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Kotkan Meripäivien yhtey-
dessä järjestetään   merimies-
kuvia-sivuston skönötapaa-
minen sekä Mepan nostalgia-
tapaaminen. Lisää sisäsivuilla.

★ Seikkailua suurilla järvillä 
50-60-luvun taitteessa   

★ Messikallena Malmissa 70-
luvulla

★ Trimmarina Karl-Erikissä 
50-luvun lopulla 

Hyviä kertomuksia men-
neiltä vuosilta

Willhelmsenin Tapiolan ja 
Tampereen nimihistoriaa.
Höyryhinaaja Turson esit-

tely. Viimeinen luotsaus-
matka sekä erikoistavaraa  
Mäntyluodosta kuvasarjat.
Merimiesruno Harrylta.
Kalastajien kaupunki.
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KUVIA VUOSIEN TAKAA

Kale laittoi vanhoja valokuvia. Näissä on 
ihmisiä lastaamassa pitkäätavaraa ja 
propsia. Propsia lastataan suoraan merestä. 
Näitä suoraan merestä lastauksia tehtiin 
vielä 60-luvulla monessakin paikassa. Usein 
se tapahtui laivan ollessa ankkurissa. 
Vaasassa muistelen kerran nähneeni 
lastattavan merestä kun laiva oli kaijassa 
kiinni. Yhdessä kuvassa nuori merimies seisoo 
ruorissa, homma on jo sen verran tuttua, 
että toinen käsi saa levätä taskussa.
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K E S Ä  T U L E E ,  O L E T K O  V A L M I S  T A P A A M I S E E N . . .
Olemme nyt kevään kynnyksellä, 

hiihtokelit on loppu. Katse on tiukasti 
kesässä ja merimieskuvia-sivuston 
ensimmäisessä skönötapaamisessa. 
Viime syksyinen oli SLHY:n ja Mepan  
järjestämä jossa olimme mukana. 
Ensimmäinen virike oman  tapaamisen 
järjestämiseksi tuli jo vuosi sitten, silloin 
sille ei ollut kuitenkaan riittävästi  
resursseja joten se siirtyi tähän kesään. 
Tapahtumaa on valmisteltu seitsemän 
hengen voimin jo parin kuukauden ajan. 

Tapaaminen järjestetään museo-/
ravintolalaiva Hyökyn edessä kaijalla 
mihin Patu toivottaa meidät terve-
tulleiksi.  Kaikki Hyökyn tarjoamat pal-
velut ovat lähellä ja kaijalle rakennetaan 
erillinen ravintola-alue joka on var-
s ina inen tapah tumapa ikkamme. 
Tapahtuman ohjelma noudattelee 
vapaata kaavaa ja täydentyy  vielä. 
Ohjelmaan on tarkoitus sisällyttää 
haas ta t t e l u j a , me r im ie s ju t tu j a , 
merimiesmusiikkia, arvontaa, ja paljon 
vapaata keskustelua.

Tapahtumapaikalta on vain kiven 
heitto Merimuseo Vellamoon jossa on 
erilaisia esitelmiä pitkin päivää. Museon 
ohjelma tulee sivuillemme myöhemmin. 
Merimuseoon pääset nyt myös meri-
mieshintaan, eli kontrollikorttia näyt-
tämällä saat sisäänpääsylipusta alen-
nuksen.

Mepan jär jestämään nosta lg ia-
tapaamiseen on myös vain reilu kiven-
heitto matkaa. Siellä voit käydä kun sen 
aika on ja palata kaijalle jatkamaan 
iltaa. Voit viettää unohtumattoman illan   
muiden vanhojen skönöjen seurassa ja 
seurata kesäisen illan pimenemistä 
vanhoja aikoja ja laivoja muistellen.

Lauantaina on ohjelmassa aamulla 
kympin kahvi ja normaali tohina jatkuu. 
Merimieslaulukilpailun finaali alkaa 
iltapäivällä Vellamossa, sinne voit 
mennä jännittämään meidän suosikkia.

Tervetuloa Kotkaan!

Tipe Haipus
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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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matruuseja..

puolikkaita..

poosuja ja timppoja..

trimmareita..

lämmittäjiä..

koneoppilaita..

moottorimiehiä..

dunkkeja..

kokkeja..

säkäkokkeja..

stujuja, strissoja..

messikalleja, villejä..

La i ta n imi l i s ta l le jo e nnakkoon! Kun 

t u le t Ko tk aan, s aat Hyök yn ”myl l ys tä” 

V IP-kont ro l l ikort in .

Nime s i vo i t l a i t taa l i s ta l le s i v u i l tamme,  

s ie l lä vo i t myös se urata ke tä mu i ta 

l i s ta l le i lme s t yy. . .

Tule merimieskuvia-sivuston skönötapaamiseen Kotkaan 
29.-30.7.2011 (Meripäivien yhteydessä) ja vietä 

unohtumaton kesäpäivä skönöporukassa!   Lue 2-sivulta!
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Tule merimieskuvia-sivuston skönötapaamiseen 
Kotkaan 29.-30.7.2011 (Meripäivien yhteydessä), 

vietä unohtumaton kesäpäivä skönöporukassa!

Tilaisuus alkaa perjantaina klo 10 s/s Hyökyn edessä kaijalla kympin kahvilla. 
Päivän mittaan ohjelmassa, mm. haastatteluja, merimiesmusaa, tarinoita, 

arpajaiset... 
Mepan nostalgiatapahtumaan vain kivenheitto matkaa, Merimuseo Vellamo aivan 

vieressä...    Ohjelmasta lisää myöhemmin.

Ilmoittaudu ennakkoon, laita nimesi listalle, saat Kotkassa ”VIP-kontrollikortin” 
jolla saat etuja tapahtumapaikalla ja voit osallistua pienellä maksulla arvontaan 

jossa on palkintona mm. ”merimatka” .. . ohjeet ja ilmoittautumislomake tulee 
sivuillemme piakkoin...
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Turson tarinahan alkoi heinä-

kuun 16 pnä 1942, kun Wärtsilä-
yhtymän Hietalahden telakka ja 

Helsingin satamalautakunta allekir-
joittivat sopimuksen jäänsärkijä-

hinaajan rakentamisesta. Alus las-

kettiin veteen tammikuun 12 pnä 
1944, saaden nimekseen Turso. 

Uuden laivan liikennöinti jäi kuiten-
kin lyhyeksi. Sillä kun se aloitti lii-

kenteen luovutuskoeajon jälkeen 

maaliskuun 15 pnä, se joutui lopet-
tamaan jo joulukuun 4 pnä 1944. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön 
kauppa-merenkulun ohjaus ja sään-

nöstelytoimikunta eli Kamerto 

aikarahtasi joulukuun 5. päivästä 

1944 Turson liittoutuneiden käytet-
täväksi Kronstadtiin avustamaan Le-

ningradin liikennettä.
Tammikuun 1. päivänä 1945 Sota-

korvausteollisuuden valtuuskunnan 

eli Sotevan laivatoimikunta ilmoitti, 
että Turso tullaan luovuttamaan 

sota-korvauksena Neuvostoliitolle. 
Luovutus tapahtui Leningradissa 

helmikuun 8. päivänä ja aluksen 

irtisanottu 14 hengen miehistö 
palasi päällikkönsä Birger Malmin 

johdolla takaisin Suomeen. 
Helsingin kaupunki sai aluksesta 

korvauksena 25 miljoonaa markkaa, 

mutta raha ei korvannut satama-

murtajan puutetta, joka saatiin 
poistettua vasta lähes viiden vuo-

den kuluttua uuden dieselalus Tur-

son valmistuttua.  

     

 

Lähdemme kiertämään Esko 
Härön kanssa ympäri la ivaa. 
Aloitamme päällikön hytistä, joka on 
pieni mutta siisti. Tosin tällä hetkellä 
siellä on kaikenlaista ylimääräistä 
tavaraa. Käymme myös komen-
tosillalla, joka on myös uusittu ja 
siistissä kunnossa. Ohi mennessä 

VIERAILU S/S TURSOLLA

Timppa

Pakkanen paukkui Hietalahdessa kun astelin tutustumaan entisöityyn satama-
jäänsärkijään, s/s Tursoon. Laivan salongissa tapasin entisöimisprojektin kantavan 
voiman Esko Härön. Vierailuhetkelläkin laivalla oli menossa kunnostustöitä. Kaksi miestä 
haalasi pääkonetta ja pari timppaa touhusi sisustushommissa. Turson strategiset mitat 
ovat: pituus 35,98 m, leveys 8,8 m ja syväys 3,8 m.
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katsomme varustajahytin, joka on 
aika pieni, eikä varmaan täytä 
tämän ajan tarpeita. Härö kertoo 
kuinka he ovat hiekkapuhaltaneet 
koko aluksen rungon, kaikki muu on 
työläästi käyty läpi neulahakkurilla. 
Venäläisten aikuisia rakennelmia on 
poistettu ja uusia tehty  vanhojen 
piirustusten mukaan. Kansi on 
liukas ja koko ajan täytyy olla 
va ru i l l aan . S i i r r ymme kone-
huoneeseen, jossa pari kone-
mestaria kunnostelee pääkonetta. 
To inen oso i t tautuu vanhaks i 
seilauskaveriksi. Pääkoneena on 
t e l akan va lm i s t ama t r i ppe l i 
höyrykone, jonka teho on 750 IHV. 
Otettuani muutamia kuvia ja jutel-
tuamme korjausmiesten kanssa, 
siirrymme pataruumaan.
Tursossa on kaksi kahden fyyrin 

kattilaa. Venäläisten aikana siihen 
oli vaihdettu öljystimmi, mutta 
suomalaiset vaihtoivat sen jälleen 
alkuperäiseksi, eli kolistimmiksi. 
Turso polttaa 6 tonnia kolia/ vrk. 
Kattilat ovat kylmillään, joten 
voimme katsoa sisälle fyyreihin. 
Rostit ovat Härön mukaan heidän 
itsensä valamia. Fyyrin perällä 
näyttää olevan muurattu tiilibrygä, 
jonka he ovat myöskin tehneet itse. 

Seinillä nojailee eldarin työkaluja 
lapioita, raakareita, sleissejä ja 
puukkoja. Kurkistan sisälle koli-
boksiin, jossa ei ole kovinkaan 
paljon kivihiiltä tällä hetkellä. 
Keskustelemme Esko Härön kanssa 
j a v a i h d a m m e o m i a k o k e -
muks iamme a la l ta . Esko on 
”oikealta” ammatiltaan yrittäjä, 
mutta kertoo ”hurahtaneensa” 
höyrylaivoihin jo pikku poikana. 
Sanoo sen olevan ”sukuvian.” 
Hänellä on myös höyrykoneen-
hoitajan pätevyyskirja.

Turso löytyi, kun toimitusjohtaja 
Tommy Vertti aloitti vuonna 2002 
liikeneuvottelut EcoPhoenix Holding 
-yhtiön kanssa. Vertille kerrottiin, 
että yhtiöllä on käytössään vanha 
suomalainen hinaaja, nykyiseltä 
nimeltään Taifun. Entisenä me-
renkulkijana ja höyrykonemestarina 
Vertti kiinnostui asiasta ja sai 
haltuunsa papereita, joissa tämän 
”h inaajan” ent iseks i n imeks i 
mainittiin ”Tirse”. Aluksen 36-
metr inen p i tuus kerto i , että 
kyseessä ei ollut mikä tahansa 
hinaaja. Laivan seinään kiinnitetyn 
Wärtsilän telakkakilven nähtyään 
hän oli vakuuttunut: Turso oli 

löytynyt.
Antero Sala jatkoi yhteydenpitoa 

suomalaisiin aluksesta kiinnos-
tuneihin tahoihin ja pyysi Eco-
Phoenixilta kärsivällisyyttä: Alusta ei 
missään tapauksessa saisi myydä 
romuksi. Kevättalvella
2004 asia sai vihdoin myönteisen 

ratkaisun. Tässä vaiheessa Suomen 
Höyrypursiseura ja sen kommodori 
Pekka Snellman olivat aktiivisesti 
Salan tukena. Ministeri Aatos Erkko, 
joka oli jo aiemmin perehtynyt 
läpikotaisin alukseen ja sen vai-
heisiin, tarjoutui lahjoittamaan 
aluksen erityisesti sitä varten 
perustettavalle yhdistykselle. Sala 
toimi yhdyshenkilönä ostajan ja 
myyjän välillä ja saattoi todeta 21. 
huhtikuuta 2004, että EcoPhoenix 
on hyväksynyt aluksesta tarjotun 
hinnan ja muut ehdot. Lopullinen 
kauppasopimus allekirjoitettiin 21. 
heinäkuuta 2004.
Tätä ennen oli Helsingissä 19. 

toukokuuta 2004 perustettu Sata-
majäänsärkijä S/S Turso yhdistys ry. 
Sen jäseniksi tul ivat Suomen 
Höyrypursiseura ry, Suomen Laiva-
historiallinen Yhdistys ry, Kvaerner 
Masa-Yards Oy  sekä ministeri Aatos 
Erkko. Yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajaksi nimettiin Suomen 
Höyrypursiseuran kommodori Pekka 
Snellman.
Ilmassa oli suurta höyryjuhlan 

tuntua, kun Taifun 6. elokuuta 2004 
saapui savuten venäläisen mie-
histön ajamana Lappeenrannan 
Mustolan kanavasatamaan. Siellä 
tapahtui samana päivänä kauniissa 
säässä juhlava aluksen luovutus ja 
lipunvaihto. Kun alusta ei ollut 
katsastettu vielä Suomessa, niin 
matka Suomen lipun alla jatkui 
hinauksessa Savonlinnaan Lai-
taatsillan telakalle. Laitaatsillassa 
aloitettiin ensimmäiset kunnos-
tustyöt ja alukselta purettiin pois 
ylimääräistä tavaraa samalla kun 
ryhdyttiin valmistelemaan Taifunin 

Turson salonkia
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talvehtimista telakan laiturissa. 
Korjaustöiden vastuulliseksi henki-
löksi saatiin monitaitoinen höyry-
laivamies Esko Härö.
Turso sai takaisin vanhan nimensä 

Laitaatsillassa höyrypursiregatan 
aikaan 2 pnä lokakuuta. Aluksen 
luontevana kummina toimi nyt 
ministeri Aatos Erkko. Pakkasten 
vara l ta ka t t i l a t j a putk i s to t 
puhalletti in tyhjiksi, kone- ja 
kattilahuoneet varustettiin säh-
kölämmittimillä ja pohjaventtiilit 
lämmityskaapeleilla.
Talven aikana lähetettiin tar-

jouspyyntöjä eri telakoille Turson 
seuraavana kesänä alkavaa suurta 
kunnostusta varten. Voittaneeksi 
valinnaksi tuli Päijät-Steel Oy:n 
telakka Pernajan Isnäsissä, jonka 
etuna hinnan lisäksi oli mahdol-
lisuus tehdä myös itse talkoo- ynnä 
muita töitä laivalla.
Tursolle suoritettiin Savonlinnassa 

kaikki tarvittavat viralliset kat-
sastukset keväällä 2005. Alus myös 
hyväksy t t i i n 24. toukokuuta 
Museov i ra s t on Pe r i nnea l u s -
rekisteriin, mikä avasi mahdol-
lisuuden saada tulevaisuudessa 
aluksen kunnostukseen opetus-
ministeriön avustuksia.

Turso lähti oman miehistön aja-
mana Laitaatsillasta 8. kesäkuuta 
2005 Saimaan kanavan kautta 
takaisin merelle ja edelleen pienien 
seikkailujen jälkeen Isnäsiin, missä 
se 11. kesäkuuta kiinnittyi telakan 
laituriin.            
Tursohan oli toiminut vuodesta 

1944 Leningradin satamahinaajana 
vuoteen 2004 asti nimellä ”Taifun.” 
Esko Härö kertoo, että runko ja 
kattilat olivat vielä aivan hyvässä 
kunnossa. He joutuivat uusimaan 
ainoastaan yhden pohjalevyn. Suuri 
osa Turson kunnostustöistä tehtiin 
Isnäsissä, jossa alus makasi 
elokuuhun 2006 asti, ja jonka 

jälkeen se hinattiin Haminan Tattoo- 
t a pah t umaan . T ä t ä s eu ra s i 
hinausmatka Helsinkiin, jossa alus 
telakoitiin ja korjaustöitä jatkettiin 
vuosina 2006-2008.
Paljon on tehty, sen näkee kyllä 

käydessään laivalla, mutta paljon on 
vielä tehtävä. Vapaaehtoistyön-
tekijöitä tarvitaan. On perustettu 
Satamajäänsärk i jä s/s Turso 
yhdistys ry, johon kaikki asiasta 
kiinnostuneet voivat liittyä henkilö- 
tai yhteisökannatusjäseneksi.
Henkilöjäsenten liittymismaksu on 

20 euroa ja vuosimaksu 30 euroa. 
Yhteisöjen liittymismaksu on 500 
euroa ja vuosimaksu 250 euroa. 
Jäsenhakemukset voi osoittaa joko 
yhdistyksen puheenjohtaja l le 
pekka.snellman@t-stenbacka.fi, tai 
sihteerille raimo.wirrankoski@netti.fi 
Turso yhdistykseen pääsee hel-

poiten liittymään netissä laivan 
omilla kotisivuilla www.turso.fi 
Yhdistykseen on liittynyt noin 100 

kannatusjäsentä ja sen kasvat-
tamiseksi toivotaan kaikkien tukea. 
Ryhdy  laivanvarustajaksi ja ole 
tukemassa Turson tulevaisuutta 
liittymällä mukaan yhdistyksen 
toimintaan! Välitä myös tietoa 
ystävillesi ja liiketuttavillesi.

Näkymä Turson brygältä.

Esko Härö ”heittää sisään” Turson pataruumassa

Artikkelissa on käytetty Turson 
esitettä lähdetietoina sopimuksen 
mukaan.
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Kangaistuksia

Näin yleisesti sanoen, mies kokeillut sitä ja tätä. 
Senkin tien joka vie miehen maailmaan. 

Yleisesti ottaen, ei se ollut hullumpaa. 
Sellainen, missä ei maattu yötä pitempään 
samassa vuoteessa. 

Mutta siihen on sovittava, siihen samaan
jo ennen aikaiseen. 

Mene ja huomioi jutut 
niiden loppuun asti. 

Mitä sillä väliä, 
minne, taikka mihin mies kuolee. 
Kuollaan me kumminkin. 
Ollaan niin pitkään kun 
saadaan kävellä maan päällä 

ja nähdään juttujen sattuvan. 

Monella lailla ja eri tavoin nuo ovat 
sattuneet. 

Kuten on miehen ja naisen rakkaus maan päällä. 
Silloin kun se sattuu siihen missä sillä 
on mahdollisuus. 
Ja silloin kun se ei ole teeskentelyä, 
se on 'kutaa'. 

On sitten käteistä, taikka velkaa.
Kummatkaan ei tiedä hyvää. 
On pakko pitää se tapa kuolemaasi asti ;
elät päivää kerrallaan, 
et profetoi tulevaa, et murehdi 
mennyttä. 

Muista nuo kaikki maailman pahat, 
mutta elä käy aprikoimaan miten olisi 
saattanut olla. 

Taivas, mitä kaikkia ne on, mitä ei tullut tehtyä. 
Mihin minä olen ryhtynyt, olen siihen ryhtynyt kunnolla. 
Monessa eri tilanteessa.
Monessa eri maanosassa, 
työ oli tehtävä. 
Mutta kuka voi viipyä 
yhdellä vuorolla koko elämänsä. 

Hommasta hommaan olen käynyt. 
Ei palkka minua pitkään pidellyt, 
kun aika oli mennä ja etsiä kyyti. 

Pois satamatöistä, laivaan ja merelle. 
tapamaan vanhaa tuttavaa; tuulta. 

Tykkään lukea pilviä. 
Niitä voi lukea kuin maailmaa, 
juuri niin pitkälle kuin itse tykkää. 
 
Ja aina kun uskoo kuolevan, 
valitsee leen,
vaikka huonomman. 

Mutta mitä sitten, 
kun ne kaikki on jo valittu? 
Aloita ne kaikki uudestaan. 

Vanha Suola

Minua vainoaa painajainen. Se o nainen..
En minä sitä nähnyt ole, mutta se helistää iltasin, ja 
puhuu venättä.
Helistää se joskus päivisinkin ja puhuu venättä.
Sanoo olevansa leski ja neljänkymmenen kahdeksan.

Sovittiin treffit ja minä seisoin tuulisella kadulla 
kaksikymmentä minuuttia,
Sitten se helisti ja sanoi seisovansa kadulla 
kaksikymmentä minuuttia,
kadun toisessa päässä kolmekilometriä etäämpänä.
 
Suljin helistimen ja menin kotiin.
Ja se helisti taas, sanoi seisovansa kaupan edessä.
Minä sanoin, en tunne sitä kauppaa ja panin virran pois 
helistimessä.
 
Panin aamulla virran helistimeen ja se oli taas siellä. 
Tulleita soittoja of plenty.
 
Se päivä oli hiljaista.
Koko viikkoon hellitys kuin kaksi kertaa, huono linja, 
huono linja, ei kuulu, sanoin ja panin helistimen 
taskuun.
Sitten tuli viikoista toinen, panin virran päälle ja se oli 
siellä, sanoi että olis aika tavata.
-Mihis menisit? Minä kysyin.
-No, Davai Davai, mennään sinne Port Arturi ykkösen 
baariin.
-Davai, Davai, Port Arturin ykkösen baariin kell 12.
-Davai Davain kell yks.
-No davai Davai kell yksi. Minä tulen jalk'rattaal.
Menin kello hyvissä ajoin kattoo, enkä tiennyt mitä 
odottaa.
Ostin lasin rommia ja tähystin kaikkia kuin tullimies.
Ostin toisen lasillisen ja tähystin vielä tarkempaan.
Tuo se  ei ole, tuo katsoo alas jalkojaan.
Tuolla on liian kova kiire ohittaa.
Tuon liian vanha.
Tuo on tullut pienine lapsineen.
Täytyy käydä ulkona.
Mutta saatana, siinähän seisoo joku. Tuulikaapis,
Punnainen takki, Niihän se sanoi. On mentävä 
huomaamatta ohi ja kadulle..
Ei saatana, sehän oli kurtistunut, kuiva ämmä. Lyhyet 
housun tumput ja luiset nilkat näkyvissä pakkas 
päivänä. Jalat kuin herransa pannuhuoneen 
lämmittäjällä, kommunaalit maksamatta.
 
Ei. Nyt on oltava kaukana, ja huomaamatta

Harry Tobin



10

Styyri

Otin viimeisinä työvuosinani useinkin kame-
ran mukaani luotsausreissuille tallentaakseni 
kokemaani jälkipolville.

Tässä eräs, joka tapahtui 11.2.2006 
talvisena sunnuntaipäivänä. Lähdimme aa-
mupäivällä vastaan m/s Kontulaa, joka oli 
muistaakseni tulossa hiililastissa Vysotskista  
Tahkoluotoon, päällikkönään Ilpo Paananen. 

Alkuun aurinkoinen ja melko tyven talvikeli 
vaihtui nopeasti umpisumuksi. 

Tämä ESL Shippingin alus tuli vuosien 
varrella varsin tutuksi vakituisena Tah-
koluodon kävijänä  ja sen porukka koostui 
suomalaisista ammattimerenkulkijoista, joita 
ei jokaisessa töijauksessa tarvinnut kädestä 
pitäen opettaa.

Aloitin silloisen merenkulkuhallituksen 
luotsina 1982 ja minulle avautui aivan uusi 
maailma, jossa pääasiaa näytteli laivan 
käsitteleminen ja opastaminen väylillä. Lai-
turiin ajo ja laiturista lähtö tuli joka-
päiväiseksi ja laivojen ominaisuudet oli 
opeteltava käytännön kautta. Tahkoluotoon 
alkoi vuoden 1985 jälkeen tulla yli 100000 
dwt aluksia joita sitten koitettiin kovassa 

Yllä, taakse jää Mäntyluoto ja aallonmurtajan nokka. 
Alla, vähän matkaa ulos ja jäitä alkaa tulla vastaan. 

Reposaari jää taakse, kutteri kulkee vielä avovedessä

ERÄS LUOTSAUSMATKA
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luodeswellissä saada kunnialla laituriin.  Usean hinaajan käyttö noissa aluksissa oli haastavaa 
ja vaati täydellistä keskittymistä.

Oli todella taitavia kippareita, joilta sai imettyä 
tietoja ja taitoja ja sitten niitä vähemmän 
”pelimiehiä” joille näitä opittuja niksejä 
käytettiin. Itse oppi joka päivä uutta. Ei ollut 
kahta samanlaista luotsausta. Kaikki taito tuli 
siten käytännön harjoittelun kautta. Joskus 
meni kauniimmin laituriin, joskus vähän 
vähemmän kauniisti, mutta ei niistä pisteitä 
keräilty vaikka maaporukka mielellään lai-
turilta käsin antoi ”asiantuntijoiden” neuvoja.

Kun sai yöllä jonkun laivan, piti pimeässä 
tehdä nopea päättely aluksen ominaisuuksista 
ja porukasta sekä näiden ammattitaidosta. 
Alusten ominaisuudet vaihtelivat suuresti 
alkaen vaikkapa Nesteen Lunni-luokan 
laivoista päättyen johonkin Itäsaksalaiseen 
”Hellerau”–luokkaan, jossa dead-slow olin 8,5 
solmua ja täysi 11,5 ja käyntisuunta 
vasenkätinen. 

Pohjoiseurooppalaiset merenkulkijat olivat ja 
varmaan vieläkin ovat niitä luotettavimpia ja 
ammattitaitoisimpia verrattuna eteläisimpiin 
kollegoihinsa. Kävipä joskus jopa niinkin, että 
toisen luotsin piti mennä pakalle näyttämään 
kädestä pitäen, miten hinaaja kiinnitetään 
pollariin niin, ettei trossi luista.

Vaarallisin kippari oli mielestäni sellainen 
joka tervetuliaissanoina sanoi: Mister Pilot, I 
Know my ship. Silloin oli parasta laittaa eri-
tyistarkkailu päälle.

Moni arvosti luotsia mutta oli niitäkin, jotka 
lupasivat Ballantines-lekan perämiehelle, mi-
käli luotsi uitetaan.

Viranomaisten valvontakin tai 
valvomattomuus joskus huvitti. Esimerkkinä  
tästä eräs useinkin vieraillut italialainen 
kemikaalisäiliöalus. Siinä oli sellainen keski-
iän ylittänyt herrasmies kipparina, joka ei 
osannut sanaakaan englantia, eikä kyllä 
koskenut ”paakehin” laituriin ajossa. Erään 
kerran tämä kippari ei enää ollut aluksessa ja 
kysyin förstiltä, onko tämä kenties lomalla. 
Oli lomalla pitkällä.

Aurinkoinen sää muuttuu, sumu laskeutuu meren ylle, 
kuljemme jäiden seassa.

Sumu sakenee, lähestymme Tahkoluotoa.
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Oli tapahtunut seuraavaa: Tallinna Port State 
Control oli tarkastanut aluksen ja vaati 
pätevyyskirjat näytettäväksi. Kippari selitti 
niiden olevan kassakaapissa ja että 
avainkoodi oli hukassa.

Kun asia ei muuten edennyt, oli kipparin, 
vuorokauden laiturissa makuuttamisen jäl-
keen alkaa muistella koodia jonka muistikin. 
Kävi ilmi, että muiden paperit olivat OK, 
mutta kippari itse oli napolilainen tak-

sinkuljettaja/yrittäjä, joka omisti varus-
tamon osakkeita aika tukun ja halusi näin 
ollen laajentaa tietämystään globaalin 
maailman kuljetusaloilla. Valitettavasti vain 
juuri itsenäistyneen Viron virkaintoinen 
tarkastaja pikkumaisuudessaan romutti 
tämän haastavan opiskelun.

Liki 26 vuotta alalla ei kaduta, sillä työ oli 
haastavaa ja työkaverit parhaasta päästä. 

Se on siinä, talvinen reissu on tehty. Kutteri lähestyy Mäntyluotoa ja luotsiasemaa. 
Reposaari siintää sumun seassa.
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Onko tietoa vai pystytkö arvaamaan?

Kuvassa on höyrylaivoissa käytetty lämmittäjän työkalu. 

Kysymys kuuluu: mikä on nimeltään viereinen kapine?

Valitse oikea vaihtoehto
1. viikate
2. poopassi
3. puukko
4. raakari

Oikeat vastaukset kaikkiin 
kysymyksiin saat sivulta 33

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

Kysymykset 4.
Mikä on?
 
1. ”lentoemo”, ”lentoemäntä”
2. ankraus
3. dongerit, tongarit
4. fööri
5. jumbopuomi
6. kusti
7. myrkynsekoittaja
8. paja
9. preventteri
10. raakitorvi

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 

oikeat vastaukset löytyvät sivulta 28

Kysymykset 5.
Mikä on?
 
1. (för)pakka
2. bunkka
3. byssan slagaus
4. enkla, engla
5. levanki
6. mastohaussi
7. moso
8. pataruuma
9. poopassi
10. satiainen

Kysymykset 6.
Mikä on?
 
1. brygä, bryga
2. byykatti, spyykatti
3. enda
4. flota
5. koilata
6. lankongi
7. läävä
8. parkko, purkki, kippo, kiulu
9. patavahti
10. rimatso, lemppari



14

Joskus 50-luvun puolivälissä 
suomalaiset perustivat yhtiön, 
j o k a a l k o i a j a a l i n j a a 
Amerikan Suurille järville. 
Laivat olivat vanhoja romuja, 
ulkosivulla teksti ”Finlake 
Line”. Laivat olivat  nimeltään: 
Helsingfors, Tammerfors ja 
Mariefors.

*** 

Itse otin puolikkaan jobin 
joskus toukokuussa 1957 
Toppilassa, jossa aloimme 
lastata. Laivan nimi oli Oinas 
ja määräsatamamme ol i 
Duluth, Lake Super ior in 
läntisessä päässä Suurilla 
järvil lä. Otimme Oulussa 
m a s s a a j a j a t k o i m m e 
lastausta Pietarsaaressa. 
Laiva oli vanha kolistimm-
ipaatti ja nopeus sitä sen ajan 
normaalia 8-9 solmua. Täkillä 

meitä oli seitsemän miestä, 
joista timppa päivämiehenä, 
p a r i m a t r u u s i a , p a r i 
puolikasta ja pari junkkia 
vahdissa. Lienee tarpeetonta 
sanoa, että automaattiruoria 
e i me i l l ä t unne t tu sen 
paremmin kuin tutkaa. Kyllä 
ne sen aikaiset navigaattorit 
vaan löysivät  perille kaikesta 
huolimatta. Laiva tuli lastiin ja 
matka alkoi, ensimmäisenä 
satamana Methil Skotlannissa, 
jossa kävimme bunkraamssa. 
Kauan siellä ei viivytty, sillä 
nopeasti saimme bunkkerin 
päälle. Kerkesi siinä hätäisesti 
heittämään kirjeen postiin ja 
os tamaan pesupu lver ia , 
työhanskoja, dongereita ja 
tulitikkuja, joilla sai niin 
sanotusti perseestä tulta. 
Tämän jälkeen olikin edessä 
Pohjois-Atlantti ja sen ylitys.

Atlantin ylitys

Heti lähdön jälkeen alkoi 
k o n e p u o l e n m e s s i s s ä 
kortinpeluu, jossa panoksena 
olivat röökit. Kartsat vaihtoi 
omistajaansa ja parin päivän 
kuluttua meikämanne oli 
ilman röökiä. Korttirinkiin ei 
päässyt ilman tupakkaa tai 
muuta rahanarvoista tavaraa, 
mutta kun ei omistanut 
mitään, piti siirtyä takapirujen 
j a t k u v a s t i k a s v a v a a n 
joukkoon. Minulle kuitenkin 
a u k e s i m a h d o l l i s u u s 
t ienest i in . O l i n imi t tä in 
tapana, että puoli kahdeksan 
aikaan 8-12 vahdin eldari lähti 
hiivaamaan pataruumasta 
tuhkia vahtimiehen kanssa. 
Mutta tuo eldari, joka oli 
tuhkanhiivaus vuorossa, ei 
malttanut lähteä, vaan tarjosi 
minulle kartsan röökiä tuosta 

SEIKKAILUA SUURILLA 
JÄRVILLÄ

Timppa



15

hommasta. No minähän 
suostuin. Siinä ei kulunut kuin 
vartti tunti ja kartsa vaihtoi 
omistajaansa ja eldari sai 
pelata melkein puoli tuntia 
kauemmin. Tämä toistui joka 
ilta ja kun tulimme Mont-
realiin, minulla oli yhdeksän 
limppua Chesterfieldiä. 

Pohjois-Atlantti on kyllä 
tuohonkin aikaan, keski-
kesällä, aika kylmä. Eräänä 
päivänä tuli näkyviin jää-
vuoria, joista suurin oli var-
maan 30-40 metriä meren-
pinnan yläpuolella ja pieniä 
growlereitä oli vaikka kuinka 
paljon. Ilmakin muuttui su-
muiseksi ja kun oltiin liikkeellä 
ilman tutkaa, se ei varmaan 
kipparista tuntunut mitenkään 
kivalta. Häntä kutsutti in 
Rautanaamaksi, eikä hänen 
pärstästään kyllä ottanut 
selvää kukaan. Vasta jäl-
keenpäin minulle selvisi, 
kuinka tarunhohtoinen ja 
kokenut merikarhu tuo tyyppi 
oli.

Montreal ja kanavamatka

No niinpä vaan löytyi St. 
Lawrence-lahti ja sen perästä 
joki, jota pitkin tulimme 
Montrealiin. Meillä ei ollut 
sinne lastia, mutta meille 
laitettiin jos jonkinnäköisiä 
laitteita, jotta saimme luvan 
jatkaa matkaa pitkin kanavaa. 
Pakalle styyburin puolelle 
hitsattiin rautainen puristin, 
jonka läpi kulki paksu jum-
bovaijeri, joka toimi för-
springinä ja jota kutsuttiin 
kompressorivaijeriksi. Töi-
jäysvaijerit  ajettiin vinsseille, 
joista oli poistettu manttelit. 
Pakan molemmille puolille tuli 
ohuet samson-postit, joissa 
oli ohuet puomit ja niiden 
nokassa roikkui veteen asti 
u lottuvat köydet. Näi l lä 
vehkeillä heitettiin laivalta 
ukot maihin ottamaan vas-
taan töijäysvaijereita sel-
laisissa paikoissa, joissa 
kaijapalveli joita ei ol lut. 
Syväyksen kanssa oli myös 
ongelmia ja mm. vara-ankkuri 
jouduttiin jättämään maihin. 
Muutama kauhallinen otettiin 
lisää kolia, mutta paljon sitä 
ei voitu ottaa juuri tuon 
syväyksen takia. Liikenne kävi 
vain päivisin. Öisin olimme 
pysähdyksissä, paitsi järvillä. 

Eräänä aamuna olimme 
sitten valmiita jatkamaan 
matkaa, luotsi laivalla jne. 
Mutta kaksi lämmittäjää 
puuttui ja niitä alettiin etsiä. 
Laivalta ei löytynyt, mutta 
kaupungin juoppoputkasta 

l ö y t y i j a n i i n p ä ä s t i i n 
jatkamaan. Siihen aikaan 
slusseja ol i Montreal ista 
lähdettäessä valtava määrä. 
Niitä oli Lake Superiorille 
mentäessä 36 kappaletta, 
eikä niissä alkupään slus-
seissa vesi noussut  kuin 0,5-1 
metriin. Slussiin tultaessa 
ajettiin kovaa, jonka jälkeen 
pantiin kompressorivaijeri 
kiinni ja topattiin vauhti 
ruuvaamalla kiinni ne pakalle 
hitsatut leuat. Tuli siellä 
isojakin slusseja samoilla 
seudui l la ku in Niagaran 
putous sijaitsee. Juhannus-
aattona meitä tuli vastaan 
suomalainen laiva, nimeltään 
Tammerfors. Päästiin vaih-
t amaan muu tama sana 
no iden maanmiestemme 
kanssa, jotka olivat matkalla 
Suomeen. Tuli mieleen, että 
miksi tuollainen romu piti 
maalata valkoiseksi. Oli siinä 
täkkäreil lä kunnossapito-
ongelmia. 

Erääseen slussiin tultaessa 
yksi junkki heitti kastliinan 
maihin, mutta se ei lentänyt 
perille vaan putosi veteen. 
”Pärkkeleen jungmannit”, 
totesi försti. Hän nappasi 
täkiltä toisen heittoklaarina 
olevan kastliinan ja lemppasi 
sen laituria kohti. Lento jäi 
lyhyeksi, sillä koko vyyhti 
tarttui keulamaston staagiin 
ja putosi täkille. Meillä oli 
kyllä naurussa pitelemistä ja 
sen jälkeen förstikin tyytyi 
keskittymään omiin hom-

Jäävuori
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miinsa. Laiva saatiin kuitenkin 
töijättyä ihan asiallisesti.

Peri l lä purkaussata-
massa

Kanavaosuuden jälkeen tuli 
sitten suuret järvet: Ontario- 
Erie- Huron- Lake Superior. 
Purkaussatamaksi tuli myö-
hemmin Superior- niminen 
kaupunki, joka oli vastapäätä 
Duluthia, joen toisella puo-
l e l l a . J o e s s a o l i my ö s 
Wisconsinin ja Minnesotan 
välisten osavaltioiden raja. 
Paikkakunnalla asui paljon 
pohjoismaalaisia. Esimerkiksi 
Superiorissa oli 10 % asuk-
kaista suomalaisia ja niitä 
kyllä vieraili ahkerasti laivalla.

Heti ensimmäisenä päivänä 
meitä lähti kolme tyyppiä 
maihin. Kävimme ostoksilla, 
sillä pitihän sitä saada jenk-
kikamista himikseen. Ongel-
maksi tuli se tosiasia, että 
Wisconsinin osavaltion lain 
mukaan esimerkiksi minä olin 
alaikäinen ja sen vuoksi en 
saanut tarjoilua kapakassa. 
Kun olimme iltapäivällä otta-
neet  vauhtia laivalla, läh-

dimme maihin ja suunta-
simme erääseen suoma-
laiseen kapakkaan, jonka nimi 
oli Wasa-bar. Itse en tuosta 
reissusta paljon muista, mutta 
kaverien kertomusten perus-
teella kapakan omistaja-
pariskunnalla oli kova työ 
saada pidettyä meidät ala-
ikäiset poissa yleisön näky-
vistä. Ensimmäinen muisti-
kuva tuosta illasta on, kun 
istuimme täyteen ahdetussa 
henkilöautossa ja minun suu-
huni työnnettiin Gini-pullo. 
Otin siitä tukevan huikan, 
joka tuli saman tien ulos. 
Ikkuna saatiin nopeasti auki 
ja vauhdissa spuklasin ulos 
kadulle. Porukka oli ameri-
kansuomalaisia, joiden kanssa 
se ilta ja itse asiassa koko 
Superiorissa vietetty aika 
kului tosi nopeasti. Loistavaa 
porukkaa!

Torontoon lastaamaan

Kaikki kuitenkin loppuu 
aikanaan ja niinpä mekin 
eräänä päivänä suuntasimme 
kohti Torontoa, lastaus-
satamaamme. Lastasimme 

romua ja määräsatamamme 
oli Ardrossan Skotlannissa. 
Eräs torontolainen sata-
maduunari tuumi, että los-
saus on helppoa, kun ajaa 
koko laivan lasteineen päivi-
neen masuuniin. Toronto ei 
paikkana ollut niin kovin 
häävi, mutta muistan erään 
viikonlopun kun suomalainen 
sipsumme vei kaikki haluk-
kaat  uimarannalle eräänä 
viikonloppuna. Vaikka oli 
keskikesä, vesi Ontario-
järvessä oli todella kylmää. 
Meni ihan kahlaamiseksi.

Kanada oli kalliimpi kuin 
Amerikka ja es imerkiks i 
alkoholipolitiikka tiukempaa. 
Siihen aikaan Suomessa oli 
voimassa viinakortti ja sama 
juttu Kanadassa. Yksi meidän 
matruuseista haki paikallisen 
viinakortin ja oli niin ollen 
oikeutettu ostamaan viinaa 
paikallisesta ”alkosta”. Tämä 
käytäntö vaihteli eri osa-
valtioissa, ollen vapaampaa 
ranskankiel is i l lä aluei l la. 
Kapakkakäynnit  tuolla Toron-
tossa jäivät vähiin, sillä sen 
verran kallista se oli. 

Vesitie suurille järville

Montreal
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Paluumatka alkaa
  
Saatuamme romut sisään, 

alkoi matka kohti Montrealia. 
Minä olin toiminut koko 
matkan ajan kaijapalvelijana 
sellaisissa paikoissa, joissa 
tuota tärkeää henkilöä ei 
ollut. Tuo operaatiohan kävi 
seuraavasti. Pakan molem-
milla puolilla oli hitsattu 
o h u e t s a m s o n - p o s t i t 
puomeineen. Puomin nokas-
sa roikkui manillaköysi, josta 
maihin heitettävä otti kiinni 
ja laivalla olevat vetivät 
puomin 90 asteen kulmaan 
laivan kulkusuunnan kanssa. 
Kerran taas jouduimme 
töijäämään erään kanavan 
sivuun ja minä lähdin tuon 
puomin avulla ottamaan 
töijäysvaijereita maihin aito 
tarzanmaiseen tyyliin. Ol-
lessani jo lähellä maita 
huomasin, että puomi ei 
riittänyt  maihin asti. Ras-
vaiset ja liukkaat työhanskat 
eivät  oikein pitäneet ja 
liu’uin alaspäin ollen lopuksi 
90 asteen kulmassa persaus 
viistäen veden pintaa. Laiva 
lähestyi sen verran hitaasti, 
että minulta petti voimat ja 
lekotin itseni kanavaan ja 
uin rantaan.  Tämä oli ainoa 
kerta kun näin kipparin 
hymyilevän. Hän huusi mi-
nulle, että kun olette saanut 
vaijerit  kiinni, tulkaa laivaan 
vaihtamaan kuivat vaatteet 
päällenne.

Oinaksessa ei ollut  min-
käänlaisia jääkaappeja tai 
pakastehuoneita. Lihan ja 
kalan varastointia varten oli 
paatt i täki l le rakennettu 
puulaatikko, joka oli vuo-
rattu ohuella metallilevyllä ja 
jonka pohjassa oli spyykatti. 
Tuon laatikon sisälle han-
kittiin joka satamassa jäitä. 
Jäiden päälle sitten lastattiin 
tuoreet lihat ja kalat. Eihän 
se kestänyt pitää aikaa kun 
jäät olivat sulaneet  ja siihen 
mennessä piti sisältö muu-
tenkin olla tyhjä. Talvella 
t ietenkin Suomessa tai 
muualla Pohjolassa oli ulko-
na pakkasta ja ulkolämpötila 
toimi pakastimena. Kuitenkin 
tuoreen ruuan saanti oli 
ajoittain hyvinkin haas-
teellista. Maitoa sai ani 
harvoin ja tuon aineen kor-
vasi milkki, joka oli kon-
d e n s o i t u a m a i t o a 
(evaporated milk). Milkkiä 
käytettiin ruuan valmis-
tukseen ja kahvin sekaan, 
mutta juomaan s i tä e i 
pystynyt. Se oli myös erittäin 
tehokasta liimaa.

Montreal ja Atlantti

Montrealissa meiltä otettiin 
taas irti nuo laitteet, jotka oli 
järville mentäessä hitsattu. 
Vara-ankkuri saatiin takaisin 
laivaan ja bunkkeriakin 
pystyttiin ottamaan jälleen 
kunnolla. Trissa oli tilannut 
provianttia ja jäitä omaan 

”jääkaappimme”, jotka me 
täkkärit  kannoimme laivalle. 
Olimme yön yli kaijassa ja 
pääsimme maihin tutus-
tumaan paikalliseen ravin-
tolaelämään. Montrealhan 
on ranskala isseutua ja 
paljon vapaampaa kuin 
esimerkiksi Toronto. Molson-
merkkistä olutta siellä ilta 
rev i tt i in ja seuraavana 
aamuna suunnattiin nokka 
kohti itää ja Ardrossania. 
Atlantti oli sillä kertaa tyyni 
ja selvitimme sen ilman 
kommelluksia ja saavuimme 
perille. Ardrossan oli mitätön 
pikkukaupunki läntisessä 
Skotlannissa. 

Se o l i ku i tenk in k ip -
parillemme Rautanaamalle 
paratiisi, kuten koko Brit-
tiensaaret ja Irlanti. Hän oli 
nimittäin fanaattinen antii-
kinkeräilijä ja mistäs sitä sai 
p a r emm in ku i n no i l t a 
saarilta. Sitä tuli tuolta 
Jumalan hylkäämältä Ard-
rossanin kaupungistakin. 
Kun kannoimme laivaan 
noita vanhoja romuja, hän 
seurasi vierestä ja antoi 
koko ajan ohjeita, ettei 
mitään vahinkoja päässyt 
tapahtumaan. Siinä vai-
heessa hänen kasvonsakin 
olivat leppeämmän näköiset. 
Nuo antiikkiesineet olivat 
hänelle kuin lapsia, joista 
hän pit i hyvää huolta. 
Surrauksessa ja peitte-
lemisessä hän myös oli 
mukana. Hänellä olikin yksi 



18

Suomen kuuluisimpia yksi-
ty i skokoe lm ia ko tonaan 
Porvoossa.  

Muu ten t uos t a p i k ku -
kaupungista ei paljon ker-
rottavaa ole, lasti lossattiin ja 
jatkettiin matkaa Wismariin 
Itä-Saksaan. Sieltä otimme 
glaubersuolalast in. Paik-
kakunnalla oli hieno ravintola 
nimeltään Konsum, jonka 
aiempi nimi oli ollut Stadt-
Hamburg ennen sotia. Paikka 
oli vieläkin upea. Punainen 
matto kulki keskellä juhlasalia 
jakaen tilan kahteen osaan. 
Tarjoilijoina oli valkotakkiset, 
rusettikaulaiset miehet. Siis 
oikein sopiva paikka meri-
miesten ryyppypaikaksi. Se, 
että pystyimme siellä juh-
limaan, johtui pimeistä tu-
pakan, kahvin tms. aineiden 
myynnistä.

Kerran eräs lämmittäjämme 
Similän Martti lähti kont-
taamaan kännissä tuon punai-
sen maton alla. Saman-
aikaisesti joku hirveässä 
kaasussa oleva sakemanni 
rupesi tuijottamaan, että mikä 
möykky tuossa l i i k kuu . 
Lopuksi hän nousi ylös, meni 
ja potkaisi tuota kohoumaa. 
Silloin möykkyyn tuli eloa ja 
maton alta ilmestyi kiuk-
kuinen laivamme lämmittäjä 
nyrkit  pystyssä. Syntyi kiivas 
sananvaihto kielinä suomi ja 
saksa. Neuvottelun tuloksena 
tuo sakemanni heitettiin ulos 
ja me saimme jatkaa juhlin-
taamme. 

Wismar- Toppila

Laiva tuli aikoinaan lastiin ja 
matka kohti Oulua saattoi 
jatkua. Meillä oli byssassa 
naiset. Trissa oli vanhahko 
daami, joka oli saanut tuon 
hommansa joillakin ansi-
oil laan. Mil lä, ei kukaan 
meistä tiennyt. Kokki oli lyhyt 
ja lihava. Kehui aina kuinka 
pieni kengännumero hänellä 
oli. Eihän tuo kyllä ollut 
mikään ihme, sillä kenkä oli 
kantapäästä halkaistu ja osa 
kantapäästä roikkui kengän 
ulkopuolella.

Ouluun saavuttiin ja lossaus 
pääsi käyntiin. Illalla sata-
m a t ö i d e n p ä ä t t y e s s ä 
viimeinen hivakka ruumasta 
oli sammuneita lastin kort-
taajia. Olivat  ostaneet laivalta 
viinaa ja perinteisen tavan 
mukaan dokanneet ne saman 
tien. Eihän tuo oman kes-
tokyvyn arviointi niin helppoa 
ole, sen olen itsekin todennut 
jo monta kertaa elämäni 
varrella.

Eräänä aamuna Similän 
Martin ollessa patavahtina, 
siiffi tuli aamulla ahteriin 
hakemaan häntä hommiin. 
”Silimä”, jolla nimellä Marttia 
kutsuttiin, makasi bunkassaan 
likaiset stimmivaatteet  päällä 
ja vete l i hyvää vauht ia 
pystyyn. Siiffi tarrasi häneen 
kiinni molemmilla käsillä ja 
huusi:”Similä, tule nokit-
tamaan!” Silimä hyppäsi ylös 
yllättävän nopeasti, pani 

nokisen naamansa viiden 
sentin päähän siiffin kasvoista 
ja tokaisi: ”Nokita ite!” Se oli 
selvää tekstiä, Nokittaja 
vaihdettiin. Ehkä Martti muis-
teli vanhaa sääntöä: ”Nuk-
kuvaa merimiestä ei saa 
purrata.”

Oulussa ollessamme ker-
kesin käymään kotonanikin, 
viemässä Amerikan tuliaisia. 
Kotiväki oli tietenkin tyy-
tyväisinä. Kertoivat, että 
nuoremp i ve l j en ik in o l i 
lähtenyt  merelle. No se oli 
odotettav issak in, va ikka 
vanhempamme eivät  oikein 
hyväksyneetkään meidän 
poikien merille lähtöä. Heidän 
mielestään olimme mene-
tettyjä. Vasta paljon myö-
hemmin heille selvisi, että 
näinkin voi hankkia elantonsa.

Muistuu mieleeni vielä eräs 
t apah tuma, j oka sa t tu i 
Oulussa. Erään toveri-illan 
jälkeen heräsin yöllä savun 
hajuun. Nousin aika nopeasti 
ylös vaikka edellinen ilta oli 
mennyt viihteen merkeissä. 
Hytt i o l i täynnä savua. 
Hyppäsin alas yläbunkastani 
ja avasin hytin oven. Samalla 
purrasin hyttikaverini, joka 
nukkui kaikessa rauhassa 
alakoijassa. Tutkimme yh-
dessä, että mikä tuon savun 
aiheutti ja totesimme, että 
hyttikaverini välihousut kyti-
vät lattialla ja siitä tuo savu 
tuli. Hän oli illalla polttanut 
röökiä bunkassaan ja sam-
munut, jonka jälkeen palava 
natsa oli pudonnut lattialla 
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lojuvien välihousujen päälle ja 
ne olivat alkaneet kytemään. 
Jos tuo meitä molempia vai-
vannut ”kemiallinen uni” olisi 
ollut  hiukan sikeämpää, siitä 
olisi voinut kehittyä ikiuni. 
Tuon tapauksen jälkeen en 
ole ikinä polttanut sängyssä 
ja suosittelen sitä muillekin.

 
Propsia Gentiin

Oulusta matka jatkui Iin 
Röyttään, jossa lastasimme 
merestä propsia Gentiin, 
Belgiaan. Jos oli lastaus 
mielenkiintoista, sitä oli myös 
lossaaminen. Ajoimme erään 
tehtaan vieressä olevaan 

kanavaan, jossa oli jo en-
nestään propseja. Kun olim-
me keskellä tuota kasaa, 
vedettiin töijäysvaijerit maihin 
pollareihin ja hiivattiin taitiksi. 
Tämän j ä l keen a l e t t i i n 
purkaus lemppaamalla propsit 
yli puurin ja veteen. ”Vedestä 
olet  sinä tullut ja veteen pitää 
sinun jälleen menemään.” 
Maihin meno se sitten olikin 
hauskaa kun taiteiltiin prop-
sien päälle laitettuja lauta-
käytäviä pitkin. Ja vielä 
haastavampaa, kun yöllä 
palattiin laivalle kännissä.

Lastaamaan menimme Gen-
tin kanavan varrella olevaan 
pikkukylään, josta otimme 
koksikuorman Södertäljeen. 
Tuossa kylässä ei ollut kuin 
yksi kapakka, jossa vietimme 
vapaa-ajat. Viimeisenä iltana 
tunnelma oli korkealla kapa-
kan mennessä kiinni. Saimme 
viimeisillä rahoilla yhdessä 
pullon Cinzanoa. Lähdimme 
kohti laivaa ja kaikki olivat 
hyvällä huumorilla. Kone-
puolen messissä yksi trimmari 
rupesi pelleilemään sen pullon 
kanssa, joka lipsahti hänen 
sormistaan lattialle ja meni 
sirpaleiksi. Siihen loppui ilo. 

Yksi lämmittäjä, Osku nimel-
tään, suuttui niin paljon, että 
sano i het i lopettavansa 
seilaamisen tämmöisessä 
laivassa. Yritimme puhua 
häntä ympäri, mutta mies 
sanoi lähtevänsä Antwer-
peniin ottamaan uuden jobin. 
Kerättyään paperinsa ja vähät 
kamppeensa hän häipyi mai-
hin. Koska mitään juotavaa ei 
enää ollut, lähdimme muutkin 
yöpuulle. Seuraavana aamuna 
kun tulimme messiin, siellä 
istui myös Osku hiljaisena 
krapuloissaan. Edellisen illan 
vaiheista ei puhuttu sen 
jälkeen mitään.

*** 

Södertäljeen saavuttiin aika-
naan ja lossauksen jälkeen 
menimme lastaamaan taas 
propsia, tällä kertaa Kalajoen 
Rahjasta. Siitä kertoo tarina 
”Springiin vetäminen.” Itse 
olin Oinaksessa 1957 mar-
raskuun loppuun asti, jolloin 
otin ulosmaksun Vaasassa. 
Tammikuussa 1958 olikin 
edessä Suomen armeija.

Timo Nenonen

Gentin kanavaa

Suomalainen merimies meni sairaalan laboratorioon mukanaan paketissa pieni ruskea pilleri. Hän kysyi. 
”Voisitteko tutkia mikä tämä on?”  Hoitaja otti pillerin sormiensa väliin, musersi sen rikki, haistoi sitä ja totesi: 
”Minun mielestäni se on paskaa.”  Johonka suomalainen skönäri tuumasi: ”Niin minunkin mielestäni. Se on 
Kapkaupungista lähtien roikkunut minun perskarvoissani. Halusin vain saada asiasta varmuuden, että kiitoksia 
paljon.”
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OINAS
Olet uudisraivaajatyyppiä, mutta 

halveksit avoimesti muita ihmisiä. 
Olet äkkipikainen, kärsimätön, 
väkivaltainen etkä välitä muiden 
neuvoista. Koulussa Oinaat eivät opi 
l ukemaan , koskae i vä t ha lua 
kuunnella muiden ohjeita. Et ole 
erityisen mukava henkilö.

Oinas vammautuu yleensä päähän 
ja saa täten vitun tyylikkäitä arpia 
tauluunsa. Oinas on vihamiehenä 
kiitollinen, koska hän äkkipikaisena 
hulluna tappaa uhrinsa välittömästi 
ja alkaa vasta tämän jälkeen 
kiduttaa ruumista. Tämä  kertonee 
riittävästi Oinaasta. 

Onnennumero: YKKÖNEN! On-
nenväri: Veri Motto: "Ketkä vitun 
muut?" Auto: Formula 

HÄRKÄ 
Olet käytännöllinen ja uppi-

niskainen.Teet työtä kuin hullu 
vaikka pohjimmiltaan olet vitun 
laiska paska. Härkiä on paljon 
mie l i sa i raa lo issa - pot i la ina. 
Useimmät pitävät sinua arvaa-
mattoman ja härkäpäisenä. Poliit-
tisesti olet fanaattinen. Härät

surmaavat usein puolisonsa riidan 
päätteeksi. Härkä tajuaa pitää usein 
leipäläpensä kiinni, mutta heti 
avattuaan suunsa joutuu helve-
tilliseen kiipeliin. Härkä on ikävä 
ihminen. Härkä alkaa vanhemmiten 
muistuttaa kulahtanutta rantalelua. 
Härkä on parhaimmillaan mari-
noituna. 

Onnennumero: Peruspäiväraha 
112,- Onnenväri: Rusketus Motto: 
"Ööööö paistaako siellä varmasti 
aurinko ööööö?" Auto: Taksi

KAKSOSET
Olet nopea ja älykäs. Molemmat 

sukupuolet pitävät sinusta, koska 
olet  lähes poikkeuksetta bisek-
suaali. Odotat saavasi kaike pon-
nistelematta itse lainkaan. Olet 

helppoheikki ja latvalaho. Sinulla on 
voimakas tarve sukurutsaukseen.

Lisäksi sinulla on ainakin fan-
tasioissasi suunnaton tarve naida 
kahden kanssa yhtäaikaa. Jos ei 
mikään muu auta, niin tuuttaat 
sormesi omaan pakoputkeesi 
yhdynnän aikana. Tätä harrastavat 
niin mies- kuin naispuolisetkin 
Kaksoset. Jakomielitauti periytyy 
aina joltain suvun Kaksoselta. 
Kaksoset saattavat juovuspäissään 
flirttailla jopa omalle peilikuvalleen. 
Joskus he jopa onnistuvat siinä, 
jolloin he huomaavat lähteneensä 
jatkoille itsensä kanssa. 

Onnennumero: 118 Onnenväri: 
Keltaiset sivut Motto: "Mä haluun 
eka jutella" Auto: Mikä tahansa 
kaksipaikkainen.

RAPU
Olet symppis ja ymmärrät tois-

tenkin ongelmia. Sinua on nau-
rettavan helppo käyttää hyväkseen 
ja sinulle nauretaan takanapäin - 
aina. Ensimmäiset sanat jotka Rapu 
oppii ovat: "Minä olen äiti" . Tätä 
hokevat niin pikkupojat kuin ty-
tötkin. Lykkäät aina kaikki asiat 
huomiseen, jonka takia sinusta ei 
ikinä tule yhtään mitään. Suurin osa 
sosiaaliavustanauttivista on Rapuja. 
Itket paljon ja äänekkäästi, joka 
huvittaa suunnattomasti muita. 
Sinulla on naurettava tarve yrittää 
kahlita kaikki läheisesi yhdeksi 
nipuksi, jota yrität johtaa sai-
raalloisen mustasukkaisen mielesi 
avulla. Maailmassa tälläkin hetkellä 
miljoonia ihmisiä rukoilee, ettei 
kukaan Rapu rakastuisi heihin. 

Onnennumero: Siveysvyön lukon 
numero Onnenväri: Kaikki paitsi 
keitetyn ravun punainen Motto: "Et 
mene minnekään! Missä sä olet? 
Milloin tulet? Tää muistetaan" Auto: 
Matkailuauto koko perheelle

LEIJONA
Sinulla on harhakäsitys, että olisit 

synnynnäinen johtaja. Muut ta-
juavat, että olet vain mitätön kiipijä. 
Useimmilla leijonilla on sadistinen 
simputtajan luonne, jonka vuoksi 
leijonia ammutaan paljon armei-
jassa. Olet turhamainen etkä kestä 
rehellistä arvostelua. Röyhkeytesi 
on inhottavaa. Jalopeurat ovat va-
litettavasti melko varakkaita. Lei-
jonat mylvivät kuin mehtäsiat saa-
dakseen äänensä kuuluviin, mutta 
todellisuudessa karjumisen koh-
teeksi joutuvat kuuntelevat karjun-
taa vain silkasta mielenkiinnosta. 
Suurin huomio kohdistuu Leijonan 
päästä toisinaan kuuluvaan "Ping"-
ääneen, jolloin karjumiseen käytetty 
pinnistys on katkaissut Leijonan 
päästä verisuonen ja tilan täyttää 
miellyttävä hiljaisuus. 

Onnennumero: Kahdestaan On-
nenväri: Parrasvalo Motto:b"Eikö 
tuota esirippua saa muka no-
peammin auki?" Auto: Ferrari

NEITSYT
Olet johdonmukainen ja inhoat 

epäjärjestystä. Saatat si ivota 
autoasi kolme vuorokautta putkeen. 
Pikkutarkkuutesibraivostuttaa muita, 
jotenbNeitsyet eivät päädy lainkaan 
avioon. Olet kylmä ja tunteeton, 
lisäksi nukahtelet rakastellessasi. 
Neitsyet ovat mahdottoman hyviä 
bussikuskeja. Neitsyt on luultavasti 
kaikista tähtimerkeistä vittumaisin. 
Ihmeellinen tekopyhä säntillisyys ja 
patologinen turvallisuuden tunteen 
hakeminen käyvät joskus niin 
valtavasti muiden merkkien edus-
tajien hermoille, ettätapahtuu ikäviä 
asioita - Neitsyille. USA:n vankiloissa 
on paljon sarjamurhaajia, jotka ovat 
tappaneet vain Neitsyitä. He ovat 
varsin korkealle arvostettuja van-
kilan omassa hierarkiassa. Kuo-
lemaan tuomituista vain Neitsyiden 
kohdalla tuomio pannaan aina 
täytäntöön välittömästi.

HOROSKOOPPI HERKKÄHIPIÄISILLE
ja kaikille muillekin tosikoille
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OINAS
Olet uudisraivaajatyyppiä, mutta 

halveksit avoimesti muita ihmisiä. 
Olet äkkipikainen, kärsimätön, 
väkivaltainen etkä välitä muiden 
neuvoista. Koulussa Oinaat eivät opi 
l ukemaan , koskae i vä t ha lua 
kuunnella muiden ohjeita. Et ole 
erityisen mukava henkilö.

Oinas vammautuu yleensä päähän 
ja saa täten vitun tyylikkäitä arpia 
tauluunsa. Oinas on vihamiehenä 
kiitollinen, koska hän äkkipikaisena 
hulluna tappaa uhrinsa välittömästi 
ja alkaa vasta tämän jälkeen 
kiduttaa ruumista. Tämä  kertonee 
riittävästi Oinaasta. 

Onnennumero: YKKÖNEN! On-
nenväri: Veri Motto: "Ketkä vitun 
muut?" Auto: Formula 

HÄRKÄ 
Olet käytännöllinen ja uppi-

niskainen.Teet työtä kuin hullu 
vaikka pohjimmiltaan olet vitun 
laiska paska. Härkiä on paljon 
mie l i sa i raa lo issa - pot i la ina. 
Useimmät pitävät sinua arvaa-
mattoman ja härkäpäisenä. Poliit-
tisesti olet fanaattinen. Härät

surmaavat usein puolisonsa riidan 
päätteeksi. Härkä tajuaa pitää usein 
leipäläpensä kiinni, mutta heti 
avattuaan suunsa joutuu helve-
tilliseen kiipeliin. Härkä on ikävä 
ihminen. Härkä alkaa vanhemmiten 
muistuttaa kulahtanutta rantalelua. 
Härkä on parhaimmillaan mari-
noituna. 

Onnennumero: Peruspäiväraha 
112,- Onnenväri: Rusketus Motto: 
"Ööööö paistaako siellä varmasti 
aurinko ööööö?" Auto: Taksi

KAKSOSET
Olet nopea ja älykäs. Molemmat 

sukupuolet pitävät sinusta, koska 
olet  lähes poikkeuksetta bisek-
suaali. Odotat saavasi kaike pon-
nistelematta itse lainkaan. Olet 
helppoheikki ja latvalaho. Sinulla on 
voimakas tarve sukurutsaukseen.

Lisäksi sinulla on ainakin fan-
tasioissasi suunnaton tarve naida 
kahden kanssa yhtäaikaa. Jos ei 
mikään muu auta, niin tuuttaat 
sormesi omaan pakoputkeesi 
yhdynnän aikana. Tätä harrastavat 
niin mies- kuin naispuolisetkin 
Kaksoset. Jakomielitauti periytyy 
aina joltain suvun Kaksoselta. 

Kaksoset saattavat juovuspäissään 
flirttailla jopa omalle peilikuvalleen. 
Joskus he jopa onnistuvat siinä, 
jolloin he huomaavat lähteneensä 
jatkoille itsensä kanssa. 

Onnennumero: 118 Onnenväri: 
Keltaiset sivut Motto: "Mä haluun 
eka jutella" Auto: Mikä tahansa 
kaksipaikkainen.

RAPU
Olet symppis ja ymmärrät tois-

tenkin ongelmia. Sinua on nau-
rettavan helppo käyttää hyväkseen 
ja sinulle nauretaan takanapäin - 
aina. Ensimmäiset sanat jotka Rapu 
oppii ovat: "Minä olen äiti" . Tätä 
hokevat niin pikkupojat kuin ty-
tötkin. Lykkäät aina kaikki asiat 
huomiseen, jonka takia sinusta ei 
ikinä tule yhtään mitään. Suurin osa 
sosiaaliavustanauttivista on Rapuja. 
Itket paljon ja äänekkäästi, joka 
huvittaa suunnattomasti muita. 
Sinulla on naurettava tarve yrittää 
kahlita kaikki läheisesi yhdeksi 
nipuksi, jota yrität johtaa sai-
raalloisen mustasukkaisen mielesi 
avulla. Maailmassa tälläkin hetkellä 
miljoonia ihmisiä rukoilee, ettei 
kukaan Rapu rakastuisi heihin. 

Onnennumero: Siveysvyön lukon 
numero Onnenväri: Kaikki paitsi 
keitetyn ravun punainen Motto: "Et 
mene minnekään! Missä sä olet? 
Milloin tulet? Tää muistetaan" Auto: 
Matkailuauto koko perheelle

LEIJONA
Sinulla on harhakäsitys, että olisit 

synnynnäinen johtaja. Muut ta-
juavat, että olet vain mitätön kiipijä. 
Useimmilla leijonilla on sadistinen 
simputtajan luonne, jonka vuoksi 
leijonia ammutaan paljon armei-
jassa. Olet turhamainen etkä kestä 
rehellistä arvostelua. Röyhkeytesi 
on inhottavaa. Jalopeurat ovat va-
litettavasti melko varakkaita. Lei-
jonat mylvivät kuin mehtäsiat saa-
dakseen äänensä kuuluviin, mutta 
todellisuudessa karjumisen koh-
teeksi joutuvat kuuntelevat karjun-
taa vain silkasta mielenkiinnosta. 
Suurin huomio kohdistuu Leijonan 
päästä toisinaan kuuluvaan "Ping"-
ääneen, jolloin karjumiseen käytetty 
pinnistys on katkaissut Leijonan 

päästä verisuonen ja tilan täyttää 
miellyttävä hiljaisuus. 

Onnennumero: Kahdestaan On-
nenväri: Parrasvalo Motto:b"Eikö 
tuota esirippua saa muka no-
peammin auki?" Auto: Ferrari

NEITSYT
Olet johdonmukainen ja inhoat 

epäjärjestystä. Saatat si ivota 
autoasi kolme vuorokautta putkeen. 
Pikkutarkkuutesibraivostuttaa muita, 
jotenbNeitsyet eivät päädy lainkaan 
avioon. Olet kylmä ja tunteeton, 
lisäksi nukahtelet rakastellessasi. 
Neitsyet ovat mahdottoman hyviä 
bussikuskeja. Neitsyt on luultavasti 
kaikista tähtimerkeistä vittumaisin. 
Ihmeellinen tekopyhä säntillisyys ja 
patologinen turvallisuuden tunteen 
hakeminen käyvät joskus niin 
valtavasti muiden merkkien edus-
tajien hermoille, ettätapahtuu ikäviä 
asioita - Neitsyille. USA:n vankiloissa 
on paljon sarjamurhaajia, jotka ovat 
tappaneet vain Neitsyitä. He ovat 
varsin korkealle arvostettuja van-
kilan omassa hierarkiassa. Kuo-
lemaan tuomituista vain Neitsyiden 
kohdalla tuomio pannaan aina 
täytäntöön välittömästi.

Onnennumero: Mikä tahansa 
luotettava numero Onnenväri: Mikä 
tahansa väri, joka ei haalistu vaan 
pysyy aina  samanlaisena Motto: 
"Voi olla, mutta todellisuudessa..." 
Auto:SeatCordobaDiesel 2,9l/100km

VAAKA
Olet hauras lyyrikko ja sinun on 

vaikea pitää jalat maassa. Jos olet 
mies, sinulla on hyvin voimakkaita 
homoseksuaalisia taipumuksia. 
Onnistut työ- ja raha-asioissa 
mainiosti. Vaaka-naiset onnistuvat 
parhaiten prostituutiossa hyvän 
vaaka-asentonsa vuoksi. Vaa´at  
kuolevat äkillisiin sukupuolitauteihin. 
Vaaka on ainoa joka jaksaa katsella 
omaa takamustaan peilistä vaikka 
kuinka kauan. Vaaoilla on vali-
tettavan usein varsin hyvät ahterit. 
Naispuolinen Vaaka ei ole si-
säistänyt, että  ahteria ei ole 
suunniteltu vain katsottavaksi. Tästä 
johtuen Vaa'at eivät ole irto-
suhteissa halutuinta riistaa. 

Onnennumero: Vain 299,- On-
nenväri: Kevään muotiväri  Motto: 
"Tää on aivan ihana! Voiko teillä 
maksaa Visalla?" Auto: Volvo S80 
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Maksoin M/t Pensasta ulos 
kohta Juhannuksen jälkeen, 
nuorta miestä ei suuresti 
sytyttänyt Sköldvik – Oulu 
liikenne, ei vaikka kävimmehän 
me myös Tahkoluodossa ja 
Pietarsaaressa ja  peräti Vaa-
sassakin. Mikä  lie kaukokaipuu 
oikein iskenyt, mutta  maa-
ilmalle piti päästä. Kaveri jäi 
vielä Pensaan, minä nostelin 
nyyttini maihin Sköldvikissä.

Tästä Sköldvikistä  opin myö-
hemmin, Uolevi Raaden kier-
tokirjeestä, että sitä  ei Nesteen 
aluksissa saanut lähtö- tai 
määräsatamaksi kirjata Laiva – 
tai Konepäiväkirjaan. ”On ha-
vaittu että aluksissa merkitään 
jalostamon paikalla aikai-
semmin sijainneen kartanon 
nimi lähtö- tai määräsatamaksi, 
tämä on ehdottomastasi kiel-
letty, tulee  käyttää Porvoo 
nimeä”. No tämä tieto tuli eteen 
huomattavasti myö-hemmin. 
Nyt oli mielessä kotiin meno ja 
sitten myllyyn, uutta jobia 
hakemaan.

Sainkin hyvin nopeasti Kallen 
jobin M/s Malmiin, myllyssä 
vanhemmat skönöt vakuuttivat 
että  ”u lkomai l le  se ajaa, 
Puolaan”. Tämä tieto riitti, eiku 
tavarat pykälään, ja kohti 
Inkoota.

Malmi oli tavallaan tuttu laiva, 
joskus matkal la  Espoosta 
Stadiin olin katsellut laivoja 
jotka lossasivat hiiltä Sal-
misaaren voimalan laiturissa. 
Siinä makasi myös silloin tällöin 
tämä Malmi, useimmiten siinä 
laiturissa näki Tuulen s/s Narvin 
ja  s/s Markuksen. Kerran 
ohittaessani laituria  huomioni 
kiinnitti kaksi miestä, jotka 
kävelivät meren puolta ja 
pysähtyivät mastohaussin 
suojaan ryypylle, ottivat pitkät 
huikat ja jatkoivat taivallustaan 
kohti pakkaa. Ajattelin että  reilu 
peli, äijät dokaa jo aa-musta. 
Saattoivathan he olla, tietenkin, 
ahtaajiakin.

Enää en muista, miten sinne 
Inkooseen matkasin, mutta illan 
suussa kävelin laiturilla  kohti 

mustaa rovetta, laiva makasi 
p i e n e s s ä s l a a g s i i d a s s a , 
styyrpuurin sivu kaijassa. Las-
tin purkaus oli illan tullen 
lopetettu.

Langongin luona seisoi kaksi 
vanhempaa  miestä, molemmat 
aivan helvetin skeidasissa 
vaatteissa ja viikset ja parta 
sotkussa. Nousin täkille ja 
esittelin itseni ja kysyin mistä 
löytäisin stujun, ja kerroin 
o l evan i uus i mess i ka l l e . 
Likaisempi ukoista ilmoitti ole-
vansa stuju ja  lähti näyttämään 
mulle paikkoja. Puhtaanpi olikin 
dunkki, se selvisi mulle  myö-
hemmin. Ensin hän vei minut 
hyttiini, totesin sen olevan 
melko askeettinen, mutta  olin 
tyytyväinen että se oli yhden 
hengen käbiini, eikä se askeet-
tisuus suuresti haitannut. Ainoa 
mitä isommin ihmettelin, it-
sekseni, oli keskellä lattiaa 
oleva, halkaisijaltaan puoli met-
rinen, noin 10cm syvä kuoppa. 
En kuitenkaan kysynyt mitään 
koska tämä stuju ei vaikuttanut 

M/S MALMIN MESSIKALLENA

Lauri Vuorinen

Aristoteles Onassis, Ho Tsi Min ja minä, me kaikki aloitimme messikallena uramme. 
Kuka lie parhaiten pärjännyt, minä olen kuitenkin, vielä, elossa.
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juttumieheltä. Enpäs olisi voinut 
vääremmin ihmistä arvioida. 
Kyllä Farukilta tarinaa tuli, 
eritoten päissään.

Sitten hän vei minut mie-
histön messi in, si inä sitä 
ihmettelemistä riittikin. Pas-
kasempaa messiä en ollut 
koskaan nähnyt, vaikka, eihän 
noita  messejä vielä montaa oltu 
nähtykään. Mutta kyllä se 
paskasuus pysyi johdossa ihan 
viimeiseen laivaani asti. Ih-
mettelin miksi messistä oli 
luukku konehuoneeseen, taisin 
sitä  kysäistäkin, stuju sanoi että 
siellä on keittiö, ei konehuone. 
Mustaakin mus-tempi tila  siellä 
oli, joitain koneita näkyi ja 
mielessäni olin sen jo tun-
n i s t a n u t s e p a r a a t t o r i -
huoneeksi.

Joka paikka oli hiilen pölyssä 
ja sitä pölyä oli kohtuullisen 
paksut kerrokset kaikkialla.

Byssan likaisuuteen oli usei-
takin syitä, ensinnä spyykatin 
oli Poosu lyönyt tukkoon, 
ulkosivun puolelta, joku riita 
edellisen kokin aikana, toiseksi 
rasvankeitin oli syttynyt pala-
maan ja polttanut skotista 
maalit ja kolmanneksi byssan 
läpi vei ainoa sisäreitti kone-
huoneeseen, pajasta aukeni ovi 
korsteeniin ja sitä kautta 
konejengi kulki messin ja  kone-
huoneen väliä. Siistiä joo…

Kokki kertoi myöhemmin että 
hän oli tullessan alkanut torp-
paamaan byssaa eikä ollut 
huomannut että vesi kertyi 
yhteen nurkkaan eikä suinkaan 
valunut pois. Sitten oli krapi 
nostanut ratkaisevan hiivin, ja 
laiva muutti slaagsiidaa, hän 
kertoi, aika  värikkäästi, puoliksi 
spanjuuri kun oli, kuinka hän 
meinasi hukkua siihen pas-
kaseen veteen joka hyökyi 
hänen pääl leen nurkasta. 

Kuulemma oli isommat sii-
vousinnot myös huuhtoutuneet 
siinä rytäkässä.

Eikä Faruk kovasti korostanut 
yleistä siisteyttä, ei missään 
muodossa, sekin selvisi myö-
hemmin.

Siitä se sitten lähti, mes-
sikallen hommat Malmissa, 
pikkuhiljaa tuli väki tutuksi. 
Kansi- ja konemiehistöt olivat 
hyvinkin värikästä  ja kokenutta 
jengiä. Viina tuntui maistuvan 
kaiki l le  enemmän tai vä-
hemmän. Mieleeni on jäänyt 
muutama tyyppi joita olen 
joskus, silloin tällöin, muistellut 
ja miettinyt että mitähän heille 
on myöhemmin tapahtunut. 

Oli matruusi Pekka, oikea nimi 
taisi olla Per, mutta kaikki häntä 
Pekaksi kutsuivat. Mies joka oli 
tatuoitu , kiireestä kantapäähän 
ja myös siltä väliltä. 

Jussi matruusi oli lähdössä 
Raumalle  perämiesluokalle ja 5 
vuotta myöhemmin olin itse 
perämiesluokalla ja Jussi kip-
pariluokalla. Luulen että Jussi 
seilasi kipparina samassa  va-
rustamossa myöhemmin.

Oli koneopis, jonka hampaat 
olivat saastaisimmat mitkä olen 
konsaan nähnyt, hän sanoi, 
ettei uskalla pestä niitä, paska 
peittää kaikki reiät, eikä just 
nyt särje. Hyvä ja ymmär-
rettävä syy.

Dunkk ina o l i vanhemp i 
herrasmies, hänet olinkin jo 
laivaan tullessani nähnyt. Hän 
kertoi olleensa M/t Purhassa 
mutta  oli joutunut lähtemään 
po is , koska Purhassa o l i 
automatiikkaa, eikä hänen 
krapulainen mielensä kestänyt 
sitä kun laitteet ihan tosta 
vaan, yhtäkkiä, pärähtävät 
vieressä  käyntiin. Ja kun ovat 
kaikki kolistimmit myyneet, niin 

tämä Malmi välttää.
Lisäksi oli moottorimies Eikka, 

hän oli selvinnyt liki kuivin 
jaloin s/s Espan haaksirikosta ja 
siirtynyt Malmiin, ja  myö-
hemmin kuulin että  hän selvisi 
myös Malmin uppoamisesta 
hengissä. Häneltä oli lääkärit 
kieltänyt kaiken viinan oton, ja 
aina kun oli kanaa ja currya, 
niin Eikka otti kastikkeen 
etukeittona. Ja kun kysyin, että 
miksi, hän mainitsi, että jonkun 
p i t ä ä h ä n e n k i n s u u s s a 
karvastella, ja kun viina on 
kielletty, niin olkoot sitten 
kastike. Ymmärrettävistä syistä 
Eikka  kikkasi usein ettei curry-
soosissa ole potkua.

Laivassa ol i hyvin nuori 
kansipäällystö, täkkikakkonen 
t a i s i o l l a a i n o a k o l m i -
kymppinen, kipparikin oli kai 
vain 27v, täkkikolmonen oli 22v 
ja hän oli minulla  kippari-
luokalla  merenkulun opet-
tajana. Värikäs veikko, hänkin.

Päätin sitten että messi on 
saatava puhtaaksi, pesin ja 
kuurasin koko sokkeloisen tilan, 
latt iasta kattoon, se inät, 
pöydät, tuolit, koko höskän. 
Sa ink in t i l an jo taku ink in 
siistiksi, ja  olin itseeni todella 
tyytyväinen. Uffarikalle  näytti 
hyvinkin epäilevältä, mutta 
ajattelin, että  hän on vain kade 
ja taitaa  pelätä  joutuvansa 
tekemään saman homman 
yläkerrassa. Vaan kundi taisikin 
aavistaa jotain.

Olimme tällä kertaa Ko-
verharissa, porukka oli käynyt 
maissa, Hangossa, ilmeisesti 
Gröna Kajenissa, ja maista 
tultuaan päättäneet syödä 
jotain ennen yöpuulle siir-
tymistä. No, jotkut olivat 
innostuneet pelaamaan futista 
sellaisella  10 litran seka-
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mehupurkilla, sen korkki oli 
auennut ja siinä pelin tii-
mel lyksessä ol i tahmeata 
mehua ro i skunu t ympär i 
messiä. Lossaus oli jatkunut läpi 
yön , j a i lma o l i ku i vaa , 
pikkaisen tuulista, niin se hiilen 
pöly leijaili myös sisään ja 
tarttui tähän tahmeaan me-
huun. Messi oli melko kaamean 
näköinen kun tulin aamulla 
laittamaan aamiaista pöytään. 
Aikani sitä  katselin ja päätin 
että  antaa, saatana, olla, mä en 
enää uudestaan tätä torppaa. 
Enkä torpannut, pöydät ja  tuolit 
pyyhin, etteivät ukot olisi 
juuttuneet siihen tahmaan 
kiinni, kaikilla tuskin olisi löy-
tynyt tehoja päästä penkistä 
edes ylös. Ikinä. Faruk maksoi 
ulos ja tilalle tuli joku vanha 
täti, nimeä en muista, mutta se 
jäi mieleeni että hän oli kovin 
puheliasta  sorttia ja kajautteli 
kova äänistä nauruaan herkästi. 
Oli, joskus, seilannut Furusund 
nimisessä laivassa, siitä tuli 
puhetta jatkuvasti. Mietin, että 
sen Furusundin on täytynyt olla 
jotain aivan ihmeellistä ja 
hienoa, myöhemmin näin jollain 
kuvan laivasta. Mikä pettymys! 
Jos mahdollista, vieläpä Malmia 
mustempi rove, keulatäkki 
montussa, ja jonkun vanha 
saappaanvarsi korsteenina. No, 
laivahan on hieno jos siinä 
viihtyy, eikä sen kehumisen tule 
m u r h e e k s i m u o d o s t u a 
kenellekään. Eli, s/s Furusund 
oli hieno laiva ja piste.
Emäntä oli ahkera ja tarmokas 
ihminen, hän piti kovan meta-
kan byssan paskasuudesta, 
haukkui meidät, Kokin ja Kallet 
pahankerran. Ja sitten siirryttiin 
porukalla  katsomaan millainen 
sikolätti proviantti on. Ja olihan 
siellä nähtävää! En ole, en 

ennen, enkä jälkeen, nähnyt 
ruokaa säilytettävän niin saas-
taisessa loukossa. En edes 
I n t i a s s a o l e  mokomaan 
paskaläpeen törmännyt.
Emäntä päätti että hän ja  yksi 
Kalleista pesee  koko paikan, 
lattiasta kattoon, aika tuttua, 
eikö. No, arpa osui kohdalleni 
ja olin sitten Emännän apurina 
siinä touhussa. Trallit eivät 
lähteneet lattiasta irti, olivat 
liimaantuneet kiinni, enkä, 
todellakaan, halua ajatella mitä 
kaikkea oli li ima-aineena. 
Kaadoimme lattialle ämpäri 
tolkulla kiehuvaa saippuavettä 
ja aikansa liottuaan lähtivät 
trallit irti ja roudasin ne täkille. 
Emäntä  oli Poosun kanssa 
sopinut että Lonkero, pitkähkö 
junkki, skrapaa ne ja maalaa 
siisteiksi. Poosu katseli tralleja 
ja lemppasi ne saman tien yli 
puurin, mutisi että ”ehkä noi 
pari vuotta kelluttuaan ovat 
puhtaat”. Hän lupasi tehdä 
uudet trallit. Emäntä oli hyvin 
tyytyväinen ja taisi junkkikin 
olla, paskahomman siirryttyä, 
vallan iloinen. Jynssäsimme 
proviantin katot, lattiat ja  seinät 
Caustic Sodalla ja  lopulta, sieltä 
täältä, alkoi alkuperäinen väri 
paistaa esille. Kaiken päälle 
ankara tuuletus ja sitten kaikki 
sapuska takaisin varastoon. 
Itsekseni ihmettelin, että en 
ollut aikaisemmin kiinnittänyt 
proviantin likaisuuteen mitään 
huomiota, mutta ehkäpä se 
y le inen paskasuus , m ikä 
a l u k s e s s a  v a l l i t s i , e s t i 
näkemästä yksityiskohtia. 
Enpäs osaa sanoa. 
Mutta se tuli selväksi, että nyt 
oli työnjohto vaihtunut, ja 
samoin vaihtui stail i. Sen 
huomasi siitäkin, kun puoli-
spanjuuri kokki, näin hän 

itsensä aina esitteli, sammui 
tupakan kanssa sänkyyn ja, 
onneksi, heräsi parran palaessa 
ja pääsi pois hytistään ja 
onn i s tu i pa l ona l un sam-
muttamaankin. Aamulla hän 
sitten oli kohtalaisen kurja näky, 
kun ol i palovammoissaan, 
pa l anu t pa r t a j a t -pa i t a 
päällään, tekemässä aamiaista. 
Emäntä ilmestyi byssaan ja 
alkoi, tietenkin, taivastelemaan 
että  mitä  herran jee ja niin päin 
pois. Kokki murahti, ottamatta 
C a m e l i a s u u s t a a n e t t ä 
”sähkövittu meni oikariin”, tämä 
vastaus sa i Emon ra ivon 
partaalle, hänelle ei rivouksia 
ladel la. Mahtoiko kukaan, 
sananvaihdon kuulleista, edes 
tajuta, että siinä olisi jotain 
rivouksia ladeltu. Joka  tapauk-
sessa staili oli vaihtunut, ainakin 
byssassa. Eikä  välttämättä 
l a i n k a a n h u o n o m p a a n 
suuntaan.

Olimme taas Koverharissa kun 
Hangossa oli regatta, silloin 
p ä ä t i m m e m e k o l m e 
messikallea lähteä, mekin, 
Hankoon rilluttelemaan, jos 

Tämä saalinki koitui Laurin 
turvapaikaksi Turussa.
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vaikka olisi keskiolutta jostain 
saatu. Mihinkään Gröna Kajeniin 
meillä tuskin olisikaan ollut 
as iaa. Jossain kuppi lassa 
törmäsimme muutamaan tyt-
töön, ja kehuimme että meillä 
on botski tässä aika lähellä, ja 
että  siellä kyllä olisi brenkkua ja 
syötävää yms. lystiä. Tytöt 
luulivat että tarkoitimme bots-
k i l la jota in isompaa pur-
jevenettä, tai muuta jahtia, ja 
olivat innokkaita lähtemään 
jatkamaan juhlimista siellä. 
Vähän nämä neitokaiset ihmet-
telivät kun hyppäsimme taksiin 
ja suuntasimme kohti Ko-
verharia, mutta  täytyy sanoa, 
että  enemmän he ihmettelivät 
kun näkivät mustan Malmin 
könöttävän laiturissa  ja hiilen 
pölyn leijuvan ikuisena hun-
tuna laivan yllä. Arvatkaapa 
jäivätkö jatkamaan regattaa? 

Joku lasti meillä oli Turkuun, 
ja siellähän sitten tulivat, 
Ruskon Annelin johdolla, Turun 
kauniit tyttäret laivalle. Näillä 
naisilla ei ollut harhaluuloja 
mistään regatoista, ynnä muista 
herrasväen jahdeista. Mä siinä 
hoitelin sapuskaa  pöytään ja 
aloin ihmettelemään, että miksi 
se paksu täti mua tiiraili. Sitten 
selvisi että Anneli (tämä paksu 
t ä t i ) o l i pää t t äny t , e t t ä 
messikalle saa  tänään kunnon 
kyydit. Ja niin, toden totta 
sainkin. Juoksin meinaan häntä 
karkuun mastoon, istuin sitten 
siellä saalingilla ja katselin 
kuinka Turku peittyi loppu kesän 
hämärään. Eihän Annelista ollut 
mastoon kiipeämään, aikansa 
huuteli mastohaussin luona ja 
sitten taisi Poosu hakea hänet 
pois. Karsi mies se  Poosu, olen 
hänelle vieläkin kiitollinen. 
Turussa oli myös sellaiset kuu-
romykät sisarukset, he olivat, 
mielestäni, oikeinkin kauniita ja 

ihmettelin kuinka niin kauniit 
naiset rypivät laivassa. Olin 
ekassa laivassani tutustunut 
Haminan seudun kaunottariin, 
Vanhaskan joukkoihin, ja se 
sakki saattoi kyllä rypeä missä 
vaan, mutta  että nuokin. Se oli 
minulle käsittämätön paikka.

Puolassa mut oli jo viety 
opiskelemaan elämää, sekä 
Stettinissä että Gdanskissa 
löytyi paikat jossa ei kyselty 
muuta paperia kuin sete-
lipaperia. Ja näissä paikoissa oli 
sitten tyttäriä jotka olivat, 
mielestäni (taas), suorastaan 
maailmanluokan kaunottaria. Ja 
m a k s u k s i k e l p a s i r i p -
pilahjakseni saama Tissot, 
muun muassa. Tavallaan kyllä 
kammotti, kun yötä myöten 
ajeltiin taksilla jonnekin puo-
leen väliin Sopotia, ja perillä 
potkittiin vanhat isä ja  äiti 
sängystä ylös ja  ulos, että tytär 
pääsi tekemään bisnestä. Mutta 
eipä tuollaiset asiat kovasti 17v 
poi tsua kauaa vaivannut. 
Elämää ja silleen. Enemmän 
vaivasi se, että sinne  meni 
rippilahja. Kuinka  sitä  hirviää 
mennä kotiin, faija huomaa 
puuttuvan kellon heti ja sitten 
pitäisi selitellä. Silläpä, sitten 
kun tuli ulosmaksun aika, 
otinkin taksin Stadiin, ajoin 
kellokauppaan ja ostin saman-
laisen Tissotin, sitten vasta 
kotiin. Eikä kukaan huomannut 
mitään, näin luulin, en vaan 
ottanut huomioon yhtä pikku 
seikkaa. Kellokauppias oli faijan 
rindiskaveri ja tunnisti mut. Eli 
selittelemään jouduin. Faijaa 
lähinnä nauratti koko juttu, ja 
sovimme, ettei äidille  kerrota 
mitään. Eikä kerrottu.

Malmihan oli entinen engels-
mannin sokerilaiva, ajanut 
sokeria bulkkina Karibialta Isoon 
B r i t a n n i a a n , o l i s i k o h a n 

alkuperäinen nimi ollyt Sugat 
Carrier, ja saman yhtiön Ar-
k ad i a o l i e n t i n en Suga r 
Transporter, tai sitten päin-
vastoin, Arkadia oli kuitenkin 
aavistuksen isompi.

Kuitenkin Malmin uffarimes-
sissä ja -päivähuoneessa näki 
jälkiä  entisestä ”loistosta”, 
päivähuoneen mööpelit olivat 
isoja, raskaita, nahalla ver-
hoiltuja nojatuoleja ja  yhdellä 
seinällä oli nähtävissä säh-
kötakan raamit. Se takka onkin 
ollut tuiki tarpeellinen, var-
sinkin Karibialla. Lisäksi siellä oli 
ruokahissi keittiön ja pentterin 
välillä, eli uffarit olivat eläneet 
aivan erillään miehistöstä. 
Vaikka, niinhän he elivät nytkin.

Silloin, kesällä 1970, ei laivan 
kunto ollut aivan ykkösluokkaa. 
Täkkärit puhuivat joskus, 
kovaankin ääneen, kuinka 
ilmanvaihtoröörit olivat puhki 
ruostuneet, ja että täkillä olisi 
lumikengät oiva apu, ei olisi niin 
suurta  pelkoa pudota  täkin läpi 
ruumaan. Nämä puheet tulivat 
m i e l e e n k u n 1 9 7 9 , 
Itsenäisyyspäivänä kuul in 
Malmin menneen pohjaan, ja 
vieneen 14 henkeä upotessaan. 
Tuttu Kipinä siinä meni mukana.

Merimiehenä ajattelin, että ei 
se laiva yhdeksässä vuodessa 
ainakaan parempaan kuntoon 
ole tullut. 

Ainoa  positiivinen asia  oli, että 
Eikka selvisi tästäkin haak-
sirikosta, lehtijutun mukaan hän 
oli mietiskellyt kuinka pukeutua 
kylmään mereen, ja olikin sitten 
pukeutunut oikein. Kävi mie-
lessäni, josko hän olisi ottanut 
jo snadin paukun, ihan vaan 
selviämisen kunniaksi. 

Minä otin, tyttäreni kastettiin 
seuraavana päivänä.
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”Riemujen Ragunda ja Surujen Zorro”

Tuo sanonta lienee alkujaan lentoemojen eli laivahuorien keksimä. Ragundassa oli hauskaa ja 
Zorrossa ei. Näin tämä fraasi on ymmärrettävä. Se on ilmeisesti johdettu Tatu Pekkarisen 

laulusta Pieni sydän: ”riemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin 
tumma...jne”

Toinen sankaripari oli        
”Molanderin Motto ja Hacklinin Otto”

Kuka tietää jatkoa sanonnalle tai mitään sen alkuperästä. Missä yhteydessä sanontaa on 
käytetty?

Laittakaa tietoa Tipelle tai keskustelupalstalle.

Totta ja tarua?
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Jokainen merimies ja jopa 
maamieskin on kuullut kerto-
muksia purjelaivoista. Tarun-
hohtoisia tarinoita laivoista, jotka 
olivat puuta ja miehistä, jotka 
olivat rautaa. Mihinkä on unoh-
tuneet höyrylaivat, sillä kyllä sitä 
tarunhohteisuutta löytyy noista 
mustakylkisistä merten vintti-
koiristakin. Meitä, jotka aloitim-
me merimiesuramme stimmi-
paateissa, on vielä jäljellä. Ja 
kertomuksia noista ajoista pitäisi 
tallentaa, siis höyrylaivaroman-
tiikkaa. Ei voida kieltää tosiasiaa, 
että höyrylaivoilla tehtiin monta 
vuosikymmentä merenkulun 
historiaa niin Suomessa kuin 
koko maailmassa

***
 
Pääsin armeijasta vuoden -58 

joulukuussa ja matkustin kotiini 
Ouluun. Jobitilanne oli huono, 

mutta jäätilanne hyvä ja se 
merkitsi, että laivoja ei tuohon 
aikaan vuodesta käynyt niin 
hirveästi pohjoisen satamissa. 

Eräänä päivänä kuitenkin 
myllyssä huudettiin Karl-Erikiin 
trimmaria lista läpi ja koska 
kukaan ei jobia huolinut, päätin 
lähteä kokei lemaan vaikka 
olinkin puolikkaan listalla. Otin 
kortin ja menin laivalle näyt-
tämään itseäni. Sain jobin. Laiva 
oli vanha silitysrauta, mutta hätä 
ei lue lakia. Oulusta oli tullut 
muitakin mm. Pellikan Ykä, joka 
tuli myös trimmariksi ja hytti-
kaverikseni. Meitä asui samassa 
läävässä kolme lempparia, 
meidän kahden lisäksi yksi 
Humalaisen Onni. Olipahan mie-
hellä nimi.

Jobinottoni tapahtui joulun 
aluspäivinä ja lopullinen ulos-
lähtö jouluaattona. Jäänmurtaja 
Sisu avusti meitä ulos. Joulu-

i l lal l inen ol i ihan normaali 
kinkkuineen ja muine herk-
kuineen. Kipparikin heltyi ja 
antoi viinaa aika reilusti, eikä me 
osattu muuta kuin juoda se pois 
kuleksimasta. Illalla kahdeksan 
aikaan meillä kahdella trim-
marilla ja yhdellä eldarilla alkoi 
kova homma. Piti hiivata sata-
matuhkat ylös pataruumasta ja 
lempata mereen. Laiva ol i 
maannut pitkän aikaa Toppi-
lassa, joten tuhkaa ja slagia oli 
valtavat määrät. Tuo tuhkan 
hiivaus kesti ainakin neljä tuntia 
johtuen siitä, että meikäläiset 
olivat umpitunnelissa, eikä töistä 
meinannut tulla mitään. Kyllähän 
tuo valtava kasa saatiin lopuksi 
yli laidan. Kippari, joka oli 
innokas valokuvaaja, kävi otta-
massa meistä kuvia. Nuo kuvat 
hän kehitti itse ja toi myö-
hemmin messiin kaiken kansan 
ihailtaviksi.

Karl-Erik oli aikakutensa tyypillinen edustaja

TRIMMARINA KARL-ERIKISSÄ

Timppa
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Me i l l ä o l i massa las t i j a 
määräsatama Rouen Ranskassa. 
Jäistä selvittyämme matka jatkui 
tasaisen tappavaan tahtiin, siis 
kahdeksan solmua. Toinen 
hyttikavereistani, Humalaisen 
Onni oli tosi persoona. Hän oli 
tuolloin varmaan semmoiset 
30-35 vuotta vanha, pieni-
kokoinen ja jäntevä mies. Silloin 
kun älyä oli jaettu, Onni oli ollut 
siellä jonon hännillä ja saanut 
vaan klimppejä. Luonteeltaan 
hän oli kiltti, mutta puheessa ei 
ollut kerta kaikkiaan mitään 
järkeä. Kun hän lähti vahtiin, 
hän otti stimmivehkeitten lisäksi 
aina lompakon mukaan, joka 
sisälsi useita satoja Ruotsin 
kruunuja. Lopuksi hän veti 
hikiliinan kaulaansa ja päähänsä 
lentäjänlakin, joka oli taatusti 
kuuma muutenkin kuumassa 
pataruumassa. Hän oli aina 
totinen. Ainoastaan humalassa 
hän nauroi ja puhui lähes 
lakkaamatta, mutta puheessa ei 
ollut senkään vertaa järkeä kuin 
selvin päin. Nuo kruunut olivat 
tulleet hänelle joskus svenskistä 
ulosmaksaessaan ja niitä hän 
kantoi mukanaan lähes joka 
paikkaan.

Pataruumassa töissään hän oli 
ahkera, mutta taitamaton, eikä 
saanut stimmejä pysymään 
topilla. Kerran kun mestari tuli 
huomauttamaan Onnille, että 
stimmi ei oikein pysy. Tämä 
tuumasi että: ”Hyvin fyyrää.” 
Trimmarin työhän oli äärettömän 
likaista ja itsensä peseminen 
tärkeä toimenpide. Onnilta se ei 

vaan onnistunut. Pesun jälkeen 
hän oli osittain puhdas, mutta 
silmät, korvat ja selkä olivat 
vielä noessa ja hiilenpölyssä. 
Meillä trimmareilla oli keskenään 
hyvä henki, sillä Ykä osasi 
vedota oikeisiin asioihin Onnille 
ja sai hänet kerran jopa luopu-
maan sadasta ruotsin kruunusta, 
jonka tuhosimme yhdessä trim-
mariporukassa.

Tällä reissulla meillä oli huonot 
säät ja matka eteni hitaasti, 
joten viikon matkan jälkeen 
emme olleet vielä edes Kielin 
kanavassa. Uudenvuoden vaih-
tuessa näimme maista ilo-
tulitusta, johon Onni totesi, että: 
”Pleeriat paistaa.” Saimme illalla 
konepuolen messi in pul lon 
brandyä. Tuolla määrällä ei olisi 
ollut mitään tehoa koko poruk-
kaan, mutta kun juotimme sen 
Onnille, koko porukalla oli haus-
kaa kuunnellessamme hänen 
höpötyksiään. Koskaan ei hänen 
huuliltaan kuulunut valituksen 
sanaa. Kerran kun hän oli kän-
nissä ja laivan kulussa ollessa 
meni konehuoneen puolelle,  hän 
horjahti pääkonetta päin, mutta 
veivi heitti hänet turkille ja paita 
repesi selästä. Lähellä oli Lin-
denin Valtsun kohtalo, mutta 
hänellä oli humalaisen onni mu-
kanaan.

Minulle konehommat olivat 
kaikki uusia. Työ olivat joko 
likaisia tai paskasia. Kun tulimme 
Roueniin tehtiin kattilajobi. 
Toinen kattila laskettiin kyl-
milleen, mutta siellä sisällä ei 
todella ollut kylmä. Lämpötila oli 

taatusti 50-60 asteen luokkaa ja 
ahtaissa paikoissa piti hakata 
kattilakiveä irti. Koska meillä oli 
tulituubikattilat, suoritettiin 
höyrypillin avulla pistoolinokitus. 
Sen jä lkeen f lammuunista 
vedettiin ulos tuhka, slagi ja 
lopuksi kaikki rostit. Vanha brygä 
hakattiin irti ja muurattiin uusi. 
Lopuksi rikottiin brygän päälle 
lasipulloja, jotka myöhemmin 
sulivat ja vahvistivat uutta 
rakennelmaa. Seuraavaksi pan-
tiin rostit paikalleen, suljettiin 
kattilan manusluukut ja otettiin 
vettä kattilaan. Sen jälkeen 
sytytettiin fyyrit ja alettiin stim-
mata höyryt ylös eli jussittaa. 

Luulin silloin, että tämän likai-
sempaa ja veemäisempää 
hommaa ei ole, mutta kone-
huoneen ja pataruuman pilssien 
putsaus oli samassa luokassa. 
Matkan aikana suoritetut vah-
tirutiinit turkilla ja boksissa sekä 
torppaushommat ja muut pitivät 
kyllä mielenkiinnon vireänä. Olen 
kuvannut tuota merellä tapah-
tuvaa toimintaa aikaisemmin 
”Hikil i ina”- jutussani. Kolin 
sisään lemppaamisessakin oli 
omat niksinsä. Oli nimittäin 
eduksi jos osasi heittää molem-
milta puolilta. Jos et osaa 
heittää kuin toiselta puolelta, 
joudut pakittelemaan pitkiä 
matkoja lapion kanssa. Tuo 
molemmilta puolin lemppaa-
minen ei nimittäin suju heti, 
mutta siihen kyllä oppii. Sitä voi 
itse kukin koettaa vaikka lumen 
kanssa.
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Karl-Erikin kanssa ajoimme sitä 
tyypil l istä sen ajan rahtia. 
Suomesta ulos puutavaraa tai 
massaa. Paluulastina kolia tai 
koksia. Pari kertaa toimme 
kolilastin Tanskaan. Eräänä yönä 
ollessamme matkalla Koldingiin, 
olin alhaalla vahdissa, kun tun-
simme lievän töytäisyn ja hetken 
kuluttua telegrammi kilahti 
ilmoittaen, että koneet seis. 
Olimme ajaneet karille. Aamulla 
päivän valon tultua, minäkin 
kävin ylhäällä katselemassa 
ympärille. Sanonta, että lehmät 

nuoli ulkosivuja, piti melkein 
paikkansa. Maita ja kalan-
pyydyksiä näkyi joka puolella. 
Me olimme ajaneet yhdelle 
noista matalikoista. Miten siitä 
päästiin irti, en muista, eikä se 
niin hirveästi kiinnostanutkaan. 
Olinhan koneessa. Joka ta-
pauksessa irti päästiin ja matka 
Koldingiin jatkui.

Se oli hyvä paikka. Menimme 
illalla yhteen ravintolaan, jossa 
oli naisten tanssit. Mulla kävi 
pirun hyvä tuuri,  olin melkein 
koko ajan menossa.  Tämä ei 

kyllä johtanut mihinkään pitem-
mälle, sillä paikassa oli vain 
perhetyttöjä. Joka tapauksessa 
oli mukava nähdä, että kelpasi 
vielä kilteillekin tytöille.

Karl-Erikissä alkoi ja loppui 
minun koneurani. Sain Helsing 
Loydilta kutsun uuteen laivaan ja 
niinpä eräänä päivänä nosti 
Helsingissä tavarani kaijalle ja 
matkustin kotiini Ouluun.

Timppa

Kanadassa haettiin tukkityömaalle uutta metsuria. Saadakseen tuo homman, piti selvittää kolme tehtävää. 
Juoda pullo viinaa, antaa kättä karhulle ja vietellä kämppäemäntä.

Suomalainen metsuri tuli hakemaan tuota jobia (no kuinkas muuten). Saatuaan kuulla nuo testitehtävät, 
hän tempaisi pullon vodkaa päähänsä. Sen jälkeen hän lähti hiukan horjuen metsään karhua hakemaan. 
Hetken perästä alkoi metsästä kuulua kovaa murinaa. Tätä kesti jonkin aikaa, kunnes suomalainen 
saapasteli ulos metsästä vaatteet riekaleina ja totesi: ”Missäs se kämppäemäntä on, jolle kättä piti antaa?”

***

Olipa kerran myyntimies, joka teki paljon kauppoja. Ongelmaksi muodostui eräs hänen asiakkaistaan, 
joka ei suorittanut maksujaan. Eräänä päivänä pomo kutsui myyntiehen luokseen ja totesi, että nyt sinun 
täytyy laatia karhuamakirje, jotta saadaan perittyä meille kuuluvat rahat pois.

Myyntimies teki työtä käskettyä ja saatuaan kirjeen valmiiksi, meni hyväksyttämään sen pomolle.
Tämä luki kirjeen läpi ja totesi, että ei me voida näin rajua juttua lähettää ja koetahan laatia hiukan 

lievempi, kyllä sinä osaat.
No mies meni laatimaan uutta versiota ja vei sen taas pomon nähtäväksi. Pomo luki jälleen paperin ja 

totesi, että nyt on jo parempi, mutta vieläkin on liian jyrkkä. Se on sentään vanha asiakas ja saattaa lopettaa 
kokonaan meiltä ostamisen jos me tuo lähetetään. Jotenka yritä vielä vähän lievempi.

Myyntiestä alkoi jo hiukan kiukuttaa, kun ei mikään kelpaa, mutta alkoi laatia kolmatta versiota ja 
saatuaan sen valmiiksi, vei pomon nähtäväksi. Pomo luki kirjeen läpi ja totesi: ”Tämä on hyvä mutta sinulla 
on täällä muutamia kirjoitusvirheitä, perkele kirjoitetaan pienellä kirjaimella ja kusipää ja kuritushuone ovat 
yhdyssanoja.”
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Vuoden 1988 paikkeilla WW eli kovia aikoja tankki-, bulkki- ja 
porausrigibisneksessä. Mukaan tuli suomalaista pääomaa. 
Suomalaiset piirit itse asiassa ostivat BARBER NARA:n ja 
BOOGABILLA:n jotka olivat toimineet Baber Linesissä- tai 
BBS:ssä- Scan-carriersissä. Tämän seurauksena ja sen 
tosiasian edessä että suomalaisista rahoituspiireistä tuli 45 %:n 
omistajia Wilhelmsen linesistä, ostetut laivat nimettiin 
suomalaisilla nimillä. Nimien piti alkaa tradition mukaan T-
kirjaimilla joten niistä tuli TAMPERE ja TAPIOLA. Helppoja ja 
hyvin sointuvia nimiä, jotka toimivat hyvin.
Suomalaisten mukanaolo loppui aikanaan kun WW osti heidät 
ulos ja siitä tuli taas Wilhelmsen Linesin 100 % omistaja. Sen 
hetkiset laivanvarustamoyhtiöt nimettiin Tampere Shipping Inc. 
ja Tapiola Shipping Inc.

Mistä juontaa WW:n tapa nimetä laivansa T-alkukirjaimella? 
Se alkoi silloin kun ensimmäinen höyrylaiva TALABOT ostettiin 
vuonna 1887. Se ostettiin vanhana ranskalaisilta ja sillä oli jo 
tuolloin nimi TALABOT. Nimi tuli ranskalaisesta rautatien- ja 
sillanrakentajasta. Nimi  oli annettu nimi herra Talabotin 
suostumuksella. Kaupalla oli hyvin myönteiset seuraukset WW:lle joten tämä yksinkertaisesti johti siihen, että 
varustamo alkoi vastedes nimetä laivansa T-kirjaimella alkavilla nimillä.
Poikkeuksiakin oli, kun ensimmäinen linja aloitettiin vuonna 1911, samalla syntyi traditio linjalaivojen nimeämisessä 
norjalaisten jokien mukaan kuten: ATNA, SJOA, VINSTRA, BESSA, RINDA jne
Kun tankkereita rakennettiin vuodesta 1913 eteenpäin, niiden nimet  pääasiallisesti alkoivat M:llä, kuten MIRLO, 
MANTILLA, MADRONO, MARICOPA jne. Päästandardiksi tuli kuitenkin T-kirjaimella alkavat nimet.
T-kirjain perinne ei kuitenkaan ole muottiin valettu. WW:llä on ollut mm. tilanne, jossa viisi NAL:ltä ostettua laivaa 
säilyttivät vanhat nimensä KASSEL,   BRAUNSCHWEIG,   SEA PRIDE,   SEA PREMIER and ARMACUP PATRICIA. 
Uusia nimiä on putkahtanut esiin jatkuvasti vaikkakaan ei viime aikoina, koska olemme pitäneet parempana käyttää 
aiemmin käytettyjä nimiä. On ollut myös tilanteita, jolloin nimeä on käytetty vain kerran, esim: TACHIBANA, 
TAGAYTAY, TAI PING YANG,  TAI YANG,   TAI YIN,   TAIF,  TAIMYR  jne. jne.

Alkuperäinen Willhelmesiltä saatu teksti on Timpan suomentama ja Tipen lyhentämä.
Suurkiitokset Anita Åkerlundille ja Bjoern Pedersenille tietojen toimittamisesta! 

Tampereen ja Tapiolan nimet 
selvinneet

Bongarisivuilla oli Wilhelmsenin Tampereen ja 
Tapiolan kuvat ja kysymys mistä kyseiset nimet on 
peräisin. Olin yhteydessä Wilhelmsen Ship Service 
Finland osastoon jossa tiedusteluuni suhtauduttiin 
ystävällisesti ja luvattiin selvittää taustoja pää-
konttorilta. Vastaus tulikin josta lyhennelmä alla.  

Kuvissa Tapiola ja Tampere Wilhelmsenin nettisivuilta

Talabot aloitti perinteen, Wilhelmsenin nettisivuilta
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Simrishamn sijaitsee Effoan bis-
kajaksi kutsutun Hönön lahden 
rannalla Ruotsin itärannikolla, vas-
tapäätä Tanskan Bornholmin saarta. 
Se on pikku kaupunki jolla on vahva 
merihistoriallinen ilmeensä ja ilma-
piirinsä, se  on myöskin  kappale 
kadonnutta  aikaa, ja toisaalta tätä 
päivää.

 Kaupungin kapeat, mukulakivin 
päällystetyt historialliset  kujat ja 
kadut ovat säilyneet sellaisenaan 
vuosisadan. Näillä kujilla ja kaduilla 
humisee   merituuli,  ja   syvän-
vireissä korkeissa tammissa puiston 
laidalla, huhuilevat aamuin huuh-
kajat.

 Meri ja kalastus ovat  läsnä 
kaikkialla. Heti jyhkeän betonista ja 
kivestä rakennetun salomurtajan, 
joka muistuttaa paljon muinaisien 
kaupunkien linnoitusmuuria - takaa   

levittäytyy  meri avarana ja sini-
harmaana silmin kantamattomiin. 

Satama mistä kalastusalukset 
lähtevä ulos merelle ja jonne ne 
sitten palaavat saaliineen, on 
kaupunkia suojaavan jykevän salon-
murtajan katveessa ja samalla 
kaupungin keskus. 

Rakennukset mereen viettävällä 
rinteellä ovat perinteisiä meri-
miesten ja kalastajien asumuksia, 
ne ovat kaikki entisöityjä  asuin-
kortteleita ja koko alueelta on 
vaikea löytää yhtään modernin 
arkkitehtuurin tuotetta.

Kaikki tämä, ja kaupungin keski-
aikainen ilmapiiri ja sen lähes 
kilometrin pituinen hiekkaranta on 
omiaan vetämään kesäaikana 
suuria määriä turisteja Saksasta, 
Tanskasta ja Ruotsin muista osista 
kaupunkiin.

Meri tulee aivan kaupungin ku-
peeseen. Kaupungissa on puolen 
tusinaa kapakkaa ja pitseriaa ja 
tusinan verran katuja, jotka lähes 
kaikki viettävät alas kalasatamaan, 
missä laiturit ovat täynnä sillin ja 
turskan kalastukseen varustettuja 
troolareita, sekä pitkän matkan 
purjeveneitä. 
Ihmiset tulevat alas satamaan, 
kerääntyvät lörpöttelemään kivisille 
laitureille ja urheilukalastajia iltaisin 
nykimään turskaa sataman syvän-
mustista vesistä.
 Kalajalostuslaitos ja liike Bengt-
sonin kala ab, sijaitsee heti sataman 
alueella ja sen tiskit ovat täynnä 
erimuotoisia ja kokoisia merestä 
k iskottuja otuks ia ostere is ta 
turskaan. Kaikkia näitä myydään 
tuon yhtiön kaupassa joka sijaitsee 
yhdessä sataman rakennuksista ja 

KALASTAJIEN KAUPUNKI

Harry Tobin

Kalastaja mereltä palanut,  
metsästäjä vuorilta kotiutunut.

Rantakadun julkisivua ja kalasatamaa
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joka on alituiseen tupaten täynnä 
meriherkkujen ostajia. 
Kesäisin jolloin kalastuskielto kos-
kee eteläistä Itämerta ja jolloin 
alukset seisovat odottamassa 
pyyntikauden alkua, kalastajat sata-
massa suorittavat erilaisia pyy-
dyksien ja aluksien huoltotöitä. 
Mies joka punoi troolin vetovaijeria 
satamalaiturilla vastasi kysymyk-
seeni avo imista työpa iko is ta 
troolareissa. 
”Noissa on kolme miestä kerralla 
työssä,” hän viitasi kädellään kohti 
isoja uudentyyppisiä kalastusaluksia 
laiturin toisella puolella. ” Kovaa se 

on, mutta niillä ei ole rahaa palkata 
enempää väkeä.” 
Sain kuulla lisäksi, että kalastajilla ei 
mene niin hyvin, kuin mitä uuden-
aikaisista hyvin hoidetun näköisistä 
kalastusaluksista saattaisi päätellä. 
” Itämeren turskan hinta on 
alhaalla. Kalastaja saa viistoista 
kruunua kilolta. Merilohi, jota on 
opittu pitämään arvokalana, on 
kalastajalle jopa arvottomampi kun 
turska. Samasta kalasta, josta 
kalastaja saa nuo 15 kruunua kilolta 
saa kalaliikkeen kaupassa file-
roituna pulittaa sata kruunua kilolta. 
Viikottainen kalastuskiintiö turskaa  

on rajoitettu kuuteentuhanteen 
kiloon alusta kohden. Hollannin ja 
Italian markkinoilla saisi turskasta 
paremman hinnan.  Puolalaiset ovat 
kuitenkin vallanneet nuo markkinat 
ja pitävät hinnat alhaalla dump-
paamalla valtavia määriä fileroitua 
turskaa noille markkinoille. Puola-
laisien kalastuskiintiöiden valvonta 
on lähes olematon, niin että puola-
laiset kalastajat kykenevät tuotta-
maan halvalla monin verroin enem-
män kalaa Euroopan markkinoille. 
Vielä en ole tavannut sitä  kalas-
tajaa jolla menisi hyvin.

Taempana uuden tyypisiä, eteläisen Itämeren sillin 
troolaukseen suunniteltuja aluksia jotka kykenevät 
troolaaman 300 tonnia silliä yhdellä vedolla. 
Pikkukuvassa perinnealus.
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Kysymykset 4.
Vastaukset:
 
1. laivatyttö
2. ankkurointi
3. farkut, puuvillahousut
4. laivan keula
5. puomi erittäin raskaita 

nostoja varten
6. rannikko
7. kokki
8. laivan keittiö
9. puomin tukivaijeri
10. ilmanvaihtotorvi

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 

täältä löydät oikeat vastaukset.

Kysymykset 5.
Vastaukset:
 
1. (keula)koroke
2. sänky
3. keittiön hellan puhdistus
4. yksinkertainen
5. varrellinen pesuharja
6. kansirakennelma jonka 

päällä on mastot tai 
samsonpostit

7. tarjoilija AL:llä
8. laivan kattilahuone
9. varalla olo
10. vaijerilukko

Kysymykset 6.
Vastaukset:
 
1. komentosilta
2. valuma-aukko
3. köysi
4. työlautta
5. kerätä rullalle, kerätä pois
6. laskusilta
7. hytti
8. laiva
9. satamavahdissa oleva 

lämmittäjä tai moottorimies
10. hiilenluoja, lämmittäjän 

apuri, trimmari

Onko tietoa vai pystytkö arvaamaan? 
Oikea vastaus on puukko, vanha, kolistimmien pataruumasta tuttu eldarin ja lempparinkin työkalu.

Riston lähettämän vanhan piirroksensa myötä toivotamme kaikille Iloista Vappua! 
(Sitten kun se on)
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NAVIGATOR-LEHDEN POSITIOLISTA 
MAALISKUU 1974
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POSITIOLISTA JATKUU...
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MasaERIKOISTAVARAA
MÄNTYLUODOSTA

Kuvissa ovat Black Marlin ja Mighty Servant I jotka 
kuljettivat Mäntyluodosta Meksikonlahdelle öljyn-
porauslauttojen osia. Matka kesti kolmisen viikkoa. 

Alakuvassa Black Marlin ottaa lastin poikittain täkille, sen takaosan tötsät estivät pitkittäis-
kiinnityksen. Myöhemmissä lastauksissa tötsät oli jätetty pois ja lasti oli paremmassaa 
asennossa.

Mitenkähän olis Kielissä käynyt poikittaisen lastin kanssa?
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Sir Willie

MUKAVUUSLIPPULAIVAT HERÄTTÄVÄT EDELLEEN KESKUSTELUA..

Risto on aina ajanhermoilla...
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Sir Willie

KESÄ TULEE, VENEILY JA KALASTUS ON HYVÄ HARRASTUS.. .
johon liittyy myös vaaratekijöitä

Risto on aina ajanhermoilla... Piirrokset ovat olleet Merimiehessä ja Vapaavahdissa.
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Liput ja viirit
edullisesti!

Myrskyläntie 6, 90460 OULUNSALO
Puh. 08 332 4100

www.painomiehet.fi

Teetä kuvastasi juliste 
tai taulu!

Kuvan voi tulostaa esim. paperille tai maalauskankaalle. Tulosteen voit kehystyttää tai 
pingotuttaa kiilapuille kuten maalauksen. 
Kuvan maksimi koko yhtenä kappaleena on 2,5 x 2,5 metriä. Huomioi, että iso kuva 
vaatii hyvän originaalin tai tiedoston.

Lisätietoja voit kysellä Tipeltä joka hoitaa projektia, puh. 0400 665 941 tai sähköpostilla 
tipe@merimieskuvia.net
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Suuri osa valokuvista on peräisin merimiesten omista albumeista ja 
toimimme seuraavasti:

1. materiaalin omistaja ilmoittaa museolle mitä hänellä on

2. museo ottaa yhteyttä
- menettelytavoista sovitaan yhdessä
- noudetaanko valokuvat ja asiakirjat vai lähetetäänkö postissa
- milloin mahdollinen haastattelu tai esinekuvaus tehdään

3. aineiston lainaus ja palautus
- lainoista ja palautuksista tehdään kirjallinen sopimus
- museo maksaa postituskustannukset
- halutessaan lainaaja saa kopioidusta materiaalista ns.
   sähköisen kopion

Nyt on tärkeää tallentaa merimiesten elämää, jotta tulevat sukupolvet 
saavat tietää ajasta, jota ei enää ole.

Yhteydenotot: Hannu Vartiainen 050 – 358 8611 (vartiainen@rmm.fi)

Rauman merimuseo on erikoistunut merimiehen 
elämän tallentamiseen. Kokoelmissa on yli 20.000 
valokuvaa ja tuhansia merimiesten kirjeitä. 


