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Siihkajoen 
kammi näyttää 
ensi silmäyk-
sellä lähes 
käyttökelpoi-
selta, mutta 
lähempi tar-
kastelu valitet-
tavasti paljas-
taa toista.

Puolbmakkeäšjavrin 
pohjoispäähän 
laskevan puron 
moniportainen putous. 
Adolfi n kammi sijait-
see puron törmällä.



▶▶ 

kammikierros

 J
otain viehättävää alkeelli-
sessa turvekammissa on. 
Havumetsärajan pohjois-
puolella ei hirsimökkejä

     ole voitu rakennella, mutta 
niin vain ihmisen kekseliäisyys 
on löytänyt puuttomastakin 
kairasta rakennustarpeet läm-
pimään asumukseen.

Suurin osa Kaldoaivin kam-

meista on painunut kasaan jo 
aikaa sitten, mutta ainakin yh-
den tiesin vielä olevan ryhdissä 
ja asumiskelpoinen. Arvelin, et-
tä rapistuneetkin kammit tarjo-
aisivat mielenkiintoista tutkitta-
vaa. Esi-isillämme on varmasti 
ollut syynsä rakentaa turpeiset 
kotansa juuri niihin paikkoi-
hin.

Vanhalla keinolla

Olin muutama vuosi aiemmin 
melontaretkellä pannut merkil-
le kapeat kävelysillat, jotka joh-
tavat Mihkalijärven ja Rautape-
räjärven välisen suuren saaren 
yli. Kapea polunpohja näytti 
juovattelevan Sevettijärven tiel-
tä luoteeseen.

Astuin iltasella linja-autosta 
suunnilleen siinä, missä polun 
piti mielestäni yhyttää tie. Kul-
jettaja oli kummissaan, kun ha-
lusin jäädä kyydistä keskellä ei 
mitään. Yllättävän pienellä ha-
eskelulla löysin huomaamatto-
man punapäisen kepin ja hen-
non polun pään.

Aluksi polku oli neulasmat-
toinen ja mäntyjen kyljissä oli 
hyvin vanhoja pilkkoja sekä 
vanhoja punaisia maalimerkke-
jä. Siltojen jälkeen polku alkoi 
tasaisesti heiketä. Puolen penin-
kulman päässä, Petsijoen ylityk-
sen jälkeen sen seuraamisessa 
oli jo hieman haastetta. Suun-
ta oli kuitenkin määrätietoinen 
ja näytti johtavan kohti Iijärven 
luusuaa, lohistaan kuulun Nää-
tämöjoen alkupistettä.

Männyt jäivät taakse ja pu-
nainen maali oli merkitsijäl-
tä loppunut aikaa sitten. Joku 
oli keksinyt repiä vaatekappa-
leesta suikaleita ja niitä riippui 
harvakseltaan koivujen oksissa 
poluntapaisen varrella. Suika-
leista alkoi kertyä laajempaakin 
vaatekaapin sisältöä, eri väri-
siä ja eri ikäisiä räsyjä. Paikoin 
merkiksi oli aseteltu pari kiveä 
päälletysten.

Oli mukava jälleen taivaltaa 
vanhaa keinoa. Tunnelma on 
aivan toinen kuin varta vasten 
retkeilijää varten merkityllä po-
lulla.

Ensimmäisen kerran olin 
vastaavalla polulla Kevon itä-
puolella kymmenkunta vuotta 
sitten matkalla Tsuoggajohkan 
kurusta nelostielle Petsikkoon. 
Yhytin silloin lähes olematto-
man polunpohjan Rávdoskái-
din erämaatalon lähellä. Luulin, 
että pian kadotan polun, mutta 
se johti juuri oikeaan suuntaan 
ja valitsi erehtymättä suorim-
man tai muuten parhaan väy-
län metsän ja soiden poikki.

Muutamalla suolla ja var-
sinkin viimeisessä puronyli-
tyksessä oli jännät paikat, kun 
porraspuut olivat aikoja sitten 
lahonneet ja rippeitä myöten pi-
ti keplotella.

Monia vastaavia on jäänyt 
mieleen, pari tältäkin kolkalta 
Lappia. Sevettijärventien ete-
läpuolella vanha Jäämerenkei-
no Suolisjärven Järvenpäästä 
Jankkilaan on historialtaan vai-
kuttava. Etelämpänä Vätsärin 
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Utsjoen molemmat erämaat, itäinen Kaldoaivi 
ja läntinen Paistunturi, ovat turvekammien 
valta-aluetta. Suurin osa näistä entisaikain 
luonnonantimien hyödyntäjien suojapaikoista 
on romahtanut, mutta joukossa on helmiäkin.

Kaldoaivin
Puoliksi Poaskivarrin kurun törmään kaivettu 
autiotupa on romahtanut aikaa sitten, mutta 
välittää vielä pitkään muistoja menneistä ajoista.

Tievjaon parakkimainen kämppä antaa 
vielä sateen- ja tuulensuojan.

Junkersin hylky Pulmankijoen laaksossa.



ja Kessin kairan toisella laidal-
la Pitkäjärveltä Kessijärvelle ja 
Piilolaan johtava polku on yl-
lättävän vankka, vaikka kovin 
monet askelet eivät sitä nyky-
päivänä enää kuluta.

Mutta minne tämä polku joh-
taisi?

Järki voitti
Illansuussa edessä kohosi har-
janne. Kartan mukaan tämän 
Karhuvaaran kainalossa olisi 
lampi. Arvasin, että lammen 
rannalla polun varressa on 
vanha nuotionsija. Ennustus 
piti kutinsa. Kaunis, suojaisa 
paikka, ja etenkin juomavettä 
sopivasti noin puolivälissä tai-
valta. Olettaen, että polku vie 
Iijärvelle.

Varsin usein sammaloituvi-
en nuotionpaikkojen sijainnit 
pystyy aavistamaan ja sovitta-

maan oman lounas- tai illallis-
paikkansa sen mukaan.

Keräsin pienen sylyksen 
maahan varisseita koivunoksia 
ja löysin myös pari tuohenkap-
paletta sekä muutaman irtaan-
tuneen katajanoksan. Keittelin 
pienellä tulella sapuskat ja et-
sin teltalle paikan ylempää rin-
teestä.

Aamupäivän aikana selvisi, 
että polku todella johti Iijärven 
luusuaan. Rannalla on Metsä-
hallituksen valvontatupa ja po-
lulta olin hetkeä aiemmin huo-
mannut pari yksityiskämppää. 
Näissä varmaan on jo kylliksi 
syytä polun auki pysymiseen.

Ja ehkä jotkut kalastajat käy-
vät täällä Näätämön yläjuoksul-
la. Näätämön alajuoksulla on 
runsaasti kalastajia, sen tiesin 
ennestään.

Olin suunnitellut ylittäväni 
joen täällä, sillä ensimmäiset 

kamminrauniot löytyisivät pi-
an, mutta ’tois puol jokkee’.

Ei kuitenkaan hyvältä näyt-
tänyt. Vesi oli korkealla ja juok-
si kovaa. Tutkin luusuakoskea 
pitkään, kahlailin saapasvar-
ren mitan monesta lupaavalta 
näyttäneessä kohdassa, mutta 
en silti päässyt kuin puoliväliin, 
ylipääsemättömän päävirran 
partaalle. Rannalla oli vanhoja 
kahluusauvan näköisiä seipäi-
tä, joten koski saattaa olla ylitet-

tävissä vähemmällä vedellä.
Lopulta päätin pitää sadetta 

valvontatuvan kuistilla. Keit-
telin lounaan, vedin pipoa sy-
vemmälle korville ja mietin. Oli 
elokuu, mutta lämpötila vain 
kahdeksan astetta. Uiminen ei 
houkuttanut.

Muistelin Lätäsenon hengen-
vaarallista ylitystä puolenkym-
mentä vuotta sitten. Siihen ai-
kaan olin turhan uhkarohkea. 
Kantapään kautta sain sitten 

▶▶ Kaldoaivin kammikierros
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Näätämöjoen luusuakoski alavirtaan. 
Ylittämätön paikka tällä vedenkorkeudella.

Tsuomasvarri.



▶▶ 

aimo annoksen tervettä kosken 
kunnioitusta.

Niinpä päätin nyt kiertää 
Opukasjärvellä olevan Sevet-
ti–Pulmanki -retkeilyreitin sil-
lan kautta. Mutkaa tulisi reilut 
20 kilometriä ja samat takaisin, 
mutta ei täällä kiire saa olla. 
Hieman kyllä harmitti, kun pa-
ri kammia jäisi näkemättä.

Lähdin Näätämöä alavirtaan 
ja tutkin vielä muutaman koski-

paikan, mutta lopulta tyydyin 
siltakierrokseen. Pystytin teltan 
kosken kohinaan töyrään pääl-
le poropolulle, kuten yöllä sain 
äänistä huomata.

Kauniita kamminsijoja
Seuraavana päivänä aurin-
ko pilkahteli ja mieliala kohe-
ni. Näätämöjoki alkoi näyttää 
ei vain ylittämättömältä, vaan 
myös kauniilta.

Päivän väri oli valkoinen. 
Valkoisia riekonsiipiä, valkoi-
sia tupasvilloja, vaaleita poron 
peräpeilejä, jokivarren valkeita 
koivikkoja ja koskien valkoi-
sia kuohuja. Olin tyytyväinen 
järkevästä päätöksestäni, eten-

kään yksin kulkija ei saa ottaa 
liikaa riskejä.

Marssin Opukasjärven au-
tiotuvalle yöksi. Kuopiolainen 
nuoripari oli kiertänyt Saamen 
polun Sevettijäveltä vastapäi-
vään ja kehui reittiä lähtöä lu-
kuunottamatta hyvin merkityk-
si ja helppokulkuiseksi.

Aamulla ylitin Näätämöjo-
en kiltisti riippusiltaa pitkin 
ja käännyin sitten pois reitiltä 
Silisjokea ylävirtaan. Oikaisin 
Ladnapuoldša -nimisen kome-
an harjun kautta Poaskijuuhal-
le, jossa lopulta tulin tämän reis-
sun ensimmäiselle kammille.

Poaskijuuhan kammi on ny-
kyisin kuin sammaloitunut 
kumpu. Mutta paikka on muka-

va, lompolon rannalla, kosken 
lähellä, kuivan maan koivikko-
kaistaleella. Pystytin teltan pi-
hakentälle ja mietin, että kalo-
jen vai riekkojenko takia tämä 
kammi on pystytetty.

Aamulla kävelin vuoroin 
auringossa, vuoroin uhkaavi-
en pilvien alla, pystytin teltan 
Njahkajavrille ja jatkoin ilman 
rinkkaa Poaskevarrin kuruille, 
jonne karttaan on merkitty au-
tiotupa. 

Puoliksi kurun törmään kai-
vetun tuvan katto on romahta-
nut kauan sitten. Seinähyllyllä 
oli siistissä rivissä sinisiä Jacky 
Makupala -purkkeja ja lattialla 
kätevän pienikokoinen retkivis-
pilä, jonka korjasin talteen.
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Pohjakartta Metsähallituksen luvalla heidän mainiosta www.luontoon.fi -netti-
palvelustaan, josta löytyy myös paljon lisätietoa Kaldoaivin erämaa-alueesta. 
Punaisella kirjoittajan lisäykset: ● isot ympyrät = jutun retken lähtö- ja päätepiste, 
● pienet ympyrät = jutussa mainitut kammit ja kamminrauniot.

Sevettijärvi-Pulmankijärvi-retkeily-
reitin kulkijat pääsevät Näätämöjoen 
yli siltaa pitkin Opukasjärven rannalla.



54   ERÄ Vaeltaja 5E/2007
▶▶ Kaldoaivin kammikierros

Sijainti koivikkoisen puroku-
run reunalla viittasi riekostuk-
seen, toisaalta purkit ja vispilä 
retkeilijöihin. Veikkailin kuiten-
kin, että edellisestä tyhjänkul-
kijasta näillä main oli kulunut 
pitkä tovi.

Helmi
Seuraavaan päivään kuuluivat 
tusinan riekon tokka, herkku-
tatti korkealla paljakassa ja kel-
taisenaan kukkiva komea kulta-
rikkoesiintymä. Ennen kaikkea 
antia olivat kaksi kammia.

Tai toinen niistä, Puolbmak-
keäšjavrin eteläpuolelle kart-
taan merkitty kammi on todel-
lisuudessa lautamaja. Puhki 
ruostunut kamiina oli kannet-
tu pihalle ja kamiinankappalei-
ta oli nosteltu kattopeltien pai-
noksi. Rähjäinen parakki, mutta 
välttää vielä tuulen- ja sateen-
suojaksi.

Seinältä löysin muiden pape-
rien alta roikkumasta käytös-
ohjelappusen, josta kävi ilmi 
kämpän oikea nimi ja muuta-
kin. Tievjaon kämppä, omistaja 
Nils Hjalmar Holmberg, Nuor-
gam, valmistunut 5.1.1971.

Pitkulaisen järven pohjoispää-
hän laskevan puron varressa piti 
oleman asumiskelpoinen Adol-
fi n kammi. Etsiskelyn jälkeen 
hyvin maastoutunut kammi löy-
tyi eikä pettänyt odotuksia.

Koivikkorantainen Pulman-
kijoen latvajärvi keskellä auti-
ota paljakkaa, järveen laskeva 

paratiisimainen puro komeine 
vesiputouksineen ja kukkake-
toineen, puron tormällä kodikas 
kammi. Ei ehkä hyväkuntoinen 
nykyisten autiotupastandardi-
en mukaan, mutta aivan riit-
tävässä kunnossa ja todellinen 
helmi.

Kammilla on ollut remontti 
käynnissä reilut 15 vuotta. Isot 
vanerilevyt piti nostaa kammis-
ta pois oleskelun ajaksi ja silti 
lautatarpeet täyttivät ylälave-
rit. Harvalla paikalle sattumoi-
sin osuvalla kulkijalla on taitoa 
ja aikaa alkaa suurempiin töi-
hin, mutta ehkäpä joku poruk-
ka joskus vielä ottaa asiakseen 
lähteä kammille korjauspuuhat 
mielessään.

Paikka on niin viehättävä, 
että omatuntoni alkoi pian ko-
vistella minua tekemään jotain 
kammin hyväksi. Sama oli sel-

västi käynyt monelle muulle-
kin: ”Täytyy nyt ainakin tik-
kuaski jättää....”

En ole koskaan tuvalla tai 
kammilla nähnyt niin paljon 
pientä hyötytavaraa: 20 täyttä 
tulitikkuaskia, viisi sytytintä, 
sytytyspaloja, kaksi sahaa, kol-
me lapiota, kaksi tiskiharjaa, 9 
isompaa kynttilää, 11 tuikkua, 
teetä, näkkileipää, sokeria, suo-
laa, vessa- ja talouspaperia, toi-
miva taskulamppu, ämpäreitä 
ja kattiloita jne.

Vieraskirjasta laskin kävijä-
määräksi tasaiset 10–40 henkeä 
vuodessa viimeisimmän vuosi-
kymmenen aikana. Kirjasta löy-
tyi myös tarkka sijainti lähellä 
olevalle lentokonehylylle, joka 
aikanaan antoi nimen kammil-
le. Kammin vuonna 1969 raken-
taneet Kevon tutkimusaseman 
nuoret pojat toivat saksalaisesta 

sotilaskoneesta lentäjän tuolin 
kammille ja loivat legendan len-
täjä-Adolfi sta, joka öisin hallit-
see kammia.

Uusia syntysyitä
Jatkoin seuraavana päivänä Jun-
kersin kautta kohti Morishvein 
kammia. Yhdessä purolaaksos-
sa kulki tunturimittarituhon ra-
ja kuin veitsellä leikaten. Vuo-
sina 1965–66 tunturimittarin 
toukat söivät tuhansien neliö-
kilometrien alueelta Utsjoen ja 
Inarin erämaissa koivikot leh-
dettömiksi ja laajoilla alueilla 
skaidin koivikot tuhoutuivat.

Laakson länsireunalla koi-
vikko oli vehreää, itäreunalla 
astuin kummituspökkelöiden 
valtakuntaan. Vihreitä koivuja 
tosin tuli taas seuraavassa laak-
sossa vastaan.

Morishvein kammi on selvästi tavallista 
suurempi. Sen syntysyy onkin muista poikkea-
va: Tunturilatu eli retkeilyjärjestö rakensi 
kammin talkoilla 1960.

Huoltajaa vailla sinnittelevillä kammeilla ja 
kämpillä puuhuolto on jokaisen kulkijan vastuul-
la. Kirjoittaja sahaamassa kaukaa raahaamaansa 
katkennutta koivunhaaraa. Polttopuiden hankin-
nasta ei saa jäädä jälkiä maastoon.

Merkitty retkeilyreitti Sevettijärveltä Pulmankijärvelle johdattaa aloittelevankin 
retkeilijän kammikairan halki. Tosin yksikään Kaldoaivin turvekammiesta ei osu reitin 
varteen, vaan niille on osattava suunnistaa itse. Taustalla Tšuomasvarri.
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Morishvein kammilla on jäl-
leen erilainen syntysyy kuin 
edellisillä. Lapinretkeilyyn eri-
koistunut järjestö Tunturilatu 
rakensi suuren turvekammin 
talkoilla 1960. Kammi peruskor-
jattiin 80-luvulla, mutta nyt se on 
jälleen heikoissa kantimissa.

Kehikko on vielä lujan tun-
tuinen ja takka saattaisi toimia, 
mutta päivä paistaa läpi niin 
katosta kuin seinistäkin. Kam-
milla on oivallisesti säilytetty 
vieraskirjat. Vuosien 1960–81 
vieraskirjoista on kopiot ja vuo-
desta 1982 alkanut kirja ei ole 
vielä täyttynyt. Tiiviissä puu-
laatikossa on tallessa yli puoli 
vuosisataa tunturiretkeilyä.

Jatkoin koilliseen, mut-
ta oli jo myöhä, joten pysty-
tin teltan hämärän tihentyessä 
Peälljekeähtševâddan rinteelle.

Aamulla taivalsin Tsaarajär-
vien luoteispuolitse Tsaraoaivin 
länsireunalle, jossa pystyi jäl-
leen jo kaukaa arvaamaan, et-
tä kauniin lammen rannalla on 
puron suussa varmastikin nuo-
tion sija. Lounastin ja jatkoin 
Skiihpajärven kaakkoispuolella 
lammen 259,2 rannalla olevalle 
kammin rauniolle.

Ruostunut kuokka oli pys-
tyssä lysähtäneen kammin ke-
hikolla ja muistutti turpeen 
nostosta. Kauniille paikalle on 
tämäkin asumus aikanaan ko-
hotettu. Tsuomasvaara siintelee 
näköpiirissä, kammi on lammen 
rannassa ja kirkasvetisen puron 
vierellä, pihakentässä olisi ta-
saista teltanpaikkaa.

Seura ei maistunut
Jatkoin kuitenkin Sevetti–Pul-
mankijärvi -reitille ja sitä pit-

kin Tsuomasjärven autiotuval-
le. Sateisen päivän jälkeen oli 
mukava kuivatella kamiinan 
lämmössä varusteita ja syödä 
pöydän ääressä.

Kämpällä oli rouvapari sekä 
kreikkalainen vanha mies. Viih-
dyn yleensä hyvin tuvilla myös 
vieraiden seurassa. Ihan hyvin 
tulimme nytkin juttuun, mutta 
jotenkin tunsin oloni vaivautu-
neeksi.

Ilmeisesti olin alitajuisesti aja-
tuksessa, että kulkemalla pääasi-
assa merkityn reitin ulkopuolel-
la en mahda muita edes tavata. 
Lopulta kasasin kamppeet, puin 
sadeasun ylleni ja jätin yllätty-
neen kolmikon tuvalle.

Sade muuttui rankemmaksi ja 
kevyt kalvotakkini sanoi veden-
pitävyyssopimuksen irti. Ajat-
telin pysähtyä Miutijoen poro-
kämpälle yöksi, mutta siellä oli 
jo retkeilijäpariskunta, eikä pie-
neen majaan muita sopinut.

Jatkoin Luossajoelle, jossa 
myöhäisestä ajankohdasta joh-
tuen vähemmänkin tasainen tel-
tanpaikka kelpasi. Mukava oli 
riisua läpimärkä yläruumis pal-
jaaksi ja vaihtaa kuivaa päälle.

Skiihpajoen kammi on niin 
hyvin piilossa, että aamulla al-
koi usko loppua. Ensin erehdyin 
pienissä lammissa ja lopulta 
olin vielä kävellä koivutiheikös-
sä vierestä ohi. Kammin katol-
lakin kasvaa koivuja. Kammin 
vierestä paljastui jälleen kirkas, 
pikkuruinen puro. Perusasiat 
kuten vesi, rakennustarpeet se-
kä polttopuut ratkaisevat kam-
min tarkan rakennuspaikan.

Skiihpajoen kammi on vielä 
suunnilleen muodossaan, mut-
ta molemmat sivut ovat pul-
listuneet pitkälle sisään päin. 

Koivuruoteet ovat homeessa ja 
kamiina hyvin arveluttava.

Kammi on rakennettu 1954 
ja kunnostettu 80-luvulla. Vie-
lä 1999 vieraskirjassa lukee, että 
”Oli ihanaa yöpyä.” Liekö rie-
kostuksen tai hillan pominnan 
tarpeisiin tehty näinkin kauas jo-
esta? Sopii tätä nykyä enää kam-
mitunnelmointiin pihalta käsin.

Löytöretkeilijä
Luossajoki kohisee komeana 
ränninä alas Pulmankijokeen. 
Huiman koskijakson päätteeksi 
jokien yhtymäkohta on rauhal-
linen keidas, jossa molempien 
jokien ylityskin näyttäisi onnis-
tuvan vaivatta.

Yhtymäkohdassa on entinen 
rajavartioston kammi, joka ei 
ole vielä sortunut, mutta alkaa 
olla asumiskelvoton. Lavereil-
la voisi vielä makailla ja pitää 
tuulta ja sadetta, mutta se ky-
syisi melko lailla luontoa. Sen 
verran homeinen murju se on.

Söin voileipiä iltapäivän au-
ringossa joen penkalla. Mietin, 
että paljon on minulla vaeltaja-
na vielä kasvamista. Kun olen 

yksin liikkeellä, en tahdo malt-
taa pysähtyä ihan vaan olemaan 
ja nauttimaan kauniista maise-
masta ja hiljaisuudesta. Aina on 
olevinaan kiire tutkimaan uusia 
paikkoja.

Nyt olo oli vihdoin seesteinen 
kuin tutkimusmatkailijalla on-
nistuneen löytöretken jälkeen. 
Olin löytänyt paljon erilaisia 
kammeja ja kauniita maaston-
kohtia.

Toki Kaldoaivissa on paljon 
muitakin kammeja ja vanho-
ja kämppiä. Osa, kuten Vaisjo-
en hyväkuntoinen ja huollettu 
kammi alueen länsiosassa, on jo 
aiemmilta kerroilta tuttuja, osa 
taas houkuttelee joskus toiste 
erilaiselle kammikierrokselle.

Mutta vielä oli yksi löytö tut-
kimatta. Pulmankijoen rannat 
kasvavat sakeaa pusikkoa, jos-
sa olisi tukalaa raivata tietänsä. 
Luossajoen kammilta lähti vah-
va polku lupaavaan suuntaan, 
hieman ylärinteeseen jokivar-
resta, mutta jokea alaspäin.

Niinhän tämä merkitsemä-
tön, mutta vankka polku joh-
datti helppokulkuisesti Sevet-
tijärvi–Pulmankijärvi -reitille, 
jonka se yhytti noin 300 metriä 
ennen riippusiltaa. Karttani sai 
vielä yhden reunahuomautuk-
sen.

Metallisella sillalla tuli tunne, 
että erämaa on takana. Olin etu-
käteen ajatellut käveleväni vie-
lä täältä Pulmankijärven park-
kipaikalta joko hiekkatietä tai 
maaston puolella Nuorgamiin, 
mutta äskeinen tunne ja pimen-
tyvä ilta muuttivat mielen.

Kaivoin kännykän rinkan uu-
menista, löysin kentän ja ajoin 
taksilla Nuorgamiin lomaky-
lään suihkuun ja aamubussia 
odottamaan. ◻

Morishvein kammin vieraskirjapolitiikan soisi yleistyvän. 
Vanhoja vieraskirjoja ei piiloteta arkistoihin pölyttymään, vaan 
niistä on palautettu kopiot kammille kulkijoiden luettavaksi. 
Tosin kammin kunto alkaa näkyä kirjoissa kosteusvaurioina.

Alussa oli suo, kuokka ja... 
Skiihpajärven kakkoispuolella 
on lammen rannalla kammin 
raunio hienossa maisemassa.

Luossajoen entinen rajavartiokammi alkaa olla tiensä päässä. 
Kauniissa Luossajoessa kalastus ei ole sallittua.


