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yki ja itäkairan 
prinSeSSa 
Yrjö Teeriaho (Yki) on laatinut 
seitsemännen kirjansa ja kaikki ne 
liittyvät Lappiin. Useimmissa on 
ollut aikaisemmin ”karttaliittymä”. 
Tiedusteluun kirjoittamisinnos-
tuksesta Yki vastaa, että tietyn ajan 
jälkeen kirjojen valmistuttua tulee 
levottomuus, laittaa kirjoittajan 
taas liikkeelle.

Lappi on ollut Ykille työmaa, 
harrastus, lepopaikka ja intohimo. 
Lappiin hän kiintyi jo miehuusi-
känsä nousussa. Matkan varrella 
on tullut lukuisia tuttavuuksia: 
paikallisia, kulkijoita, virkamiehiä, 
poliitikkoja, jotka vilahtelevat Ykin 
teoksissa.

Uusin kirja on Itäkairan prin-
sessa. Kirja kertoo vaihteeksi kol-
mesta Saariselän kävijöille tutusta 
henkiilöstä. Kirjan perustana ovat 
tavanomaisten lisäksi haastattelut, 
tapaamiset, päiväkirjat mukaan 
lukien eräkämppien päiväkirjoihin 
riipustetut ajatukset.

Henkilöissä on yhteisiä piirteitä 
kirjoittajaan. Näin Yki kirjan henki-
löistä: ”Yhteistä heille on rakkaus 
luontoon ja sen suojelu, vaikka he 
ovat katsoneet sitä kukin omista 
lähtökohdistaan.”

Sirkka Ikonen, joka tekee vuo-
sikymmenestä toiseen vaelluksia 
rakastamassaan Itäkairassa – etu-
päässä yksin, yöpyen tulilla, alkaa 
herättää huomiota, vaikka ei sitä 
tavoittelekaan.

Luppo-Matti – tuhansien tut-
tu, UKK-puiston ensimmäinen 
eräopas, äskettäin edesmennyt 
Matti Toivola. Luppo oli vaeltajien 
keskuudessa erittäin pidetty. Par-
haimmillaan hän oli kertoillessaan 
kokemuksistaan ja puiston näh-
tävyyksistä sekä vaeltajia opas-
taessaan. Viime vuosinaan hän 

istui Kakslauttasen ladun varressa 
kotinsa kohdalla nuotiolla, tarjoili 
kahvia ja tarinoita ohihiihtäville.

Kolmas on jo Kullervo Kemp-
pisen, Saariselkä-innostuksen 
nostattajan, Saariselkä-kirjoissaan 
mainitsema Meäntäis. Meänteis: 
rosvo vai Robin Hood on otsikoitu 
monessa hänestä kirjoitetussa 
artikkelissa. Reijon Savinaisen kat-
santokanta vaeltajiin muuttui Kul-
lervo Kemppisen kirjan Lumikuru 
julkitulon jälkeen. Erämaahan tuli 
väkeä, joka ei sinne kuulunut eikä 
osannut siellä käyttäytyä. Kalat ka-
tosivat järvistä ja tupien ympäristöt 
roskaantuivat. Meänteinenkään ei 
enää jaksanut niitä siivota. Kaksi-
kymmentä vuotta kului Saariselällä 
erakkona. Siitä merkkeinä jäivät 
Lankojärvelle rakennetut kämppä, 
sauna ja niliaitta.

Ykin kirjaa täydentää runsas 
kuvitus mutta karttoja on – yllätys 
, yllätys – karttamiehen kirjassa vain 
harvakseltaan: Erikoisia, kuten esi-
merkiksi kirjan lopussa: kartan on 
piirtänyt ilmakuvista maantieteilijä 
Jorma Mattsson 2012. lisäten sinne 
omaa tietämystään sekä sijoittanut 
kartalle tunnettuja  ”Viimeisen 
erämaan kulkijoita.”  Sen jälkeen 
löytyy viimeiseltä sivulta kartta, 
mihin samainen Jorma Mattsson on 
tulkinnut ilmakuvista avohakkuut 
itärajamme takaa. Kuinkahan käy 
yhteisen kansallispuiston?

Ykin kirja on kiintoisa Lappia 
harrastaville tai semmoisiksi aiko-
ville. Kirja – kuten aikaisemmatkin 
– on osaltaan myös kulttuurin 
tallennusta ja historiantutkimusta, 
mehevien tarinoiden lisäksi.
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airiX oy

DI ari Kulmala on 
nimitetty AIRIX Ym-
päristö Oy:n Sisä-Suo-
men aluejohtajaksi 
1.4.2013 alkaen. Hän 

siirtyy AIRIX Ympäristön palve-
lukseen Hämeenkyrön kunnan 
teknisen johtajan tehtävistä.

Maisema-arkkitehti 
heli vauhkonen on 
aloittanut 1.4.2013 
Helsingin yksikössä 
kaavoitus- ja maise-

ma-arkkitehdin tehtävissä. Hänen 
tehtäviinsä kuuluvat mm. yleis- ja 
asemakaavoitus sekä maiseman 
suunnittelu ja kaupunkikeskusto-
jen kehittäminen.

FM Kimmo Koski on 
aloittanut 15.4.2013 
suunnittelupäällikkö-
nä Helsingin strate-

markku villikaSta fiG:n kunniajäSen

gisen maankäytön suunnittelun 
ryhmässä. Kimmon tehtäviin kuu-
luvat yhdyskuntataloudelliset ja 
kaupalliset selvitykset sekä kaava-
talousvertailut.

Arkkitehti maritta 
heinilä on nimitetty 
Tampereen maan-
käyttöryhmän ryhmä-
päälliköksi 1.5.2013 

alkaen. Hän siirtyy Tampereelle 
Helsingin yksiköstä. 

Kaavoitusarkkiteh-
ti eveliina könttä 
aloittaa Tampereen 
maankäytön ryhmäs-
sä 20.5.2013. Hänen 

tehtäviinsä kuuluvat mm. yleis- ja 
asemakaavoitus.

maanmittarien järjestön CLGE:n 
pääsihteerinä. Markku jää pois 
FIG:n palveluksesta heinäkuun 
lopussa terveydellisten syiden 
johdosta.

Suomalaiset maanmittarit 
tuntevat Markun mm. MIL:n pu-
heenjohtajuudesta sekä Mar-
kun pitkäaikaisesta toiminnasta 
Maankäyttö-lehdessä. Markku on 
toiminut mm. lehden päätoimitta-
jana (1995–2000) sekä ansiokkaana 
FIG-asioiden uutisoijana sekä 
Rajalinjalla-kolumnistina. Maan-
käyttö onnittelee kutakuinkin 
kaikilla mahdollisilla sektoreilla 
ansioitunutta Markkua nimityksen 
johdosta.

Alkuperäinen uutinen ja Mar-
kun kiitossanat:
www.fig.net/news/news_2013/
mv_hon_mem_may_2013.htm

Neljännesvuosisadan FIG:ssä aktii-
visesti vaikuttanut ja Maankäytön-
kin lukijoille kovasti tuttu markku 
villikka on nimitetty maanmitta-
reiden kansainvälisen organisaati-
on FIG:n kunniajäseneksi. Nimitys 
tapahtui FIG:n yleiskokouksessa 
Nigerian Abujassa 6.5.2013 FIG:n 
Working Weekin yhteydessä.

Aloite kunniajäseneksi nimit-
tämisestä tuli MIL:ltä, Maklilta ja 
Suomen Maanmittauslaitokselta.

FIG:n presidentti cheehai 
Teo luovutti kunniajäsenyyttä 
osoittavan nimityskirjan Markulle 
Suomen-vierailunsa aikana 13.5.

Markku on toiminut FIG:ssä 
mm. komission 8 puheenjohtajana 
(1994–1998) ja FIG:n johtajana sen 
vakinaisen toimiston perustami-
sesta 1.1.1999 lähtien. Markku on 
toiminut myös eurooppalaisten 


