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Joulukuu 2010

JOULU MERELLÄ! JOULUTERVEHDYKSET

•POSITIOLISTA 
VUODELTA 1973

•TIETOVISA 
MERIMIESSLANGISTA

LAIVAKOIRA CONJON 
SEIKKAILU JATKUU!

Kertomuksia joulun vietosta 
l a i vo i s sa , Vä l imere l l ä , 

Pohjois-At lanni l la, Por-
voossa, Etelä-Atlannilla, 
Turussa, Itämerellä...

Kokemuksia ensimmäi-
sestä ja viimeisestä joulusta 
laivassa,  11 kertomusta. 

Adenyn laivakoitran seik-
kailujen toinen osa. Tässä 

Conjo on välillä niin huo-
nossa kunnossa, että poruk-
ka valmistautuu hautajai-

siin..
Ensimmäinen osa on meri-

miesjutuissa.

keskustelupalstan kautta 
lähetetyt joulutervehdykset
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KUVIA VUOSIEN TAKAA
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V E R K K O L E H T I  R U U P P A R I N  E N S I M M Ä I N E N  N U M E R O . . .  

Näytölläsi on Verkkolehti Ruupparin 
ensimmäinen numero. Lehden aineisto 
on kerätty  ja toimitettu harrastajavoimin 
samoin kuin taitto ym työt. Kuvat ovat 
merimieskuvia sivustolta tai kirjoittajien 
juttuun liittämiä. Työhön ovat osal-
listuneet merimieskuvia-sivuston har-
rastajat. 

Lehden sisältö koostuu lyhyistä 
kertomuksista ja tarinoista. Tarinoiden 
aihe on ajankohtaan liittyvää, eli  hyvin 
jouluinen. Joulun vietosta laivoissa on 
muisteltu usean kirjoittajan  voimin. 

Mukana on myös merimieskuvia-
keskustelupalstan kautta tulleita, van-
hojen  merimiesten lähettämiä joulu-
tervehdyksiä.

Verkkolehti Ruuppari toimii jatkos-
sakin puhtaasti harrastuspohjalta. Lehti 
ei ole sitoutunut mihinkään poliittiseen, 
eikä uskonnolliseen ryhmään. Lehden 
päätarkoituksena on tuottaa ajan-
vietettä vanhoille merimiesammateissa 
olleille ja muillekin merihenkisille 

ihmisille sekä myös aktivoida heitä 
mukaan toimintaan jossa kerätään 
vanhaa merimiesperinnettä talteen 
kuvin ja tarinoin. 

Lehti on tarkoitus julkaista kaksi 
kertaa vuodessa. Aineistoon pyritään 
keräämään harrastajien kirjoituksia ja 
juttuja sekä vanhoja laivoissa otettuja 
valokuvia. Lehden sisältöön pyritään 
valitsemaan aina kulloiseenkin ilmes-
tymisajankohtaan sopiva teema.

Seuraava numero ilmestyy  kesän 
kynnyksellä 2011. Sen teema on 
kesäinen ja merenkulkuun liittyvä.  
Lisäksi siihen tulee kuvia ja tarinoita.

Jos sinulla on mielessäsi lehteen 
sopivaa aineistoa tai juttuvinkkiä, ota 
yhteyttä.

Viihtykää seurassamme!
Tipe Haipus

Tässä numerossa:
.................................Pääkirjoitus 3

Tervehdys eduskunnasta
..................................Lyly Rajala 4

Joulu merellä, muistelmia: 
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........................Timo Nenonen  6-7
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..............................John Hacklin 10
......................Lauri Vuorinen 11-13

...................................Tietovisa 13

................Heikki Kaasalainen 14-16
....................Pauli Saastamoinen 17

.........Laivakoira Conjo osa 2. 18-19

.........................Tipe Haipus. 20-21
...................................Sir Willie 22

............................Nettimerimies 23
.....................Joulutervehdykset 24

............................Positiolista 25-26
.....................Jouluisia kuvia. 27-28

Toimituskunta:
Toimituskunta:
Jorma Grönlund
John Hacklin

Seppo Haipus 
Tipe Haipus
Heikki Kaasalainen
Riitta Kukkonen

Timo Nenonen
Lauri Vuorinen
Piirrokset Risto Honkaharju

Kansikuva, Pauli Saastamoinen

Julkaisija: www.merimieskuvia.net

Yhteystiedot: tipe@merimieskuvia.net

Ennen laivoissa käytettiin tiedottamiseen komentosillan ja konehuoneen välillä puhe-
torvea. Puhetorvi oli yleensä myös jossain miitsepin kongilla josta sillä sai yhteyden 
koneeseen, siitä tilattiin mm ”vettä täkille”. Tuota laitetta kutsuttiin ruuppariksi. Sekin 
hoiti tiedonvälittäjän roolia kuten tämä lehtikin. Tästä on lehden nimeksi valittu Ruuppari. 
Jatkakoon tämä nyt vanhojen skönöjen tiedonvälityksen palvelijana nykyajan riisutuilla 
ominaisuuksilla tosin, sillä tästä ei enää voi tilata vettä täkille.
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Lyly istuu Finnlinesin laivan komento-
sillan ohjaustuolilla paluumatkalla 
Travemunde-Hki. Vuosi on -07 tai -08, 
matkalla tutustuttiin mm. Hampurin 
satamaan. Vieressä joku laivan perä-
miehistä kertoo ohjauksen ihmeel-
lisyyksistä. Takana pari kansanedus-
tajakolleegaa. Lyly Rajala oli kansi-
hommissa vain yläkuvan norjalaisessa 
s/s Carrierissa v. 1966, joten hänen 
ainoa ammattinimike täkkärinä oli 
"dekksgutte". Muissa laivoissa hän oli 
villenä tai kallena.

Vein paperini keväällä 1966 äidin nimi 
väärennettynä Oulun myllyyn Nummi-
kadulle. Olin messipoikalistalla nro 56. 
Merimiestyönvälityksen ystävällinen 
virkailija vihjaisi, että koska haen 
meriltä kesätyöpaikkaa, ja olen niin 
alhaalla listalla, minun ei kannata tulla 
aamuhuutoon klo 10 vaan pyysi minua 
käymään myllyssä koulun jälkeen 
iltapäivällä.

 
20. toukokuuta 1966 lähdin kotoa 

kouluun Oulun Lyseoon. Olin tuolloin 
keskikoulun viidennellä luokalla ja 
täyttänyt 15 vuotta huhtikuun 21. 
päivänä. Sanoin äidille että lyhyt 
koulupäivä, kymmenestä kahteen. Oli 
lämmin kevätpäivä ja ylläni vain 
shortsit, tennarit ja T-paita. Koulun 
jälkeen astelin terhakkaasti merimies-
työnvälitykseen. Myllyn mies tuli 
luokseni ja sanoi että etkös sinä 
puhukin ruotsia. Vastasin että totta kai. 
Olenhan Taalainmaalla, Ludvikassa syn-
tynyt ja äidin tuberkuloosista johtuen 
Fa lun in lastenkodissa kasvanut . 
Ludvikassa syntyi 14 vuotta myöhemmin 
v. 1965 myös tangokuningas Jari 
Sillanpää. ”Tänä iltana klo 23 lähtee 

Ykspihlajasta norjalainen 8800 brt S/S 
Carr ier, koto is in Haugesundista. 
Menetkö messipojaksi?” Vastasin että 
mielelläni mutta minulla ei ole rahaa 
matkustaa sinne. Ystävällinen ”mylläri” 
lainasi 100 mk sanoen että tietää minun 
hakevani kesätyöpaikkaa joten käyn 
maksamassa laina syksyllä kun palaan.

 
Kävelin tarvittavat dokumentit short-

sien persetaskussa Oulun rautatie-
asemaa kohti. Pari sataa metriä ennen 
asemaa, nykyisen hotelli Apollon koh-
dalla, poikkesin ”Express”-bändini 
harjoituskämpällä kirjoittamassa tussilla 
rummunkalvoon: ”Olen merillä, palaan 
syksyllä”. Sitten junalla 200km Kok-
kolaan ja taksilla 11km Ykspihlajaan.

 
Minun piti kysyä laivalla stuerttia joka 

tulisi olemaan esimieheni. Mietin 
kiivetessäni laakongia laivaan että 
ymmärtääköhän nämä norskit mun 
ruotsia. Vastaan tuli kaksi haalari-
pukuista miestä. Tervehdin ja kysyin 
ruotsiksi mistä mahtaisin löytää stuertin. 
He vain kohauttivat olkapäitään ja 
jatkoivat matkaa. Ajattelin että ruotsini 
ei auennut heille, kunnes vilkaisin 

taakseni. Kummankin haalareiden 
selässä luki ”Kokkolan kaupunki” eli he 
olivat sataman suomenkielisiä ahtaajia.

 
Stuertti kuljetti minut kapteenin 

luokse ja siellä solkattiin sellaista norjaa 
mistä en ymmärtänyt mitään. Tuli 
selville, että sillä välillä kun matkustin 
Oulusta Kokkolaan, sinne oli ilmestynyt 
yksi messipoika joka oli oitis palkattu. 
Vaikka olin Norjan merilain mukaan 
alaikäinen (messipojaksikin piti olla 
16v:) kapteeni otti minut mukaan. 
Muuten varustamo olisi joutunut 
maksamaan minulle kahden viikon 
palkan. Minusta tuli ”dekksgutte” eli 
täkkioppilas. Norjassa ollaan aluksi vuosi 
oppilaana ennen ylennystä jung-
manniksi.

 Merimiesurani oli alkanut !
 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 

Vuotta teille kaikille merenkävijöille ja 
merihenkisille!

Tervehtien

Lyly Rajala
eduskunnan ainoa merimies

T E R V E H D I N  I L O L L A  M E R I M I E S T E N  O M A A  N E T T I L E H T E Ä . . .
Olen 59-vuotias Kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja Lyly Rajala Oulusta. Minulla on kymmen-
kunta ammattia, joista yksi mielenkiintoisimpia on ollut urani laivoilla 60-80-luvuilla.
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Merijouluja muistellessa tulee 
joskus mieleen, että olipahan sekin 

toisinaan aikamoista touhua, kun 
ajattelee ajan tuomaa muistojen 
kultaisuutta.

Varmaan useimmille laivajoulut ovat 
muistossa hienoja, siis syötiin paljon, 
se kai tulee päällimmäiseksi mieleen.

Silloin pitkillä linjoilla oli tietysti 
toisenlaista, kun useimmiten kaikki 
ennättivät syömään samaan aikaan, 
lukuunottamatta tietysti vahtimiehiä.

Ei tietenkään ollut aina suomalaista 
ruokaa, vaan usein pit i keksiä 
monenlaista korvaavaa.

Kerran oltiin tropiikissa ja piti olla 
tarkkana, että sai ruoat pidettyä 
kylmässä, jotteivat kerinneet omin 

avuin kiipeämään pöydälle.
Pientonniston aikana, kun oli iän-

ikuinen kiire aikataulujen kanssa, oli 

enemmän sääntö kuin pokkeus, että 
aattoillan aterian alkamista vekslattiin 

moneen kertaan. Oli tuloa tai lähtöä, 
milloin mitäkin.

Kerran Raahessa täkkärit tekivät 

ruumajobia aattopäivän illansuussa. 
Pakkasta yli 20 astetta.

Niinkuin me skönärit tiedämme, 

"meri on aina samanlainen, se on joka 
päivä erilainen", se toi myös ruoan 
valmistukseen monesti omat hanka-
luutensa. Sai siinä kinkunpaistossakin 

keksiä monenlaista, joskus se piti 
surratta uuniin, että pysyi paistoajan 
siellä ilman suurempia rasvaliukuja 

turkille.
Mutta kyllä kinkku sentään joka 

jouluksi pöytään saatiin. Kaiken-

kaikkiaan muistot o vat mukavia, 
vaikka joskus tuli mieleen, että 
onkohan tämä varmasti ainoa paikka, 

jossa tahdon olla töissä. Mutta, kun 
päivä taas paistoi, niin eihän niitä 

huonoja asioita enää muistanutkaan.
Totuuden sanoakseni, kyllä minä 

mieleni joskus pahoitin, kun jollekin ei 

ollutkaan pöydässä sitä, mitä olisi 
halunnut, vaikka oli pariakymmentä 
sorttia samaan aikaan tarjolla.

Nyt on vuorossa jo neljäs eläke-
muorin joulu, ja kyllä olen ottanut 
takaisin ne kaikki rullaukset ja muut 
pienet harmit ja vietän jouluni niin 

vähillä valmisteluilla ja muutenkin 
kaikessa rauhassa.

Toivotan kaikille entisille ja nykyisille 

merimiehille oikein rauhallista ja 
hyvää joulua.

Terveisin 

Riitta Kukkonen

Riitta Kukkonen

Isossa kuvassa Calderetan joulukiireitä byssässä 
vuonna 1976, pienemmässä koristellaan Tramontanan 
joulukuusta vuonna vuonna 1973
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1956 joulun olimme ss Auralla Turun 
satamassa ja se oli ensimmäinen jouluni 
laivassa. Aaton vastaisena yönä olin 
yövahtina ja hakkasin jäitä jäätyneistä 
kaijoista.

1958 lähdimme ulos Oulusta Joulu-
aattona ss Karl-Erikin kanssa. Joulu-
ruuan jälkeen kului seuraavat neljä 
tuntia tuhkia hiivatessa ja mereen 
lempatessa. Olin silloin trimmarina.

1959 jouluna olin ruotsalaisessa 
Enaren laivassa, joka oli ensimmäinen 
moottorilaivani, ensimmäinen ei- suo-
malainen laiva ja ensimmäinen joulu 
shortsit jalassa. Olimme nimittäin Länsi- 
Afrikan rannikolla, lähellä Dakaria.

1960 joulu meni norjalaisen ms Clion 
mukana matkalla Halifaxista Mon-
roviaan. Clio oli ensimmäinen norja-
lainen laivani ja ensimmäinen laiva 
matruusina. 

Jouluja tuli ja meni. Yhteistä noille 
merellä vietetyille jouluille oli se, että 
uloslähtö oli usein aattopäivänä tai 
sisääntulo ensimmäisenä arkipäivänä 
joulun jälkeen. Se ei suinkaan ollut 

sattumaa, vaan varustamon tarkkojen 
laskelmien tulos. Laivat eivät ole 
rakennettu satamassa makaamista 
varten, vaan ne ovat tarkoitetut 
kuljettamaan rahtia pisteestä A  pis-
teeseen B. Joulun kaltainen pitkä 
pyhänseutu on aina ollut ongelmallinen 

varustamoille.Seuraavaksi hyppäämme 
jouluun 1978. Saavuimme nimittäin 
jouluaaton aamuna Helsinkiin, Hana-
saaren laituriin. Olimme perheen kes-
kuudessa jännittäneet pääsisinkö 
jouluksi kotiin ja sillä kertaa se meni niin 
sanotusti nappiin. Olimme kaikki 

Joulunviettoa ss Rhuysin miehistömessissa 1963

Kun ystäväni Timo Haipus kysyi minulta, olisinko halukas kertomaan joulun vietosta merellä, tuli mieleeni 
Jukka Kuoppamäen ilmaisu, ”mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin.”  Siispä kerronkin aluksi lyhyesti 
jouluista, jotka ovat vuosien takaa jostakin syystä jääneet erikoisesti mieleeni.
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JOULUJA 
TULI JA 
MENI...
joulupyhät Helsingissä. Laivan nimi oli 
Tellholm ja se oli ensimmäinen laiva, 
jossa toimin päällikkönä. Otetaanpa taas 
pieni hyppäys ajassa eteenpäin. Vuoden 
1988 jouluna olin maltalaisen ms 
Hallstavikin päällikkönä ja olimme 
matkalla Raumalta Pohjois- Irlantiin. 
Jouluaattona olimme Pohjanmerellä, 
jossakin Norjan eteläkärjessä. Myrsky 
alkoi juuri jouluillallisen aikana. Otimme 
keulan vasten aallokkoa, hiljensimme 
konetehoa ja söimme jouluillallisen. 
Seuraavat reilut kaksi vuorokautta 
ponnistelimme myrskyn kourissa, mutta 
lopuksi saavuimme Englannin rannikon 
suojaan ja myöhemmin perille Irlantiin.

Seuraavaksi kerron hiukan v i i -
meisimmistä jouluistani merellä. Niitä on 
vaikea eritellä, sillä ne eivät juurikaan 
eronneet toisistaan jos ajattelee niiden 
viettotapaa. Maisemat ja maantie-
teellinen sijainti kyllä vaihtelivat.

Jouluaattona lopetimme työt yleensä 
puolilta päivin, tarpeellista vahti-
palvelusta lukuun ottamatta. Päivällä 
syötiin kevyesti jotakin soppaa, että 
illalla sitten jaksoi syödä tukevammin. 
Sauna oli tietysti lämmitetty  ja se olikin 
ahkerassa käytössä iltapäivän aikana.

Messit ja hytit oli koristeltu ja joulu-
kuuset asianmukaisine kynttilöineen 
pystytetty  messeihin. Iltapäivä yleensä 
kului levätessä ja mahdollisesti soitel-
lessa kotiväelle.

Kello 15 oli kahvin ja glögin aika. 
Tarjolla oli myös leivonnaisia ja täyte-
kakkua. Tätä seurasi taas muutaman 
tunnin lepo ja jouluillallinen alkoi klo 17. 
Kokille päivä oli rankka, sillä hän ei 
juurikaan päässyt jouluaattona lepää-
mään.

Illallinen oli aina mahtava. Graavia 
lohta, kylmäsavulohta, erilaisia sillejä, 
mätiä, maksapateeta, kinkkua, kalk-

kunaa, erilaisia laatikoita jne. Pöydät 
suorastaan notkuivat. Ruokajuomaksi oli 
maitoa, kivennäisvettä, olutta ja viiniä. 
Kuka mistäkin tykkäsi. Joulupuuron ja 
lipeäkalan siirsimme Joulupäiväksi, sillä 
kokemus on osoittanut, että nuo 
kyseiset ruuat kävivät paremmin kau-
paksi joulupäivänä. 

Tunnelma aterian yhteydessä oli aina 
iloinen. Kaikki muistelivat edellisiä 
joulujaan ja muutenkin kaikesta 
huomasi, että ilta oli poikkeuksellinen. 
Radiosta tuli yleensä jouluista musiikkia 
ja uutisia suomalaisten jouluvietosta 
kotona ja ulkomailla. Ruokailun pää-
tyttyä siirryttiin taas lepäilemään ja 
sulattelemaan jouluillallista. 

Myöhemmin illalla minulla oli tapana 
kutsua koko laivaväki salonkiin. Pidin 
yleensä pienen puheen ja jatkoimme 
iltaa kahvin ja joulutortun kera sekä 
palan painikkeeksi lasi konjakkia. 

Seuraava ohjelmanumero oli meille 
kaikille tärkeä. Se oli nimittäin joulu-
pakettien jako, joita saimme aina 
merimieskirkoista. Jos leikkimieltä löytyi, 
meillä saattoi olla joulupukkikin. Muistan 
useita jouluja jolloin kävi niin ja meillä 
kaikilla oli hauskaa. 

Kuten mainitsin, kirkon lahjoittamat 
paketit olivat meille hyvin tärkeitä. Se oli 
eräänlainen tervehdys kotimaasta, 
merkki siitä että joku siellä oli muistanut 
sinua. Korostin aina pojille, että 
muistakaa te vuorostanne lähettää 

kiitokset näille henkilöille, jotka ovat 
meitä muistaneet ja meidän vuoksi 
vaivaa nähneet.

Villasukat, pipot, kirjat jne ovat aina 
tehneet hyvin kauppansa ja niitä on 
odotettu ja arvostettu.

Aika kulkee, miehet vaihtuu, mutta 
merenkulku ja merimiehet ovat edel-
leenkin tärkeitä. Omasta puolestani 
haluan toivottaa teille kaikille oikein 

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2011!
Timo Nenonen

Viimeinen jouluni laivassa ms Hjördiksen salongissa 1999
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Laiva oli ss Pirkko Nurminen, olin 
siinä ahteri-Kallena. Pirkko oli tuolloin 

toinen John Nurminen Oy:n jäljellä 
olevista laivoista, toinen oli isosisko, 
Inkeri Nurminen.

Vaiherikkaitten ja poikasen muistiin 
iäksi jääneiden seilauksien jälkeen 
tulimme deekumaista takaisin ihmisten 

ilmoille joulun alla. Tulimme Suezista 
Port Saidiin 4-5 päivää ennen joulua. 
Port Said issa saimme post ia ja 
saatoimme tehdä joitakin ostoksiakin 

sinksareilta. Posti oli tärkeää, saihan 
siinä kuulumiset ja uutiset kotoa. 
Sainkin kirjeitä kotiväeltäni ja omalta 

kullaltani, minua kovasti kaipaavalta 
Hilulta. Olimme Hilun kanssa ”nuo-
ruuden syvästi”-rakastuneita ja ikä-

vämme oli molemmin puoleinen. Joulun 
alla se vielä korostui kaikkien muiden 
joulumuistojen vaikutuksesta mitkä 
nuoren mielessä pyöri.  

Port Saidista lähtömme jälkeen alkoi 
sää huonota, ensin kovana puhaltava 
vastatuuli muuttui todelliseksi myrs-

kyksi. En koskaan kuuden seilaus-
vuoteni aikana kokenut vastaavaa. 

Puskimme vastatuuleen parin solmun 
nopeudella ja pahimmillaan olimme 

menneet samaa vauhtia taaksepäin 
koneen käydessä silti täysillä eteen. 
Myrsky  oli aivan käsittämätön. Tuosta 

myrskystä olisi asiaa aivan omaksi 
jutuksikin. No, aikanaan sekin päättyi 
juuri sopivasti jouluaaton aattona.

Määttäsen Kalle oli stujuna, hän 
valmisteli ja pani parastaan joulun 
aikaan saamisessa. Kinkkujen ja 
jouluherkkujen valmistelut alkoivat heti 

myrskyn laannuttua. Siinä, puolalaisen 
vodkan ystävä, kokkimmekin pani 
parastaan. Herkkuvalikoimat olivat 

vähäiset, olimme olleet neljä - viisi 
kuukautta poissa ”ihmistenilmoilta”. 
Eikähän noissa vanhoissa höyry-

paateissa ollut provianttivarastot 
semmoisia kuin uudemmissa. Olihan 
Pirkko rakennettu jo vuonna 1938. 
Mieluisimpia yllätyksiä meille kaikille oli, 

että  stujumme oli Suomesta läh-
t iessämme pakastanut säki l l isen 
ruisleipiä. Samoin hän oli pakastanut 

joitain tankomakkaroita, taisi olla vain 
lauantaimakkaraa, mutta se oli silloin 

Yläkuvassa nuori messikalle, 
alakuvassa Merimies-lehden 
jouluterveiset vuodelta -62 

ENSIMMÄINEN LAIVAJOULU

Seppo Haipus

Olin 15 täytettyäni, loppukesästä 1962 lähtenyt, tai voisi sanoa, että 
päässyt ensimmäiseen laivaani. 
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suos i tu inta. K inkut ja muut o l i 
Määttänen myös taitavasti varannut 

pakkaseen joulua odottamaan. Me kallet 
torppasimme tietenkin niskalimassa 
yrittäen saada myrskyn jälkeen paikat 

kuntoon ja vielä jouluksi viritettynä, tais 
siinä olla joku nuorempi täkkärikin 
mukana torppauksissa.

Jouluaaton olimme Sisilian kohdalla 
matkalla Gibraltariin. Stujulta oli löy-
tynyt pieniä joulukoristeita ja ne oli 
ripusteltu messeihin. Pöydillä oli isot 

valkeat pöytäliinat ja parit kynttilät 
paloivat tyhjissä säilykepurkeissa. Näin 
valmistauduttiin joulun tuloon. Mitään 

lahjoja tai vastaavaa ei ollut. Stuju oli 
joko omasta aloitteestaan tai sitten 
käskytettynä tuonut muutaman puna-

viinipullon ja keissit Tuborgia molempiin 
ahterin messiin. Kippari seurueineen toi 
myös muutaman pullon viinaa ilta-
sapuskalle. Siinä oli lahjat, lasiset 

laulukirjat koko porukalle.
Minulle tästä joulusta jäi mieleen se, 

että sain kantaa miitsepistä ruokaa 

ahteriin useampia reissuja kuin taval-
lisesti ja siihen sain virka-apua vahdissa 
olevilta täkkäreiltä. Ahterin kaikki kipot 

ja kupit oli käytössä. Muistan myös sen, 
että sain istua toisten mukana syömässä 
ilman, että minun piti passata päälle. Ei 
tarvinnut hakea pyssästä mitään lisää 

kuten arkisin usein joutui sitä tai tätä 
hakemaan, tarpeetontakin. Tämä oli 

luultavasti ahteriporukan sanaton 
sopimus ja se johtui hyvästä tahdosta ja 

joulumielestä, kaverit olivat herras-
miehiä. 

Joulusapuska maistui kaikille, erityi-

sesti ruisleipä ja lauantaimakkara. Ne 
kävivät kovaa kisaa kinkkua vastaan 
”suosituin jouluherkku”-tittelistä. Kuvi-

telkaa miltä maistuu, lämmitetty  ruis-
leipä, reilusti voita  ja lauantai-
makkarasiivut päälle. Tätä kotimaista 
herkkua ei oltu muutamaan kuukauteen 

saatu. Tämän päivän gulinaristit ei ehkä 
ymmärrä tätä, mutta kotisuomen kau-
poissa saattoi tuolloin olla korkeintaan 

kymmenen makkaralaatua tarjolla, 
juusto kahta- ja suolalihaa yhtälajia. 
Siinä porukassa halvahko lauantai-

makkara pärjäsi hyvin ja oli suosittu.  
Kipparimme, Korhonen nimeltään, 

kävi toivottamassa hyvää joulua ja toi 
lahjansa kuten jo edellä kerroin. 

Ruokailun yhteydessä oli avattu lahja-
pullot ja stujun oluet oli myös käytössä. 
Nämä kaljat olivat tuolloin pienissä 

pyöreissä, kruunukorkillisissa pulloissa. 
Olut tarjoiltiin huoneen lämpöisenä,  en 
ainakaan muista, että niitä olisi jääh-

dytelty  missään proviantin kylmä-
huoneissa. Joku saattoi tempaista 
kännit, mutta suuri osa otti asiallisesti 
joulua kunnioittaen. Saatettiinpa siinä 

yrittää jokusta joululauluakin laulaa, 

mutta taisi jäädä yritykseksi, olimmehan 
karskeja merimiehiä joka ikinen.

Jäi tuosta joulusta myös se mieleen, 
että sain jättää joululousapuskan 
tavarat pöytään. Eli minun ei olisi 

tarvinnut torpata. Nappasin kuitenkin 
pisteet porukalta kun siirtelin likaisia 
astioita pöydiltä pieneen pentteriini. Olin 

illan ahterissa ja vietin muiden mukana 
juhlaa. Juhlan ajan hoitelin hommiani 
sen verran, että siisteys säilyi. Illan 
päätteeksi menin miitseppiin hyttiini 

minkä jaoimme uffari-Kallen kanssa. 
Kuuntelin siellä Schaub-Lorenzistani 
italialaisia radioasemia. Italialaisethan 

ovat hartaina katolilaisina kovia joulun 
viettäjiä, joten sieltä sain kuunnella 
joululauluni Italiaksi. Pääosin ne olivat 

tuttuja. Vaikka en kieltä ymmärtänyt 
saatoin useimpien laulujen mukana 
hyräillä suomalaisilla sanoilla. 

En muista varmuudella, mutta luu-

lenpa että kotisuomi, koti ja kaikki 
viettämäni lapsuuden joulut olivat 
mielessäni kun sitten aikanaan kiipesin 

punkkaani koisimaan. Tuosta joulusta 
on jo vierähtänyt 48 vuotta ja usein se 
on muistiini palannut varsinkin näin 

joulun aikaan.
 

Hyvää Joulua ja onnellista 
Uutta Vuotta kaikille! 

Seppo Haipus

Tässä olemme menossa alaspäin komeassa täkkilastissa Port Saidin kohdalla 
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Lasti oli hyvin kevyttä raakaöljyä, 
johon laivamme pumppaus-ominai-

suudet eivät oikein sopineet. Öljy  nimit-
täin aiheutti vanhoissa höyrypumpuissa 
kaasulukkoja,  joita oli jatkuvalla syö-

töllä ilmattava.
Porvooseen saavuimme aattona 

aamuyöllä ja purkaus alkoi. Aattoaamu 

valkeni kylmänä ja vastaanotimme 
proviantin ennen kuin vapaalle lähtijät 
pääsivät joulunviettoon koteihinsa. Suuri 
osa porukkaa oli nimittäin saanut 

järjestettyä itselleen vapaan joulun nyt, 
kun kerrankin ”villin linjan” tankki oli 
Suomessa. Taisi laiva Suomen lipun alla 

käydä peräti 4 kertaa 9 vuoden aikana 
”Härmässä”. Försti ,”Topi Kottarainen” , 
lähti kotiinsa Kotkaan ja kakkonen 

Savitaipaleelle. Jäin valvomaan pur-
kausta ja pari puolikastakin jäi vent-
tiilivahdeiksi. 

Pumppumies oli proviantin tultua 

alkanut nautiskella lämpimäisiä siihen 
malliin, että komenteli puolikkaita 
availemaan vääriä venttiileitä, jolloin 

alus oli milloin 20 astetta slaagsiidassa 
paapuriin tai styyrpuriin. Huomattuani 
tilanteen ja pumpun kunnon en uskal-

tanut enää poistua täkiltä hetkeksikään. 
Kipparikin alkoi ihmetellä syitä kallis-

tuksiin ja sain aiheellista palautetta. 
Käskin pumpun mennä muutamaksi 
tunniksi lepäämään ja vannotin häntä 

juopottelemasta lisää. Tästä pumppu 
ilahtui niin, että pakkasi tavaransa, tilasi 
taksin ja lähti kotiinsa Helsinkiin.

Siinähän se meni aattoilta 15 asteen 
pakkasessa täkillä puolikas Maija 
Porvarin kanssa kaikki vaatekerrat 
päällä. Salongissa kippari Rainer, kalju 

kiiltäen,  skoolaili konjakkilasi kourassa 
laivassa olevien mestareiden ja kipinän 
kanssa. Miehistön puolella ei ollut paljoa 

muita kuin byssaporukka ja kallet ja 
ville.

Seisomme Maijan kanssa luukun-

karvelilla, lunta pyrytti ja pumput 
oikuttelivat ja se edellytti lähes jatkuvaa 
ravaamista pumppuruumaan. Jossain 
vaiheessa pakkanen kiristyi ja seiso-

essamme täkillä tuli oikea kontrasti 
meidän kahden, pimeällä ja kylmällä 
täkillä olevien ja kirkkaasti valaistun 

salongin venttiilistä näkyvien, kaulus-
paitaisten joulunviettäjien välillä. Oli 
kuin kaksi eri maailmaa, valaistu, 

lämmin, pöytä joulunherkkuja täynnä ja 
toinen, kylmä, luminen ja jotenkin 

ulkopuolinen joulunviettäjistä. Siinä 
kristallisoitui ajatus myös siitä, että 
kaikilla ei se joulunvietto ole mikään 

itsestäänselvyys ja yltäkylläisyyden 
täyttämä. Sen verran oli jossain välissä 
aikaa, että kävimme vuorotellen hauk-

kamassa jotain jouluun liittyvää ateriaa. 
Minulle se oli hätäisesti syötyjä paria 
kinkkuleipää ja pulloa olutta salongin 
pentterissä, sillä asuni ei ollut oikein 

salonkikelpoinen.
Seuraavana päivänä tulivat molemmat 

perämiehet ja saimme vaikeuksien 

kautta laivan vihdoin tyhjäksi.
Mutta se joulu on jäänyt mieleeni 

ikimuistoisena, erilaisena jouluna. Monta 

seuraavaa joulua vietin laivalla työn 
merkeissä mutta samanlaista, havah-
duttavaa kokemusta ei enää koskaan 
tullut.

 

ERÄS JOULU LAIVASSA

John Hacklin

Joulukuussa -75 otimme lastin Algeriasta, Skikdasta Sköldvikiin. Kyseessä oli kuulemma ns. Gyllenham-
marin lasti, joka tarkoitti sitä, että Volvo oli myynyt kalustoa Algeriaan ja Algeria maksoi kaupan öljyllä, 
jolla Volvo taas maksoi alihankintansa Suomesta. Näin se kauppa menee ikään kuin ”oravannahkoilla”.

Hyvää Joulua kaikille
John Hacklin
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Ei mikään laivaväen riemulla 
tervehtimä uutinen. Jokainen 
arvasi että nyt palellaan, kaikki 
kunnolliset vaatteet oli myyty 
Brasil iassa ja rahat käytetty 
tarkasti elämiseen.  

Laiva töijättiin 02.12.1971  vilja-
laituriin, ja samalla miehistökin 
kuuli, että odotettavissa on pitkä 
ventta. Rata oli poikki jossain eikä 
satamaan tullut viljajunia, eli ei 
lastiakaan ollut luvassa moneen 
viikkoon.

Lienen jossain vaiheessa ker-
tonutkin, kuinka töijäyksen jälkeen 
försti antoi koko täkkijengille 
vapaata. Tarkoitus  oli että ostai-
simme kunnollisia talvivaatteita. 
Kun kaikki olivat enempi vähempi 
tropiikkivermeissä liikenteessä. No, 
ensi yrityksellä kukaan ei vaatteita 
päälleen saanut, eli sitten aamulla 
förstin eteen ilm estyi, jos  mah-
dollista, vieläkin kurjemman näköi-
nen resupekka lauma. Försti  heltyi 
ja antoi vielä yhden päivän va-
paata, ukaasina kuitenkin oli, että 
ellei nyt osta kunnollisia vaatteita, 
niin saa palella. No, jos  Halifaxissa 
ei ennen tunnettu termiä ”pyörii 
kuin ryssä Anttilassa” niin nyt 
sekin taisi tulla tutuksi. Koko 

täkkijengi huseerasi vaatekau-
passa, venytteli pitkiä kalsareita ja 
villasukkia, itse ostin hyvän tukki-
jätkätakin, se oli hyvä ostos ja 
lämmitti, myöhemmin, montaa 
miestä yytsikissä. Jokainen sai 
mieleisensä vermeet ja matka 
jatkui olusille.

Ventta venyi ja venyi, aloimme 
laskea, josko olisimme kaijassa 
vielä Joulunkin. Lastaus  kuitenkin 
alkoi siten että lähtöpäiväksi mää-
räytyi 23.12. eli Aaton aatto.

Vanhemmat skönöt älysivät, että 
sehän meinaa Joulun viettoa 
Atlantin aalloilla, ja oluen saanti 
slabista voi vaarantua. Siispä 
kolme taksia alle, äijät kyytiin, ja 
oluen ostoon lähimpään kauppaan. 
Sattumalta olin yhdessä autoista, 
lähinnä kantajana, ei minulla 
sellaisia rahoja ollut, että olisin 
voinut, keissi tolkulla, bunkrata.

Ostokset tul i tehtyä, autot 
kuormattiin ja huristeltiin laivalle. 
Kansi olikin sopivasti laiturin 
tasolla, siitä vaan letka pystyyn ja 
pian oli kaikki juomat omistajiensa 
hyteissä. Jälkeenpäin olen ihme-
tellyt, ettei siihen touhuun kukaan 
puuttunut.

Uloslähto oli sitten 23.päivä, 
minua harmitti, kun minut oli 
kutsuttu kanadalaisen perheen luo 
illanviettoon 24. illalla, ja oli vaikea 
saada sanaa heille, etten pääse 
tulemaan. Olisi ollut mielen-
kiintoista nähdä, miten he viet-
tävät Aattoiltaa. Ehkä eivät sen 
isompia juhlia pidä, jostakin olen 
ymmärtänyt että anglit juhlivat 
vas ta 25 . pä i vä , en t i edä . 
Kuitenkin harmitti. Ja edessä oli 
talvinen Pohjois-Atlantti ja määrä-
satamana Lontoon Tilbury. Sen 
tiesi varmasti että luvassa oli 
huonoa ja vielä huonompaa ilmaa, 
koko reissuksi.

No, merimies menee minne 
redari käskee, se on kaiketi ollut 
homman henki siitä asti, kun joku 
päätti, että hän omistaa sen tukin, 
millä nuo torvet seilaavat, ja ne 
torvet menevät tukin kanssa min-
ne hän käskee.

Poikkeuksellisesti seilasimme 
kahdella perämiehellä, oli försti ja 
väliperämies, kolmonen taisi lähteä 
pois  laivasta Antwerpenissä, syyn 
voi lukea siitä ”dekkari-hommia”-
jutusta. No, perämiehet ajoivat 6-6 
vahtia, taisivat tienata kiitettävästi, 
joka päivä 4 tuntia överiä.

Lauri Vuorinen

Oli vuoden 1971 Joulukuu, Annukka Aarnio oli ollut matkalla 
Antwerpenista Rio de Janeiroon, mutta oorderit muuttuivat merellä. Keula 
kääntyi kohti Halifaxin satamaa Kanadaan.

JOULU POHJOIS-ATLANTILLA
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Aattoaamuna, olin 4-8  vahdissa 
puolikkaana ja uusi försti halusi 
0600, vahtiin tullessaan kupin 
kahvia brygälle, ei pannullista, vain 
kupillisen. No aamulla ”uskalsi” 
kulkea sisäkautta kipinän ker-
rokseen asti ja siitä sitten ulos  ja 
brygälle ja ulko-ovesta sisään. 
(Nuoremmat lukijat varmaan 
ihmettelivät että mitä ihmeen 
pelleilyä tollanen on, mutta siihen 
aikaan oli laivoissa kova komento 
ja arvoasemaa korostettiin milloin 
mitenkin. Seassa oppi luovimaan.) 
Olin sitten kipinän kerroksessa ja 
kuulin pienen oven takaa veden 
loisketta, laitoin kahvin turkille  ja 
avasin oven. Tämä ovi johti mata-
laan tilaan jonne oli laitettu brygän 
laitteiden sähkömoottoreita yms. 
koneita. Sieltä oli katkennut bry-
gän makeavesiputki ja vesi loiskui 
rullauksen tahdissa. Vein förstin 
kahvit ja samalla kerroin että siellä 
loiskuu kunnolla, kerrosta alem-
pana. Samalla stoppasi hyrrä, 
försti määräsi minut ruoriin, 
ohjaamaan magneettikompassin 
mukaan. Hän burrasi Poosun kat-
somaan mistä vesi tulee ja orga-
nisoimaan kuivaamisen.

Vesi oli kastellut hyrrän sähkö-
moottorin ja me täkkärit kiroi-
limme että nyt on sitten käsiruori, 
ainakin Joulun, jos ei koko matkan 
Lontooseen.

Sähkömies  irrotti moottorin ja sai 
kokin antamaan hänen käyttää 
spiisiä moottorin kuivaamiseen. Ja 
Heureka, hyrrä pyöri jo iltapäivällä. 

Olimme hyvin kiitollisia Sähkölle, 
mielestämme hän osoitti silloin, 
ensimmäisen kerran, todellista 
ammattitaitoa. Ja tämä lausunto 
on varmasti väärin, mutta mistäs 
puol ikkaat osa is ivat Sähkön 
ammattitaitoa arvioida.

Myrsky y l ty i koko pä ivän, 
Aattoiltana puhalsi jo ihan reip-
paasti. Olin iltavahdissa siivellä 
yytsikissä kun Kippari tuli käs-
kemään s i sä l le . S i i s  s i sä l le 
brygälle, ei  törnännyt kokonaan 
sisään. Siellä sitten seisoin nur-
kassa ja katselin ikkunan läpi 
myrskyävää merta. Olihan se aina-
kin lämpösempää kuin ulkona vii-
massa. Kippari tuli siihen vierelle, 
ja rupesi rauhallisesti juttelemaan 
kuinka hän oli ollut edellis  Jouluna 
samoilla vesillä, ja oli  kuullut kun 
A lgot in Ragny lähet t i hätä-
sanomaa. Heillä ei ollut mitään 
mahdollisuuksia mennä autta-
maan, välimatkaakin oli ollut, 
muistaakseni, noin 600  mailia ja 
myrskyssä heiltä olisi mennyt 
viikon verran taittaa se välimatka. 
Mutta myrsky ol i o l lut huo-
mattavasti kovempi kuin mitä nyt 
oli.

No, vahti loppui aikanaan, siis klo 
20, ja menin, pesulla käytyäni, 
katsomaan jos  saisin jotain Joulu-
ruokaa minäkin.

En saanut, kaikki, mikä oli 
pöydillä ollut, pyöri messin turkilla, 
seassa Jou lukuusen kanssa 
jenkkaa vetävä moottorimies. 
Sotku oli melkoinen, mutta tunnel-

ma verraton. Joulun henki oli 
saapunut puuriin. Joka ukko oli 
aivan posket täynnä, minulle tuli 
todella kiire saada porukka kiinni. 
Pikku hiljaa aloin itsekin olla 
J ou l unhengen ”s a t u t t ama ”. 
Ihmetystäni herätti tämä hillitön 
dokaaminen, käden väännöt, 
kinaamiset, pienet tappelukset ja 
nujakat sekä, tietenkin, tämä 
tanssi-kavaljeeri, humppaamassa 
kaiken kaaoksen keskellä. 

Lapsuuden kodissani ei Jouluna 
kukaan koskenut alkoholiin, vaikka 
isäukolle kuppi muuten maistuikin. 
Ja nyt pääsin todistamaan todel-
lista Rauhan Ruhtinaan syntymä-
juhlaa. Vaikka olin seilannut jo 
jonkin aikaa, niin tämä oli 1. meri-
jouluni. Jäi kyllä ikimuistoisena 
mieleeni.

Kippari tuli käymään messissä 
joskus 21 aikoihin. Hän oli  aikai-
semmin lähettänyt stujun tuomaan 
olutta ja kolme pulloa Bokma 
geneveriä. Nyt hänen tullessan 
Poosu kysyi, että olisiko mah-
dollista vaihtaa Bokmat vaikka 
Vo d k a a n . K i p p a r i k ä ä n t y i 
kannoillaan ja poistui. Olisikohan 
ollut Dunkki tai Sorvi, kun moitti 
Poosua, että mitä tolleen menit 
Kipparia loukkaamaan. Poosu 
mökelsi jotain ja asian käsittely 
unohtui. Kohta tuli Kippari takaisin, 
hänellä oli 3  Smirnoff pulloa muka-
naan, ja hän antoi ne Poosulle, 
toivotti kaikille hyvää Joulua ja 
p o i s t u i . B o k m a t h ä n j ä t t i 

Vasemmalla:

Joulun viettoa Pohjois-
Atlantilla 1971

Oikealla:

Joulusafkat on tehty ja 
kokitkin voivat ottaa 
konjakkia



13

jälkeensä, eli se ei ollut vaihtoa, se 
oli ystävällisyyttä.

Sen verran oli maista roudattua 
viinaa ja olutta että Bokmat jäivät 
juomatta, ne kolme pulloa säilyivät 
pitkälle talveen messin kaapissa, 
jossain väl issä ne kuitenkin 
kelpasivat, nekin, janoisille. Eli 
Bokma on, todistetusti, riittoisaa 
viinaa.

Aamuvahdissa minulla oli ollut 
tapana korjata messin pöydiltä 
kupit ja kipot pentterin lavuaariin 
j a l a i t t a a n e l i k o a m a a n . 
Jouluaamuna försti piti minua, 
lumisateen vuoksi, normaalia 
pidempään yytsi ik issä, enkä 
kerinnyt klaaraamaan messissä 
mitään. Pääsin alas  kun piti laittaa 
hellat lämpiämään, burrata Kallet 
ja toinen kokki. Sitten istuin 
tupakoimassa paikallani, silloin 
vielä tupakki paloi messeissä ja 

missä vaan. Miehistönkalle tuli 
messiin, ja krapuloissaan katseli 
s itä hirmuista kaaosta mikä 
messissä vallitsi. Ilmeisesti se 
kaikki, siis  sotkut, siivottomuus ja 
kankkusen toivottomuus, saivat 
aikaan sen, että hän hyökkäsi 
kimppuuni nyrkit pystyssä, ja 
huusi että se olisi ollut minun 
jobini klaarata sotkut. Sen verran 
pa lo ivat päreen i et tä ved in 
vastapal loon ja Kal le putosi 
istuvilleen turkille. Kysyin että 
kuka on ottanut Kallen jobin ja 
kuka puol ikkaan. Sa in vas-
taukseksi että hän on Kalleksi 
mönstrännyt ja kyllä siivoaa. 
Sovimme homman reilusti, ja 
autoin kaveria mäessä, nostin 
nurkkaan jääneen, aika kärsineen 
Joulupuun paikoilleen ja surrasin 
kiinni. Joulurauha palautui laivalle.

Myöhemmin tuli monta erilaista 
Joulua vietettyä eri laivoissa ja eri 
jobeilla. Kuitenkin tämä ensim-
mäinen Joulu on jäänyt mieleeni 
parhaiten. 

Jos  lukijoista joku oli samaan 
aikaan Annukka Aarniossa, niin 
olisipa mukava kuulla mitä kuuluu. 
Samal la tu l i m ie leen i , e t tä 
mitäköhän ihmettä meidän täkki- 
j a k o n e m u s t a t m i e t t i v ä t 
suomalaisesta Joulusta ja sen 
vietosta erikseen…

Kyllä joulu on aina 
yhden kupin väärtti

Sanat ovat sellaisina, kuin visailun laatija on ne käytännössä kuullut ja niitä aikoinaan käyttänyt. 
Pieniä eroja saattaa syntyä Suomen eri murrealueista johtuen.

Kysymykset 1.
Mikä on?
 
1. uutsiiki 
2. täkki
3. tuju, stuju
4. topreepi
5. svapi
6. skailetti
7. raakari
8. paapuri
9. lemppuluukut
10. koija

Kysymykset 2.
Mikä on?
 
1. ahteri
2. bunkraus
3. eldari
4. hiivaus
5. junkki 
6. kastliina
7. lammuuni, flammuuni
8. leka
9. mylly
10. pakstörni

Kysymykset 3.
Mikä on?
 
1.  (ahteri) pupa 
2. byssa 
3. fyyri 
4. jobi
5. keissi 
6. kipinä
7. kusiluistimet
8. leissi
9. luola
10. manttelinkoukku

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 

oikeat vastaukset löytyvät sivulta 18

Kaikille lukijoille toivotan, 
tasapuolisesti, omasta ja 
perheeni puolesta oikein 
Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2011
Lauri Vuorinen
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 Kaikkihan jotka vähänkin on tietoisia 
merenkulusta niin tietävät mihin tää 

laiva ajoi. Otin siihen jobin Nokan 
myllystä pölykalleksi juuri siksi että 
pääsen kerrankin kunnon etelään. 

Silloin kun olin Tursossa niin hinailtiin 
näitä laivoja kun tulivat Nokalle tai 
Eteläsatamaan. Täkkäreil le olivat 

työlaivoja muttei niinkään mulle kun 
olin pölynä. 

Oli siis loppukesää kun lähdettiin 
Helsingistä kohti Haminaa lastaamaan 

paperia. Olihan se hienoa kun paperi-
rullissa luki Santos tai Rio De Janeiro. 
Sitä porukkaa en niin tarkkaan muista 

muitan kun försti Sumu Salosen joka oli 
ihan oma persoona. Myöskin siiffi suuri 
valkoinen päällikkö Viljanen. Käytiin 

siinä vielä muutama Euroopan satama 
läpi ennen kun lähdettiin kohti Etelä-

Amerikkaa. Bunkrattiin Teneriffalla siinä 
välillä ja sattui ilta niin lähdettiin 
pyssä jeng in kanssa ma ih in . Se 

bunkraus kesti n 8 tuntia että hyvää 
aikaa oli. Sekin oli hieno kokemus kun 
tultiin iltavaloissa Riioon. Käytiin vielä 

Santos Montevideo Buenos Aires ja 
Rosario siinä välillä. Porukka laskikin 
että ei keritä ihan Suomeen jouluksi 
vaan ollaan ehkä Hampurissa.

Merimiesjutut Etelä Amerikasta on 
toisaalla kun tässä oli kyse ensim-
mäisestä joulusta laivassa. Me tultiin 

Rotterdamiin ekaksi ja sieltä lähdettiin 
kohti Hampuria missä piti olla aatto-
iltana. 

Muistan kun täkkärit pesivät valko-
väriä koko aattopäivän vaikka vihmoi 

räntää ja vettä. Kaikki matot pestiin 
aiemmin merellä. Mullakin oli siivous 
vähän tarkempaa vaikka Asynjan uffarit 

olivat harvinaisen siistejä. 
  Oli sitten aattoiltaa kun tultiin 

laituriin ja Me laiteltiin kuuset kuntoon. 

Muistaakseni saatiin ne Rotterdamista. 
Siihen aikaan jouluaterian miehistö soi 
kukin omassa messissään. Asynjassa oli 
ahterissa kone ja täkkimessi. Sitten 

meillä oli pyssämessi ja samalla kongilla 
uffarimessi. Kippari söi salongissa 
keulamiitsepissä. Kumminkin sen 

aterian jälkeen tuli päällystö toivot-
tamaan hyvää joulua kaikille kädestä 
pitäen. Muistaakseni siiffi Viljanen piti 

Heikki Kaasalainen

Tässähän se on m/s Asynja, rakennettu 1958. Nää oli vaan tyylikkäitä laivoja siihen aikaan. 
Toi oli minun kolmas laiva Castorin ja Turson jälkeen. Oli vuosi 1964 ja ikää oli 16 tosin jouluna täytin 17.
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oikein puheenkin. Kaikilla oli kaluunat 
viimeisen päälle. Jopa Stujulla  jonka 

nimeä en nyt muista. Siitä sitten alettiin 
viettämään joulua kuppia ottaen ja 
myöhemmin lauleskellen. Läksin siitä 

sitten täkkäreitten messiin ahteriin ja 
siellähän oli ilo ylimmillään kun lauloivat 
kilpaa konemiesten kanssa. Siinä oli 

vaan seinä välissä.
Oli muistaakseni rauhallinen joulu kun 

kukaan ei tapellut eikä rähjännyt mitä 
nyt vääntivät kättä vähäsen. Me saatiin 

merimieskirkolta paketit joissa oli niitä 
perinteisiä lahjoja. Sen Hampurin papin 
nimeä en muista muttä hänkin kävi 

toivottamassa hyvät joulut. Siihen 
aikaan Hampurissakin oli 10 Suomi-
laivaa.

Tämä Hampurin kirkko oli vielä torni 
raunioina kuten oli monen muunkin 
rakennuksen kanssa vielä 1960 luvulla 

sodan takia. Alakuvassa monen 
skönärin tuntemaa aluetta. Silloin kun 

oli aikaa niin pyörittiin näilläkin kulmilla. 
Jouluaattona ei sentää tainnut kukaan 
lähteä kulmille.

Joulupäivänä tulivat duunarit töihin ja 
purkivat mitä meillä oli Hampurin lastia. 
Tietääkseni kukaan täkkäreistä ei 

vetänyt pystyyn vaikka attona juhli-
vatkin ties kuinka kauan. Olihan siellä 
tosin Försti Sumu Salonen piiskaajana. 
Tässähän nää tärkeimmät mun eka 

joulusta olivat. Sitä ei tarkkaan enää 
muista noin pitkän ajan taakse. 

Siitä eteenpäin joulut tuli vietettyä 

järjestään laivan päällä.
Seuraava oli Vasalandin kanssa 

Crevesendissä 1965. Sitten 1966 oli 

Avomeren Otossa joulun Ranskassa 
jossain pikkukylässä. 1967 olin Vaasan 
rannikkotykistössä joulun vartio-

päällikkönä. Uutena vuotena pääsin 
sitten lomalle. Sitten 1968 joulun olin 

Vancouverissa Vaasaleaderin kanssa. 
1968 olin sitten Annukka Aarniossa 
joulun mutten nyt muista missä oltiin. 

Sen jälkeen mene neljä joulua peräk-
käin normanneissa. Happy  Draconin 
kanssa oltiin Austraaliassa ja sain 

villasukat joululahjaksi. Lämmintä oli 
+40 astetta. Laskin hätäisesti että 
kymmenen joulua meni laivan päällä ja 
myöhemminkin useimmat joulut vietin 

laivassa. 

Eipä tässä muuta kun kaikille 
lukijoille hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta! 
Toivoo pursimies evp  
Heikki Kaasalainen Kotkasta
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Heikki Kaasalainen

Läksin sitten eläkkeelle 2005 touko-
kuun eka päivä ja aika on mennyt 

eläkkeellä ollessa hienosti.
 Ilmottauduin autokouluun heti 

ensimmäisenä päivänä eläkkeellä 

ollessa. Itse autokoulu oli helppo 
nakki kun olin ajellut kaikenlaisia 
vempaimia jo ennen sitä. Mm Vaasa 

Leaderin aikaan vuokrattiin autoja 
sotilaspassilla Jenkeistä ja meni 
täydestä kun väärä raha. Just Vaasa 
Leaderin kanssa oltiin yksi joulu 

Vancouverissa 1968. 
Opettajan kanssa autokoulussa oli 

kinaa koko ajan kun hän mun 

mielestä neuvoi ihan turhia asioita. Se 
oli naisope ja taisi olla vaihdevuodet 
menollaan kun ei koskaan tiennyt 

millä päällä oli kun tuli opettamaan. 
Kumminkin koulu meni hyvin ja olihan 
koulukavereina 17-18 vuotiaita likkoja. 
Yhtään poikaa ei ollut. Aikanaan 

kirjalliset menivät läpi laakista ja Inssi 
myös. Sitten vaan baanalle. Mulla oli 
jo Mersu ostettuna valmiiksi ja sillä 

kaahasin ympäri Suomea. Maailmaa 
oli tullut nähtyä laidasta laitaan mutta 
kotimaata ei. Sattuihan sitten noita 

ylinopeuksiakin ja eka oli Kouvola-
Lahti tiellä Nastolan kohdalla. 100 
alueella 129. Parisataa siitä rapsahti 

sakkoa. Toinen ylinopeus sattui 
Kotkassa Hyväntuulen tiellä. Ajoin 

vahingossa poliisiauton ohi. Pysäyt-
tivät saman tien ja sakot taas. Viikon 
päästä sain kutsun Kotkan poliisi-

laitokselle kuultavaksi näitten sak-
kojen takia. Poliisipäällikkö määräsi 
kuuden viikon ajokiellon ja sen jälkeen 

uudet kirjalliset ja Inssi. Kirjalliset ja 
Inssi menivät rutiinilla läpi ja taas oli 
kortti taskussa. 

Tuossa sivussa on mun autojen 

kuvat.
Ylhäällä nykyinen peli MB E 320 cdi 
Seuraavana on MB E 250 D 

Alimmaisena Cevrolet Lumina 
Tätä viimeistä, eli MB E 320:stä ei 

ole tarkoitus pistää vaihtoon vähään 

aikaan. Tolla ekalla mersulla tuli 
ajettua kahden vuoden aikana noin 
180 tuh. km. Näillä muilla sitten 
vähemmän. Alussa oli intoa kun oli 

kortti plakkarissa. Tuli kierrettyä 
Suomi joka kantilta. Veneilyn jätin 
autoilun myötä kun ei aika riittänyt 

kahteen harrastukseen. 

 

Joulu Temperassa vuonna 2004, tämä joulu olikin sitten viimeinen merellä ennen eläkkeelle lähtöä.
Tässä on iloisia jouluilmeitä Temperan joulusta.

VIIMEINEN JOULU 
LAIVASSA

Heikin laivat on vaihtuneet nyt 
maantiekiitäjiin. 

Heikki Kaasalainen

Hyvän joulun lisäksi kaikille 
eläkeläisille antoisia eläkevuosia!
Tv.
Heikki Kaasalainen Kotkasta
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Muistan meriajoiltani yhden aika 
erikoisen joulun. Olin vuonna 1972 

Henry  Nielsenin varustamon White Rose 
-nimisessä rahtilaivassa ja olimme 
tulossa jostain Välimereltä, matkalla 

Kiinan Shanghaihin. Suezin kanava oli 
kiinni, ties minkä selkkauksen takia, en 
muista, joten jouduimme kiertämään 

Hyväntoivonniemen kautta Kiinaan.

Afrikan länsipuolta kuljimme alaspäin 
ja jouluaattona tulimme Senegalin 

Dakariin bunkraamaan. Sen verran oli 
aikaa, että lähdin puosu Niirasen kanssa 
maihin hakemaan jonkunlaista joulu-

puuta. Havupuita emme nähneet 
missään, mutta saimme selitettyä 
asiamme eräälle taksikuskille ja hän 

oitis lähti hakemaan meille – ties mistä 

– kaksi pientä lehtipuuta – meille 
näköjään silloin niin tärkeät joulupuut.

Saimme nopeasti bunkkerin laivaan ja 
lähdimme vielä jouluaattoiltana merelle. 
Bunkrasimme vielä Mauritiuksen Port 

Louisissa ja Singaporessa, ennen kun 
saavuimme Shanghain redille joskus 
helmikuun alkupuolella.

Yläkuvassa nuori messikalle, 
alakuvassa Merimies-lehden 
jouluterveiset vuodelta -62 

Pauli Saastamoinen

White Rosen miehistöä joulupäivänä vuonna 1972.  Keskellä senegalilainen joulupuu.

Juttu on julkaistu aikaisemmin Etelä-Suomen Sanomissa 24. joulukuuta 2006. Teksti ja kuva Pauli

Hyvää Joulua kaikille!
Pauli Saastamoinen

Slangikyselyn oikeat vastaukset, 1 = vasemmalla, 2 = keskellä, 3 = oikealla

1. laivan perä 
2. polttoaineen otto
3. lämmittäjä
4. vetäminen, nosto 
5. laivapoika, jungmanni 
6. heittoliina
7. liekkipesä
8. ankkuri
9. merityönvälitys 
10.tiskaus, tiski

1. tähystys
2. laivan kansi
3. stuertti, talousesimies
4. puomia kannattava vaijeri
5. kiinnitysvaijereissa joustavuuden 

lisäämiseksi käytetty nylon-, tai 
manilla ”tumppi”

6. kattoikkuna
7. kola tuhkan ja kuonan ulosvetämistä 

varten
8. laivan vasen puoli
9. käsin nostettavat puiset ruuman 

luukut
10.sänky

1. laivan peräkoroke
2. laivan keittiö
3. konehuoneessa polttouuni, 

ulkona majakka  
4. toimi, työ
5. laatikko
6. radiosähköttäjä
7. puukengät (omatekoiset)
8. höyrylaivoissa käytetty 

hiilihanko
9. hytti
10.nostokoukku
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Adeny oli hyvä laiva, se ajoi lämpimiin paikkoihin, siinä ei nähnyt pitkään aikaan jäitä kuin wiskilasissa...

Motorista

Muukalaislegioonan pestaustilan-
teessa kukaan ei ole kiinnostunut 

menneisyydestäsi, kaikki alkaa alusta, 
uusi elämä, uusi identiteetti, men-
neisyys on pyyhitty  ja olen alaston. 

Varmaankin näin tuumii laivakoira Conjo 
ottaessaan jobin m/s Adenyyn sateisena 
iltana Leixoessä, marraskuun lopulla 

1969. Uusi komentokieli, uudet kaverit, 
uusi kulttuuri, tämän kaiken laivakoira 
Conjo joutuu sulattamaan lähiviikkojen 
aikana. Henkilökunta jännittää varmaan 

Conjon puolesta yhtä paljon kuin  
Conjokin, eletään epävarmuuden aikaa, 
uuden itäisen fennoskandinaavisen 

kielen opiskelua, jännittävää, miten 
selviän? Taistelu paikasta on alkanut, 
Conjo on sitkeä taistel i ja ja se 

riemuitsee silmittömästi pystyessään 
to teu t tamaan porukan an tamia 
komentoja ja ohjausta. Vahtikoiran 
otteita löytyy  Conjosta melkoisesti. 

Koira on terveen uteliaasti tutustunut 
porukkaan ja se on opiskellut tavoille. 
Pa ikka mess issä on vak i intunut 

muutaman päivän sisällä, olkoon kym-

pin kahvi tai ruoka-aika Conjo valvoo 
paikassaan. Koira saa palkintoja, mutta 

se syö ja syö, lihoo kuin sika, huh, 
huh!! Harmillista, syökö se itsensä 
halki? 

Viikinkiverta
B r emen i s s ä Con j o e i s u o s t u 

lähtemään maihin, kai se arvelee, että 
on parempi olla aluksella ja jatkaa 
kielten opiskelua. Koiran sitkeydestä ei 
ole epäilystäkään, se on pohjolan 

poikia, mutta mistä? Vaikuttaa siltä,  
että Conjossa virtaa viikinkiaikojen 
verta, se on pohjoismaista pysty-

korvatyyppiä, ehkä buhund. Viikinki-
ajalla koirat kulkivat viikinkien mukana 
kauppamatkoilla ja niiden perimä näkyy 

kauppa-reitt ien varrel la. Monista 
viikinkihaudoista on löytynyt buhund 
tyyppisten koirien luurankoja. Koska 
viikingin mukana haudattiin myös hänen 

arvokkain omaisuutensa mm hänen 
koiransa, viikingit uskoivat tarvitsevansa 
uskollisia koiriansa myös tuonpuo-

leisessa.  Conjon syntymäpaikaksi 

kirjataan Islanti ja rotumääritelmä on 
buhund tyyppinen laivakoira. Jengiä 

alkaa pelottaa, mitä tapahtuu bulimiaa 
sairastavalle, äkisti lihavoituneelle 
pohjolan paksuturkkiselle koiralle. Onko 

Conjo oikeassa laivassa, miksi se 
otettiin, mitä jos… ja jos. Paskalastissa 
seilataan, aika kuluu, B&W työntää  

alusta 16 solmun nopeudella kohti 
tropiikkia, sää lämpenee. 

Conjon ulkonäössä, ja luonteessa 
varsinkin, oli aimo annos on 

viikinkimäisyyttä... katsokaa itse!



19

Hautajaisvalmistelut
Simo tulee messiin ja sanoo Conjon 

vetäneen pystyyn aamuvahdin, ei 
lähtenyt aamukierrokselle. Koira makaa 
nelosen luukulla, yrittää tulla messiin, 

mutta pyörähtää ympäri ja menee 
takaisin luukulle. Ruoka ei maistu, eikä 
vesi, koiran pumppu hakkaa kuin 

singerin ompelukone. Lämpötila on 
kohonnut yli hellerajan, koira on kuin 
hengetön, ei syö eikä juo, aloitetaanko 
hautajaisvalmistelut?  Sovitaan, että 

Conjoa ei lopeteta, jos Conjo menee, 
niin se lähtee kärsimyksen kautta ja sille 
järjestetään kunnialliset hautajaiset. 

Conjo on ollut täydellisessä apatiassa 
u seamman pä i v än , a i noa s t aan 
pakkonesteytystä s i l le on saatu 

menemään alas. Radio Caribia soittaa 
Rad io Trop i ca l i n kanssa k i l paa 
Casatsukkia ja Delailaa. Porukan fiilarit 
ovat alhaalla. Terävä huudahdus täkiltä, 

Conjo istuu! kahvikupit jäävät pöydille, 
porukka syöksyy  ulos. Conjo lyyhistyy, 
oliko tämä koiran viimeinen ponnistus, 

”nestettä” huutaa Rauski, märkä 
trasselitukko käteen, koiran suu auki, 
rutistus, neste valuu kieltä pitkin 

kurkkuun. Conjo alkaa piristyä, tulee 
messiin iltaruokailuun, ei syö mitään, 
ottaa vettä pari kielen latkautusta, 
vaipuu turkille.  Koira vetää seuraavan 

aamuvahdin pystyyn, sekä jättää 
timpan kanssa tehtävän peilaus-
kierroksen väliin, se sallitaan. La Ceipa 

on edessä, Sateliitista kuuluu Radio 
Honduras, joka virittelee joululauluja. 

Joulun valmistelut ovat alkaneet, neljä 
päivää jouluun ja koukku on pohjassa, 

maihin pääsystä ei ole tietoakaan. 
Rannassa on 150 m ka i j aa j a 
banaanihävittäjät ajavat aina paska-

lastin ohi. Tarve on paskallakin, 
banaanifarmille toimitettavaa säkitettyä 
täsmää lossataan aina, kun kaijassa on 

tilaa.
 

Täydenpalvelun saluuna, Lady 
Vapina

Vapinanbaarin edustalle kurvaa taksi, 
ovi aukeaa, laivakoira Conjo hyppää 
ulos, taksikuski ja kuusi mertsua, siinä 

oli Fiat 600 lasti. Senjoriitat pyörivät 
ympärillä, kuin kimalaiset, latinokieli 
lentää on joulunalustunnelmaa. Conjo 

pinkaisee naapurin Bar San Isabellaan, 
jossa on pari latinorakkia, suonissaan 
valloittajakoirien verta. Aamu-uinti 
vieressä olevassa kirkkaassa joessa 

v i rk istää kummast i suomala is ia, 
senjoriittoja ja laivakoiraa, joka on 
paimentanut kutut kapakan ylisille 

nukkumaan. Conjolla on hommaa, 
kolme kuttua ja yksi musta pitkä-
jalkainen sika paimennettavana ja 

morsein San I sabellassa, koira on 
energinen, eikä muistoakaan ylen-
syömisestä. Joessa on hauska uida, 
virta on niin kova, että conjo ei pysty 

uimaan vastavirtaan, joten se lasketaan 
ylävirralta uimaan ja alajuoksulla 
otettaan kiinni. 

Conjo jatkaa paimenena
Jouluaaton ruokai lu hoidetaan 

laivalla, näin porukka on päättänyt, pari 
ahteriin seilannutta Sakua kutsutaan 
mukaan jouluaterialle, on joulumieltä. 
Lipeäkalaa, laatikot, salaatit, kinkkut 

yms jouluruokaa tulee pöytään. Ahteriin 
seilanneet saksalaiset ovat otettuja, 
myös heille annetaan suomalaisten 

naisten kutomia joulutervehdyksiä 
( lämmin kiitos naisille ), kuten villa-
sukat ja lapaset. Nämä kutomotuotteet 

on suomen kirkon pappi tuonut laivaan 
Saksassa,. Conjo saa mahtavan lihaisan 

luun, jonka se jemmaa pahanpäivän 
varal le. Hartaan joulutunnelman 

vallitessa sovimme kokin leipoman 18 
munaisen täytekakun antamisesta 
rantsuduunareille. Jungmanni Simo 

ottaa kakkutarjottimen ja vinkkaa 
karveliapinan hakemaan kakkua, muut 
huomaavat, vinssit pysähtyvät, taakat 

heiluvat mikä missäkin, alkaa hirveä 
mäiske kermavaahto lentelee pitkin 
gonginseiniä, duunarit ahmivat kakkua 
suuhunsa, paljain käsin, kuin viimeistä 

päivää. Tulee surullinen olo, miehet, 
jotka tekevät banaanipalkalla hommia, 
eivät pysty  organisoimaan asioita, sääli. 

Joulutunnelmaan päästään kuitenkin 
kakkunäytelmästä huolimatta ja illan 
aikana lauletaan joululauluja,  muis-

tellaan edellisiä jouluja, hellytään, 
kerätään Saku ystäville viikon röökit, 
yms. Jouluaamuna suunnistamme Lady 
Vapinan Baariin, jossa joulun vietto 

jatkuu Latinomerkeissä ja Conjo 
paimentaa katrastaan. 

B&W jyskyttää, La Ceipa jää ja 
elämä jatkuu

Näin se joulu meni ja uusivuosi alkoi. 

Tammikuun neljäntenä seilaamme ulos 
La Ceipasta, sieltä jää hauskat muistot,  
Conjo lopetti ahmimisen, laihtui ja on 
virkeämpi, kuin koskaan. Koiran päivä-

rytmiin kuuluvat nyt merellä mm. 
täkkäreiden työn valvonta, peilaus-
kierrokset timpan kanssa, lentokalojen 

kuljetus byssään yms laivatyöt. Näin 
seikkailu jatkuu..

 

Adios, Hastala Vista, La Ceipa, 
Liliana,,, Patricia…Senjoritas……  

Hyvää Joulua!
Motorista

Matruusi Terkku oli yksi Conjon 
adoptioisistä.
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 Laiva oli kunnostettu suomalaisten 
käyttöön Nordströmin omalla korjaus-
jengillä Loviisassa. Siinä oli miitsepin 
yläosa rakennettu uusiksi samoin kuin  
ahteriin oli rakennettu miehistölle uudet 
tilat. Sakemannien aikana ne olivat 
olleet föörissä. Siellä oli vielä skanssit 
melkein asumiskuntoisina punkkineen, 
nyt ne olivat täkkipuolen varastoina. 
Uudistukset oli tietenkin tehty  nuu-
kaillen, kuinkas muuten.

Suurin puute ahterissa oli veden 
saanti. Siellä sai vettä vain alhaalla 
pesutiloissa olevalla käsipumpulla. Vesi 
tuli makeavesitankista ja oli tullessaan 
tietysti kylmää. Sen sai kuumennettua 
pumpun vieressä olevalla höyrypillillä. 
Pesulla käydessä pumpattiin ensin 
pytsiin vesi, kuumennettiin pillistä 
tulevalla höyryllä ja sitten otettiin 
runvaski. Siinä kaadeltiin kauhalla vettä 
päälle ja pesuliinalla tai käsin hangattiin 
Luxilla nahka puhtaaksi. Kyllähän se 
menetteli, mutta kun samaan aikaan 
suurimmassa osassa laivoja oli jo hyvät 
suihkut ja osassa jopa saunatkin.

Olin messikallena ahterin suurin 
vedenkäyttäjä. Pumppasin ja kuumen-
sin sitä muutaman pytsillisen joka 
päivä. Kannoin vettä ylös pentteriin 

useamman kerran päivässä tiskauksiin. 
Tiskin jälkeen ei vettä sentään tarvinnut 
kantaa ulos vaan se poistui maan 
vetovoiman avulla ulkosivulle menevää 
putkea pitkin. Systeemi oli ikään kuin 
puoliautomaattinen, vesi tuli manuaa-
lisesti, mutta poistui automaattisesti. 
Isompina torppauspäivinä käytin vettä 
paljon runsaammin. Esimerkiksi paska-
lastin jälkeen oli kaikki torpattava, hytit, 
kongit, messit. Silloin höyrypilli ujelsi 
pesuhuoneessa taukoomatta.

Olin nuori, vasta 15 täyttänyt. Messi-
kallen homma tuntui joskus raskaalta. 
Ahterissa söi kone- ja täkkipuolen 
messeissä yhteensä 14 henkeä. Messien 
hoito työllisti minua eniten. Hommana 
oli pöytien kattaminen, ruokien haku 
miitsepissä olevasta byssästä sekä 
tarjoilu. Ruokailun jälkeen oli astioiden 
pesu ja pöytien siivous. Hiukan täs-
mennystä tuohon tarjoiluun, sitä se ei 
varsinaisesti ollut, vaan ainoastaan 
ruuan riittävyydestä huolehtimista ja 
pöytiin tuomista. Eli, ruokaa haettiin 
miitsepissä lisää jos pääsi loppumaan. 
Messitöiden lisäksi kallelle kuului hyttien 
torppaus joita oli seitsemän. Päivittäin 
niissä petattiin punkat joita oli kaksi per 
hytti, tyhjennettiin tuhkikset ja roskik-

set. Samoin turkit lakaistiin jos oli 
roskia, suuremmat torppaukset tehtiin 
lauantaisin. Askaretta riitti yllin kyllin. 
Helposti sai huomautuksen jos ei tehnyt 
työtään kunnolla. Eli kallelle kikattiin 
herkästi, kuten silloin huomaut tamista 
kutsuttiin.

Tulipa tuosta kikkaamisesta mieleen 
eräs vanha juttu. Kerran jossakin 
laivassa oli ollut porukkaa illalla 
messissä kuppihommissa. Joku nuorista 
junkeista oli pienessä pöhnässä herkis-
tynyt ja tullut katuvalle mielelle, sillä 
taas tänäänkin hän oli huomautellut 
kallelle vähän asiattomasti ja turhaan. 
Näinhän nuoremmilla täkkäreillä oli 
usein tapana osoittaa asemaansa. Nyt, 
pienessä nousuhumalassa kaikki tuntui 
hyvältä ja nuorta täkkäriä ei itseään-
kään vaivannut riittämättömyyden tun-
ne. Sen oli päähän kihonnut viina 
poistanut. Hän halusi hyvittellä kallea, 
olihan kalle kuitenkin reilu kaveri, 
melkein saman ikäinenkin. Niinpä hän, 
tässä herkässä tilassa sanoi kallelle: 

- sovitaanko, etten ainakaan minä enää 
turhista kikkaa sinulle? 

Reilun sopimuksen merkiksi hän tarjosi 
vielä kättään kallelle. Kalle hämmästyi, 
hänkin oli jo vähän maistissa, kuunteli 

MESSIKALLEN JOULU

Tipe Haipus

Olin syksyllä 1963 saanut messikallen jobin Nördströmin Kaarinaan. Laiva oli vanha sakemanni jonka 
Nordström oli aikanaan ostanut tulipalon jäljiltä.

Juttu on julkaistu aiemmin 
lyhyempänä merimiesjutuissa
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tarjousta totisena ja mietti tovin, sillä 
olihan hänelläkin asioita omallatun-
nollaan. Kalle tarttui kuitenkin lujasti 
ojennettuun käteen ja sanoi sopivia 
sanoja tapaillen: 

- sopiihan se, ...sittenpä minäkin 
lopetan teidän kahvipannuun kuse-
misen.

Itse en tietenkään ollut tuo kalle, enkä 
tiedä onko tapahtuma edes tosi, 
tuskinpa, mutta hyvin kuvaava se kui-
tenkin on. Kallen tehtäviä vaikeutti 
joskus toisten, nuorten laivatovereiden 
asenne ja käytös. Minulle ei kallena 
kikattu liikoja, joskus huomautettiin 
asiallisesti kun en osannut tai tiennyt. 
En koskaan jälkeenkään päin ole muis-
tellut noita Kaarinan messikallen töitä 
liian raskaina. Päinvastoin, pidän niitä 
vieläkin kehitykseni kannalta tärkeinä ja 
opettavaisina, ne kasvattivat vastuun-
tuntoa. Vastasinhan minäkin kallena 
omasta osastani laivan töistä.

Jouluaatto
Jouluaattona olimme Itämerellä. 

Laivamme kulki reipasta 8 solmun 
vauhtia Kieliä kohti, sinne oli vielä parin 
päivän matka. Muistan hyvin tuon 
päivän. Meri oli autio ja tyyni, vain pieni 
aallokko väreili sen pinnassa. Päivä oli 
ollut harmaa ja pilvinen aamusta läh-
tien, jo iltapäivän lopulla alkoi hämärtyä. 
Päivä oli ollut myös kiireinen ja työn-
täyteinen. Kellon lähestyessä puoli 
kuutta oli laivassa kaikki valmista joulun 
viettoon.

Tätä oli edeltänyt monen päivän 
valmistelut. Kokilla oli jo usean päivän 
ajan riittänyt hommaa jouluruokien 
valmisteluissa aamu varhaisesta ilta-
myöhään. Stujukin oli hommiin osal-

listunut avustamalla kokkia sekä valvoen 
ja ohjaten messikalleja ja salonkivilleä 
heidän askareissaan. Koko laiva, messit, 
hytit ja kongit olivat saaneet ylimää-
räisen silauksen, kaikki oli siivottu juhlaa 
varten.

Puoli kuudelta, eli normaaliin ilta-
sapuska-aikaan alkoi juhla. Pöydissä oli 
puhtaat, valkoiset lakanat liinoina. 
Muutama kynttiläkin oli istutettu pelti-
purkkeihin pöydille tunnelmaa luomaan. 
Kattaukset oli tehty  huolella. Joulu-
mielen ja hyvän tahdon merkiksi oli 
ahterin messeissä nostettu pöydille 
stujun tuomat skoonelaiset akvaviitti-
pullot snapseiksi. 

Noista skoonelaisista pikkuisen, ne 
osoittautuivat niin pahanmakuisiksi 
etteivät kelvanneet kenellekään. Poru-
kassa arveltiin kipparin nuukana mie-
henä käskeneen stujun tuomaan pullot 
meille ahteriin, koska ei ollut itsekään 
pystynyt niitä juomaan, vaikka kyllä 
hänelle kaikki muut merkit ja myrkyt 
maistuivat kiitettävästi.

Juhla alkoi kun joulusapuska oli 
kannettu pöytiin. Kippari esikuntineen  
johon kuului siiffi, försti ja stuju kävivät 
toivottamassa hyvää joulua ja toivat 
muutaman pullon konjakkia ja viiniä 
lahjaksi. Pian iloinen puheensorina täytti 
messit. Syötiin herkullista kinkkua, 
maisteltiin laatikoita, rosollia, muutama 
pala suolakalaa väliin ja päälle viiniä. 
Joku kohotti juhlamaljaa ja tunnelma oli 
korkella.  

Itse en ehtinyt syömään, sillä passa-
sin päälle muiden syödessä. Jossain 
vaiheessa kun tilanne rauhoittui niin 
pääsin jo hieman väsähtäneenä murki-
noimaan. Messikallella ei ollut omaa 
paikkaa pöydässä joten söin pienessä 
pentterissä, omissa oloissani. 

Mielialani ei ollut korkealla, päin-
vastoin. Ajatuksissani pyöri edessä oleva 
urakka, olihan kaikki astiat nyt käytössä 
ja likaisina. Kohta minun pitäisi käydä 
pumppaamassa vesi, kuumentaa se ja 
kantaa lavuaareihin. Vettä pitäisi ottaa 
vielä varallekin, sillä tiskattavaa oli 
paljon. Edessä oli melkoinen urakka ja 
vasta sen jälkeen voisin liittyä muiden 
mukaan joulun viettoon. 

Nousin apeana ja menin lähimpänä 
olevaan konepuolen messiin. Aloin 
keräillä likaisia astioita pentteriin kone-
porukan istuessa pöydässä juhlien ja 
vilkkaasti keskustellen.

Olin saanut jo pikkuisen astioita 
keräiltyä kun dunkki nousi ylös ja sanoi: 
- autetaanpas pojat porukalla kallea niin 
alkaa joulu hänelläkin. 

Suuri osa miehistä ryhtyikin dunkin 
johdolla avustamaan minua. Näin tämä 
iso ja raskaalta tuntunut homma val-
mistui hetkessä dunkin ja laivakave-
reiden avustamana.

Tilanteen saamasta yllättävästä kään-
teestä, dunkin osoittamasta todellisesta 
joulumielestä ja huomaavaisuudesta, 
ehkä myös pikkuisen mieltäni paina-
vasta koti-ikävästä johtuen tuo joulu-
aaton hetki oli minulle äärettömän herk-
kä. Sain tosissani pidätellä tunteitani 
etten päästäisi silmiäni kostumaan. 
Pelkäsin näet paljastuvani tunteelliseksi 
pikkupojaksi ja sillä pilaavani koko 
tulevan merimiesurani. Senhän jouluna 
häpeällisesti vetistely olisi tehnyt. 

No, liikutus meni pian ohi. Saatoinpa 
hetken kuluttua muiden mukana jo 
karskisti kiroillakin sitä kipparin tuomaa 
pahanmakuista akvaviittia ja olla taas 
oma itseni, kova merimies.

Vasemmalla, olen jo kolmatta päivää 
merimiehenä, oltiin hyttikaverin kanssa 
päivävapaan aikana täkillä.

 
Oikealla, keskimmäisenä Vesamäen 
Jussi, Kaarinan kokki. Oli ollut 
Kaarinassa sen ajaessa Nord Lake Line 
linjalla Amerikan järville sekä myös 
Kaarinan ajaessa Nigerian linjaa. Seilasi 
myöhemmin stujuna Nordströmillä niin 
kauan kuin varustamo oli elossa.

Jouluterveisin Tipe Haipus
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Ms Kemira oli Finnlinesin hoidossa 
oleva yhdistetty  bulk/kemikaalialus. 

Otin siihen jobin ollessani joululomalla 
merenkulkuopistosta. Olin valmis-
tumassa perämieheksi ja  esimerkiksi 

radiopuhelimen hoitajan kirja oli jo 
taskussa. Jobi oli puolimatruusi, mutta 
yleismies kuvaisi työtehtäviä parem-

min.
Laivassa oli tuon ajan tapaan 

kokoon nähden melko suuri miehitys, 
joten varsinaisesta työlaivasta ei 

voinut puhua. Puolimatruusin toimen-
kuvaan kuuluivat perämiesten hyttien 
siivous, konetyöt tarpeen mukaan ja 

tietysti normaalit täkkärin hommat. 
Koska olin valmistumassa, antoivat 

kippari ja försti vastuuta myös 

brykalla. Tein karttakorjauksia, hoidin 
luotsien tilaukset ja kommunikoinnin 
VHF – radiopuhelimella. Vahtiperämies 
antoi minun hoitaa navigoinnin 

kokonaisvaltaisesti. Päivävahti kului 
sitten torppaus-, kone- ja täkki-
hommissa.

Jouluna laiva makasi Uudessa-
kaupungissa

Sosiaaliset tilat olivat hyvät uima - 
altaineen, kuntosaleineen ja hienoine 

klubihuoneineen. Omistaja Kemira – 

yhtiö hoiti merimiehille myös kunnon 
kirjat ja videokasetteja. Jouluksi laiva 

kiinnitettiin laituriin ja suurin osa 
miehistöstä lähetettiin kotiin. Stujuna 
oli turkulainen Iso-Jussi joka ei 

sapuskoissa pihtaillut. Laivan suosituin 
välipala oli ”Biafra – Snack”; pötköstä 
venäläistä meetwurstia leikattiin n. 3 

cm:n pala, jonka päälle pursutettiin 
kinkkupasteijaa tuubista. Kallis, mutta 
maukas huikopala.

Iso-Jussi loihti  kokin ja messitytön 

kanssa jouluruuan aatonaatoksi, jonka 
jälkeen laiva tyhjeni. Stopparimestarin 
kanssa sovimme, että olin yövahtina, 

ja hän ”passasi päälle” päivisin. U:gin 
satama oli rauhallinen, joten ensim-
mäinen yö meni Merenkulkuopiston 

ruotsin esitelmää tehdessä. Kemiran 
kirjastoon oli juuri tullut varusta-
moyhdistyksen ruotsinkielinen histo-
riikki, joka toimi lähdeaineistona.

Toisena yönä pengoin videokaappia. 
Käteen sattui Stanley  Kubrickin ohjaa-
ma Hohto – elokuva. Filmi oli 

luokiteltu kauhuelokuvaksi. Olin silloin 
kiinnostunut toimintafilmeistä, mutta 
tämä sai kelvata. Stopparimestari 

meni vierailemaan jonkun yksinäisen 
naistuttavan luona vakuutellen apu-
koneen hoitavan tehtävänsä auto-
maattisesti.

Aloin katsella Jack Nicholsonin 
tähdittämää elokuvaa yksin klubi-

huoneessa ja tuulen vinkuessa laivan 
käytäville ovenraoista. Valaistus oli 
säädetty  minimaaliseksi apukoneen 

säästämiseksi. Kaikki, jotka ovat 
katsoneet ”Hohdon” tietävät, että 
kyseessä on yksi kaikkien aikojen 

karmivimpia elokuvia. Se oli kuitenkin 
niin hyvä, että oli pakkoa katsoa 
loppuun.

Pitkä yö oli vielä jäljellä elokuvan 

jälkeen. Vaikutus oli niin voimakas, 
ettei heti voinut ryhtyä katsomaan 
uutta videota, vaan piti kuljeskella 

palokierroksella pelästyen pienimpi-
äkin räsähdyksiä. Ovet tuli avattua 
varovasti ja perään piti katsoa tämän 

tästä.
Stopparimestari tuli aamulla saa-

neen näköisenä, ja uskalsin mennä 
päiväksi nukkumaan. Loppuporukka 

tuli Tapaninpäivän iltana ja M/s 
Kemira suuntasi aamul la kohti 
Hampuria.

Hyvää Joulua
Sir Willie

Sir Willie

Muistan erään joulun, kun laiva makasi Uudessakaupungissa. Porukka paineli koteihinsa ja meikäläinen 
jäi vahtimaan paattia yhdessä stopparimestarin kanssa.
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Merimiseskuvia.net sivustoilla on 
toiminut muutaman kuukauden ajan 
keskustelupalsta. Tuon keskustelu-

palstan ja siinä käytyjen keskustelujen 
perustella voitaisiinkin luoda käyttäjän 
keskiverto henkilökuva. On otettava 

huomioon, että tämän tutkimuksen 
tekijällä ei ole tältä alueelta mitään 
loppututkintoa, jotenka vastuu siirtyy 
kuulijalle. (vaikka en olekaan savo-

lainen) Siis käykäämme asiaan. 
Kutsumme keskiverto-skönömannia 
tässä yhteydessä vaikka netti-

merimieheksi.

Nettimerimies tykkää tai on tykän-

nyt merimieskapakoista ja kertoo 
mielellään kokemuksistaan. Mutta hän 
on myös romanttinen ja tykkää 
merimiesmusiikista. Nettimerimies on 

yhä edelleen seikkailunhaluinen ja 
lukee mielellään merikirjallisuutta 
kaikessa muodossa. Lemmikkieläimet 

ovat lähellä sydäntä ja edesotta-
muksia niiden kanssa muistellaan 
mielellään kaveriporukassa.

Bisneksen teko on saanut hyvän ja 
pysyvän jalansijan nettimerimiehen 
sydämessä. Haikeudella muistellaan 
aikoja jolloin bisneskamojen arvo ylitti 

lastin arvon. 
Kapakasta tulo matkoja yritetään 

muistella, vaikka ei muistettaisikaan  

mitään. Useal la tuntuu tul leen 
laskuvirheitä viinan keston suhteen. 

Merionnettomuudet ovat muistelun 
aiheina suosittuja. Kerrotaan toisten 
onnettomuuksista tai funtsataan omia 

kokemuksia. Yleisellä keskustel-
upalstalla käydään myös kiivasta 
polemiikkiä yhteisistä asioista ja 

niitähän löytyy  tästä porukasta, joiden 
kulkemasta vanavedestä tulisi aika 
tiheä verkko maapallon pinnalle.

Urheilijoitakin joukosta löytyy, mutta 

suosituimmat lajit lienevät urheile-
minen terveytensä kanssa ja syrjä-
hyppy.  Joku on yrittänyt herä-tellä 

henkiin petonikeskustelua tai betoni-
keskustelua. Kumpikaan aihe ei ole 

sanottavammin kiinnostanut, vaikka 
vanhoissa trampeissa se oli elinehto.

Suuri osa keskustelijoista toivottaa 
keskustelupalstalle onnea pienistä 

soraäänistä huolimatta. Nettimerimies 
muistuttaa erehdyttävästi tavallista 
merimiestä. Ainoan eron tutkija 

huomaa, että nettiskönäri on tavallista 
merimiestä vanhempi ja kokeneempi. 
Toivottavaa onkin, että kokemuksien 
vaihto jatkuu vilkkaana edelleen. 

Hyvää Joulua ja Onnekasta 
Uutta Vuotta 2011

Toivoo: Timppa

• Hän tykkää tai on tykännyt merimieskapakoista

• on romattinen, tykkää merimiesmusiikista

• on seikkailunhaluinen, lukee merikirjallisuutta

• on liikemies, tehnyt bisnestä laivoissa...
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Terveisiä kaikille entisille ja nykyisille 
merimiehille ja naisille. Etenkin entisille 
seilauskavereille. Toivotan teille kaikille 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta. Matti Salo, Sydney Australia
exmerenmies   salomatti@fastmail.in

Armon vuonna 1957 keräsin vähäiset 
kamppeet ja ei ku menoksi kohti satamaa ja 

”Romu Ruustetin” ss Mariannea. Merimiestoimi 
oli ahterikallen jobi. Siitä se lähti ja jatkui 2003 

joulukuuhun jolloin alkoi ”pitkä loma”. Sinä 
aikana tuli monenmoista laivatuttavuutta joille 

parhaat terveiset!
Tv. Sakari Leino, Rauma

leino.ki-sa@dnainternet.net

Parhaat Joulun- ja Uudenvuoden 
toivotukset kaikille entisille seilaus-
kavereilleni! Muistelen teitä kaikkia 

pelkästään hyvällä. Juha Rautakorpi, 
eläkeläinen / Valkeakoski

Nykyisin jo eläkkeelle pääsyt, 
entinen valtion luotsi 
Martti Uino, toivottaa 

rauhaisaa joulua kaikille 
vanhoille seilaustovereilleeen!

HAUSKAA JOULUA
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2011
Näiden sivujen lukijoille

Toivoo: Timo ja Lulu Nenonen
Pitäjänmäeltä

Yhä enemmän kiirettä,
Yhä enemmän tungosta,
Yhä enemmän touhua,

Yhä aikaisemmin,
Kulutusjuhla kuluttaa ja rassaa.

Joulun Iloa!
Kari Liikanen, Pietarsaari

Hannu ”Hanski” Timonen
Kotka

Heikki Felin, 
Hannu Felin

(felix) Kotka

Mannisen Jormalta tervehdys

- Pöyhösen Ristolle Kotkaan
- PerOlof Lönforssille missä oletkin?
- konemestari Pertti Kääriälle Kotkaan

Jeevelii jouluu kaikille 
toivoo alkoholisoitunut 

laivakokki Vesku Tuunanen, 

Hippi Kaarmila ja 
Ibo

Hyvää Joulua kaikille 
seilauskavereille! 

Erik Uimonen Espoosta.

Hyvää joulua kaikille tutuille ja 
tuntemattomille! 

Pena, alias lööppari

Pekka Nenoselta joulutervehdys 
Rauman koulukavereille 

ja muille tutuille!

Hyvää joulua iloiten, 
merimieskavereille laivoista 
ja maista, sekä merenkulun 

parissa toimineille. 
Aina 60-luvulta tähän jouluun.  

Hannu Pakkalin   Helsinki

Oikein hyvää joulua kaikille 
vanhoille seilauskavereille! 

Lea ja Bertil "Päke" Bergqvist

Hyvää joulua kaikille entisille 

seilauskavereille! 
Riitta Kukkonen

Westmanin Leksa Raisiosta 
(alkujaan vaasalainen) lähettää 

kaikille vanhoille 

seilauskavereille jouluterveiset! 
Mukava vietellä eläkepäiviä

John Hacklin +perhe
 Mäntyluoto 

Leo Liitteenkangas
Mäntyluoto

Matti Alhonpää ja pikku-Matti
Mäntyluoto 

Birgitta Forss +perh.
Pori

Leinon Jussi 
73 v. Rauma

Eero Vuoti 

Seppo Haipus 
Timo Haipus

Oulusta

toivottavat hyvää joulua!

Kaisa ja Timo Salmi 

Kemistä 
toivottavat kaikille 

hyvää joulua! 

Harri Hietala
Goa Intia
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Sir Willie

NAVIGATOR-LEHDEN POSITIOLISTA 
JOULUKUU 1973
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Sir Willie

POSITIOLISTA JATKUU...
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