
Reijon tarina

Prologi
Kun selvittelin Reijon esineellistä jäämistöä löysin hajanaisia muistiinpanoja, 
päiväkirjamerkintöjä, luetteloita seilatuista laivoista ym.
Reijolla oli ilmeisesti halu kirjoittaa jonkinlaiset muistelmat tai elämänkerta.
Kirjoitukset olivat hyvin jäsentelemättömiä ja vaikeastiluettavia. 
Olen muokannut ja yhdistellyt kirjoituksia aikalailla.   Kale

Reijon muistelmia maalta ja mereltä

Ensimmäinen muistoni lapsuusajalta on vuodelta 194? kesällä.  Olin äidin 
kanssa meren rannalla, päivä oli kaunis ja aurinkoinen ja kahlasin kirkkaassa vedessä.  
Oli heinäntekoaika ja meidän lehmämme olivat siellä rantalaitumella.  Olin ehkä yli 
kolmevuotias. Laitoin ajopuupöllin menemään ja sanoin äidille että nyt se on jo 
keskellä merta.  Pölli oli ilmeisesti lähtöisin Lapaluodosta missä niitä lastattiin 
laivoihin suoraan merestä.  

Meillä oli pieni tila johon kuului myös rantaa, siellä tehtiin heinää ja lehmät 
saivat laiduntaa.  Raahen kaupunkiin oli matkaa 7 km  Kun vartuin, juoksin sen 
matkan aika nopsasti avojaloin.  Se oli sodanjälkeistä aikaa jolloin ei vielä ollut 
kenkiä.  Vasta vuosien päästä saimme  tenniskengät eli tennarit.  Keväällä jo joskus 
toukokuussa aloimme juosta ulkona  avojaloin pitkin rapakoita ja jalkoihin tuli 
”varessaappaat” 

Muistan että kerran kun vein lehmiä laitumelle näin ketun lepikossa.  Kävelin 
sitä kohti ja sanoin kettu, kettu. Se säikähti minua ja lähti juoksemaan.  Äiti ja isä 
eivät tahtoneet uskoa minua ja he sanoivat että kettu olisi voinut syödä sinut.  
Seuraavaksi kerraksi isä teki minulle kepin. 
 Isä oli kuulemma ollut joskus vaaroilla kokemassa ketunrautoja haaskalta.  Kettu oli 
jäänyt kiinni ja purrut etukäpälänsä poikki.  Verivanaa seuraamalla isä oli löytänyt 
ketun ja lopettanut sen kärsimykset suksisauvalla. Nahkaa varjellakseen hän ei 
käyttänyt pyssyä. Isä oli kerran riistamatkallaan vaaroilla saanut hirvenvasan ja 
kantoi sen selässään kotiin. Äiti oli säälinyt sitä ja sanonut että miten raaskit tuon 
ampua.  Isä oli sanonut että sudet sen olisi kuitenkin syöneet.

Veljieni Aarnon ja Kaukon kanssa vedimme pitkäätikkua siitä kuka joutuisi 
viemään tai hakemaan lehmät.  Meiltä oli noin kaksi kilometriä rantalaitumelle.  
Meren tuoksu tuli vastaan jo kilometrin päässä rannasta.  Rentukat ja sinivalkoiset 
rantakukat (Primula nutans) kukkivat .  Näitä rantakukkia tytöt poimivat nippuina ja 
veivät myytäväksi Raahen torille.  Kun lehmät oli päästetty rintistä laitumelle 
kävimme uimassa ja poimimme rantakukkia jotka vietiin äidille. Laidunmatkalla 
kävimme tiirojen ja lokkien pesillä.  Linnut hyökkäilivät meitä kohti ja joskus oli 
paettava lepikkoon.  Tiirojen ja lokkien munat eivät olleet syötäviä mutta koskelon 
munat kylläkin.  Kerran olin hukkua Olkijokisuulla olevaan suvantoon.  Oli iltauinnin 
aika jolloin jokivesi oli lämpimimmillään.  Rantalan Matti näki minut ja haki pois. 



Minä ihastuin siihen meren, kukkien ja vaalean hiekan tuoksuun.  Ranta oli matala, 
kirkasvetinen ja siellä piti kahlata noin 100 metriä merellepäin ennenkuin vesi ulottui 
hartioihin asti.  Muistan että kerran juoksimme lepikkoon pakoon irtipäässyttä 
naapurin mustaa hevosta.  

Se ranta oli kaunis paikka kun kesä oli kukkeimmillaan.  Juhannusyön 
valvomiset olivat hauskoja, ne vietimme Inakarin saunalla joka oli toista kilometriä 
pohjoiseen Olkijokisuusta.  Se oli jännä kelohirsistä tehty kämppä.  Ensimmäiset 
juhannukseni siellä muistan vain hämärästi mutta  hauskaa ja jännittävää oli.  Kerran 
yöllä alkoi sataa vettä.  Vanhempi siskoni laittoi viltin hartioilleni kotimatkalla.

Puinti oli hauskaa aikaa.  Se tehtiin isovanhempien tilalla ja sitä kesti kolme 
päivää.  Meidän viljamme puitiin samalla.  Hauskinta oli polkea heiniä ladossa.  
Teimme sinne tunneleita.  Heiniä poljettiin kai kolmeen latoon.  Käärmeitä oli 
runsaasti.  Isä murskasi niiltä pään ja pani kepin nenään missä ne kiemurtelivat 
auringon laskuun saakka.

Olkijoella

Isällä ja vannaisällä oli merirysiä ja eräänä aamuna kalasta tultuaan hän herätti meidät 
ihmettelemään rysään takertunutta merihanhea.  Se oli ihan Aku Ankan näköinen. 
Isällä oli jostain siunaantunut iso laatikko johon hän laittoi rautalankaverkosta suojan 
päälle ja hanhi sai asunnon.  Se ei kuitenkaan suostunut syömään mitään joten 
katsoimme parhaaksi päästää se vapaaksi.  Se juoksi heti saunan edessä olevalle 
hiekkaläjälle, söi hiekkaa aika runsaasti ja häipyi sitten lähimpään risukkoon.  

Minun lapsuuteni aikana oli Olkijoessa  harreja ja ne nousivat kylälle asti.  
Myös nahkiaisia oli ja poikasena niitä poimittiin ihan huvin vuoksi.  Ne olivat 
hirveän liukkaita ja piti kahlata noin metrin syvyyteen missä niitä oli kiinnittyneinä 
kärsästään kiviin.

Muistelenpa postin kulkua Olkijoella 40-luvulla.  Postiauto oli pitkänokkainen 
keltainen iso moni-istuiminen auto.  Jos siinä oli jotain tulevia matkustajia se heitti ne 
Riitun hirsimökin luona pois.  Postisäkki vietiin Poukkulaan, joskus se tuotiin meille.  
Se oli hauskaa varsinkin syksyiltoina kun alkoi olla pimeää ja meitä oli suuri 
lapsilauma odottamassa postiautoa.

Pihapiirissämme oli navetta jonka eteisessä oli muuripata.  Siinä äiti pesi 
pyykkiä.  Kaupoissa myytiin siihen aikaan mäntysuopaa kiinteinä palasina.  Äiti 



käytti suopaa myös pestessään juuriharjalla lattioita.  Täystuhopulveria käytettiin 
ötököiden tappamiseen.  Aina oli uudet havut eteisen edessä.  Navetassa äiti kävi 
aamuin ja illoin lypsyllä.
 Oli myös puoji ja hevostalli.  Kesäaikana nukuttiin puojissa ja tallin ylisillä.  
Puojissa säilytettiin jyviä, useita eri laatuja.  Isä jauhatti ne Pattijoen myllyssä.
Pihapiirissä oli myös sauna.  

Kellari oli jonkin matkan päässä.  Siellä pidettiin vihannestuotteita, kaalia, 
porkkanoita, retiisejä, perunoita, raparperia ja nauriita.
Siitä navetan eteisessä olevasta muuripadasta oli se hyöty että siinä voitiin keittää 
vähän suurempaakin esim. lampaanlihoja.  Keittelihän isä pontikkaakin.  Hänellä oli 
hyvät keittovehkeet.  Kai siitä sai hieman leivänjatkoa.

Olkijoella

Sota-ajasta muistan sen kun isä tuli lomalle.  Hänellä oli pitkä parta joka äidin 
käskystä ajettiin pois.  Vaatteet kuumennettiin täisaunassa. Isä sattui olemaan 
lomareissulla kotona kun Puna-armeijan pommikoneet lensivät yli.  Minun on 
täytynyt olla äidin sylissä kun näimme lieskoja Oulun suunnalta. Olin itkenyt ja 
järkyttynyt.  Isä ei joutunut enää sakemanneja ajamaan pois pohjoisesta.  Hän oli jo 
niin vanha että siirrettiin reserviin.  Sotilaita majoittui meidän metsiin.  Ensin tulivat 
saksalaiset, sitten suomalaiset.  Muistan kun äiti oli käynyt iltalypsyllä tuli eräs 
sotilas ostamaan pakillisen maitoa. 
 Isä kasvatti kessua.  Äiti laittoi niitä ruskeisiin paperipusseihin ja myi sotilaille.  
Tupakka oli kysyttyä sota-aikana ja sodan jälkeenkin.  Se oli hallanarkaa ja isä poltti 
nuotioita kessumaan ympärillä hallaöinä.  Viljeltiin kahta laatua, virginialaista ja 
mahorkkaa.  

Sain korvatulehduksen ollessani alle kouluikäinen.  Isä vei minut Raaheen 
kaupunginlääkärin tutkittavaksi.  Tämä kirjoitti lähetteen Oulun lääninsairaalaan.  
Junamatkasta muistan vain konduktöörin lakin siivekkään kokardin.  Perille 
tultuamme minulta leikattiin tukka ja annettiin voimakasta särkylääkettä.  Nukuin 
hyvin sitä saatuani. Viereisessä sängyssä oli nuori kaunis tyttö jolle  oli tehty 
korvaleikkaus.   Aamulla olin ihan terve eikä  leikkausta tarvinnut tehdä.  Muista 



vielä kun isä tuli minua katsomaan ja toi minulle räiskäleitä.  En muista kuinka kauan 
olin läänillä, ehkä kaksi viikkoa.  Kauniita tukevia hoitajia siellä oli.  Muuta namusia 
en saanut kuin sokeripaloja.  Yhtenä aamuna ihmettelin kuumemittaria joka oli jäänyt 
sänkyyni.

Äidiltä kuulin vähän isän ennen sotaa tekemistä töistä.  Hän oli melkein joka 
talvi laivoissa lämmittäjänä mm latvialaisessa Everest nimisessä paatissa joka seilasi 
myöhemmin myös Suomen lipun alla.  Isä oli sittemmin myös tässä Satakunta 
nimisessä aluksessa.  Palkkarahojaan hän lähetti ”vetosetelinä” kotiin. Keväällä hän 
tuli kylvötöihin.  Syksyisin niitettiin rannoilta heinät.  Hän kaivoi myös ojia 
vieraillekin ja puhui aina jalka- ja käsivoimistaan.  Isä kuului suojeluskuntaan. Äiti 
sanoi että hän oli siellä vain urheilun takia.  Isä voitti kerran kilpapyöräilyn Raahe – 
Oulu.  Se ajettiin vanhaa maantietä pitkin.  Hänelle jäi iso pokaali siitä muistoksi. Isä 
teki sukset ja sauvat itse ja voitti suurimman osan hiihtokilpailuista joihin osallistui.  
Toiset kilpailijat sanoivat että Einolla on niin hyvät sukset ettei niille pärjää.  Isä oli 
sanonut että eise suksissa ole se taika vaan miehen kunnossa.  Hän teki myös veneitä 
vielä eläkepäivinäkin.  Isä oli ollut kansimiehenä myös raumalaisessa kuunarilaiva 
Uljaassa.  

Olkijoen koululla.  Reijo ylärivissä oikealla. Opettaja oli  Paanin Fanni

Ehdin käydä Olkijoella kaksi luokkaa kansakoulua ennenkuin muutimme 
Ansarannalle.  Kerran läksimme välitunnilla koko porukka rannalle meidän 
laidunalueelle uimaan ja olimme siellä iltaan asti.  Seuraavana päivänä saimme 
nuhteet opettajaltamme Paanin Fannilta. Ne Olkijokiseikkailut loppuivat siihen kun 
isä myi tilan ja muutimme Ansarannalle Saloisiin.  Ansaranta on lähellä Lapaluotoa 
missä lastattiin laivoja sulanveden aikana.  Isä ja äiti työskentelivät välillä siellä 
ahtaajina.  Siinä Ansarannan talossa oli kaksi kerrosta ja  yläkerrassa oli myös 
lämmin huone.  Talossa oli aika suuri tontti jossa kasvatettiin perunoita.  Jatkoin 
kolmannella luokalla koulunkäyntiäni Saloisten kirkonkylän koulussa.



Reijo ylärivissä vasemmalla

Armeijan kävin Oulussa vuonna 1959  Simputustakin sain kokea.  Mikähän 
siinäkin oli että meille jaettiin sotilaspassit vasta junassa. Minulla kävi tuuri etten 
joutunut kovapanosammuntoihin Rovajärvelle.  Meidät lähetettiin pohjoiseen 
härkävaunuissa joissa oli kaminat ja polttopuita ja minä sain lievän kuumeen.  
Ylikersantti Huttunen mittasi kuumeen ja sanoi että Riikosen on jäätävä seuraavalla 
asemalla pois ja mentävä Ouluun sotilassairaalaan. Sen jälkeen kun pääsin siviiliin ja 
olin ollut töissä jonkun aikaa sattui käsiini Helsingin Sanomat joka kertoi 
onnettomuudesta kovapanosammunnoissa Rovajärvellä.  Siellä oli tullut ruumiita 
ainakin kolme ja haavoittuneita muistaakseni neljä.  Joukossa oli myös 
kantahenkilökuntaa.  Olin silloin FÅA:n Sallassa.

Kerron seuraavaksi hieman kaikista laivoista joissa olen ollut.  Työ oli rankkaa 
riippuen laivan koosta, takilasta ja lastiruumista.

Läksin kansakoulun jälkeen merille 1955  Sain jobin umpiruotsalaiseen Iiris-
komppanian vanhaan ja ruosteiseen Valborg – laivaan.  Sen kotipaikka oli Stockholm  
Lastina oli lankkuja ja lautoja Lapaluodosta ja määräsatama Hull Englannissa. 
Miehistön asunnot olivat keulassa.  Keskilaivalla olivat päällystön, kokin ja stuertin 
hytit.  Siellä sijaitsi myös keittiö. Minä jouduin 12 – 04 vahtiin mikä on toisen 
perämiehen vahti.  Herättivät minut puolenyön aikaan ohjaamaan kapteenin 
rautalaivaa.  Tanskalainen puolimatruusi oli minun vahtikaverini ja hän opetti minut 
ruorin pitoon.  Laiva oli niitä vanhoja silitysrautakeuloja joita on huono ohjata.  
Magneettikompassi oli lähellä ruorin edessä.  Siinä sitä mentiin 7 päivää ja tultiin 
perille Hulliin.



Valborg

Vanhemmat merimiehet puhuivat Munkki-baarista.  Ajattelin että mikähän se 
mahtaa olla.  Perille saavuttuamme selvisi että se oli Hullin suosituin 
merimieskapakka.  Siellä minäkin otin ensimmäisen kännin.  Maistelin viskiä ja join 
isoja oluttuoppeja.  Lastin purkaminen kesti muistaakseni puolitoista viikkoa.  Sitten 
lähdimme Kööpenhaminaan josta vietiin kolilasti Ruotsiin Helsingborgiin jossa laiva 
myytiin kreikuille.  Olimme Köpiksessä toista vuorokautta ja minulla oli aikaa 
tutustua kaupunkiin.  Siisti ja hieno paikka, paljon patsaita ja kirkkoja.  Harhailin 
siellä ja ihastelin rakennuksia.  Tuli ilta ja pimeä, eksyin.  Otin taksin ja palasin 
laivalle nukkumaan.

Korsholm, tässä Wilho-nimisenä



Tämä kaikki tapahtui 1955 elokuussa, olin täyttänyt 16 vuotta.  Tulin 
Tukholman kautta Turkuun Birger Jarl nimisellä laivalla.  Sieltä menin Vaasaan missä 
mönsträrin jungmanniksi MS Korsholmaan.  Laiva ajoi kalkkikiveä Paraisilta 
Pietarsaareen.  Ajoimme karille Vaasan vesillä, en ollut silloin vahdissa mutta 
syysmyrsky oli kuulemma vienyt jonkun reimarin.  Konehuoneeseen alkoi tulla vettä 
ja konepäällikkö alkoi pakata matkalaukkuaan.  Kippari ampui hätäraketteja.  Ne 
nähtiin merivartioasemalta ja avuksemme tuli rautavene.  Oma tamminen 
pelastusveneemme jota yritimme laskea hajosi kappaleiksi ulkosivua vasten.  
Menimme rautaveneeseen koko porukka 8 henkilöä, kapteeni viimeisenä ja meidät 
vietiin merivartioasemalle.  Pelastusalus Assistans saapui seuraavana päivänä.  Heillä 
oli sukeltaja joka tukki vuodon.  Assistansin voimakkailla pumpuilla laiva 
tyhjynnettiin vedestä ja kalkkikivilasti purettiin mereen pelastusaluksen nosturilla.  
Senjälkeen laiva hinattiin Vaasaan ja nostettiin telakalle.  Korsholm jäi Vaasaan 
korjattavaksi ja talvehtimaan.  Olin taas työttömänä.

Pelastusalus Assistance

Vaasan myllystä sain kuitenkin messikallen jobin...Assistanseen!  Messityttö 
oli lähtenyt lomalle.  Assistansen mukana menin Turkuun jossa vietimme joulun.  
Kun messilikka tuli takaisin laitoin nimeni jungmannin listalle Turun 
merimiesvälitykseen ja asuin jobia odotellessa Turun satamassa Merimieskodissa.

Minun ei tarvinnut odottaa kuin toista viikkoa kun Mercatorin kapteeni tuli 
hakemaan miehistön lisäystä.  Hän kyseli että onko teillä tarpeeksi lämpimiä vaatteita 
sillä lähtisimme Valtoihin ja Pohjois-Atlantilla olisi kylmä.  Meitä uusia miehiä oli 3, 
kaksi messikallea sekä minä, jungmanni.  

Lastasimme Turussa paperirullia ja sellua.  Kävimme mennessä myös Le 
Havressa ja Bristolissa missä lastattiin Jaguar autoja.  Mercatorin marssivauhti oli 
vain 7 solmua ja Atlantin ylitys kesti 34 vuorokautta.  Ilma oli hyvä koko matkan 
ajan.  Ajoimme läheltä Azoreita ja ilma oli lämmintä.  Minä olin 3 perämiehen 
vahdissa.  Pidin ruoria, tähystin ja keitin kahvia.  Olin oppinut ruorinpidon SS 
Valborgissa.  Vahtikaverina minulla oli Turkia niminen parrakas matruusi.  Hän oli 
kovanaama.



Olimme suurin piirtein keskellä Atlanttia kun radiosähköttäjä kuuli uutisia 
Suomesta että Urho Kekkonen oli valittu presidentiksi ja että maassa on suurlakko.  
Kapteeni Salonen hyppi eestaas komentosillalla ja sanoi että Kekkonen on 
vaarallinen mies, nyt Suomelta menee vapaus ja hänen vuosikymmenien säästöntä 
joutuvat venäläisten käsiin.  Säikähdimme koko miehistö noita Suomesta tulleita 
uutisia.

Koska laiva oli vajaassa lastissa pyrki potkuri aina välillä nousemaan vedestä 
ja vatkasi ilmaa.  Sentakia oli konemestarin oltava koko ajan venttiilillä valmiina 
kuristamaan höyryä.  Kapteeni antoi kirvesmiehelle määräyksen sulkea kannella 
kaikki myrskyportit ja spyygatit.  Sitten kannelle pumpattiin vettä jotta perä painuisi 
hieman.  Miehistö asui laivan peräosassa ja jouduimme kulkemaan akselitunnelia 
pitkin miitseppiin.

Ensimmäinen satama jenkeissä oli Baltimore jossa purettiin Jaguar avoautoja.  
Sieltä jatkettiin Bostoniin Philadelphiaan ja New Yorkiin.  Kun lastit oli purettu, 
mentiin Newport Newsiin ottamaan koksilasti.  Kokonaiset junavaunut kipattiin 
kerrallaan Mercatorin lastiruumiin.  Siellä minulle sattui tapaturma.  Jätin vahingossa 
vasemman käden kolme sormea selstukin väliin.  Pikkusormen, nimettömän ja 
keskisormen ensimmäinen nivel murskaantuivat.   Vinssiä ajoi puolimatruusi, ehkä 
vahinkoa ei olisi sattunut jos höyryvinssiä olisi ajanut kokenut matruusi.  Oli 
iltamyöhä kun tämä sattui.  Lääkäri antoi nukutuksen sairaalassa.  Aamulla heräsin 
käsi paketissa.  Olin saanut mukaani palkkasaatavani 32 dollaria joten sain hankittua 
tupakkaa.  Annoin siivoojalle rahaa ja hän toi minulle kartongin savukkeita.  Siellä 
meni kuukausi jonka jälkeen side poistettiin kädestä.  FÅA:n Orion tuli ja sillä pääsin  
Suomeen.  Matka Newport Newsistä Raumalle kesti 17 vrk
Menin yhtiön toimistoon Helsinkiin ja sain 2 kk palkan ja ruokarahat samalta ajalta.  
Kävin myös yhtiön lääkärillä joka totesi minut työkykyiseksi.

Menin Nuuksioon veljeni Riston luokse ja annoin Riston puhelinnumeron 
yhtiön miehistysosastolle.

Reijo Espoon Nuuksiossa



Kovin kauan ei tarvinnut odottaa kun sain paikan FÅA:n Careliaan.  
Ensimmäisellä matkalla käytiin Hampurissa ja toisella Århusissa josta palattiin 
Helsinkiin.  Sitten vaihtui taas laiva.  Menin Antarekseen jossa olin 8 kuukautta.  
Seilasimme Amsterdamiin ja Antwepeniin.  

Sitten pääsin M/S Atlantaan Etelä-Amerikan linjalle.  Sellaisesta olin haaveillut 
jo kauan.  Menomatkalla kävimme bunkraamassa Teneriffalla.  Viivyimme siellä vain 
6 tuntia mutta olin vapaavahdissa ja ehdin käydä maissa.  Seuraava satama olikin 
sitten Rio de Janeiro.  Kotkasta Riioon kesti matka 16 vrk.  Sieltä jatkettiin 
Santokseen ja senjälkeen Uruguain Montevideoon.  Seuraava satama oli Buenos 
Aires Argentiinassa jossa purettiin viimeiset paperirullat.  La Platalta lastattiin viljaa 
ja takaisin tullessa otettiin myös kahvia yhteen ruumaan.  Tein Atlantalla neljä reissua 
Etelä-Amerikkaan.  Jouduin ottamaan ulosmaksun kun tulin Kotkassa kerran 
humalassa laivalle ja loukkasin ranteeni nostaessani kannella olleita treenauspainoja.  
Nappaskengät olivat liian liukkaat.  Kyllä minua harmitti sillä minulle oli jo luvattu 
matruusin jobi.

Kun käsi parani sain jobin vielä FÅA:n Fenniaan jossa ehdin olla 8 kuukautta 
ennen kuin menin armeijaan Ouluun.

Armeijan jälkeen sain pestin Wellamoon jossa seilasin väliä Turku – 
Maarianhamina – Tukholma.

Wellamo



Seuraava laiva oli MT Havskaar jossa olin Mustan meren liikenteessä 9 
kuukautta.

Tämän jälkeen  sain jobin Sallaan  Englannin linjalle.  Hyttikaverina minulla 
oli Tiilikaisen Hessu joka otti kovasti huikkaa. Hän oli Tiilikaisen Pekan poika.  
Hessu oli yrittänyt käydä merikouluakin mutta  eihän siitä ollut tullut mitään.  
Poosuna oli Muhosen Huugo, kotoisin myös Ansarannalta.

Angra oli seuraava laiva ja pääsin taas Etelä-Amerikkaan.  Olin siinä 8 
kuukautta mutta jouduin sairaalaan Buenos Airesissa.

Tulin sieltä Suomeen Raaheen .  Sain sitten paikan Nielsenin Passadiin jossa 
olin kaksi Mustan meren reissua.  Vuosi oli jo 1963 Passadin jälkeen matkustin 
Göteborgiin jossa sain jobin  Axel Brostromin Odesholmiin, Pohjois-Amerikan ja 
Meksikonlahden liikenteeseen.  

Seuraavassa on luettelo Reijon seilaamista laivoista.  Tietoja on saatu Suomen, 
Ruotsin ja Norjan merimiesrekistereistä.  Australian aika on saatu Australian 
Kansallisarkistosta.

Laiva Mönsträyspaikka Jobi Ulosmönsträyspaikka Huomioitavaa
                   ja aika         ja aika

S/S Wahlborg (S) Raahe 11/8 1955 Jungman Helsingborg             Ruotsalainen
M/S Korshamn Vaasa  31/10 1955 Jungman Vaasa 23/12 1955 1kk 24pv
S/S Mercator Turku 4/1 1956 Jungman Sairaalaan New Yorkissa 4kk 14pv
M/S Orion New York 7/5 1956 Jungman Rauma 24/5 1956 18pv
S/S Antares Helsinki 17/7 1956 Jungman Turku 18/4 1957 9kk 2pv
S/S Carelia Kotka 21/6 1956 O.S Helsinki 10/7 1956 20pv
M/S Atlanta Turku 16/5 1957 O.S Kotka 14/7 1958 13kk 18pv
S/S Fennia Kotka 20/8 1958 O.S Helsinki 19/5 1959 9kk

Asepalvelus Oulun Hiukkavaarassa.

S/S Wellamo Turku 15/3 1960 O.S Turku 26/4 1960 1kk 12pv
M/T Havskaar Turku 30/4 1960 Jungman Turku 5/9 1960 4kk 6pv
M/T Havskaar Turku 5/9 1960 A.B Turku 16/2 1961 5kk 12pv
M/S Salla Helsinki 1/3 1961 O.S Helsinki 23/5 1961 2kk 23pv
M/S Angra Helsinki 25/6 1961 A.B Buenos Aires 28/2 1962 9kk 4pv
M/T Passad Kokkola 10/6 1962 A.B Kotka 5/11 1962 4kk 25pv

M/S Odensholm (S) 1963
M/S Citos (S)  



 
M/S Suecia (S)
M/S Argentina (S)

S/S Augusta Paulin Turku 13/8 1964 A.B Helsinki 22/12 1964 4kk 7pv

M/S Karesuando (S)
M/S Karmas (S)
M/S Laponia (S)
M/S Atland (S)

M/S Siranda (N) England 14/5 1965 A.B Antwerp 3/12 1965 6kk 19pv



M/S Black Hawk (N) Antwerp 15/12 1965 O.S Antwerp 24/1 1966 1kk 14pv

M/S Black Hawk

M/S Tristan (S) 1966

M/S Norfold (N) Sadefjord 5/7 1966 A.B Fremantle 8/10 1966 3kk 3pv
Näyttää siltä että Reijo on tässä välissä ollut maissa Australiassa.
M/S Sally Stove(N) Fremantle 13/1 1966 A.B Vancouver 30/1 1967 12kk 17pv

M/S Sally Stove

M/T Lancing Turku 22/2 1967 Jungman Turku 24/4 1967 2kk 2pv
M/S Outokumpu Raahe 21/8 1967 A:B Raahe 14/10 1967 1kk 23pv
M/S Hesperus Kotka 13/5 1968 A.B Helsinki 22/8 1968 3kk 9pv

Tässä välissä ovat Reijon Australian vuodet.  Hän matkusti Lontoosta Melbourneen S/S Himalayalla.  
Tulo Australiaan oli tammikuussa 1969 ja lähtö sieltä lentäen 16/12 1971



M/S Heros Kotka 27/5 1972 A.B Kotka 6/7 1972 1kk 9pv
M/S Tankmar       Marienhamn 25/7 1972 A.B Naantali 15/8 1972 20pv
M/S Bore VII Hamina 3/5 1973 O.S Hamina 28/6 1973 1kk 24pv
M/S Bore VII Hamina 29/6 1973 A.B Hamina 17/8 1973 1kk 18pv
M/S Poseidon Kotka 25/8 1973 A.B Kotka 10/9 1973 15pv
M/S Granvik 13/8 1974 A.B 28/10 1974 2kk 15pv
M/S Hebe Rauma 10/6 1974 A.B Kemi 31/7 1974 1kk 21pv
M/S Bore VI 30/5 1975 A.B 13/6 1975 13pv
M/T Gunny 20/5 1976 A.B 26/9 1976 4kk 6pv

Listan loppupäässä olevat lyhyet palveluajat ovat vikaeerauksia.  
Listassa olevista lyhennyksistä.
O.S on ordinary seaman.  Suomalaisissa laivoissa puolimatruusi
A.B on able seaman. Suomalaisissa laivoissa matruusi.


