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KUVIA VUOSIEN TAKAA

”Kuvat on Kölnistä vuonna 1983 ollessamme siellä ms 
Chiemsean kanssa. Pahaksi onneksi joki alkoi tulvia ja olimme 
siellä vankina 10 päivää”, kertoo Timppa.  
(Kuvat liittyvät Timpan juttuun ”Seikkailu Reinillä”)
1. Veden pinta alkoi nousta uhkaavasti
2. Kellarien ikkunat peitettiin hiekkasäkeillä, niillä estettiin 
veden pääsy kellareihin
3. Vasemmalla täkkikakkonen ja minä oik . tulvaa varten 
tuodun alumiinipaatin vieressä.
4. Vesi jatkoi nousuaan. Kuvassa meidän ahterissa ollut 
proomu. 5. Näkymä meidän keulasta
6. Laivamme koko komeudessaan. Signaalimasto ja korsteeni 
on otettu pois. Veden pinta on jo yli kaijan. 
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L A A T U A I K A A !
Kun ihminen ikääntyy  hän myös 

rauhoittuu. Rauhoittuminen näkyy  siinä, 
ettei juosta ja touhoteta kaikkien asioi-
den perässä. On hankittuna se mitä on 
tarpeelliseksi nähty  ja koettu se mitä on 
haluttu. Tavoitteet on saavutettu, kiire ei 
enää hallitse elämää. On tullut aika 
itselle ja elää laatuelämää. 

Laatuelämään kuuluu, että on aikaa 
harrastuksille ja kaikille muillekin kiin-
nostaville asioille. Näitä on moneksi, 
kuka keräilee, kuka matkailee, kuka 
kuntoilee. Joillekin harrastus voi olla 
vanhojen elämänvaiheiden tai työelä-
män muistelua. Siihen voi liittyä valo-
kuvien keräilyä ja katselua, muistelmien 
kirjoittelua ja niiden lukemista. Samalla 
se voi olla myös vanhojen kavereiden 
etsimistä ja tapailua. Tätä se on meri-
mieskuvia-sivuston hommakin. 

Itse olen edelleen innostunut asiaan ja 
olen kiitollisena pannut merkille, että 
mukana on muitakin asiaan vihkiy-
tyneitä. Olemme muodostaneet pienen 
yhteisön. Meillä on ollut jo nuorena 
samanlaiset kiinnostuksen kohteet. 
Elämänkokemukset matkan varrella ovat 
samanlaisia ja -arvomaailmakin muok-
kautunut sen mukaan. Nämä seikat 
yhdistävät meitä. Tämmöisessä poru-
kassa on kiva touhuta ja harrastaa. 

Sivustomme on toiminut jo 2,5 vuotta. 
Tämä on Ruupparin neljäs numero, eli 
sekin täyttää vuoden lopussa 2 vuotta. 
Keskustelupalstallamme on lähes kaksi-
sataa jäsentä. Osa heistä on aktiivisia 
kirjoittajia, osa innokkaita kirjoittelun 
seuraajia. 

Varovasti arvioiden meitä on 500 - 
1000 henkilöä. Tätä arviota tukee se, 
että sivustolla käydään päivittäin yli 
viidestäsadasta ip-osoitteesta. 

 
Toinen mielenkiintoa ja laatua elämään   

tarjoava toiminta on Merieläkeläis-
yhdistysten toiminta. Yhdistyksiä toimii 
Suomessa kuudella paikkakunnalla. 

”Jos olet jäänyt  hyvin ansaitulle eläk-
keelle ja haluat pitää yhteyttä entisiin, 
eläkkeellä oleviin työtovereihisi ja tutta-
viisi mereltä? Tähän kaikkeen Sinulla on 
parhaat mahdollisuudet liittymällä johon-
kin paikalliseen merieläkeläisyhdistyk-
seen!” Roopen sanoja vapaasti lainaten. 

Omat, 2-vuotiset kokemukset merielä-
keläistoiminnasta ovat hyviä ja uskallan 
suositella mukaantuloa kaikille niille 
jotka eivät vielä ole jäseniä. Tarkempia 
tietoja löytyy sisäsivuilta.

Hyvää kesää kaikille! 
Tipe
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Lauri Vuorinen

Piirrokset Risto Honkaharju
Kansikuva, m/t Charlie -72 Eki maalaa 
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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 saa tilattua vettä täkille.
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Meidän töijäyksemme poijuihin sujui mallikkaasti, 
ja jäimme odottelemaan toista laivaa. Tiedossa oli, 

että se toinen paatti olisi  bulgaaritankki, nimeltään 
Maritza. Laiva oli nimetty jonkun Bulgarialaisen 
joen mukaan, kai. Itse paatti oli osa todella isoa, 

Leningradissa rakennettua, sarjaa.
Hollantilaiset toivat Jokohama fendarit ja slangit, 

rikasivat vermeet paikoileen ja poistuivat. Vinhaan 

tuli asumaan hollantilainen lastintarkastaja, nk. 
Sayboltin mies. Hänen tehtävänsä oli mitata 
molempien laivojen tankit ja bunkkerit, ennen ja 
jälkeen lastinsiirron. Tämä kaveri oli oikein 

miellyttäväkäytöksinen nuorimies, hän oletti, että 
jos  jotain trobelia syntyy, niin se on sitten luvassa 
sen bulgaarin taholta. Minähän, tietenkin, 

myöntelin ja olin, ehdottomasti, sitä mieltä, että 
me ei trobelia aiheuteta. 

Jouduimme odottelemaan lastia tuovaa Maritzaa 
ja oli  aikaa keskustella ja tutustua. Otimme siinä 

iltasella muutaman oluen, saunaan en häntä 
saanut. Kertoi kokeilleensa, ja ei innostuneensa 
koko saunasta. Mikäpä siinä, olen aina ollut sitä 

mieltä, että me suomalaiset teemme sauna-
aatteelle enemmän hallaa, kun ulkomaalaisia 
saunotettaessa heitämme hullunlailla löylyä, ja 

raahaamme vieraan sitten, joko avantoon tai 
muuten jäiseen mereen tai järveen. Ja onhan se 
onnekas  vaihtoehto että paiskaamme vieraamme 
lumihankeen ja sanomme että nyt vasta onkin 

mukavaa. Kuka sellaisesta voisi tykätä ja haluta 
uudelleen.

Seuraavana päivänä tuli tieto, että Maritza on 
slussissa ja muutaman tunnin kuluttua tulisi 
ulkosivulle. Jäimme odottelemaan, että millanen 

STS HOMMIA 
AMSTERDAMISSA

Saimme oorderin mennä Amsterdamiin ja töijätä siellä poijuihin Ame-
rikahavenissa. Tämä samainen Amerikahaven tuli minulle myöhemmin 
hyvinkin tutuksi. Kävinhän siellä useita kertoja Palvan ja Tervin, 
näiden Raumalla, 80-luvun puolessa välissä valmistuneiden, hienojen 
laivojen kanssa.

Lauri Vuorinen

M/t Vinha ”loistonsa” päivinä lossaamassa Luleåssa
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ihme sieltä tuleekaan. Jotain outoa, mielestämme 
asiassa oli, Maritza oli Vinhaa pienempi ja lasti oli 

tarkoitus viedä Ruotsiin, Luleån öljysatamaan. 
Miksi Maritza ei vienyt itse kuormaa sinne, mihin 
Vinhaa tässä touhussa tarvittiin. Yritin tätä kysellä, 

mutta kukaan ei osannut, tai ei halunnut, vastata 
kysymyksiini. Joten mitä sitä jankkaamaan, 
töitähän siinä meille oli.

Bulgaari kurvasi, kahden hinaajan avustamana, 
Amerika Haveniin ja lähestyi meidän styyrpuurin 
sivua. Vinhan jengi oli  standby keulassa ja 
perässä. Itse olin, Kipparimme Tepon kanssa, 

brykän siivellä ”tarkkailemassa” kyljelle tuloa ja 
kiinnittymistä. Huomiotani kiinnitti  vanhempi 
herrasmies bulgaarin brygällä. Hänellä oli 

sitruunan keltainen patrullipuvun takki, kipparin 
röhnät olkapäillä ja valkoinen villakoira sylissä. Hän 
ei osallistunut koko töijäykseen mitenkään, paijasi 

vaan, poissa olevan tuntuisena, koiraa ja hymyili 
lempeästi. 

Aluksen försti sen sijaan, hän osallistui kyllä. Se 
mies ei walkieTalkieta tarvinnut, niin kaamee 

karjunta ja möykkä sieltä siiveltä kuului. Ja näytti, 
kuin koko jengi pakalla olisi huudon voimasta 
mennyt kyyryyn. Töijäys  kesti pitkään, mutta 

tulihan se hyvin tehdyksi, kovalla metelillä ja ajan 
kanssa.

Kun töijäys  oli valmis, ja laivojen välille  oli rikattu 
jonkinlainen lankonki, tuli  Sayboltin mies 

sanomaan minulle, että naapurin försti haluaisi 
myös  minut laivaansa, heidän lastinlaskemisen 
todistajaksi. Mikäpä siinä, ainahan se oli mukavaa 

nähdä muita laivoja ja seurata heidän touhujaan.

Kapusimme Maritzaan ja meidät opastettiin 
förstin hyttiin, hänen päivähyttinsä toimi samalla 

toimistona, ei siellä kirjoituspöytää ollut, mutta 
olipa sohva pöytä jolla saattoi laatia ullage-raportin 
ja samalla nauttia juomia yms.

Försti oli iso, roteva, tummakulmainen äijän rytö, 
ei todellakaan mikään hentoinen välimerenmanne. 
Oven vieressä, kongin puolella, seisoi pieni, 

vanhempi mies, hänellä oli valkoinen takki ja 
pyyhe käsivarrellaan, ihan kuin jostain hienosta 
ravintolasta. Hänent esiteltiin Chief Stewardiksi, 
elikkä Stujuksi. Meiltä, minulta ja hollanderilta, 

kysyttiin mitä haluaisimme juoda, tarjolla oli 
vodkaa, vodkaa ja vodkaa, lisäksi olutta ja 
samppanjaa. Vaikka emme, vielä, eläneetkään 

näitä nykyisiä täysraittiuden aikoja, niin kysyin, 
että olisiko mahdollista saada kivennäisvettä, ei 
ollut viina sillai otoillaan, juuri sillä kertaa. Tämä 

aiheutti suurta hämmennystä, ja sitä lisäsi 
hollanderi, joka pyysi myös kivennäisvettä. Ilmeni, 
että koko laivasta ei löydy kivennäisvettä. 
Päädyimme suuressa yhteisymmärryksessä siihen, 

että Stuju tuo mansikka mehua, kaikille. Försti 
näytti aika pettyneeltä. Stuju oli  lähdössä 
toimittamaan tilausta, kun försti havahtui ja kysyi 

olemmeko tupakkamiehiä. Minä olin, ja försti karjui 
Stujun takaisin, ja määräsi hänet tuomaan myös 
savukkeita. Tai niin minä sen metelin itselleni 

käänsin. Sigaretsijaa siinä hoettiin.
Mitään lastitouhuja ei aloitettu, ensin odoteltiin 

että Stuju toisi meille savukkeita ja mansikka 
mehua, ja toihan hän. Harvoin olen, laivassa 

nähnyt, että Kent-aski oli hopeavadilla, osa 
savukkeista lyötynä esille askista ja vieressä aski 
tulitikkuja, samoin muutama siinä framilla. 

Komeeta meininkiä. Mansikkamehut tuotiin 
korkeissa kristallilaseissa. 

Ajattelin itsekseni, että millaisen kuperkeikan 

minä olisin joutunut tekemään saadakseni 
jääräpäisen, pohjalaisen Stujumme toimimaan 
samoin. Mutta tämä bulgaari försti vaikutti 
muutenkin mieheltä, joka ei isommin neuvotellut, 

m is tään , e i kä kenenkään kanssa . S i i nä 
odotellessamme hän kertoi olleensa valvomassa 
laivan rakentamista Leningradissa ja että hän oli 

päivämies. Ajoi Kipparin kanssa vahtia tiukimmissa 
paikoissa, kuten Gibraltar tai Dover, muuten 
touhuili kunnossapidon ja lastin kanssa. Odotteli 

ilmeisesti ylennystä lähiaikoina.

Tässä ovat bulgaarit jo neuloneet laivansa 
kyljellemme ja valmistuvat lekottamaan fööri 
bugseerin
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Lopulta tarjoilut oli tarjoiltu ja alkoi lastinmittaus, 
se olikin yhden sortin show, försti avasi yhden 

föörikantin venttiileistä ja karjui täkille jotain. 
Minun oli pakko mennä katsomaan viereisestä 
venttiilistä, mitä ihmettä alkaa tapahtumaan. Sitä 

ihmettä, että hollanderin lastitarkastaja ja lauma 
bulgaareja kulkivat täkillä Jeesus-keppien ja 
lämpömittarien kanssa ja mittasivat tankkeja. Aina 

kun tankin ullage oli selvillä, juoksi yksi täkkäri 
huutamaan tuloksen förstille, ja sitten hän kirmasi 
takaisin mittaryhmän luo. Se oli sellainen 
lastinmittaus  jota en ollut ennen nähnyt, enkä 

kuullut. Vilkaisin Vinhaan päin, siellä oli liki koko 
laivaväki nojaamassa reelinkiin ja katselemassa, 
suu auki, tätä toimitusta. Näytti siellä meidän 

täkkäreitämme naurattavan naapurin touhut.

Kaikki lastitankit tulivat mitatuiksi ja alkoi 
raportin laskeminen. Hollanderi ja bulgaari 

interpoloivat kynät sauhuten, laskukone, 
mekaaninen, ei mikään sähkökalkulaattori, ratisi ja 
raporttia syntyi. Minulla oli  loistava tilaisuus  vaan 

olla ja seurata tätä kaikkea. Meidän tankkimmehan 
o l i va t j o d i pa t tu ede l l i s enä pä i vänä j a 
hollannintarkastaja ojensi försti l le kopion 

tankkisertistä. Siinä istuskellessani tuli joku, 
selkäni takaa, hyttiin, ja kohta tunsin teräksen 
lujat näpit harteissani. Käännyin katsomaan, ja olin 
jo valmistunut käsikähmään, kun tunnistin 

rusikoijani aluksen päälliköksi, hänellä oli edelleen, 
valkoisen t-paidan päällä, se sama sitruunan 
keltainen patrullipuvun takki, hiukan ihmettelin 

formutakin hempeää väriä. Hän hymyili minulle 
lämpimästi, ja tervehti, toivotti Jumalan rauhaa ja 
kaikkea hyvää. Ihmettel in i tsekseni tätä 

tervehdystä, Bulgariahan oli kommunistinen maa, 
eikä siellä, kai, ollut kristinusko kovassa kurssissa. 

Vaan mistäs minä mitään tiesin.
Kapteeni kertoili  että he ovat huolehtineet 

kaikista turvallisuus  näkökohdista ja toivoi, että me 

olemme tehneet samoin, vakuutin hänelle, että 
kaikki mahdolliset riskin on minimoitu. Sitten hän 
kysy i , e t t ä onko me i l l ä ma ih i nku l j e tus 

järjestettynä, kerroin, että vene kuskaa porukkaa 
rantaan kolme kertaa päivässä ja saman verran 
tuo maista. 

Kysymys ol ik in si i tä, että saako hänen 

laivaväkensä käyttää samaa venettä. Lupasin 
hövelisti, olivathan sen miehen kourat hyvin lähellä 
kurkkuani. Koko sen ajan, kun hän minulle jutteli, 

hän oli jatkanut harteitteni möyhentämistä, jotain 
hierontaa se kai oli… Lopuksi Kapteeni totesi, että 
jos  Jumala suo, kaikki menee hyvin. Nyökyttelin ja 

olin samaa mieltä, sitten hän poistui ja försti 
kertoi, että kyseinen Kapteeni on Bulgarian 
parhaita ja jonkinlainen Merenkulunsankari tai 
jotain sellaista hienoa, Iskurityöläinen.

Lopulta kyllästyin olemaan tyhjänpanttina, ja kun 
ullage raporttikin alkoi olla reerassa, päätin 
painella takaisin omalle laivalle. Hollanderi jäi vielä 

mittaamaan bunkkerit. Laskettu lastimäärä 
stemmasi hyvin konossementin kanssa, eroa 
muutama tonni, se ei ole mitenkään ihme, pieni 

ero lämpötiloissa tekee jo useita tonneja eroa.
Lastinsiirto alkoi, ja koska tiesimme, että heidän 

lastinsa mahtuu kaikki, helpostikin, tankkeihimme, 
ei ollut mitään ihme temppuja odotettavissa.

Bulgaari Kippari oli kutsunut meidän Kipparimme 
heille illalliselle. Oli kuulemma ollut pöytä koreana, 

monen sortin herkkuja ja makkaroita, juustoja, 
viinejä, vallan kaikkea. Ja hyvin oli Teppo-Kipparia 
pidetty. Hän kertoi, seuraavana päivänä, 

naureskellen, että kollega oli joka sapuskan 
kohdalla sanonut sen olevan lahja Jumalalta ja 
vaativan vodka ryypyn kyyditsemään sen alas. Ja 
se vodkakin oli lahja Jumalalta. Ihan kaikki oli 

lahja Jumalalta. Kovasti oli maljoja kohoteltu, 
kaikel le sapuskalle, Suomen ja Bulgarian 
yhteiselolle, rauhalle, merimiehille, merelle, 

merimiesten vaimoille, naisille yleensäkin ja mille 
lie. Meidän kipparia nauratti kovasti koko illallinen, 
mutta hän kehui sapuskoja hyviksi.

Maritza oli kiinnitettynä M/t Vinhan styypuurin 
sivulle
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Illan suussa, taisi olla vahtini lopulla, laivaamme 
tuli iso kööri bulgaareja, kielitaitoisin kysyi, olisiko 

meillä laivalla videoita ja leffoja. Ja, että jos  on, 
saavatko he n i i tä katse l la . Päät in , et tä 
rauhanomaisen rinnakkaiselon vuoksi saavat 

bulgaarit katsella, päällystön päivähuoneessa, 
v ideo i ta koko porukka. No s innehän he 
majoittuivat ja ensin katsoivat muutaman Bondin. 

Myöhemmin oli täkki kolmonen laittanut pornoa 
pyörimään. Se oli suuri menestys. Kohta oli koko 
bulgaarijengi laivassamme. Kova mekkala ja 
kamala mahorkan katku vaan leijaili Päällystön 

messin ovesta kongille. Aamulla kun heräsin 
vahtiin, nämä karvaranteet olivat edelleen 
katsomassa pornoa. Kovasti hymyilivät ja 

nyökyttelivät. Ymmärsin että meillä oli hyvät leffat. 
Suurena ihmeenä pidin, että yhtään leffoistamme 
he eivät kääntäneet. Ainahan sellaisen VHS-kasetin 

olisi Varnan torilla kaupaksi saanut.  Se kamala 
bulgarialaisen tupakan käry oli kyllä pitkään, hyvin 
voimakkaana, päivähuoneessa.

Lopulta lasti oli siirretty, ja oli aika laskea lasti. 
Kysyin, haluaisiko bulgaari försti tulla Vinhaan 
seuraamaan lastin laskentaa, mutta, onnekseni, 

hän ei halunnut. Onnekseni siksi, että en varmasti 
olisi saanut stujua seisomaan, valkoisessa 
takissaan, kansitoimiston viereen, pyyheliina 

käsivarrella ja toimittamaan kylmiä juomia meille. 
Eli olisin joutunut noloon asemaan huonon 
komennon vuoksi.

Lasti oli nopeasti laskettu, Vinhassahan ei ollut 

kuin neljä lastitankkia. Mittaus ja laskenta ottivat 
yleensä 20 minuuttia. Lasti määrissä oli melko iso 
heitto, muistaakseni jotain 280 Mtonnin ero. 

Olimme saaneet lastia vähemmän, kuin mitä eiliset 
mittaukset Maritzassa ilmoittivat sitä olevan. 
Sayboltin mies meni mittaamaan meidän bunkkerit 

ja sen jälkeen mittaamaan bulgaarin bunkkerit.
Ja kas, sieltähän se kadonnut lastimäärä löytyi. 

Naapuri oli purkauksensa aikana samalla vetäissyt 
lastista bunkkeria. Olihan kuorma Raskasta 

Polttoöljyä ja hyvin sopivaa polttoainetta 
laivakoneille. Aika tyhmä temppu, sehän on se 
ensimmäinen kohde, jonne kaikki olettavat lastia 

kadonneen. Siis bunkkeritankki.  Ja nämä 
tarkastusfirmat olivat tulleet markkinoille 70-luvun 
öljykriisin myötä, ja olivat jo tässä vaiheessa 

oppineet, hyvinkin, merimiesten metkut.

Meidän Kipparimme kirjoitti protestin lastierosta 
ja oletimme, että asia olisi  sitten tällä selvä. Vaan 

eipä se ollut. Bulgaarikippari ei oikein osannut 
hyväksyä protestiamme, se ei sitten kai ollutkaan 
Jumalan lahja. Hän kirjoitti vastaprotestin ja 

uhkasi Teppo-kippariamme kaikella mahdollisella, 
e i ihan ydinsodal la, mutta monenla is i l la 
toimenpiteillä. Mies vaikeni, kun sai käteensä 

Sayboltin miehen protestin, jossa hänen laivaansa 
selväsanaisesti syytettiin varkaudesta. Ilmeisesti 
se oli  jo liikaa Sankari-kapteenillekin. Ainakin hän 
vaikeni. 

Olisikohan metelinpidon tarkoituksena ollut, että 
Vinhan kippari olisi perunut protestinsa ja hänen 
kilpensä olisi pysynyt tahrattomana. Kun en tiedä 

no iden kommun i s t i ma iden merenku lun 
politiikasta, voisiko se olla siten, että jos tulee 
protesteja, se on päällikön henkilökohtainen virhe. 

Ja toimenpiteet sitten sen mukaisia. Kukaties 
vaikka vankeutta. Ainakin tämän sorttinen, 
k o l l e k t i i v i n e n r a n g a i s t u s , t u l i y h d e n 
neuvostoliittolaisen tankin kipparin kohdalle, hän 

oli suositellut förstiään vikaeeraavaksi kippariksi, ja 
kun sitten laiva meni vikaeeraavan kipparin 
komennuksessa kivelle, niin myös  suosituksen 

antanut  kippari alennettiin sisarlaivaan förstiksi. 
Kommunistisessa järjestelmässä vastuu jatkuu 
melko pitkään. Ja aina löytyy syy ja syyllinen.

En tiedä kuinka tämä ”sota” päättyi. Mutta sen 
minä tiesin, minkä määrän olimme saaneet, ja 
tiesin, että se oli vähemmän kuin konosementissa 

merkittynä oli. 
Myöhemmin Luleåssa kysyin, purkauksen 

jälkeen, kuinka paljon he olivat vastaanottaneet. 

Mielihyväkseni vastaanottaja kertoi määrän olevan 
hyvin lähellä laivamme ilmoittamaa määrää.

M/t Vinha ”loistonsa” päivinä, lossaamassa Luleåssa.
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Ahterissa oli vain yksi mankka, se oli Sairasen Hannulla. 
Hannu oli moottorimiehenä.  Hannulla oli pari kelallista 

radiosta nauhoitettuja kotimaisia iskelmiä. Hannu ja 
Hannun soitin olivat suosittuja. Hänen hytissään tapasi 
istuskella iltaisin porukkaa tungokseen asti. Istuttiin kylki 

kyljessä punkan reunalla ja sohvalla, joskus kynnykselläkin 
oven ollessa auki. Yks löi jalalla tahtia, toinen sormillaan ja 
kolmas vain nyökytti päällään. Kappaleiden välissä tai 

huonompien aikana saatettiin jutellakin, hyvät kipaleet 
kuunneltiin kuitenkin hiljaa. Hannun musa oli tullut kaikille 
tutuksi, esitysjärjestyskin osattiin melkein ulkoa. 
Suosituimpia kappaleita olivat Kai Hyttisen Tuulen tie, 

Tapani Kansan Kuljen taas kotiinpäin jne. Oma suosikkini 
oli eräs diskohumppa jossa silloin minulle tuntematon 
naissolisti lauloi kaihoisasti ...”aina kaipaan luokses oma 

ystäväin”... En tiedä mikä minua laulussa viehätti, toisiin se 
ei purrut, saattoivatpa sen soidessa jutellakin kun minä 
puolestani kuuntelin sitä hartaana mieli täynnä kaipausta 

ja onnen odotusta, niinhän musaa kuunnellaan. Kappale ei 
siis ollut mikään hitti, mutta minun yksinkertaiseen 
musiikkimakuuni se iski. 

Kului pari vuotta, olin maissa ja tutustunut erääseen 
viehättävään nuoreen naiseen. Olime pitkällä viikon-
loppuretkellä eräällä kesämökillä, ensi kertaa kahdestaan. 

Olimme olleet siellä pari päivää ja eläneet kuin paratiisissa. 
Muistan vieläkin sen sunnuntaiaamun. Lämmin aamu-
aurinko paistoi puiden lomitse ikkunasta suoraan 
sänkyymme ruudun sisäpuolella olevan ikkunaverhon 

suodattaessa liian valon ja lämmön. Olin juuri herännyt, 
loikoilin raukeana sängyssä. Lämpimän peiton alla oli hyvä 
olla. Lintujen viserrys kuului yksinkertaisten ruutujen läpi 

pihan puista korostaen hetken tunnelmaa. Nautin 
kesäaamusta jokaisella solulla. Olin kuin pilvessä. Sitten 

ihana tyttöystäväni heräsi, unisena ja lämpöisenä hän 
ojenteli itseään ja painautui tiukasti kylkeäni vasten 
kietoen kätensä ympärilleni. Tunsin kiinteän, nuoren 

vartalon lämpöisenä kyljessäni. Makasin hiljaa silmät 
puoliummessa. Tovin kuluttua ihastukseni kurkottautui 
hitaasti ylitseni ojentaen kätensä sängyn vieressä olevalle 

matkaradiolle, avasi sen, sääti äänen sopivaksi ja vetäytyi 
takaisin kylkeeni. Tunsin taas kiinteiden rintojen painuvan 
kylkeeni ja hänen rauhallisen syvä hengityksensä tuntui 
lämpöisenä kaulakuopassani. Pian radiosta alkoi soida 

ensimmäisen kappaleen alkutahdit... pian sieltä kuului 
ensimmäisiä sanojakin 

...voiko ihanammin päivän enää alkaa, onko 
ihanampaa aamua kuin tää...

Radiossa lauloi Johnny  Liebkind sen kesän hittiään. 

Kuuntelimme lumoutuneina, kappaleen loputtua jatkoi 
tyttöni laulaen hiljaa korvaani kuulemaamme laulun 
kertosäettä lisäten sen loppuun:

...ei voi...

Hän oli hyvä laulamaan.

Mitä yhteyttä Dagnyllä ja tällä ihanalla aamulla oli? 

Ei varsinaisesti mitään. Tai oli jotain, sillä tämän 
Dagnyssä mieleni vallanneen laulun laulaja oli juuri tämä 
samainen kesämökillä korvaani livenä laulanut neitonen.

 
Olisko ollut joku etiäinen tai muu enne, silloin Dagnyssä? 
– En tiedä, mutta aamu oli ihana.

Kuuskymmentä- ja vielä seisemänkymmenluvulla musiikkia kunneltiin yleensä vain 
radiolähetyksistä. Joskus saatiin kotimaa kuulumaan kaukanakin. Viikonloppuisin BBC lähetti 
sunnattuja lähetyksiä mm Etelä-Atlantille. Sieltä tuli toivemusiikkiohjelmassa suomalaisia 
iskelmiä. Siinäpä ne olivat, yleisimmät kuuntelutavat. Mankat tekivät tuloaan kuuskytluvun 
lopulla. Silloin ne olivat vielä kelanauhoilla varustettuja. Yks semmoinen oli Dagnyssäkin.

Ihmeellisiä 
yhteyksiä
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Matka Helsingistä Gdyniaan sujui kommelluksitta ja 
siellä lyötiin päälle parikymmentätuhatta tonnia mustaa 

kultaa, kuten polakit kivihiiltä nimittivät. Sen jälkeen 
matka jatkui kohti etelää. Päivä päivältä ilma lämpeni ja 
repari teki pitkää päivää putkien kanssa. Minun ja kipinän 

hyttiin sekä brygällehän ei tullut höyryä ollenkaan, joten 
olimme täydellisesti sähkölämppärien varassa. Pikku 
hiljaa korjaus edistyi ahterista kirkon-kylään ja eräänä 

päivänä stimmit kiersivät meikäläisenkin pattereissa. 
Olihan se helpottava tunne.

Valenciaan saavuimme suunnitelmien mukaisesti ja 
lossaus pääsi vauhtiin. Samalla pääsi vauhtiin myös 

porukka, jolla oli ollut parin viikon paasto. Kutosen 
wingatankeissa vesi oli Raahen jäljiltä vieläkin jäässä, 
mutta oli sieltä saatu imettyä jotakin matkan aikana pois.

Eräänä päivänä tuli stujumme Jojo tuohtuneena selittäen, 
että hänen kassansa oli pöllitty  hytistä. Tuo rahan 
katoamisaika pystyttiin arvioimaan aika tarkkaan ja tuona 

aikana laivalla ei ollut muuta kuin omaa porukkaa. Meillä 
oli omat epäilymme, mutta vaikeaa on mennä ketään 
syyttämään näytön puuttuessa. Kävin agentin kanssa 
maissa poliisilaitoksella tekemässä rikosilmoituksen.  

Minusta otettiin tarkkaan kaikki tiedot. Muistan kuinka he 
kysyivät mm. isäni nimen ja syntymäajan. Sanoin heille, 
että isäni oli kuollut jo aikoja sitten. Se ei vaan riittänyt, 

vaan nuo tiedot tarvittiin. Ei ne poliisit saaneet tekijää 
kiinni ja Jojo menetti rahansa. Yritimme kyllä seurata 
jälkeenpäin, että käyttikö epäilemämme henkilö 

myöhemmin suurempia rahasummia, mutta ei. Olen 
aikaisemmin ollut samanlaisessa tapahtumassa mukana, 
mutta selvittämättä se jäi silloinkin. Liian fiksua porukkaa 

nuo konnat.
Osa lastista meni lähellä sijaitsevaan pieneen satamaan 

nimeltään Sagunto. Lossaus kävi nopeasti ja seuraava 
lastaussatamamme oli Casablanca, josta otimme 
paskalastin Gelaan Sisiliassa. Matkan aikana radioaseman 

päälähetin meni mykäksi ja yhteydet määräsatamaan piti 
hoidella ULA-puhelimella, mikäli oltiin kuuluvuusalueella. 
Kipinä oli semmoinen veltto tyyppi, joka teki juuri ja juuri 

välttämättömän, eikä yhtään enempää. Etupäässä hän 
makasi bunkassaan paljaat jalat koijan kanttiin tukien. 
Lattialla oli hänen jalkineensa vaaleanahkaiset lapikkaat, 
jotka eivät olleet oikein tarkoitettu Välimeren ilmastoon. 

Ja sukkamehun tuoksu oli kerrassaan huumaava. No 
hänestä ei ollut apua laitteiden korjaamiseen. Laivan 
sähkömies, jota kutsuttiin Lätsäksi, oli sen sijaan aika 

velho noissa sähköhommissa ja hän alkoi korjaamaan 
noita elintärkeitä laitteita. Mies ei paljon puhunut. 
Hänellä oli sätkä jatkuvasti hampaissa tai oikeammin 

sanottuna tuhkakasa, niin tarkkaan hän poltti nuo 
häkärinsä.  Eräänä päivänä laitteet kuitenkin toimivat ja 
kipinä pääsi roiskimaan sanomia eetteriin.

Casablancan redille saavuttuamme siellä oli korkea 

maininki ja laivoja oli tosi paljon. Ankkuroimaankaan ei 
pystynyt merenkäynnistä johtuen. Siellä ajeltiin muiden 
mukana ristiin rastiin ”dead slowta.” Pari päivää siinä 

risteiltyämme luotsi ilmoitti, että voitte tulla sisään, mutta 
se on vaarallista. Minä totesin, että jos se on vaarallista, 
odottelemme parempaa säätä. Vähän myöhemmin he 

ilmoittivat, että kyllä sisään pystyy  tulemaan, eikä se ole 
niin vaarallista. No me lähdettiin. Vaikka Tellholm oli 
lähes 170 metriä pitkä, se pyöri aallokossa kuin lastu. 

Vuoden 1980 tammikuussa, haettu-
amme kolilastin Helsinkiin saimme 
oorderit mennä Puolaan lastaamaan 
taas kolia, mutta määränpää oli tällä 
kertaa Valencia. Tiesihän se vähän 
lämpimämpiä ilmoja ja nehän olivat 
todella tarpeellisia Raahessa tapahtu-
neitten vahinkojen vuoksi. Laivalle 
tilattiinkin eri vahvuisia putkia, vent-
tiileitä ja hitsaustarvikkeita kunnos-
tushommia varten.

Kolia Espanjaan

Kolia 
Espanjaan

Timo Nenonen
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Konetta piti käyttää lähes täydellä teholla. Heti kun 
päästiin aallonmurtajan sisäpuolelle, tuli 90 asteen 

käännös oikealle ja kone täyttä takaisin. Kaikki meni 
hyvin ja luotsi saatiin laivaan. Tämän jälkeen vielä 
kaijaan ajo ja oltiin perillä Casablancassa.

Kaikki Casablancassa käyneet tietävät, että lastaus 
siellä on nopeaa. Niin kävi nytkin. Hyvä että kerittiin 
vetämään painolastit ulos kun lasti oli sisällä. Siellä oli 

tapana, että lastinluovuttajan edustaja ja laivan försti 
kävivät katsomassa syväykset ja laskivat lastin määrän. 
Sen jälkeen minä lähdin lastinluovuttajan kanssa 
toimistoon, jossa sitten odottelin lastipaperien 

valmistumista. Kauan kesti, mutta tulivat lopuksi. Lastin 
määrä o l i ku i tenk in kasvanut s i i t ä a iemmin 
sopimastamme määrästä. Kovien väittelyiden jälkeen 

pääsimme yksimielisyyteen. Minulle annettiin 200 
dirhamia bonusta. Koska tuolla rahalla ei ulkomaailmassa 
tehnyt mitään, kysyin että voisiko sen saada vaikka 

taaloissa. Ei voinut. Sovimme uloslähdöstä ja minä lähdin 
paperit kainalossa kohti laivaa. Sain laivalla vaihdettua 
eräältä kauppiaalta 100 dirhamia sekalaiseksi 
länsivaluutaksi.  Tehtiin laiva meriklaariksi, lähdettiin ulos 

ja suunnattiin keula kohti Välimerta. Määränpää oli Gela. 
Matka meni ilman kommelluksia ja perille saavuttiin 

laskelmien mukaan. Gela oli pieni kaupunki, jossa oli 

jonkinnäköistä teollisuutta. Agentti toi rahat ”Capt. 
Nenomentimo’lle”, jonka muodon oma nimeni oli saanut 
sisilialaisessa asussa. Tilasimme myös laivakauppiaan ja 

pyykkipojan. Joskus maissa ollessamme totesimme, että 
laivan pyykkiä oli kuivumassa naruilla ympäri kaupunkia. 
Tämä johtui ilmeisesti siitä, että kaupungissa ei ollut 
riittävän suurta pesulaa ja niinpä pyykit oli siroteltu sinne 

ja tänne.
Muutama päivä siellä Gelassa lossattiin ja maissakin 
kerittiin käymään. Menimme eräänä päivänä syömään 

spagettia pieneen ruokalaan, jonka patiolla istuimme ja 
odottelimme annoksiamme punkkua lipitellen. Yhtäkkiä 
eräästä nurkasta tuli valtava rotta, joka tassutteli salin 

poikki häviten taas johonkin koloonsa. Vähäksi aikaa 
menivät ruokahalut palatakseen kuitenkin taas 
uudestaan. 
Agentti kertoi minulle pitkiä stooreja Mafian historiasta, 

mutta totesi että tällä paikkakunnalla niitä ei ole. 
Jälkeenpäin luin yhden alaa koskevan kirjan ja siinä kyllä 
mainittiin myös Gela. Kaupunkinahan paikka oli ihan 

siisti, mutta mitään äksöniä siellä ei ollut.
Eräänä päivänä lasti oli ulkona ja matka alkoi kohti 

Annabaa, joka sijaitsee Algeriassa. Se oli yksi noista 

paikoista, joissa makaa kymmeniä laivoja ankkurissa 
odotellen kaijapaikkaa. Niinpä mekin koukutimme oman 
käysämme sinne toisten joukkoon ja ilmoitimme, että 

olemme valmiita lastaamaan malmia Gentiin , Belgiaan.
Kaikki meikäläiset tietävät kuinka pitkästyttävää on olla 

ankkurissa ja ventata sisään pääsyä. Eräänä päivänä 
minäkin tilasin rannikkoaseman kautta ulalla puhelun 
kotiin. Odottelu kesti yli kuusi tuntia ja lopuksi kun se 

yhdistettiin, se oli väärä numero. Helsingissä tosin, mutta 
jonkun muun numero. Siellä vastannut henkilö oli todella 
kiinnostunut, että mistä sinä soitat ja olisi jutellut vaikka 

kuinka paljon, mutta sen verran kallista touhua tuo on, 
että sanoin ”good bye”. 
Koitti sitten päivä, jolloin tuli meidän vuoromme päästä 
sisään. Muistaakseni siellä lastattiin elevaattoreilla, eikä 

siellä kauaa maattu. Laivan papereiden, pankkitakuiden 
ja painolastien lenssauksien kanssa oli ongelmaa. 
Kollegani Laihon Tanu oli ollut siellä aiemmin ja kertoi, 

että he joutuivat ankkuriin valmistuttuaan, koska 
pankkitakuut eivät olleet kunnossa. Tanu antoi laivan 
kansallisuuskirjan agentille kaniin ja ankkuroi redille. Yön 

pimeinä hetkinä hän hiivasi lekan ylös ja matka jatkui 
Eurooppaan. Perille päästyään hommasi uuden kirjan 
Suomen konsulaatista. Arabia ei ole helppo kusettaa, 
mutta Tanu teki sen.

Meidän rahat tulivat ajoissa ja pääsimme lähtemään 
aivan laillisesti. Paluumatkan teimme Ceutan kautta, 
jossa otimme hiukan bunkkeria ja provianttia. Sen 

jälkeen matka jatkui kohti Gentiä. Ilma jäähtyi päivä 
päivältä. Onneksi höyryputket oli saatu kuntoon ja 
tarpeen vaatiessa stimmit kiersivät taas pattereissa. 

Eräänä päivänä pääsimme sitten perille ja lossaus pääsi 
käyntiin.

Gentin jälkeen suuntasimme keulan kohti Puolaa, jossa 
meitä odotteli jälleen Helsingin kolikuormat. Itämeren 

puolella muistan kun lähestyimme Bornholmia.  
Tarkoituksenamme oli mennä Christiansjön ja Bornholmin 
välistä. Samaan aikaan lähestyi paikkaa valtavan suuri 

jääkenttä, jonka l i ikkeistä saimme varoituksen 
ruotsalaisen rannikkoaseman kautta. Tuo jääkenttä oli 
irronnut Ruotsin rannikosta ja eteni noin solmun 

nopeudella kaakkoon.  Laskin että kerkeämme tuosta 
aukosta, mutta mitään suuria vitkasteluja se ei 
kuitenkaan kestänyt. Oli päiväsaika ja näimme kun tuo 
silmäkantamattoman pitkä jääkenttä lähestyi yhtä aikaa 

meidän kanssa Hammarenin nokkaa. Me selvitimme reiän 
ennen tuota lauttaa ja matka jatkui kohti Gdyniaa.

Kolinrahtaus Puolan ja Helsingin välillä jatkui. Tuosta 

Välimeren reissusta oli se hyöty, että pääsimme 
lämpimissä olosuhteissa korjaamaan ne mittavat 
putkivauriot, jotka olivat syntyneet Raahessa jouluna 

1979.
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Brunsbüttelin sulkuun saavuttiin 4.5. klo 23.40. Otettiin 
laivaan kanavaluotsi ja kaksi saksalaista ruorijengaria. 

Lähtö sulusta tapahtui 5.5. klo 00.30 kanavaluotsin 
opastamana ja kanavaruorimiehen ollessa ruorissa. 
Konevahtivuorossa oli I-konemestari ja vahtipäällikkönä I-

perämies. Koska sääolosuhteet olivat hyvät, poistuin 
komentosillalta ilmoittaen vahtipäällikölle, että hän tarpeen 
vaatiessa kutsuisi minut ylös. Normaali käytännön mukaan 

aluksen ohjailu jäi kanavaluotsille, kanavaruorimiehelle 
sekä kanavan liikenneohjailukeskukselle.

Klo 03.40 sivuutettiin Breiholz. Muutama minuutti 
edellisen jälkeen I-perämies soitti minulle ilmoittaen 

näkyvyyden huonontuneen sumupankkien vuoksi. Ennen 
kuin sain vaatteet päälle, alkoi tapahtua. Koko aluksessa 
tuntui kova töytäisy  ja alus kallistui oikealle. Tämän 

jälkeen tuli vielä kaksi töytäisyä, hälytyssireenit alkoivat 
soimaan ja aluksen valot ja pääkone sammuivat. 

Komentosillan havainnot olivat seuraavanlaiset: Noin klo 

03.48 siltahenkilökunta havaitsi vastaantulevan aluksen 
kulkuvalot. Koska vastaantulijan valot näyttivät tämän 
tulevan kanavan väärälle puolelle, kone hiljennettiin noin 
3-4 solmuun ja kurssia muutettiin oikealle, suuntaan 053 

astetta. Ailaa ei kuitenkaan voitu ottaa enempää oikealle, 
sillä ranta oli aivan lähellä. Ohjattavuuden säilymisen takia 

konetta ei pysäytetty  ja potkurin kierteisyyden takia pakkia 
ei otettu, sillä alus olisi saanut voimakkaan jiirin 
vasemmalle ja ajautunut pois kaistaltaan. (oikeakierteinen 

p i tch-potkur i käyttäytyy  kuten k i inteä lapainen 
vasenkierteinen) Todettiin, että yhteentörmäystä ei 
yksinomaan Ailan toimenpiteillä voida välttää.

Klo 03.50 vastaantulija iskeytyi vasten Ailan keulaa BB-
puolella, jolloin Ailan keula kääntyi voimakkaasti oikealle. 
Ruori otettiin yli vasemmalle, jonka jälkeen vastaantulija 
iskeytyi keskilaivan peränpuolelle BB-sivuun. Ruori otettiin 

keskelle. Perä ajautui iskun voimasta kanavan etelärantaan 
ja ilmeisesti kosketti pohjaa. Pääkone sammui ja keula 
ajautui kanavan pohjoisrantaan. Aila jäi makaamaan 

vinottain vasten kanavan pohjoisrantaa kilometripylväs 
50:n kohdalle.

Yhteentörmäyksen toiseksi osapuoleksi osoittautui 

tanskalainen mv  Maersk Euro Primo, joka yhteen-
törmäyksen jälkeen jatkoi matkaansa kulkemaansa 
suuntaan.

Olin päällikkönä mv Ailassa vuonna 1993. Lastasimme Rotterdamissa kontteja 
Helsinkiin. Lastin tultua päälle se kiinnitettiin asianmukaisesti ja alus saatettiin 
kaikin puolin merikelpoiseen kuntoon. Kansilastina oli korkeimmillaan kolme 
kerrosta kontteja ja näkyvyys komentosillalta hyvä. Lähtö Rotterdamista tapahtui 
4.5.1993 klo 03.20 paikallista aikaa.

Timo Nenonen

YHTEENTÖRMÄYS KIELIN 
KANAVASSA
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Kummassakaan aluksessa ei ilmoitettu henkilövahinkoja. 
Klo 03.55 pääkone startattiin uudelleen. Tämän jälkeen 

yritettiin keulapotkurilla ottaa oikealle. Alus ei liikkunut. 
Pysäytetti in keulapotkuri. jonka jälkeen otetti in 
pääkoneella ”puoli taaksepäin.” Alus irtosi. Pysäytettiin 

pääkone ja käännettiin alus keulapotkurin avulla kanavan 
suuntaiseksi.

Kun todettiin kaikkien laitteiden toimivan moitteet-

tomasti, jatkettiin matkaa noin 3 solmun nopeudella. 
Tankkipeilauksissa ei havaittu vuotoja, joten päätettiin 
jatkaa Holtenauhun lisätarkastuksia varten.

Yhteentörmäyksessä todettiin Ailan saaneen mittavia 

vaurioita keulaan, keskilaivaan ja kansirakennelmaan BB-
puolella. Lastissa ei todettu vaurioita. Ilmoitin tapahtu-
neesta varustamoon, aikarahtaajalle, luokituslaitokselle, 

vakuutuslaitokselle ja kanavan agentille.
Klo 07.25 kiinnitettiin alus Holtenaussa Lagerhausin 

laituriin viranomaisten, luokituslaitoksen sekä vakuutus-

laitoksen vauriotarkastusta varten. Pienten tilapäis-
korjausten jälkeen saimme luvan jatkaa matkaamme 
Helsinkiin. 

Tapaus aiheutti paljon puhelinsoittoja, paperisotaa ja 

matkusteluja. Minulla oli saksalainen asianajaja, joka 
neuvoi kaikissa esille tulevissa asioissa. Heti aluksi hän 
totesi, että tällaisia tapauksia ei kukaan varustaja uskalla 

viedä oikeuslaitoksen päätettäväksi, sillä se on liian 
riskialtista, koska tulos voi olla mikä hyvänsä. Käytännössä 
kumpikin osapuoli valitsee asiantuntijaryhmän, joka 

neuvottelee selvitysmiehen johdolla ja määrittelee 
syyllisyyden ja korvausten määrän prosenttiluvut. 
Meriselitys tapauksesta luonnollisesti annettiin.

Vaikka mielestäni asia oli syyllisyyden osalta täysin 
selvä, ajoihan toinen osapuoli väärällä puolen kanavaa, se 

ei sitä ollut. Sillä raadin päätös oli 50:50. Se tarkoittaa 
sitä, että molempien aluksien korjauskustannukset 
lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Täten saadaan 

summa, jonka kunkin aluksen vakuutus sitten soveltuvilta 
osin maksaa. Kun me olimme kärsivänä osapuolena, niin 
tuo päätös ei ollut yhtään hullumpi. Korjaustelakointi 

suoritettiin Kotkassa.

Meriselityksen annoin Turun merioikeudelle ja niin 
saatiin juttu tältä osin päätökseen.

Vieressä kuvia törmäyksen 
vahingoista ja piirros tapah-
tumapaikalta.
Kuvat Riitta Kukkonen.
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Tahkoluodon syväsatama on eräs , ellei vieläkin ainoa 
syväykseltään 15, 3 metrinen. Satama avattiin aluksi 13,6 

metrisenä 1985 ja sittemmin 1987 15,3 metrisenä. Satama 
toimii pääasiassa hiilen kaukotuonnin kohteena. Hiiltä 
tuodaan mm. Australiasta sekä Kolumbiasta pääasiassa 

”capesize-aluksilla”.
Ensimmäiset laivat olivat kokoluokkaa 85 000- 100 000 

dwt, nyttemmin jonkin verran kookkaampia.

Tässä eräs kertomus matkasta Saraji Trader-nimisellä,  
Panaman lipun alla olevasta bulkkerilla. Alus oli 169 000 
dwt. Aluksella oli korealainen miehistö. Korealaismiehistöjä 
alkoi näkyä näissä bulkkereissa jo 80-luvun puolella, 

nykyään kaiketi enenevässä määrin. Ovat ilmeisesti vielä 
halvempia kuin filippiiniläiset, joskin mielestäni aika 
päättämättömiä ja aloitekyvyttömiä. Tämä on aivan 

subjektiivinen mielipiteeni.

Saavu imme a lukse l l e 25 .09 .2004 k lo . 0700 
valmistautuaksemme tulevaan luotsaukseen. Toisena 

luotsina oli Jorma Koivunen. Meillä oli tapana, että 
vuorossa oleva luotsi oli aina pääluotsi ja seuraavana 
vuorossa oleva avustava.

 Käytäntö oli otettu käyttöön sen vuoksi, että kaikki 
saavat kokemusta tarpeeksi ja nimenomaan sisään tuleva, 
maksimisyväyksessä oleva laiva 180 asteen käännöksineen 

vaati tarkkaa seurantaa. Silloinen merenkulkulaitos lopetti 
kakkosluotsin palkkion perinnän mutta käytimme silti toista 
luotsia ns. ilmaisena miehenä.

Noin klo 0800 hinaajat olivat kiinni, kaksi keulassa ja 

vahva perässä jarruna kaiken varalta. Aloitimme pitkien 
”singlauksen” ja lopuksi, vain ”springien” ollessa kiinni, 
alkoivat hinaajat vetää alusta ulospäin voimaa pikku hiljaa 

lisäten. Noilla massoilla ei passaa hosua vaan on oltava 
hermoilematta. Varsinkin sisään tullessa maltti on valttia. 

TAHKOLUODON LUOTSAUS

Tahkoluodon syväsatama on eräs, ellei vieläkin ainoa, syväykseltään 15,3 metrinen. 
Satama avattiin aluksi 13,6 metrisenä vuonna 1985 ja sittemmin -87 15,3 metrisenä. 
Satama toimii pääasiassa hiilen kaukotuonnin kohteena. Hiiltä tuodaan mm. Aust-
raliasta sekä Kolumbiasta pääasiassa ”capesize-aluksilla”. Ensimmäiset laivat olivat 
kokoluokkaa 85 000- 100 000 dwt, nyttemmin jonkin verran kookkampia.

John Hacklin

Kuva, 2.nd Pilot Koivunen Saraji Traderin brygällä.
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Kerran sattui niin, että neitsytmatkalla olleeseen laivaan 
tuli häiriö starttiventtiiliin juuri, kun olisi pitänyt alkaa ottaa 

pakkia ja edessä oli Tahkoluodon 10 metrin laiturin 
aallonmurtaja. Huomasin, ettei kone käynnistynyt, mutta 
kiinalainen kippari ei mitenkään asiaa maininnut. 

Keulahinaaja onneksi ehti työntää keulaa sen verran, ettei 
ajettu matalaan.  Vauhtia oli kuitenkin noin 5 s.  Kyllä oli 
pitkiä minuutteja kunnes pakki vihdoinkin tuli.

Laiva liikahti ulospäin, ”springit” lekotettiin ja matka 
alkoi. Dead slow eteenpäin hinaajien avustaessa 
käännöstä saavutimme ensimmäisen portin, jonka jälkeen 
”Slow  ahead” ja perähinaaja irti. Vastaa saavutettuamme 7 

solmun vauhdin ja koneiden käydessä moitteettomasti, 
lekotimme keulahinaajat ja sen tehtyämme nostimme 
nopeuden ”half ahead”. Siinä sivuutimme Haminankarin-

reunamerkin aamun hämärissä ja lisäsimme vauhdin 
täyteen. Luotseille tuotiin aamupala ja pitkällä suoralla 

olikin aikaa nauttia se. Saavutimme Annabellan-
reunamerkin ja pian olisi vuorossa Porin Majakka, jonka 

jälkeen käännyimme pikkuhiljaa vasemmalle ja suunnalle 
180 astetta.

Tovi matkattuamme oli aika jättää alus oman porukan 

käsiin ja laskut kirjoitettuaan hiljensi alus vauhtiaan 
päästääkseen meidät kutteriin. Taas oli eräs luotsaus 
takanapäin.

Luotsauksen tarpeellisuudesta ainakin maallikot ja 
tietenkin osa meklareiden edustajien merkonomi-
koulutustasolla olevista on sitä mieltä, että se on 
tarpeetonta ja näkyy  sellainen mielipide olevan ihan joskus 

ihan ammattiympyröissäkin. Varmaan monesti onkin 
ainakin niillä aluksilla ja päällystöllä, jotka sahaavat 
jatkuvasti samaa linjaa vuositolkulla, mutta heillä on 

mahdollisuus suorittaa linjaluotsin kirjat.  On myös 
kippareita, jotka eivät koskaan opi itse ajamaan 

Pikkukäysä jäi laituriin.Aamuhämärissä

Brygän porukkaa Korealainen kippari
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Saraji Traderin siiveltä kohti etelää

Laiva jatkaa matkaansaKutteri tulossa

kelvollisesti alustaan, toki tänä päivänä vähemmistönä, 
toiset taas hallitsevat temput loistavasti, kuten moni 

Nesteen kaveri.
Toisaalta alukset, jotka käyvät ensimmäistä kertaa 

satamassa ja päällystökin on kaukaa vierailta mailta ja 

kenties pätevyydeltään hieman heikompitasoista, näille 
luotsin ilmestyminen on helpotus. Ei ensi kertaa väylällä 
enää voi alkaa opettelemaan ja katselemaan karttaa. 

Varsinkin jos laiva on crosstrade-liikenteessä ja kenties 
töijaa kerran pari kuukaudessa jos mihinkin satamaan.  
Sen vuoksi kaikkialla maailmassa on olemassa pätevä 
luotsipalvelu. Ihan turvallisuusmielessä.
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 Sil loin tällöin joku muisteli vanhoja 
”kansipelejä” ja niitä kilpailumielessä kokeiltiin. 
Pirunkiikku on jäänyt elävästi mieleen koska sen 
parissa yleensä sai makeat naurut.  Uffarikallena 
Saanassa asuin miitsipissä, kuten ahterikallekin. 
Laivan iästä huolimatta meillä oli omat hytit 
byssän ja uffarimessin kongilla. Olin jobia 
ottaessani hieman karsastanut sitä kun kuulin 
sen olevan päällystön puolelle.  Varsin pian 
kuitenkin huomasin että tässä laivassa ei 
kukaan tärkeillyt, korkeintaan poosu. Meininki 
oli aivan erilaista kuin niissä linjalaivoissa joissa 
olin ollut.  

Joulun alla laiva kävi Bremenissä ja kävimme 
maissa ostoksilla. Tavaratalossa oli melkoinen 
kuhina ajankohdan takia. Tavaraa oli runsaasti 
tarjolla ja soitinosastolla riitti ihmeteltävää, 

etenkin kun tuolloin nuo hinnat olivat huomat-
tavasti suomen hintoja edullisempia. Koska 
rahavarat eivät kuitenkaan olleet kovin suuret, 
katselin lähinnä huokeampia tuotteita. Laivalla 
ainoana ”soittimena”, oli muutamien omien 
radioiden lisäksi vain pääkoneen jyrinä ja 
halusin omaa kuunneltavaa ja niinpä ihastuin 
halpaan, Philipsin hassun näköiseen levy-
soittimeen. Se oli pyöreä muovinen laitos,  jonka 
kannen keskellä oli yksinkertainen kaiutin. Ei siis 
mikään stereovärkki. Enempiä ajattelematta 
mahdollisia ongelmia levynkuuntelussa jotka  
keinuvassa laivassa saattaisivat syntyä, ostin 
sen ja par i halpaa LP- levyä. E lämäni 
ikimuistoisimmat levyt! 50-luvun rock-aikana 
taputtelin vielä sitä itteänsä, joten sen ajan 
klassikot olivat minulle melkein uutta musiikkia. 

SHAKKINAPPULKAT JA 
VÄHÄN MUUTAKIN

Aikaa laivassa ei aina kulutettu ryyppäämällä ja satamakapakoissa remuamalla. Yleensä 
kun oltiin merellä keskityttiin päivittäisiin rutiineihin, joita myös työksi kutsuttiin. Vapaa-
aikaa merellä kulutettiin erilaisten harrastusten, kuten esimerkiksi kortinpeluun parissa. 
Lukemiseen oli myös runsaasti aikaa ja jos sattui löytämään laivakirjastosta jonkin 
nelisataasivuisen romaanin, sai sen parissa vietettyä pitkänkin rupeaman.

Kalle
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Ohuet skotit eivät paljon ääniä pidätelleet ja  
Bluberryhillin sekä muiden kappaleiden sävelet 
levisivät niiden läpi. Hymyssäsuin niitä jotkut 
entiset nuoret kommentoivat. CCR oli enemmän 
nuoren väen mieleen. 

Loppuviikolla ahterista saapui väkeä illan-
istujaisiin ja musiikin kuunteluun. Loppuviikolla 
tosiaan eikä siis viikonloppuna. Tämä käsite-ero 
syntyi kun panamalaisissa seilannut kippari, 
joka korkeasta iästään huolimatta  oli 
ensimmäistä kertaa kipparina suomen lipun 
alla, kyllästyi siihen että joku viikollakin 
toikkaroi pienessä hönössä.  Oliko huonoa 
suomen kieltä vai mitä, mutta stujulle annettu 
määräys oli että olutta ja lonkeroa sai myydä 
vain loppuviikolla. Förstin hän laittoi kokonaan 
myyntikieltoon, koska kerran myös vahtia 
ajavat olivat ”musiikkia kuuntelemassa” ja 
brykä oli jäänyt autioksi. 

Usein pieni hytti oli tupaten täynnä, mutta 
sopu sijaa antoi. Laivan rullatessa soitinta piti 
muistaa kääntää niin että grammarin äänivarsi 
oli laivaan nähden poikittain. Joskus se unohtui, 
josta seurauksena syntyi ilkeä rusahdus neulan 
loikatessa levyn keskelle. Noiden illanviettojen 
jälkeen äänilevyt olivat usein sellaisessa 
kunnossa että ne oli laitettava mukaan 
aamutiskiin. Myöhemmin levykokoelma kasvoi 
kun siiffi maksoi ulos. Hänellä oli ollut perhe 
reissussa mukana ja he halusivat korvata 
rahallisesti mahdollisesti aiheuttamansa lisätyön 
messissä. Kieltäydyttyäni tästä he ostivat 
minulle lahjaksi pari lp-levyä. 

Myöhemmällä reissulla sitten nämäkin levyt 
päätyivät tarpeeksi naarmutettuina leijoina 
mereen Albanian edustalla redillä maates-
samme. Tällä reissulla lasti pohjoiseen otettiin 
Casablancasta ja siellä redillä maatessa 
tarjoutui tilaisuus uimiseen meressä. Kun 
kukaan ei muistanut oliko näillä vesillä haita, 
laskettiin laakonki alas. Reelingiltä hypyn 
jälkeen pääsi sitten sen kautta takaisin laivaan. 
Ahterikalle joka oli suomalaissyntyinen 

tanskalainen hyppäsi innoissaan muiden 
mukana vaikkei osannut uida. Räpistelyn 
huomattuaan muut vetivät hänet laakongin 
alapäähän, josta onneton sitten pelastautui pois 
vedestä. Seuraavalla reissulla uimataidoton 
tanska-lainen ahterikalle vaihtui suomalais-
austraalialaiseen kulkuriin. 

Nojai l imme suomalaisessa satamassa  
reelinkiin kun laivaan saapui hipin oloinen 
partainen heppu. Hieman huonolla suomen 
kielellä hän kertoi olevansa uusi kalle. Kun stuju 
oli käynyt opastamassa kaverin tehtäviinsä, 
palasi hän laakongin päässä provianttia 
odottelevien luokse mutisten jotain ”pilvestä”. 
Näkyi kuulemma selvästi että silmät seisoivat 
päässä ”siihen malliin”.  Myöhemmin aussin 
kanssa keskustellessa hän vahvisti stujun 
epäilyt oikeiksi. Hänestä siinä ei ollut mitään 
ihmeell istä. Muutenkin tämä kaveri oli 
mielestäni omanlaisensa persoona. Eurooppaa 
kierrellessään hän saattoi viettää yönsä 
nukkumalla ”nukkumasäkissä”, joka taisi olla 
hänen oma käännöksensä makuupussista. 
Ajankulukseen aussi sanoi lukevansa piilo-
poliisiromaaneja.  Laivaan hän oli ottanut jobin 
kartuttaakseen huvennutta matkakassaansa. 

Mutta sitten itse otsikkoon, eli shakki-
nappuloihin: Jossain vaiheessa aloin ajan-
kulukseni veistämään harjanvartta. Kuin 
itsestään siitä muotoutui shakkinappuloiden 
hevonen. Jatkoin veistelyä täkillä, pari lähettiä 
sai melko karkean muodon jolloin joku sen 
huomattuaan ehdotti että käyttäisin kone-
huoneen sorvia. Niinpä tartuin heti tilaisuuteen. 
Varmistettuaan että osasin sitä käyttää sain 
vielä konemestarilta opastuksen sorvin 
käynnistykseen ja sammuttamiseen. Koska 
laivassa oli tasavirtajärjestelmä olisi sorvi 
pysäytettävä rauhallisesti pykälä kerrallaan. 
Nyökyttelin ymmärtäneeni ja ryhdyin toimeen, 
mutta kun nappulat olivat valmiit olivat myös 
nuo ohjeet unohtuneet! Läväytin virtapaakin 
kerralla off-asentoon sillä seurauksella että 
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konehuone pimeni ja laivan kone pysähtyi. 
Silloin muistin saamani ohjeet ja korvat 
luimussa hiivin pois konehuoneesta. Kone-
porukalle siitä syntyi jonkinlainen hässäkkä kun 
he alkoivat etsimään blackoutin aiheuttamaa 
vikaa. Ja kyllähän syy ja syyllinen pian selvisivät 
kun joku muisti shakkinappulani.

Mustarunkoisessa laivassa ei nappuloiden väri 
tuottanut vaivaa. Lautakin oli helppo tehdä 
pahvista ja ei kun pelaamaan! Myöhemmin 
lauta sai tukevamman muodon vanerista. 
Vapaa-a ikana is tu imme auss in kanssa 
nenäkkäin peliä pelaten ja turisten niitä näitä. 
Monesti taustalla soivat CCR:n eli Creedence 
Clearwater Revival in kappaleet. Joskus 
siemailimme pelatessa jonkun kaljan. Samalla 
sain kartutettua vähäistä englanninkielen 
sanavarastoani. Esimerkiksi erään kappaleen 
nimi oli ”Grapevine” joka ei minusta ollut 
mitenkään järkeenkäyvä, kunnes aussi kertoi 
sen merkityksen. Hänen juttujaan kuun-
nellessani ja pari tyhmää kysymystä esitettyäni 
aloin ymmärtää Australian valtavat mitta-
suhteet. En ollut mikään kovin hyvä shakissa ja 
pian sain huomata olevani kevyt vastus 
kaverilleni. 

Kerrottuani aussin osaamisesta muille, alkoi 
kiinnostus peliä kohtaan ahterissa herätä. 

Haastajia alkoi ilmestyä iltaisin testaamaan 
hänen osaamistaan. Seurasin pelejä sivusta 
joskus ihmeissäni. Aussi oli alkanut tekemään 
virheitä jotka minäkin huomasin. Peleistä tuli 
tasaisia ja voittoja meni puolin ja toisin. Kuin 
itsestään jutut alkoivat olla hieman uhon tasolla. 
Kauaa ei mennyt kun aussi haastettiin pelaa-
maan rahasta. Tässä vaiheessa hieman pelkäsin 
hänen puolestaan, olihan hän kertonut kuinka 
tärkeitä reissulta saatavat rahat olivat hänelle. 

Ensimmäisen pienen panoksen pelin hän voitti 
selvästi, mikä yllytti haastajaa nostamaan 
seuraavan pelin pottia. Näillä panoksilla sitten 
pelailtiin niin että voittaja vaihteli. Haastajan 
itsevarmuuden kasvaessa aletti in sitten 
pelaamaan isoista panoksista. Nyt sain nähdä 
aussin pelaavan ilmeisen tosissaan. Tässä 
vaiheessa tajusin kaiken ol leen hänen 
taktiikkaansa. Muutaman isomman potin pelin 
jälkeen shakkiharrastus hiipui.  Osaltaan siihen 
taisi vaikuttaa satamissa käynti ja niihin liittyvät 
”harrastukset”. 

M i e l enk i i n t o i s t a o l i s i kuu l l a au s s i n 
myöhemmistä vaiheista, mutta kuten monet 
muutkin henkilöt, häipyi hänkin jonnekin 
maailman tuuliin. Jäljelle jäi vain tälläinen 
hämärä muisto.

Kuvassa Saanan iloista shakkiporukkaa.
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Scandinavian Shipping Gaset-
tessa vuodelta 2008 on mielen-
kiintoinen juttu m/s Myllestä. 
Artikkelin on kirjoittanut Matti 
Pietikäinen. Häneltä on myös 
ilmestynyt kirja From High Arc-
tic to Antarctica  joka kertoo 
Thombrokersin varustamo-
toiminnasta. 
Ohessa lehden juttu Timpan 
vapaasti suomentamana. 

Joulukuussa 1935 Rederiaktiebolaget Disa, 
joka kuului tukholmalaiseen Brodin ryhmään 
teki ti lauksen kahdesta uudesta kuiva-
rahtialuksesta göteborgilaiselta  Aktiebolaget 
Lindholmens telakalta. Merenkulkulehdistö 
esitteli uudisrakennukset ”mitä kiinnos-
tavimmiksi moottorilastilaiva yksiköiksi mitä on 
tullut tietoisuutemme pitkään aikaan.” Noilla 
3750 dwt:n aluksilla oli pituutta 101 metriä.

Ensimmäisen uudisrakennuksen vesillelasku-
seremonia,  no. 947, tapahtui toukokuun 3. 
vuonna 1937. Rouva Astri Nordgren, kapteeni 
Sven Nordgrenin vaimo, kastoi laivan Astriksi. 
Varustelu edistyi nopeasti ja muutaman 
kuukauden perästä, elokuun 18. pnä, Astri oli 
valmis luovutukseen. Sen sisarlaiva Anita 
laskettiin vesille helmikuussa 1938. Näillä 
laivoilla Brodin perusti cross trade- linjan USA:n 
ja Etelä-Amerikan välille.

Vuonna 1948 Brodin  perusti Swedish East 
Africa Linen yhdessä neljän muun ruotsalaisen 
osakkaan kanssa. Astri siirrettiin uuteen 
rahtaukseen lokakuussa 1949 ja Anita 
heinäkuussa 1951. Huhtikuussa vuonna 1951 
ryhmään liittyi ranskalainen laivavarustamo 
Delmas-Vieljeux, ja linjalle otettiin uusi nimi 
Svedel Line. Mutta uusien laivojen raken-
nussuunnitelma oli jo menossa. Astri oli 
päättänyt seitsemännen kiertomatkansa Itä-
Afrikkaan kun siihen nostettiin Norjan lippu 
syyskuussa 1952. Oslolainen varustamo E. B. 
Aaby’s Rederi A/S oli ostanut sen ja nimennyt 
Paniksi. Seuraavien viiden vuoden aikana Pan oli 
koko maailmanlaajuisessa hakurahtiliikenteessä 
purjehtien kuitenkin pääasiallisesti Euroopan 
vesillä. Pan pysyi Norjan lipun alla kun 
oslolainen Botvid Ohlsson osti sen maaliskuussa 
1957. Se nimettiin uudelleen Frigg’iksi ja jatkoi 
hakurahtiliikenteessä.

M/s 
MYLLEN 
HISTORIA
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Viidentenä tammikuuta 1961 Leo Jouhki 
allekirjoitti helsinkiläisen Oy Thombrokers Ab:n 
valtuuttamana sopimusmuist ion Botvid 
Ohlssonin kanssa Frigg’ in ostamisesta. 
Purettuaan kolilastinsa Turussa, Thombrokers 
otti laivan haltuunsa maaliskuun neljäntenä 
päivänä. Sen nimeksi tuli Mylle, Jouhkin 
vanhimman pojan Lauri Juhanin mukaan, jota 
kutsuttiin Mylleksi.  Kuten muutkin Thom-
brokersin laivaston alukset, se kuljetti propseja 
ja sahattua puutavaraa Suomesta. Suurem-
masta kapasiteetistaan johtuen Mylle oli 
asetettu pitemmille linjoille, toisin sanoen 
Välimerelle.

Vuonna 1969 Mylle myytiin Ab Vasa Shipping 
Oy:lle ja luovutettiin uusille omistajilleen 
helmikuun 21 pnä. Mercia-nimisenä laiva jatkoi 
liikennöintiään samoilla vesillä. Vasa Shipping oli 
jo aiemmin ostanut sen saksalaisen sisaraluksen 
Vogelsbergin (ex Peik ex Anita) ja nimennyt sen 
Johannaksi. Kolmentoista vuoden jälkeen 
sisarukset toimivat jälleen yhdessä, nyt 
Suomessa ja seilasivat saman yhtiön väreissä.

Mar raskuussa 1973 , Merc ia myyt i i n 
vaasalaispohjaiselle yhtiölle, Ab Korsholm 
Shipping Oy:lle. Laivan nimi, kotipaikka ja jopa 
korsteenimerkki säilyivät entisellään, koska se 
jatkoi Vasa Shippingin johdon alaisena. 
Korsholm Shippingin aika päättyi pian, sillä 
Mercia myytiin kreikkalaiselle laivanvarustajalle, 
kapteeni Gerassimos Agoudimos’ille. Laiva 
luovutettiin aikaisin syyskuussa 1974  ja sai 
viimeiseksi nimekseen Alkmini A. Se siirrettiin 
myöhemmin Kefalliniaki Thalassa Shipping 
Co:lle, varustamoon joka kuului Agoudimos 
ryhmittymään. Viimeisinä vuosinaan se kuljetti 
sahattua puutavaraa Jugoslaviasta Egyptiin. 
Kuitenkin Jugoslavian puutavarasopimus päättyi 
ja helmikuussa 1979 Alkmini A saapui 
Pireukseen ja pudotti ankkurinsa Peraman 
redille. Vuosien kuluessa maali alkoi kuoriutua 
pois, mutta mitään muuta ei tapahtunut. 
Alkmini A:n kohtalo ei sinetöitynyt ennen kuin 
alkukeväällä 1984 kun se hinattiin Peraman 
romutustelakkaan ja hajotettiin.

Mylle oli hyvä laiva, reilut ulosviennit ja hyvä ”staili”. Jos olet kiinnostuneet muistakin Thomeston laivoista, 
niin Pietikäinen kertoo kirjassaan "From High Arctic to Antarctica" kaikkien Thomeston omien 18 laivan 
historian perusteellisesti, mm. Myllestä 26 sivun verran. Lisätietoja merimieskuvia-sivuston etusivulta.
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Sanat ovat sellaisina, kuin visailun laatija on ne käytännössä kuullut ja niitä aikoinaan käyttänyt. 
Pieniä eroja saattaa syntyä Suomen eri murrealueista johtuen.

Kysymykset 10.
Mikä on?
 
1. fiksata
2. föörmanni
3. kardeeli
4. karveli
5. kirkonkylä
6. koneykkönen
7. leen puoli 
8. limppu
9. mantooki
10.moinata

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 
oikeat vastaukset löytyvät sivulta 24

Kysymykset 11.
Mikä on?
 
1. byssauutiset 
2. Kalle, messikalle 
3. krabi 
4. kikata 
5. koiravahti, hau-hauvahti
6. leistongit
7. rostit
8. perunasorvi
9. puolipasiseeri
10.siiffi

Kysymykset 12.
Mikä on?
 
1. koliboksi 
2. lekotus 
3. runvaski
4. renskotti 
5. peilaus
6. saalinki
7. turkki
8. pollari
9. sakataim
10.ulosmaksu

Amiraali Patu toivottaa kaikki skönömannit tervetulleeksi alukselleen tänäkin kesänä!
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Kun tarkastelee keskustelupalstan kävijä-
määriä ja aiheita, voi todeta, että yli-
voimaisesti suosituin aihe on ollut ”Meri-
miestarinoista!”. 

Muistin virkistämiseksi tässä Tipen aloitus 
18.1.2011: ”Sain aloitteen missä 
tiedusteltiin mahdollisuutta kysyä 
kirjoittajalta tai muilta lukijoilta 
sivuillamme olevista merimiestarinoista 
jotain tai mahdollisuutta kommentoida 
juttuja. Ajatus on hyvä ja keskus-
telusivuille semmoinen kysely/palaute-
palsta on helpoin järjestää. Joten tästä 
alkaa, olkoon tämä topiccina. Onko sinulla 
nyt olevissa kirjoituksissa jotain josta 
haluat kysyä kirjoittajalta tai muilta 
lukijoilta, tai haluatko kommentoida 
kirjoituksia. Laita vaan reilusti kysymyksiä 
kehiin.”
Tuostahan se homma silloin lähti ja tähän 
mennessä tuota aihetta on luettu 11  890 
kertaa ja kirjallisesti vastattu 270 kertaa. 
Hyvä saavutus.

Itse yritin saada osanottajia aiheeseen 
”Joka laivassa eri staili”. Ei oikein aihe 
kantanut. Kuitenkin kirjoituksia tuli 38 ja 
lukijoita puolitoista tuhatta. Tässä ensiksi 
alustus ko. aiheesta: 

”Aluksi tämä vanha juttu: Försti pyysi 

junkkia laskemaan lokin ulos. Junkki paineli 
fööriin ja oli juuri laskemassa lokia ulos 
kun försti huusi hädissään "ei fööristä, kun 
ahterista." Junkki paineli tohkeissaan 
ahteriin ja puhisi mennessään: "Perkele, 
joka laivassa eri staili."
Tuo juttu pieneksi alustukseksi, sillä 
nykyään ei paljon stailista puhuta mitään, 
mutta ennen vanhaan se oli tärkeä ja 
vaihteli eri laivoissa. Muistan omalta 
kohdaltani, että vaikka olen seilannut 
51:ssä laivassa, niin vain kahdessa lyötiin 
merellä säännöllisesti lasit yöaikaan. Se 
tapahtui täysillä tunneilla ja purrauslasi 
puoli tuntia ennen vahdin vaihtoa. 
Noita lasien lyömisiä harrastettiin myös 
joissakin laivoissa utsiikissä: yksi styy-
burista, kaksi paapuurista ja kolme suoraan 
edestä. Myös sumussa ankkuroituna 
jossakin tiheästi liikennöidyllä paikalla 
kilisteltiin kelloja pakalla ja esim. svenskin 
Enarenissa lyötiin sen lisäksi ahterissa 
gongongia.
Tässä muutamia staileja. Löytynee niitä 
lisääkin, joten pankaahan tulemaan. (esim. 
sadeilmalla pestiin valkoväriä, mattoja 
puomia, samson-posteja jne) Ja sitten 
muutamia kannanottoja: –”Kellon kilistystta 
pakalla. Muistan nuo koleat ja kosteat yot, 

NETTIMERIMIES 
ON ERIMIES
Puolisen vuotta on taas kulunut edellisen Ruupparin 
ilmestymisestä. Juttuja on kirjoiteltu, kuvia lähetelty 
ja keskustelupalsta on ollut kovassa käytössä. 
Vuoden aikana rekisteröityneitten käyttäjien määrä 
on lisääntynyt (tätä juttua tehdessä) 75 hengellä, 
eikä mikään näytä estävän tuota edistystä 
jatkossakaan. Kuten aikaisemminkin on todettu, 
käyttäjät ovat ympäri maailmaa, kuitenkin 
pääasiassa täältä Suomesta.

Timppa Nenonen
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jolloin kilistelin sita kelloa siina annkur-
pelin paalla ja hakkasin forstakkin 
rippustettua korkkifenderia lampimakseni, 
muuten tuota kelloa, niin kun hyvin 
muistatte, kaytettiin ankkuroinissa, lukot, 
ja pojasta irti.”

”Vahtilasien lyöntiin olen kai liian nuori. 
Vaasa Leaderissa oli brygällä kello joka 
kilkautti lasit, sittemmin niitä taisi olla 
monessa laivassa. Ikjäluokkani meri-
mieheille niistä ei tullut mitenkään tärkeä 
asia. Mutta ne sumussa kilistellut kellot 
pakalla ja tynnyrin pohjan kolistelut 
ahterissa, ne tuli tutuiksi. Myöhemmin 
tutuksi tulivat ankkuroidessa ja hiivatessa 
sakkeleiden ilmoittamaiset kellolla, samoin 
kuin se kilistys että ankkuri on irti pohjasta. 
Osa tavoista katoaa, mielenkiintoista on, 
mitkä jäävät ja miksi. Mutta staili, kyllä se 
on aina olemassa, jos ajattelee sisarlaivoja, 
eivät ne koskaan toistensa kopioita ole, 
staili muuttaa ne”

”Onhan noita tullut kilisteltyä ja 
ankkurissa ollessa pakalla piti kilistää 
kelloa ja sitten ahterissa hakattii bongoa. 
Ahterin bongo kyllä yritettiin laittaa messin 
venttiilin taakse tai johonkin semmeseen 
paikkaan missä sitä pystyi palelematta 
hakkaamaan. Keulassa taas tehtiin 
naruvirityksiä että pakan alta pysyi 
kilistämään kelloa. Nämä kaikki tietysti 
tehtiin talviaikana kun ei ollut hienoja 
talvivarusteita mitä esim Neste nykyään 
antaa kaikille. Se Vaasa Leaderin kello mikä 
löi lasit kuului kyllä täkillekkin saakka jos 
oli tyyni keli ja brygän ovet olivat auki.”

”Tuosta Timmpan loki ulos jutusta tuli 
mieleen ensimainen kerta kun kaskettiin 
vetaa loki sisaan, oliko siina ajojaita tai 
muuta, mutta sisaan mina sen vedin ja kai 
arvaatte etta aikamoinen mytty siita tuli.”

”Sain junkin jobin Ibikseen Helsingin 
myllystä. Kun tulin korttini kanssa ulos ja 
ilosena riensin kohti alusta kuului 
peräseinältä, sieltä "alan miesten" joukosta 
möreä ääni: "nyt sait junkki hyvän laivan, 
siellä ei pidetä yytsiikkiä". Totta, jatkuva 
käsiruori, kun ei ollut autopilottia, påpas-

sissa sitten touhuttiin kaikenlaista.”
”Eipä tullu yövahdin aika pitkäksi kun repi 

noita lippuja joka tolpassa joku riepu 
paraissa 2 oli raine tulo/meno yhtiön 
suomen ja joulukuusessa kaphornari välillä 
b tai joku muu. Kerran tuli äläkkä kun joku 
onneton veti sen kaphornarin papukaijan 
ylös alasin sinne juolukuuseen.”

”Tällä samaisella auton surraus narulla 
minäkin jouduin narutettavaksi aikoinani 
ollessani Fernleaf laivassa, joka kuljetti 
volkkareita Valtoihin ja Kanadaan ja 
fosfaattia takaisin Eurooppaan. En ollut 
ennen ollut autolaivassa, joten en tiennyt 
narun sisällä olevsta vaijerista, joka oli juuri 
tuota samaa 12 mm diameter ja vaijeri 
sisällä. Yritin katkaista tätä narua 
puukollani ja täkkikakkonen siinä katsel-
lessaan touhuani vähän virnisteli. Eikä naru 
katkennut. Sitten hän sanoi minulle, että 
taivutas vähän sitä narua iitä leikkaus 
kohdasta. Tein niin, ja, perkele, siinähän oli 
vaijeri sisällä. Ei ihme, että ei katkennut. Ne 
narut katkaistiin ruumassa pienillä 
pulttisaksilla, ja palaset krättiin säkkeihin, 
jotka sitten lähetettiin maihin. Mitä niille 
tehtiin, en tiedä. Puukkoni sain pelastettua 
teroittamalla sen uudelleen.”

Yksi kummajainen aiheiden joukossa oli 
Laurin aloittama ”Pohjanmaa”. Se keräsi 
2200 lukijaa ja 79 kannanottoa. 
Ihmeelliseksi tuon tekee, että aihe vaihtui 
alkuperäisestä miinalaiva Pohjanmaan 
edesottamuksista itse kunkin armeijan 
kokemuksien, äitienpäiväonnittelujen, 
muukalaislegioonaseikkailujen, seilaus-
kaverien, omien paattien kunnostusten, 
pessimismi keskustelujen, kalansaaliitten, 
kalojen tuntemisen, kalapullien ja monien 
muiden pikkujuttujen kautta ja päätyen 
Finn-Danen rivitalonpätkään Filippiineillä 
Mindanaon saarella. 

Näinhän sen pitää mennäkin. Kyllä 
nettimerimies on erimies.

Hyvää kesää, nähdään(kö) Raumalla
Timppa
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Tilauksen voit tehdä merimieskuvia-sivuston 
slabbiksesta tai sivuston yhteyshenkilöltä!

Kysymykset 10.
Vastaukset:
 
1. järjestää, kunnostaa, saattaa kuntoon
2. työnjohtaja
3. köyden tai vaijerin säie
4. ruuman luukun ympärillä oleva 

suojaparras
5. kaksiosaisen keskilaivarakennelman 

keulimmainen osa
6. ensimmäinen konemestari
7. tyynen puoli 
8. tupakkakartonki
9. suojaköysi 
10. tyyntyä

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 
täältä löydät oikeat vastaukset.

Kysymykset 11.
Vastaukset:
 
1. juorut
2. messiapulainen
3. nosturin kauha
4. valittaa jostakin
5. 12-4 vahti
6. köysikaiteet
7. attilan alla olevan uunin 

arinat
8. keittiöapulainen
9. rahtilaiva, jossa  

matkustajapaikkoja
10. konepäällikkö

Kysymykset 12.
Vastaukset:
 
1. kivihiilivarasto
2. irrotus
3. itsensä peseminen kokonaan
4. päällystakki
5. mittaus (esim. tankkien, aluksen 

sijainnin ym.)
6. maston poikittaisraaka
7. lattia
8. kiinnityspaalu
9. ruoka-aika
10. lopputili

MISSÄ SEILAAT 

ELÄKKEELLÄ OLLESSASI?

Liity mukaan kivaan seuraan!

Helsingin Seudun Merieläkeläiset r.y. 
Puheenjohtaja Pentti Ojanen
Halsuantie 5 - 7, 00420 Helsinki 
Puhelin  0400 602518
Sähköposti: 
pentti.ojanen1@luukku.com 
Kymenlaakson Merieläkeläiset r.y. 
Puheenjohtaja Tuula Valjus
Ruukinkatu 3 B 23 48100 Kotka 
Puhelin 05  2181536, 050 5614771
Sähköposti: tuula.valjus@kymp.net

Turun Seudun Merimieseläkeläiset r.y.
Puheenjohtaja Ossi Mielonen 
Turunmaankatu 2 B 33, 20740 Turku
Puhelin 02 2365 052, 050 3253282

Vaasan Seudun Merieläkeläiset r.y.
Puheenjohtaja Veikko Malmi
Vanha Vaasankatu 16 H 1 65370 
Vaasa
Puhelin 0400971509  
Sähköposti: veikkomalmi@gmail.com

Oulun Seudun Merieläkeläiset r.y.
Puheenjohtaja Timo Haipus
Vihiluoto 5, 90440 Kempele
Puhelin 0400 665 941
Sähköposti: tipe@merimieskuvia.net
Kemin Seudun Merieläkeläiset r.y.
Puheenjohtaja Erkki Täikkö
94430 Kaakamo
Puhelin 016  287 280, 040 8431577

Merieläkeläisyhdistysten Keskusliitto r.y. 
PuheenjohtajaTapio Nurminen
Halsuantie 5-7 00420 Helsinki Puhelin 09 8710058, 0500 45820
sähköpostit tapio.nurminen@saunalahti.fi

mailto:tipe@merimieskuvia.net
mailto:tipe@merimieskuvia.net
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Yllä Timpan 1995 tienoilla saama lehtileike jossa kerrotaan valaisevasti tonnistokäsitteistä. Kuvan piirtäjää, jutun 
kirjoittajaa eikä myöskään artikkelia julkaissutta lehteä etsinnöistä huolimatta saatu tietoon. Sama piirrustus ja hiukan 

erimuodossa olevaa tekstiä löytyi muutamalta nettisivustolta ilman mainintaa alkuperästä joten julkaisemme leikkeen 
hyvää tarkoittaen.
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Kallun kuvia vanhasta Lapaluodon 
satamasta Raahesta.

1. Puutavaran lastausta vuonna 
1953

2. s/s Taat heinälastissa, lasti meni 
saksalaisjoukoille sodanaikana.

3. Vuoden 1953 ruuhkaa 
satamassa.

4. Raahelainen vaikuttaja Lars Lindberg lastaajineen.

1.

KUVIA RAAHEN LAPALUODOSTA

2.

3.

4.
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Kallun kuvia vanhasta Lapaluodon satamasta 
Raahesta.

1.Vanha raahelainen postikortti

2. Näkymä Rojuniemestä.

3. Lapaluotoa v. 1942.

4. s/s Yrsa lastaa.

5. Satama”jätkiä”

KUVIA RAAHEN LAPALUODOSTA

5.

1.

2.
3.

4.
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Uudenmaankatu/Nylandsgatan 16 A, PL/PB 327
00121 Helsinki/Helsingfors 

puh./tel. 010 633 990, fax 010 633 9938
www.merimieselakekassa.fi, www.sjomanspensionskassan.fi

Merimieseläkekassa (MEK) huolehtii merenkulkijoiden työ-
eläketurvasta. Vuosittain maksamme eläkkeitä keskimäärin 
100 miljoonan euron arvosta noin 8 600 merenkulkijalle.  

MEK tarjoaa edistyksellistä eläkepalvelua. Henkilökohtai-
sen neuvonnan ohessa internet on keskeinen tietokanava; 
mm. työsuhde- ja -eläketiedot voi hakea suoraan verkosta. 

Sjömanspensionskassan (SPK) sörjer för sjöfararnas     
arbetspensionsskydd. Årligen betalar vi ut pensioner för ett 
värde av i genomsnitt 100 miljoner euro till omkring 8 600 
sjöfarare.  

SPK erbjuder framstegsvänlig pensionsservice. Vid si-
dan av den personliga rådgivningen är internet en central          
informationskanal; bl.a. uppgifter om arbetsförhållanden 
och pensioner kan sökas direkt på nätet. 

Trygghet i livets sjögång

Turvaa elämän aallokossa


