskin mineralogisessa museossa oli suuri
isomus Siperian kultaa. Lieneekö sittenkään
aito vai onko kopio. Sama isomus on nähty
muutamassa muussakin museossa Venäjällä
ja esitetty ainoana aitona.

Akateemikko esitelmöi meille Siperian geologiasta.

Sitten vain menoksi, nauroi altailainen konemies kultahammastaan väläyttäen.

Aeroflotin helikopteri todellakin oli
rahtikone, istumapaikkoja ei montaakaan, osa porukasta joutui rönöttämään polttoainetankin päällä. Oli kalpeita naamoja ja rystyset valkoisena
penkkiin (niillä joilla istumapaikka oli)
puristettuna. Lennettiin pitkin Katunjoen kanjonia. Sää oli kirkastunut ja
maisemat mahtavat.
Saavuimme Barnauliin. Jännitys oli,
että vieläkö vuorokauden myöhässä
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Tsingiskaanin satulaksi nimetty valtava nefriitti oli Irkutski mineralogisessa museossa.
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Nyt ollaan menossa kohti Mongoliaa ja Ulanbatoria. Siperian juna on pitkä, mutta niin on matkakin. Puolentoista vuorokauden päästä
saavuttaisiin Ulanbatoriin. Yö nukutaan junassa.

Meidän hyttimme. Kaksi petiä alhaalla ja kaksi ylhäällä. Eväät
junamatkalle ostettiin torilta. Tammiston Marjatta vasemmalla,
miehensä Harri oikealla ja etualalla Pitkäsen Marja.

Mongolian mailla ollaan, ensimmäinen jurtta näkyvissä.

Heti ensimmäisenä päivänä Ulanbatorissa
lähdimme kohti savukvartsipaikkaa. Käytössämme oli tilava linja-auto.
Ja johan päästiin mongolialaisia kiviäJ
etsitään. Kuva: Hannu Viranto

Jatkuu seuraavassa numerossa
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