Kuusi viikkoa kumiveneellä
Pienellä kumiveneellä ehtii puolessatoista kuukaudessa jo hyvin
matkata yli tuhat kilometriä jokia ja järviä pitkin. Ja kun se on
varustettu vielä pienellä perämoottorilla, ei tällainen reissu
Pohjois-Kanadassa tunnu edes kovin rankalta. 쐽 T E K S T I J A K U V A T
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ERKKI SÄRÖ

왗 Manitouputoukset.

Vene oli täpötäynnä varusteita ja bensaakin
70 litraa, sillä seuraava asuttu paikka reitilläni oli 350 kilometrin päässä. Eikä minulla ollut aavistustakaan siitä, kuinka kolmeheppainen Mercury jaksaisi hoitaa hommansa.
Kaiken lisäksi moottorissa oli vain litran tankki, joten joutuisin tankkaamaan vähän väliä.
Yllättävän tomerasti pikkumoottori alkoi
kuitenkin työntää yli neljä metriä pitkää, mutta vain metrin leveää Grabnerin kumivenettä. Ja litralla posotteli seitsemän kilometriä.
Lukuisten kuusikkoisten pikkusaarten kirjomalla järvellä eksyin heti alkuun. Onneksi
seuraavana päivänä saavuin kahden erityisen
korkean saaren lähelle. Kartalta löytyi High
Twin Island, korkea kaksoissaari, joten selvä
pyy.
Ilahduttavasti ympärillä oli kauniita hiekkarantoja ja taivaalla helotti aurinko. Päätin,
että nyt nautin kesästä, kärpäsistä ja lämmöstä. Hyönteispuoli oli ainakin hyvin hoidossa,
sillä paikoin mäkäräiset terrorisoivat tehokkaasti. Hupullisesta ötökkäpaidasta tulikin
tärkeimpiä varusteitani.
Laajassa Cunninglahdessa ranta jylhistyi ja
korkeilla kallioilla kieppuvat kuusipolot juhlistivat maisemaa. Lahden pohjoisosasta saa
alkunsa Fond du Lac -joki, joka virtaa 300 kilometriä neitseellisten seutujen halki. Sen varrella on kaksi putousta sekä yli 20 koskea.
Tiesin etukäteen, että koskissa on paljon
kielekkeitä, mutta suurin osa on ilmeisesti laskettavissa. Tosin koskenlaskussa liki kokemattomana en osannut arvioida, pätisikö tämä myös minuun. Kun on moottori ja rajusti
bensaa, ei ajatus jatkuvista kantotaipaleistakaan oikein houkuttanut.

P

ohjois-Saskatchewanissa sijaitsevalla
Wollastonjärvellä on mittaa sata kilometriä ja leveyttä keskimäärin 40 km.
Sen lounaisrannalta alkoi noin 1 300
kilometrin kumivenereissuni, joka jatkui aina
Ison Orjajärven etelärannalle.
Oli elokuun puoliväli, joten talvesta ei vielä
ollut pelkoa. Mutta oloni oli muuten epävarma.

Muutama metri Manitouputousten yläpuolelta alkaa kantotaival.
Vasemmalla kantotaipaleesta kertoo ns. inukshuk, kivestä rakennettu
ihmistä muistuttava patsas.
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Kuusi viikkoa kumiveneellä
Kalaa, koskia
ja kantamista
Fond du Lac oli alussa kuin kanava, jossa vastaan tuli siellä
täällä pikkuisia saaria. Mutta
pian joki muuttui sokkeloiseksi.
Eräältä metsäpaloaukealta
löysin hienon leiripaikan. Kaikilla aiemmilla Kanadan keikoillani oli mukanani ollut tiipii,
joka kylmissä oloissa on lyömätön majoite. Mutta näin elokuun
puolivälissä katsoin ötököiden
takia parhaimmaksi varustautua halpahalliteltalla. Se osoittautui hyväksi hankinnaksi.
Aamulla koin illalla laskemani verkon. Kauhukseni siinä oli
kuusi vonkaletta, jotka olivat
saaneet verkon sekaisin. Neljä
suckeria (paikallinen kalalaji),
yksi hauki ja onneksi myös yksi siika, kaikki noin 40-senttisiä.
Saavuin sopivasti lounasaikoihin 20 km pitkälle Hatchetjärvelle, jonka luoteisrannalta
Fond du Lac jatkoi matkaansa.
Törmäsin järvellä inhottavaan
ilmiöön. Siellä täällä oli raivostuttavan paljon vedenalaista
kasvullisuutta, joka ärhäkkäästi tarrautui potkuriin. Heinää
piti vähän väliä repiä irti.
Näin turistikalastajia lennättävän vesitason ja myöhemmin
kolme isoa kalavenettä. Kaukana erämaassakin voi törmätä
varakkaisiin kalaturisteihin.
Saavuin taas joelle ja pian oli
leiri pystyssä matalan kallion
laella tyypillisen kanadalaispöpelikön ympäröimänä. Kaikkialla näkyi valtavan metsäpalon jälkiä. Leirin ympärillä oli
kuitenkin kasvavaa ja pystyyn
lahoavaa koivua sekä pensaikkoa ja seassa vielä muutamia
kärsivän näköisiä mustakuusia.
Ei järin kaunista.
Aamulla olin helpottunut,
kun verkossa oli vain kaksi 40senttistä siikaa.
Olin kuullut leiriin asti Cascadekosken pauhun ja kuohut
nähtyäni yksi asia tuli selväksi.
Edessä oli ensimmäinen kantotaival.
Kosken yläosan valtavasta
kourusta vesi hyökyi suoraan
vasemman rannan järkäleitä
päin. Mutta heti kivien alapuolella oikeassa laidassa oli selvästi helpompi reitti, jos sinne
vain pääsi kovan virtauksen yli.
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Thompsonin kosken alapuolinen ns. Second Ledge-putous.

Kantotaival Second Ledgen ohi.
Kun olin kantanut varusteet
järkäleiden alapuolelle, päätin
uskaltaa ajaa moottorilla joen
toiselle laidalle. Ylitys onnistui.
Sydän pamppaillen soudin vasten virtaa ja ohjailin veneen turvallisesti kosken loppupään kivien ja kuohujen ohi.
Seuraavakin koski vaikutti
niin pahalta, että kannoin varusteet kiltisti sen ohi. Osa taipaleesta oli pirullista rantaryteikköä, mutta pelkkä vilkaisu
koskeen sai minut jatkamaan
kantamista.

Lihakset hellinä saavuin
Crooked Lakelle, joka nimensä
mukaisesti on todella vinksahtanut järvi sokkeloisine lahtineen. Siellä täytyi suunnistaa
erityisen tarkasti, sillä vähän
dramatisoiden sanoen sellaisissa oloissa eksyminen tiesi kuolemaa.
Matkaamiseen alkoi tulla rutiinia. Tultuani kosken niskalle
kipaisin rannalle tähystämään
reittiä. Tämä oli ylivoimaisesti
rankin osuus, sillä rantapöpelikössä oli kaikkialla kiviä, oksia,

konkeloita ja pöheikköä ja sakeat ötökkäparvet vielä lisäsivät piinaa.
Pelon jäytäessä mieltä uskaltauduin laskemaan milloin kesympää, milloin rajumpaa koskea. Hyvin pian opin kuitenkin
luottamaan veneeseen. Se liikkui kuin hidastetussa elokuvassa pahimpienkin pauhujen ohi.
Pari kertaa olin pudota salakavalaan kielekkeen alla seisovaan kuohuun, mutta pystyin
vinosti ylävirtaan soutaen liikkumaan sivuittain koskessa
hämmästyttävän hyvin.
Vähältä piti, etten alkanut ylpistyä.

Joki muuttuu
Yksitoikkoinen mustakuusitaiga alkoi väistyä. Rantamille ilmestyi upeita harjuja, jotka kasvoivat jämäkkää honkaa ja lehtipuuta. Olisi luullut olevansa
Lapissa. Vaikutelmaa vielä korostivat lukuisat karibun jäljet
hietatievoilla.
Pari suttakin vilahti rannalla.
Toinen niistä suorastaan polski
vedessä, eikä ollut erityisen arka. Ilmeisesti kukaan ei niitä ol-

mintä piisasi liikaakin ja mäkärät olivat innoissaan. Homma
hoitui kuudella kantokerralla.
Seuraavallakin putouksella
kantotaival oli 400 metriä pitkä
ja alussa oli lähes äkkijyrkkä
nousu. Sen jälkeen oli kuljettava
tiheän metsän läpi, kunnes kuivan ja tasaisen kalliomaaston
jälkeen polku laskeutui jyrkästi
takaisin joelle.
Joki luikerteli nyt korkeiden
kalliopaasien välissä, virtaus oli
voimakasta ja pohja koko ajan
näkyvissä.
Kun alkoi kuulua Manitouputouksen pauhua, kapusin
hermostuneena ylös kalliolle tähystämään. Putous oli pelottavan näköinen.
Ensiksi vesimassat syöksyivät päätä pahkaa vastapäistä
seinämää vasten ja sen alapuolella oli vesipyörre, joka linkosi
vettä ympäri kuin valtava pesukone. Sieltä vesi ryöppysi vielä

lut hätyyttänyt. Myös valkopäämerikotkia lenteli vesistöjen
varsilla ja niiden pesiä näkyi
rantapuustossa.
Olin jo tottunut laskemaan
koskia, mutta kun saavuin keltaisten kallioseinämien välissä
jyrisevän Thompsoninkosken
niskalle, päätin kantaa tavarat
suosiolla sen ohi. Ainoa mahdollinen laskuväylä olisi pienen
niemen linkoamana pyyhkäytynyt keskellä koskea odottaviin stoppariaaltoihin.
Kantotaivalta oli 400 metriä
korkealla kosken yläpuolella tasaisella kalliolla, joka kasvoi kituvaa mäntyä. Veneestä piti ilmat laskea ulos, niin kapea oli
polku useassa kohdassa. Läm-

toista alempana olevaa seinämää vasten.
Pahinta oli, että kantotaival
alkoi vain pari metriä putouksen yläpuolelta. Tarkkaa hommaa!
Päätin ajaa alkuun moottorilla, jotta virtaus ei saisi imaistua
syövereihin. Vedenalainen kallio kulki siinä rannasta useita
metrejä joen poikki juuri ja juuri vedenpinnan alapuolella ja
esti tehokkaasti veneen joutumisen putouksen kitaan. Täydellistä luomistyötä.
Putouksen jälkeen joki jatkoi
rauhallisena janana länttä kohti. Koskia osui matkalle vielä
viiden, joskus kymmenen kilometrin välein, mutta ne olivat
kaikki laskettavia.
Vaikeinta oli päästä kunnialla
vähävetisten koskien alaosien
ohi. Kerran kunnia meni, mutta
luojan kiitos kukaan ei ollut näkemässä.

Kulo tekee usein pahaa jälkeä.

Iso Orjajärvi
Fort Resolution

Erik Munsterhjelm
Country
Aamu koitti sumuisena, mutta
kosteutta ei tuntunut kasvoilla.
Outoa.
Pari kolme tuntia matkasin
alavirtaan yhä sakenevan sumun peittäessä erämaan, kunnes hengitys alkoi oireilla. Vihdoinkin tajusin, että tämä ei ollut sumua. Jossain lähellä oli
valtava metsäpalo.
Paha juttu, sillä olin juuri saapunut Erik Munsterhjelm
Countryyn. Tämä mies kirjoitti
kaksi eräkirjaklassikkoa 1930luvun kokemuksistaan metsästäjänä, trapperina ja malminetsijänä pääosin Pohjois-Saskatchewanissa. Ja juuri tänne
hän rakensi erään monista eräkämpistään talvitukikohdaksi.
Olin ajatellut etsiä kämpän
mahdollisia jäännöksiä. Kirjan
mukaan kämppä sijaitsi lähellä
kohtaa, jossa Fond du Lac kääntyy pohjoiseen. Olin juuri siellä,
mutta kulo sai etsinnän tuntumaan sivuseikalta.
Laskin kuitenkin maihin, kun
parin kapean saaren takaa paljastui ihastuttava rantamaisema. Jämäkkää mäntyä hiekkaperäisellä tasamaalla ja koivua
ja haavikkoa siellä täällä. Hiekkarannalla oli vielä pieni laituri.
Tajusin, ettei raunioita voi
löytää näin valtavalta alueelta,
mutta tepastelin silti mäntymetsässä kauan.
Myöhemmin sain kuulla, että
savu oli peräisin metsäpalosta,
joka riehui Brittiläisessä Kolumbiassa ainakin tuhannen kilometrin päässä. Aiemmin kesällä savua oli tullut Alaskasta
saakka. Entä jos kulo olisi riehunut vain sadan kilometrin säteellä?
Kanadan viranomaiset kehottavat erämaahan matkaavia tarkastamaan metsäpalotilanteen.

Slave
Fort Smith

KARTTA: SEPPO EVINSALO

Alask a

Uranium City

Stony Rapids
Fo n d d u L a c

B l a ck

H a t ch e t

Athabasca

Kanada

Wo l l a s t o n
Fort Chipewyan

Yhdysvallat
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Kuloja vastaan ei ole mitään
keinoja ja valtavien palojen jälkiä näkyy kaikkialla.

Missä potkuri luuraa?
North Rapidsin laskin jo rutiinilla, mutta kaikki ei mennyt
nappiin. Jouduin liukumaan
pienen kielekkeen yli, jolloin
perämoottorista kuului paha
kirskahdus, kun se iski kiveen.
Soudin maihin tarkastamaan
potkurin. Vaan sellaista ei
moottorissa enää ollut.
Ei mikään ole niin pitkästyttävää kuin soutaminen, kun
kuormana on 50 litraa bensaa ja
hyödytön perämoottori. Viisi
päivää jouduin taivaltamaan
selkä menosuuntaan kohti
Black Laken intiaanikylää ja se
oli todella mälsää.
Kauniit hietarannat reunustivat jokea, eikä savukaan enää
kiusannut, mutta tunnetusti
kärsimysten summa on vakio.
Sain ikioman mäkäräisheimon
kiusakseni, eikä niitä päässyt
pakoon soutuvauhdilla. Myöhemmin myös tuuli yltyi ja puhurit työnsivät kölitöntä venettäni väkisin rantaan päin.
Onneksi joki kääntyi lopulta
länteen ja sain tuulet taakseni.
Kun käänsin veneen sivuittain
tuuleen ja pidin sen siinä asennossa airon avulla, etenin yhtä
nopeasti kuin soutaen. Näin
matka sujui useita tunteja laiskotellen.
Burrputouksen ohi piti taas
kantaa kilometrin pituinen taival. Putouksen yläosa ahtautui
liki äänettömästi kahden laakean graniittikallion väliin ja
laskeutui nopeana vuona sileää
luiskaa pitkin. Sitä seurasi nopeasti virtaava osuus kallioiden
välissä ja sitten kauhistuttava
pudotus veden paukkuessa ja
pauhatessa.
Kantopolkukin löytyi. Ensi
alkuun siinä oli terhakka nousu
ja sitten upottavaa suota. Sen
jälkeen taas ylämäkeä kulon
runtelemalle ylängölle lihasten
kapinoidessa. Sieltä alaspäin
viettävää rinnettä yhä alemmas,
kunnes lopulta Blackjärven ranta armahti kantajan. Viiteen kertaan. Onneksi olen urheilijanuorukainen sielultani.
Vene lähestyi järvellä. Vanha
intiaanipariskunta yritti selittää
jotain, mutta en ymmärtänyt
84
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Leiri ”unohtuneella rannalla”.
heidän huonoa englantiaan. Lopulta välähti, että he halusivat
bensaa. Vastineeksi he antoivat
ilmakuivattua karibunlihaa.
Illalla toinen vene tuli kohti
leiriäni ja jo kaukaa kuului huuto: ”Oletko suomalainen?”
Kieltämättä hyvä arvaus.
”Muistatko, kun tapasimme
Prince Albertissa?”
Hetken miettimisen jälkeen
muistin tavanneeni tuon miehen yli tuhat kilometriä sitten
eräässä liikkeessä, jonne poikkesin kyselemään Fond du Lac
-joesta. Tämä Chief Freddy tunsi joen hyvin ja varoitti kantotaipaleista.
Vain valtavassa ja harvaan
asutussa Pohjois-Kanadassa voi
tapahtua tällaisia yhteensattumia ja vieläpä aika usein.
Saavuin lopulta Black Laken
hirsitalokylän laituriin. Ja tavan
mukaan pian ympärilläni vilisi
ystävällisen uteliaita ihmisiä.

Kylästä johtaa tie Stony Rapidsiin Athabascajärven rannalle.
Sain heti kyydin sinne neljän
nuoren veljeksen autossa.

Valtavalla vedellä
Stony Rapids sijaitsee Athabascan itäkolkassa suojaisen
lahden perällä. Rannan lentosatamasta kohosi silloin tällöin
vesitaso mukanaan turisteja.
Sen vieressä oli Northern-kauppaketjun myymälä.
Kävi nopeasti ilmi, että uuden
potkurin saaminen kestäisi useita päiviä. Se tilattaisiin Vancouverista asti. Niinpä pystytin teltan kylän edustalla olevalle saarelle ja aloin tappaa aikaa.
Stony Rapids oli tuttu paikka
myös Munsterhjelmille. Trapperit saapuivat kylään lepäilemään rankan talven jäljiltä. Törmäsinpä jopa vanhaan mieheen, joka oli tehnyt töitä Erikin
kanssa. Erik oli ollut pidetty
mies.
Athabascajärvi on 330 km pit-

kä idästä länteen ja leveimmillään 60 km etelästä pohjoiseen.
Etelärantaa reunustavat valtavat hiekkadyynit, mutta pohjoispuoli on kallioinen ja lahtinen.
Näin syyskuun alussa järveä
pidettiin vaarallisena ja oikukkaana. Koska olin matkaamassa
sen itäsopesta läntisimpään nipukkaan, saisin vastaani vallitsevat länsituulet. Paikoin pohjoisrannan jyrkille kalliolle ei
edes pystyisi kapuamaan turvaan. Pisin jyrkänneranta on 20
km pitkä ja sinne oli moni meloja menehtynyt.
Onneksi paikkakuntalainen
Steve, joka tunsi pohjoisrannan
ensimmäiset 200 kilometriä, vakuutti vain tämän 20 kilometrin
osuuden olevan takuuvarmasti
vaarallisen. Muut jyrkännerannat ovat korkeintaan parin kilometrin pituisia.
Mieleni rauhoittui ja päätin
valita pohjoisrannikon reitikseni.

Minusta tuli leirisaaressani
nähtävyys kylän pikkupojille.
Noin kymmenkesäiset klopit
vetivät henkisauhuja sätkistään, jauhoivat purutupakkaa
ja sinkauttelivat kaikkialle tupakkaräkiä. Eläköön kansanterveys.
Mutta ystävällisiä pojat olivat, tahtoivat ostaa minulle tupakkaa, pontikkaa tai mitä vain
haluaisin. Stony Rapidsissa ei

ollut viinakauppaa niin kuin ei
yleensäkään Kanadan intiaanikylissä. Eikä ulkopuolisellakaan saa olla alkoholia. Mutta
miten niin moni paikallinen onnistui olemaan niin humalassa?
Kuuden päivän odotuksen
jälkeen potkuri saapui lentokentälle. Siellä törmäsin taas
Chief Freddyyn, joka oli lähdössä ilmateitse etelään. Hän
varoitteli järven vaaroista ja

puolileikillään tarjoutui ostamaan varusteeni
”Aallot voivat olla kolmimetrisiä ja on jo syyskuu. Olet myöhässä.”
Matkaa Stony Rapidsista Fort
Chippewyaniin kertyisi 400 kilometriä pohjoisrantaa seurailemalla ja reitillä oli kolme asuttua paikkaa. Ilokseni kuulin, että niistä keskimmäisestä, 50–80
asukkaan vahasta uraanikaivosyhteisö Uranium Citystä
saisi bensaa, ruokaa ja kaiken lisäksi siellä voisi olla baari.
Vaikka tuuli tuiversi ja lämpötila oli selvästi laskenut, ensimmäiset 50 kilometriä järvellä sujuivat helposti.
Vietin yön hiekkaisen niemen
suojissa kaukana rannalta. Vähän minua epäilytti pitkä etäisyys veneeseen, sillä täkäläisillä karhuilla oli outo tapa tuhota
veneitä. Sen takia vietin yöt
haulikko ladattuna. Ensimmäisessä piipussa oli jööti ja toisessa susihauleja.
Enää ei kehoteta viemään
ruokia sadan metrin päähän,
kuten ennen, vaan peräti 400
metrin päähän leiristä. Ruokatarpeet on nostettava vähintään
viiden metrin korkeudelle oksan varaan ja vielä kahden metrin päähän puun rungosta.
Myös leirivessan ja ruoanlaittopaikan on oltava niin kaukana
teltalta, että eräelämästä tulee
takuulla kauhistus.
En aina viitsinyt noudattaa
kaikkia ohjeita, vaan vessa oli
milloin missäkin, ruokaa valmistin lähellä leiriä ja muonat
pidin takuulla teltan läheisyydessä, jotta karhut eivät olisi uskaltaneet tulla murkinalle. Näin
menettelivät paikalliset intiaanitkin, piste!

Intiaaneista vielä sen verran,
että he saavat metsästää melkein mitä tahansa, miten tahansa ja milloin tahansa. Valkoisille on tietenkin lait ja säädökset.
Ihan toinen seikka on sitten se,
kuka lakeja erämaassa valvoo.
Ei kukaan.

Kultaa ja uraania
Maisemat vain komistuivat
matkan edetessä. Tummansiniset vuoret leijailivat lännessä,
missä kauan sitten hylätyt kultaryntäysalueet olivat. Näistä
villeistä ajoista kertoi Munsterhjelmkin.
Kun hän eräänä keväänä saapui Stony Rapidsiin, huhut kultalöydöistä sähköistivät koko
kylää. Erik lähti löydöksiä kohti tietonaan vain se, että juuri
perustettu sekalainen kultakylä
olisi yksinäisen korkean vuoren
liepeillä. Mikähän noista lukuisista vuorista oli tämä Beaverlodge?
Usean jylhän salmen jälkeen
saavuin lahteen, jonka perukoilla oli kultakylä Goldfieldsin
jäänteet. Siellä oli uudehkoja hylättyjä rakennuksia ja pari kaivostornia. Paikka oli pettymys.
Uranium Cityyn oli kaksi reittivaihtoehtoa. Voisin ajaa valtavan Crackingstonin niemimaan
ympäri Bushellin venesatamaan, josta täytyisi liftata 10 kilometriä tienpätkää Uranium
Cityyn. Ja Crackingstonin rannikolla oli juuri se 20 kilometrin
äkkijyrkkä ranta.
Vaihtoehtona oli Beaverlodgelahdesta kantotaival Beaverlodgejärveen, sieltä toinen lyhyt
kanto Martinjärveen, josta pääsisi melkein Uranium Cityn
keskustaan. Se tuntui paljon järkevämmältä.

Tiedätkö,
mistä löydät
Helvetinkolun?

Katso tästä: www.matkasuomeen.com
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Kuusi viikkoa kumiveneellä
Pian tähysin lohduttomana
korkeaa maanselkää, joka erotti
lahden järvestä. Kaiken lisäksi
se kasvoi tiheää metsää. Onneksi rannan keskeltä erottui heikosti valkoinen piste, varmaankin talo.
Missä talo, siellä myös jonkinlainen tieura. Ja missä tie,
siellä auto. Talon edustalla liikkui musta piste, koira. Missä
koira, siellä ihmisiä eli kuskeja!
Innolla harpoin kohti taloa,
jossa sekarotuinen koira hoiti
työtään raivoisasti haukkuen.
Ilmeni, että otus kaipasi tuskallisesti seuraa ja pian olimme
ylimpiä ystäviä.
Talolta johti pehmeä, hiekkainen ajoura ylös harjanteelle, josta se armollisesti laskeutui Beaverlodgejärvelle. Viiden kovan
kantokeikan jälkeen kaikki varusteet olivat järven partaalla.
Koko ajan minua saattoi uusi
ystäväni, jolla ei ollut aikomustakaan palata yksinäisyyteen.
Kun vielä ruokin sen, ei sen uskollisuudella enää ollut rajoja.
Kun aamulla tein lähtöä, koira
olisi halunnut kavuta veneeseen. Se alkoi maitse seurata
minua. Ero oli minullekin yllättävän vaikea.
Myöhemmin kuulin, että koiran tehtävänä oli karkottaa karhut pois talon liepeiltä. Isäntä
käväisi siellä vain harvoin.
Uranium Cityn uraanivarat
löydettiin sattumalta. Malminetsijät olivat intiaaneilta
kuulleet, että täkäläisissä järvissä eleli epämuodostuneita kaloja. Tällaiset seikat kiinnostavat
aina kaivosyhtiöitä.
Koska toinen maailmansota
riehui parhaillaan, liittoutuneet
pykäsivät tänne nopeasti kaivoskaupungin, jossa enimmillään asui 4 000 ihmistä. Kaikki
tarvikkeet tuotiin sulan aikaan
proomuilla etelästä. Joka kevät
järjestettiin veto, kuka arvaisi
lähimmäs, minä päivänä kevään ensimmäinen proomu
saapuisi.
Entä miten on, kiinnostaisiko
ostaa dollarilla talo, jonka edessä on valtava, kalaisa järvi, takana rajattomat riistamaat ja
ympärillä loputtomasti rauhaa.
Tosin kukaan ei oikein tiedä,
kuinka pahasti uraanin saastuttamia vedet ja maat ovat.
Seutu ei kuitenkaan ole kai86
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Fort Smithin kyökinpuolta.
vosteollisuuden pilaamaa raiskiota, vaan kaunista kumpuilevaa metsämaastoa.
Uranium Cityn rapistuneessa
keskustassa on aika hyvin varustettu kauppa. Myös bensaa
sai, tosin kalliilla hinnalla. Bensa-aseman omistava kaupungin
pormestari tarjoutui ajamaan
veneeni Bushellin venesatamaan. Tyypillistä Pohjois-Kanadan auttavaisuutta.

Legenda
Kun 40 kilometrin jälkeen saavuin Camsell Portageen, hyisen
matkapäivän hytinä unohtui
suojaisessa kylän lahdessa. Kylää ympäröivät kaikkialla jylhät
ruskan väreissä kylpevät vuoret.
Rannalla vanhahko mies kä-

velytti kahta sylikoiraa. On
Pohjola muuttunut, mietin huvittuneena. Myöhemmin tajusin tavanneeni legendan.
Philip Stenne muutti tänne
Ranskasta yli 50 vuotta sitten ja
kaikki tunsivat hänet satojen kilometrien säteellä. Hän oli melonut erämaissa tuhansia kilometrejä ja valitti sitä, että vanhat
tavat ovat väistyneet. Enää ei ollut koiravaljakoita, kukaan ei
enää trapannut ja Uranium Citykin oli melkein autioitunut.
Istuin Philipin ja hänen intiaanivaimonsa kanssa vanhassa
hirsitalossa, jonka eräs ruotsalainen oli rakentanut, kun kylässä aikaisemmin toimi kalasäilyketehdas. Pariskunta tilaa
kaiken kuivamuonan kerran
vuodessa La Rongesta. Sieltä se

Tyypillistä Slave-jokea. Yösijan etsintää töyräältä.

lähetetään 600 kilometriä tietä
pitkin Stony Rapidsiin, josta se
laivataan 250 kilometriä Athabasca-järven yli tilaajille.
Kylästä oli vielä 150 kilometriä Fort Chippewyaniin. Philipin mukaan kukaan ei sinä
vuonna ollut saapunut sieltä
Camsell Portageen, eikä täältä
matkannut sinne.
Aurinko helotti. Vaaleanvihreän veden seasta karit erottuivat kauniin haaleanruskeina.
Rantoja reunustivat loppumattomat hiekkarannat, ja niiden
takana kohoili komeaa männikköä. Olisin voinut uskoa olevani etelämerellä, jos en silloin tällöin olisi vilkaissut vasemmalle,
jossa ammotti hyytävä rannaton ulappa.
Onneksi tuuli mantereelta ja
ajelin rannan katveessa.
Lobstick-saaren luona onnettomuus oli kuitenkin lähellä.
Olin karien takia liian kaukana
rannasta, kun potkurin sokka
katkesi itsestään. Tuuli yritti
puskea ulapalle, mutta tuskaisasti vastatuuleen soutaen pääsin rantaan.
Edessä oli lisää vaarallisia
niemiä, jotka Philipin mukaan
jatkuivat vedenalaisina riuttoina hyvän matkaa ulappaa kohti. Sokka ei siellä saanut pettää.
Huomasin, että niemien ympäri saattoi ajaa melko läheltäkin, jos vain vähän väliä pisti
moottorin vapaalle ja tähysi karien välistä väylää. Illalla saatoin sitten rentoutua ja nauttia
loputtomien hiekkarantojen ja
laguunien tarjoamista leiripaikoista.
Ehkä minun olisi pitänyt viipyillä tällä unohtuneella seudulla kauemmin, mutta kylmät
tosiseikat piti ottaa huomioon.
Jos tuuli muuttaisi suuntaa, voisin helposti jäädä jumiin ainakin viikoksi. Sen tähden matkasin mukavaa vauhtia eteenpäin,
jos nyt sellaiseksi riittää seitsemän kilometriä tunnissa.
Rannikko alkoi muuttua, hietikot väistyivät korkeiden kallioiden ja jyrkkien somerrantojen tieltä. Näköpiiriin tuli äkkijyrkkiä kalliosaaria, joiden
huippuja peitti tiheä kuusikko.
Näytti kuin olisin saapunut
hyytävän rannattoman valtameren laidalle. Samassa Fort
Chippewyan ilmestyi näkyviin.

Earl Evans
perheineen.

Slave-joella
Fort Chipewyanista ei ollut
vuoden ympäri tieyhteyttä ulkomaailmaan. Talvella jääteitä
pitkin pääsi ja porhalsi, mutta
sulan aikana ainoa kulkuneuvo
oli vene. Kylässä on paljon historiallisia rakennuksia, sillä se
on Albertan maakunnan vanhin asutuskeskus.
Ensiksi menin ratsupoliisien
luo. Kanadassa lienee ihan laki,
jonka mukaan retkeilijän tulee
ilmoittautua reittinsä varrella
olevilla poliisiasemilla. Jos kulkija ei saavu määräaikaan mennessä, alkavat etsinnät.
Eräässä liikkeessä sain neuvoja seuraavalle 200 kilometrin
jokiosuudelle. Matkalla oli kaksi pahaa koskea, jotka pystyi
välttämään sivuväyliä seuraamalla. Sain myös tietää, että kylässä oli kaksi viinakauppaa.
Taitaa tulla rattoisa jokimatka,
totesi tiedon murjaissut vanha
mies.
Ja takuulla! Seuraavat pari
päivää ja iltaa olivat todella rattoisia, kun seilasin ruskan ja auringon kultaamaa jokiuomaa
alavirtaan.
Kerran minut ohitti vene, jossa hytisteli kolme Fort Chipissä
tapaamaani nuorukaista. He ohjasivat minut sivuväylälle, jonka
varrella oli maavalli. Sen yli johti aurinkoenergialla toimiva rai-

teellinen venetie.
Näin ohitettiin
pääväylän paha
koski.
Illalla teimme
ison nuotion venetien varteen ja
illastimme. Ennen lähtöään pojat kantoivat veneeni
toiselle
puolelle patoa.
Oli tulossa tuikea
pakkasyö.
Aivan
Fort
Smithiin asti ei veneellä voinut ajaa,
jos halusi saapua
sinne hengissä.
Fitzgeraldin 12
hengen asumasta kylästä lähtien Slave-joki muuttui 30 kilometrin matkalla karmeaksi kuohuksi, joka ilmeisen hyvällä prosentilla nitisti melojatomppelit,
jotka uskoivat pärjäävänsä.
Nytkin joella parhaillaan naarattiin koskien alapuolella.
Fort Smith on entinen Luoteisterritorioiden pääkaupunki
ja siellä elelee edelleen 3 000
asukasta. Isot julkiset rakennukset jakavat tontit sulassa sovussa pienten hirsimökkien
kanssa.

Minustako
hirvenkaataja?
Slave-joen rantamien lieju oli
niin pehmeää, että se imaisi varomattoman saappaan syövereihinsä. Muta tarrautui kaikkeen. Mutarantojen yläpuolella
korkeat töyräät reunustivat jokea.
Erään erityisen korkean töyrään huipulla oli komea hirsilinna ja sen kupeessa viittelöi
hurjasti mies.
”Tule kahville!”
Kahvin jälkeen seurasi päivälliseksi myskihärkäpihvejä
vihannes- ja spagettisörsseleiden kera. Isäntäni Earl sattui
olemaan toinen niistä onnekkaista, jotka sinä vuonna saivat
arvalla oikeuden kaataa yhden
myskihärän Luoteisterritorioiden alueella.

Illalla hän lähti tyttärenpoikansa kanssa ajelemaan mönkijällä. Kun he palasivat, Earl kertoi ampuneensa hirveä, mutta
uskoi vain haavoittaneensa
otusta.
Aamulla
sain
käteeni
Winchesterin. Earl näytti, kuinka sitä käsitellään, ja niin me
kaksi läksimme jäljittämään
haavoittunutta jättiä. Earl tutkiskeli jälkiä, kuulosteli metsän
ääniä ja minun tehtävänäni oli
merkitä kulkemamme reitti punaisella nauhalla, jotta osaisimme takaisin. Se homma oli pöpelikössä tuiki tarpeellista, jos
ei halunnut eksyä.
Jäljitys kesti yli kolme tuntia.
Vähän väliä Earl näytti erilaisia
jälkiä. Milloin oli hirvi käynyt
makuulle, milloin oli verta lehdellä, alussa se oli ripuloinut,
nyt tuli normaaleja papanoita.
Lopulta Earl kuiskasi, että
hirvi on tuossa lähellä. Hän aikoo ajaa sen aukean yli ja minun
pitää ampua se kuoliaaksi.
”Äläkä jumalauta ammu minua!”
Jessus! Väsymyksestä turtunein jaloin kävelin soisen aukean yli passipaikkaani kohden, kun allani napsahti inhottavasti kalikka. Tilanne oli ohi.
Ei tullut minusta hirvenkaatajaa aseella, jolla en koskaan ollut
ampunut laukaustakaan.
Selitin Earlille, että istuttuani
yli kuukauden pienessä veneessä ei kuntoni voinut häikäistä.
Metsät täällä ovat taatusti vaikeakulkuisempia kuin Suomessa. Jotta oksat eivät olisi katkeilleen anturan alla, jouduin usein
tasapainoilemaan oudolla tavalla, jota sitten nimitin Finnish
Tai-chiksi. Lienee helppo arvata, minkä lempinimen sain.

Viimeinen
taival
Suistoaan lähestyessään Slavejoki alkoi kiemurrella. Jatkuva
tihku ja puhuri vaikeuttivat
ajoa. Kaiken lisäksi moottorin
käynnistys oli todella vaikeaa ja
se vieläpä pysähteli ilman järjellistä syytä.
Eräästä veneestä sain apua.
Serkukset Melvin ja Melvin tarjoutuivat hinaamaan veneeni
suojaan. Matkalla hyväntuuliset Melvinit tarjosivat hanhea ja
rommia ja kun sorsaparvi tuli

yhtäkkiä näköpiiriin, toinen
Melvin ja minä pääsimme ammuskelemaan. Saaliiksi tuli sorsa, johon kumpikin väitimme
osuneemme.
Saavuimme tuuliselle haavikkoa kasvavalle rantatöyrylle. Pystytin heti teltan ja Melvinit jatkoivat veneellä reipasta
hirvenmetsästystään.
Pidin leirissä sadetta koko
seuraavan päivän. Iltahämärissä rantautui vene. Kolme Fort
Resolutionista tulevaa hirvenmetsästäjää oli hyytynyt ja nähtyään tanakan tuleni he kutsuivat itsensä muitta mutkitta kylään.
Miehet istahtivat nuotion ääreen likomärissä vaatteissaan.
Kun heidän olonsa lopulta helpottui, otettiin esiin pullo ja
pian alkoi marisätkäkin kiertää
kädestä käteen. Tämä on nykyKanadaa!
Slave-joen suistossa virta jakautui useisiin haaroihin. Valitsin Old Steamboat Channelin,
vanhan höyrylaivaväylän, jota
alukset käyttivät muinoin liikennöidessään Fort Smithin ja
Jäämeren väliä. Väylä oli kapea
mutta syvä ja joidenkin hyytävien tuntien jälkeen saavuin
kuuden viikon matkan jälkeen
Isolle Orjajärvelle.
Iso Orjajärvi on nimensä mukaisesti iso. En pysähtynyt ihailemaan sen rannattomuutta,
vaan painelin suoraan Fort Resolutionin rantaan.
Olin aiemmin vitsaillut myyväni perämoottorin ensimmäiselle tapaamalleni Luoteisterritorion hirvenmetsästäjälle, ja
niinhän siinä kävi. Minut ensiksi nähnyt mies oli hirvenmetsästäjä, hän kiinnostui koneesta, ajoi minut 150 kilometriä
Hay Riveriin bussilinjojen ääreen ja lopulta osti moottorin.
Hän oli ilmeisen tyytyväinen
kauppaan. Oli syytäkin.
Olin ollut jo viikon Suomessa,
kun illalla puhelin pärähtää.
Langan toisessa päässä on ratsupoliisi Fort Smithistä. Saavuinko
hengissä Fort Resolutioniin, ilmoittauduinko RCMP:ssä (Royal Canadian Mounted Police,
tuttavallisesti Mountie), kun
saavuin sinne? Ja takuulla, vastaan.
Hyvä tietää, että aina joku
valvoo. 쏔
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