
Tässä	  tulee	  oiva	  esimerkki	  mitä	  sinnikkyydellä	  ja	  periksiantama5omuudella	  saavu5aa.	  Pena	  
selä8	  vaikeudet	  ja	  lopulta	  vuosia	  kestänyt	  työ	  palki8in.	  	  
Tapahtuma	  sai	  alkunsa	  jo	  vuosikymmeniä	  si5en.	  Pena	  oli	  Ac=niassa	  uosina	  1969-‐74,	  jolloin.	  
Lainaan	  tähän	  sähköposteja	  joista	  voi5e	  lukea	  tapahtuman	  kulun.	  	  

2.	  elokuuta	  2013	  
”Moikka	  Tipe!	  
Enpä	  ole	  ollut	  sinnepäin	  yhteydessä	  pitkään	  aikaan.	  Olen	  ollut	  eri9äin	  huonossa	  kunossa.	  Välillä	  on	  
lähtenyt	  taju,	  e9ä	  olen	  ollut	  Peijaksen	  sairaalassa.	  No	  nyt	  on	  vähän	  parempi	  kunto,	  e9ä	  jaksaa	  
ajatella	  näitä	  skönöasioita.	  
Olin	  yhteydessä	  vanhaan	  Haminan	  aikaiseen	  hyvään	  lapsuudenystävääni	  AnDin.	  Kun	  seilasin	  
tuossa	  AL:n	  AcIniassa	  1969	  –	  1974,	  niin	  	  tuo	  kaverini	  oli	  opiskelemassa	  Ateneumissa	  kuvataide9a.	  
Hän	  oli	  hyvä	  piirtämään.	  Hän	  asu	  vuokralla	  Eerikinkadulla,	  joka	  oli	  lähellä	  Jätkäsaarta.	  Kerran	  hän	  
oli	  soitellut	  Effoan	  kon9oriin	  ja	  o9anut	  selville	  milloin	  olisimme	  	  satamassa.	  Ja	  niinpä	  yksi	  kerta	  hän	  
putkahI	  laivaan	  ja	  sanoi	  tulevansa	  moikkaaman	  minua	  vain	  ihan	  noin	  vain.	  Tiesin	  e9ä	  AnIlle	  
maistui	  hyvin	  viina	  siihen	  aikaan,	  ja	  sitäpä	  hän	  alkoikin	  kysellä.	  Sanoin	  e9ä	  kyllä	  sitä	  aina	  köyhälle	  
opiskelijalle	  nyt	  yksi	  wiskipullo	  löytyy.	  Ja	  siitäkös	  AnIn	  ilme	  kirkastui.	  Sanoi	  e9ä	  voisimme	  lähteä	  
kapakkakierrokselle	  jos	  sopii,	  mu9a	  mennään	  ensin	  hän	  opiskelijaboksin	  kau9a,	  niin	  hän	  näy9ää	  
yhden	  hienon	  taulun	  mulle.	  Sanoi	  vielä	  ennen	  kuin	  lähdetään,	  e9ä	  jos	  löytyisi	  vielä	  pari	  pulloa	  lisää	  
niin	  saisin	  kyseisen	  taulun	  itselleni.	  No	  löytyihän	  sitä,	  ja	  lähdimme	  kohI	  AnIn	  boxia.	  
Siellä	  oli	  melkein	  valmis	  taulu	  jossa	  oli	  “viimeisellä	  ehtoollisella”	  sen	  ajan	  kuuluisia	  henkilöitä	  pöytä	  
täynnä,	  mu9a	  keskimmäiseltä	  henkilöltä	  puu9ui	  kasvot.	  AnD	  sanoi,	  e9ä	  jos	  mulla	  on	  näiden	  
pullojen	  lisäksi	  varaa	  tarjota	  kierros	  kapakassa,	  niin	  hän	  maalaa	  minut	  siihen	  keskelle,	  ja	  saan	  sen	  
seuraavalla	  reisulla	  itselleni.	  
No	  lähdeIin	  kierroksella	  ja	  minä	  pisIn	  parastani	  hänelle.	  HeiIn	  reissun	  etelä-‐amerikkaan	  ja	  tulin	  
innoissani	  takaisin,	  ja	  menin	  AnIn	  kämpille.	  Sanoin	  e9ä	  olen	  tullut	  hakemaan	  sitä	  taulua	  itselleni.	  
No	  hän	  alkoi	  hieman	  vältellen	  seli9ämään,	  e9ä	  kun	  opiskelijalta	  loppui	  rahat	  eikä	  ollut	  varaa	  
maksaa	  vuokraa,	  niin	  hän	  maalasi	  siihen	  vuokraisännän	  kuvan	  minun	  sijastani.	  
E9ä	  ei	  tullut	  siitä	  taulusta	  mitään,	  mu9a	  viina	  kelpasi.	  No	  olemme	  olleet	  yhteydesä	  nyt	  
myöhemmin	  usein,	  ja	  kun	  viimeksi	  soiIn	  hänelle	  sain	  idean,	  e9ä	  jos	  hän	  maalaisi	  minulle	  uuden	  
taulun.	  Aiheen	  sain	  siitä	  kun	  olimme	  tulossa	  sisään	  San	  Franciscoon	  kesäkuun	  lopulla	  1969,	  ja	  
olimme	  tulossa	  juuri	  Golden	  Gate	  sillan	  ali,	  kun	  samaan	  aikaan	  meidän	  rinnalla	  saapui	  myös	  sisään	  
lentotukialus	  USS	  Enteprise.	  Päällikkö	  Kauppinen	  Huusi	  salongista	  sinne	  byssään,	  e9ä	  äkkiä	  kokki	  
ylös	  salonkiin	  katsoman	  televisiota,	  niin	  näet	  hienoa	  kuvaa	  televisiosta.	  CNN	  kanava	  oli	  
kuvaamassa	  tuon	  Enteprisen	  sisääntuloa	  ja	  se	  tuli	  suorana	  televisiosta.	  
Nyt	  sain	  siepa9ua	  neIstä	  hienon	  kuvan	  missä	  tuo	  Enteprise	  tulee	  sisään	  	  Friscoon	  Golden	  Gate	  
sillan	  alla.	  Lai9aisin	  siihen	  kuvaan	  tuon	  M/s	  Wiirin	  rinnalle,	  eli	  kaverini	  saisi	  nyt	  korvaukseksi	  siitä	  
mene9ämästäni	  taulusta	  maalata	  mulle	  tuollaisen	  taulun.	  
Eli	  kysynkin	  mistä	  löytyisi	  hieno	  meriklaarissa	  seilaava	  M/s	  Wiirin	  kuva?	  
Terveisin	  Pena”	  



Ei	  minulta	  valite5avas=	  löytynyt	  sopivaa	  kuvaa.	  Pari	  oli,	  mu5a	  niitä	  ei	  voinut	  ajatellakkaan.	  
Aja5elinkin	  hienon	  idean	  kariutuvan	  tähän,	  Penan	  kuntokaan	  kun	  ei	  ollut	  paras	  
mahdollinen.	  
Mu5a	  si5en	  tuli	  lisää	  pos=a,	  ja	  näin	  ilokseni	  e5ä	  Penan	  projek=	  jatkuu.	  

4.	  elokuuta	  2013	  
”Moikka	  Tipe!	  
Tässä	  olisi	  noita	  mun	  PhotoSopilla	  tekemiä	  kuvakollaaseja	  joihin	  olen	  ase9anut	  tuon	  Wiirin	  
ali9amaan	  Golden	  Gate	  siltaa.	  Mu9a	  kun	  saisi	  jostain	  hyvän	  viistosI	  ilmasta	  otetun	  kuvan,	  niin	  
asentaisin	  sen	  tuohon	  yhteen	  kuvaan	  missä	  sitä	  ei	  ole	  ja	  sellaisen	  mä	  maalau9aisin	  tuolla	  mun	  
kaverillani.	  Mu9a	  jos	  ei	  löydy	  sellaista	  kuvaa	  Wiiristä,	  niin	  maalautan	  noista	  jonkin	  vaihtoehdon.	  
Tuo	  “Wiirin”	  kuva	  löytyi	  yhdeltä	  ulkolaiselta	  sivustolta,	  tai	  tuo	  on	  oikeasI	  Wilke,	  mu9a	  väliäkö	  sillä,	  
kun	  ne	  ovat	  sisarlaivoja.	  IrroiIn	  sen	  alkuperäisestä	  kuvasta	  ja	  voin	  sen	  siirtää	  tarvi9aessa	  
kaikenlaisiin	  vaakatasossa	  o9e9uihin	  kuviin,	  niinkuin	  nuo	  ovat.	  
Joku	  kuvafirmahan	  on	  kuvannut	  noita	  botskeja	  juuri	  ilmasta	  viistoon,	  ja	  ne	  olivat	  juuri	  sellaisia	  joka	  
sopisi	  	  tuohon	  yhteen	  kuvaan.	  
Terveisin	  Pena”	  

Katselin	  Penan	  lai5amia	  kuvia	  (yllä),	  ja	  toivoin	  homman	  onnistuvan.	  Kaikki	  on	  enää	  vain	  
taiteilijasta	  kiinni.	  Jos	  hän	  pitää	  sanansa,	  Pena	  saa	  viimeinkin	  taulunsa.	  	  



18.	  maaliskuuta	  2014	  
”Tervehdys	  täältä	  Vantaalta!	  
Se	  mun	  tauluprojekI	  tuon	  taiteilijan	  kanssa	  kaatui	  si9en.	  Kuulemma	  tuo	  koko	  120	  cm	  X	  60	  cm	  ja	  
aihe	  ovat	  liian	  vaaIvia	  hänelle.	  
No	  ei	  se	  mitään,	  veljeni	  Jukan,	  joka	  menehtyi	  tuolla	  Hangon	  edustalla	  27.121990	  Finn	  BalIc	  
onne9omuudessa,	  yksi	  poika	  on	  tuolla	  Verkkokaupassa	  kameramyyjänä.	  Hän	  kertoi	  minulle,	  e9ä	  
heillä	  saa	  kuvia	  tuloste9una	  kankaalle,	  ja	  ne	  näy9ävät	  öljyvärimaalauksilta,	  mu9a	  ovat	  vain	  
tarkempia	  kuvia.	  Eli	  teetän	  sen	  siellä	  myöhemmin,	  kun	  nyt	  joudun	  olkapää	  leikkaukseen	  1.4.2014,	  
kun	  tuo	  2011	  leika9u	  oikea	  olkapää	  on	  hajonnut.	  
Laitan	  noista	  tekemistäni	  kahdesta	  kuvakollaasista	  kopiot	  sulle	  sinne,	  niin	  näet	  millainen	  taulusta	  
pitäisi	  tulla	  aikoinaan.	  Tuossa	  toisessa	  versiossa	  on	  Franki	  Boy	  seisomassa	  levähdyspaikalla	  Golden	  
Gaten	  vieressä	  ja	  katselee	  Fiscoon	  päin	  ja	  varmaankin	  hyräilee	  ajatuksissaan	  tuota	  kappale9aan;	  “I	  
Leg	  My	  Heart	  San	  Francisco”.	  Teetän	  siitä	  toisesta	  sen	  taulun	  missä	  ei	  ole	  Blue	  Eyeä.	  	  
Terveisin	  Pena”	  

Aikaa kului, ja sain postia – taiteilija oli pettänyt. Mutta periksiantamattomana Pena 
oli löytänyt toisen ratkaisun. Kuvien etsintä ja tiedoston teko oli ollut iso homma, 
työtä ei kannattanut jättää kesken. Sitten meni vähän yli vuosi, kun sain Penalta 
iloisen viestin. 

22. toukokuuta 2015
”Moikka Tipe!
Tässä	  sitä	  tuleepi	  nyt	  kuvia	  tuosta	  tee9ämästäni	  canvas	  taulusta,	  missä	  Wihurin	  M/s	  Wiiri	  ja	  USS	  
Enterprise	  saapuvat	  San	  Franciscoon	  Golden	  Gate	  sillan	  alitse	  kesäkuun	  lopulla	  1969.	  
Minä	  ja	  nuorempi	  veljeni	  pääsimme	  tähän	  Wihurin	  Wiiriin	  	  noin	  1½	  viikkoa	  ennen	  Helsingin	  
merimiesammaDkoulun	  lukukauden	  pää9ymistä.	  Siinä	  kävi	  niin,	  e9ä	  kun	  veljeni	  Jukka	  oli	  koulun	  
kansliassa	  maksamassa	  tuota	  asuntolan	  vuokraa	  ja	  ruokamaksua,	  niin	  silloin	  tuli	  rehtori	  Juho	  Uino	  
sieltä	  omasta	  huoneestaan	  kanslian	  puolelle	  juuri	  silloin.	  Hän	  kysyi	  veljeltäni	  Jukalta	  joka	  oli	  
kansimiesluokalla	  silloin;	  e9ä	  haluaako	  nuorempi	  Söderlund	  lähteä	  Hawaijille?	  Mihinkä	  hän	  vastasi	  
kyllä.	  Si9en	  reksi	  sanoi	  vielä	  e9ä	  Wihuri	  haluaa	  Wiiriin	  vielä	  yhden	  jungmannin	  ja	  toisen	  kokin.	  Ja	  
heI	  tuon	  kuultuaan	  veljeni	  sanoi	  Uinolle,	  e9ä	  mitenkäs	  on	  kun	  mullahan	  on	  velipoika	  tuolla	  
kokkiluokalla.	  Uino	  sanoi	  proidilleni,	  e9ä	  odo9akaa	  tässä	  ja	  meni	  käymään	  omalla	  puolellaan.	  Tuli	  
kohta	  takaisin	  ja	  sanoi	  Jukalle,	  e9ä	  menkää	  opetuskeiDö	  2:n	  kertomaan	  velipojallenne	  e9ä	  hänkin	  
voi	  lähteä	  pakkaamaan	  sillä	  pääse9en	  kumpikin	  Hawaijille.	  
Jukka	  tuli	  opetuskeiDöön	  tempaisi	  oven	  auki	  ja	  huusi	  minulle;	  Heitä	  Pena	  nuo	  pannut	  ja	  kipot	  
sivuun	  lähdemme	  Hawaijille.	  Siihen	  ope9ajamme	  Kaija	  Raikkala	  hihkaisi	  Jukalle,	  e9ä	  kuulkaapas	  
nuorempi	  Söderlund,	  ei	  täältä	  lähdetä	  noin	  vain	  johonkin	  Hawaijille!	  Si9en	  hänen	  lasikaapissaan	  
soi	  puhelin	  ja	  hän	  meni	  vastaamaan	  siihen.	  Palasi	  hetken	  päästä	  komea	  hymy	  huulillaan	  ja	  sanoi	  
meille,	  e9ä	  rehtori	  soiD	  juuri	  e9ä	  hän	  on	  valinnut	  meidät	  lähtemään	  Hawaijille.	  
Asia	  oli	  niin,	  e9ä	  tuolta	  Suomen	  Tankkilaiva	  Oystä	  eli	  Wihurilta	  oli	  soite9u	  koululle,	  e9ä	  he	  
tarvitsevat	  2	  kpl	  jungmanneja	  ja	  yhden	  II	  kokin	  m/s	  Wiiri	  nimiseen	  rahIlaivaansa	  joka	  on	  tuolla	  
Jätkäsaaren	  satamassa.	  Meidän	  oli	  ilmoi9audu9ava	  seuraavana	  aamupäivänä	  laivalla.	  Saimme	  



todistuksemme	  myöhemmin	  laivalle.	  Olimme	  molemmat	  vain	  tuon	  yhden	  reissun	  siinä.	  16.51969	  –	  
13.9.1969.	  
Nyt	  mulla	  on	  tuo	  kunto	  surkea.	  Ovat	  löytäneet	  noiden	  vanhojen	  vaivojen	  lisäksi	  vielä	  vaikeasateisen	  
uniapnean.	  Eli	  nukahtelen	  välillä	  minne	  sa9uu!!	  
Mu9a	  kaikesta	  huolima9a	  toivotan	  kaikille	  vanhoille	  skönöille	  hyvää	  kesää!!	  
Terveisin	  Pena”	  

Kuten	  viesteistä	  voi5e	  lukea	  Penalla	  oli	  muutakin	  pähkäiltävää	  kuin	  tämä	  taulu	  projek=,	  
mu5a	  hienos=	  hän	  kaiken	  hoi=.	  

Onni5elut	  Penalle	  kovasta	  suorituksesta!	  	  
	  

Pena	  lai5oi	  vielä	  kuvien	  saa5eeksi	  teks=ä:	  
”Näissä	  kuvissa	  taulu	  on	  asuntoni	  seinällä.	  Kaveri	  joka	  tuota	  taulua	  asentaa	  on	  Jukka	  -‐veljeni	  toinen	  
kaksospojista.	  Olkoon	  taulu	  kunnianosoitus	  Finn-‐BalIc	  onne9omuudessa	  menehtyneelle	  Jukalle,	  
jonka	  kanssa	  Wiirissä	  seilasimme,	  ja	  muillekin	  merenkävijöille!	  

Terveisin	  Pena”


