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SMUGLAUSKUVIA!

Ohessa kuvasarja smuglaushommista, taitaa olla 
kaikille tuttua hommaa. Nämä kuvat on sen verran 
vanhoja että rikos on jo vanhentunut.

Sapin lattian alla oli jemma.  Jemma on avattu ja 
tavarat nostettu esille. Yhdessä kuvassa tavarat 
odottavat ahteritäkillä hinaajaan lekottamista. 
Muovikanistereissa on pirtua ja paketeissa 
viinageissejä ja tupakkaa. 
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N O S T A L G I A A ,  A I K A M A T K O J A ,  U U S I A  F O O R U M E I T A . . .
Luin Messin-jutut keskustelupalstalta 

Taten ilmaisun ”laivassa torakatkin oli 
rusinoita”.  Se on sattuvasti sanottu, ja 
tarkoittaa sitä, kun muistelemme nuo-
ruutemme laivoja, niin niiden ikävätkin 
puolet muuttuu yllättäen hyviksi. Näin 
tapahtuu varsinkin jos aikaa on kulunut 
riittävästi. Eli, Taten lauseessa vanhojen 
laivojen torakat, ne joita kirosimme, 
ovat nyt harmittomia veikkoja joita 
naureskellen muistelemme. Mielipiteem-
me muutos johtuu siitä että katselemme 
nyt asioita ja torakoita ”nostalgialasien” 
läpi. Näemme torakat asiaan kuuluvina, 
jopa kivoina väriläiskinä ja makua 
antavina, vähän niin kuin rusinoina 
pullassa.

Tuleva joulu on Ruupparille kolmas. 
Joulunumerolla aloitettiin vuonna 2010. 
Lehden jutut olivat silloinkin pääosin 
muistelmia ja kertomuksia. Varsinkin  
joulun viettoa muisteltiin vuosikym-
menten takaa. Kertomuksissa joulun 
vietto noudatteli pääosin samaa kaavaa 
kaikissa laivoissa. Tarinoissa kävi ilmi 
myös monet pienet laivojen puutteet ja 
epäkohdat joita nykyisin ei juuri tapaa. 

Ehkäpä tarinat toivat myös lukijoille 
mieleen vanhoja muistoja omista 
jouluista laivoilla, moni unohduksissa 
ollut asia palautui mieleen ja muisti-

kuvat kirkastuivat. – Saattoipa siinä 
mennä ajatuksiin vaipuneena tovi. 

Tuota tilaa voi verrata aikamatkaan, 
si inä palataan menneisyyteen ja 
nuoruuteen. Sitä tämä harrastuksemme 
on, lukiessamme tai kirjoittaessamme 
teemme aikamatkoja nuoruuteen.

Viihteellisen puolen lisäksi tarinoil-
lamme on toinenkin merkitys, ne ovat 
katoavan merimieskulttuurin ja perin-
teen tallentajia.

Onkin tärkeää, että vanhat merimiehet 
tarttuvat rohkeasti ”kynään” ja aloittavat 
muistojen tallentamisen. Tarinoita on 
kiva kirjoittaa ja tehdä samalla aika-
matkoja nuoruuteen, samalla teemme 
kulttuurityötä, tallennamme merenkulun 
historiaa merimiehen kokemana. Sivus-
tomme, yhteisömme on yksi muistel-
mien kerääjistä.

Merimieskuvia-sivuston ja Ruupparin 
toiminta-aikana on nostalginen toiminta 
vilkastunut. Merimiesperinteen keräystä 
tapahtuu jo usealla foorumilla. Face-
bookissa löytyy  jopa varustamoihin 
erikoistuneita foorumeita. Tämä on hyvä 
asia, sillä tänään meitä muistelijoita 
vielä on, ja perinnettä voidaan tallentaa. 

Hyvää Joulun odotusta!
Tipe
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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 saa tilattua vettä täkille.
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Vuorottelin arvostamani Merikapteeni Ville Tolosen 
kanssa aluksen viimeisen vuoden. Itse seilasin 
perämiehenä , mu is taaksen i sekä 2 . e t tä 
yliperämiehenä hänen laivoissaan. Eniten väärin 
ymmärretty  kippari koko Nesteen varustamossa, 
jokainen kesäpoika, jokainen onneton Yo-
merkonomi, ja uskokaa, niitä pellejä Varustamossa 
kyllä riitti, katsoi oikeudekseen sanoa naureskellen, 
että ”joo, se Ville” tai ”joo, tyypillistä Tolosta”. 

Yksikään näistä pelleistä ei ikinä tajunnut niitä 
maileja jotka Ville ajoi pitkin rannikkoa, varmasti 
yhdestä maailman vaikeimmista vesistä, ilman 
haverin haveria. Ei, mies oli vanhan maineensa 
vanki. 

No, minä kyllä kunnioitin häntä, hän osasi neuvoa 
nuorta perämiestä, ja myös aloittelevaa kipparia. Se 
neuvominen tuli tavalla, jota ei neuvomiseksi ensin 
tajunnut, myöhemmin vasta tajusi, että noinhan se 
menee, just kuten Ville sanoi.

Viimeinen työvuoro osui minun kohdalleni, mitäpä 

siinä. Laivaa oli myyty kai viimeiset kolme vuotta. 
Koko miehistö oli kypsynyt myymisen ajatukseen, 
vain 25 % henkilökunnasta oli vakituisia, loput 
vikaeeraajia. Myyntiajatus oli hyvin laivaväkeen 
istutettu, miehittäjä neuvoi laivalle lähteviä ottamaan 
vähän tavaraa mukaansa, laiva kun kohta myydään, 
ja tätä jatkui jo kolmatta vuotta. Mukava motivoida 
laivaväkeä mihinkään, kun jokainen venttasi, että 
koska filpparit tulevat tilalle. Isoin signaali koko tästä 
ajatusmaailmasta oli, kun Poosu, varustamon 
vakituisia merimiehiä, ehdotti, että jospa he 
maalaisivat ulkosivusta sen Nesteship tekstin 
peittoon. Kun laiva kuitenkin kohta myydään. 
Ilmeisesti joku oli Antwerpenin slussissa, ohi 
pyöräillessään, katsonut pikkaisen pidempään laivaa, 
selvä ostajahan se siinä pyöräili. Rahasäkki tarakalla.

Sitten se myynti tuli, ihan niinko oikeasti, 
ajankohtaiseksi. Saimme laivaan, tai minä sain, 
kopion myyntisopimuksesta, sillä oli komea nimikin 
MOA, elikkä Memorandum of Agreement. Valmis 

VINHAN VIIMEINEN 
SUOMALAISKIPPARI

Eipä tarvitse olla ydintieteilijä arvatakseen, kuka se oli. Minäpä tietenkin. Samalla tulin olleeksi 
Pohjoismaiden viimeinen miitseppitankin kippari, sisarlaiva, Purha, kun myytiin muutamaa viikkoa 
ennen, samalle ostajalle. Ostajana oli kreikkalainen suuri secondhand-laivoja omistava varustamo, 
Thenamaris. Vielä silloin Thenamaris omisti vain käytettynä ostettuja tankkilaivoja, joka laiva oli eri 
”yhtiön” omistama, eli emoyhtiö oli turvassa, jos jollekin laivoista tapahtui kallis onnettomuus. 
Kaikkien laivojen nimet alkoivat Sea-sanalla, niinpä Purhasta tuli Seapurha ja Vinhasta Seavinha. 
Seavinhan omistajaksi oli tulossa Ocean Beauty Shipping Ltd. Kyproksella. Todella komea 
varustamon nimi, ja varmasti jonkun ovenpielessä oli kyltti ja siinä tämä nimi. Muuta toimistoahan 
ei tarvita.

Lauri Vuorinen
Kuva: Markku Räsänen
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kaavake jossa oli pääosin laivakaupassa käytettävät 
termit ja sopimuskohdat painettuna. Huomiotani 
kiinnitti, että tästä minun kopiostani ainakin, oli 
kohta ”As she is” viivattu yli. Eli joku ostaja puolella 
oli onnistunut kusettamaan Nesteen jengiä oikein 
kunnolla. Vanha laivahan, luulisin, kannattaa, 
todellakin, myydä siinä kunnossa jossa se on, eikä 
ainakaan antaa ostajan päättää missä kunnossa sen 
vastaanottaa. Tämä y l i v i i vaus tu l i s i t ten 
aiheuttamaan helvetisti vaivaa Vinhan jengille. Mutta 
outoa oli, että Varustamon laivojen myynnistä 
vastuussa oleva henkilö ei ollut tätä kohtaa 
huomannut. Tai sitten hän näytteli, todella hyvin, 
hämmästynyttä, näyttäessäni sen kohdan paperista 
hänelle.

Rahtausosasto kertoi, että ennen myyntiä ajetaan 
kymmenen reissua Ventspils Porvoo, sitten pesut ja 
matka Kieliin luovutukseen. Selkeää, niin kuin asiat 
rahtauksen kanssa aina. 

Laivalle tuli jossain vaiheessa kaksi kreikkua, Försti 
ja 2.konemestari, ymmärsin, että tämä 2.mestari 
vastasi suomalaisissa laivoissa kone ykköstä. Ainakin 
hän tuntui olevan tarkka ja ammattitaitoinen mies. 
Försti taasen oli pienehkö, hilpeän tuntuinen kaveri, 
myöhemmin jutellessa kyllä selvisi, että hän oli myös 
varsin ammattitaitoinen ja kokenut tankkilaivamies.

Varustamosta saimme varsin tarkat ohjeet mitä 
näille kavereille ”saa” kertoa ja näyttää. Mukaan 
lukien laivan piirustukset, niitä ei saanut näyttää 
lainkaan. Se mitä järkeä siinä oli, se ei minulle 
selvinnyt, lienee jotain laivakaupan mystisiä 
hienouksia. Sinnehän ne piirustukset kuitenkin 
jäivät. Kaikki lastipaperit vuosien varrelta piti pakata 
ja toimittaa nk. Törnin varastoon Porvoon satamaan. 
Sama koski Laivapäiväkirjoja, Lastipäiväkirjoja ja, 
luonnollisesti, Konepäiväkirjoja. Kovin tuntui välillä 
salaiselta. Mutta kun en ollut koskaan aikaisemmin, 
missään jobissa, ollut mukana laivan myynnissä, niin 
pakkohan se oli uskoa. Myöhemmin, vuosien 
kuluttua, kuulin, että ko. paperit oli roudattu 
j onnek i n Ke s k i - Suomeen , i s oon l u o l a an 
arkistoitavaksi.

Sen verran kuitenkin joustin, että kreikkuFörsti sai 
tutkia kaikki piirustukset jotka olivat lastiohjaamossa 
ja/tai Förstintoimistossa. Samoin hän sai, halunsa 
mukaan osallistua lastauksiin ja purkauksiin, ja 
myöhemmin tankkienpesuun. Mitä helvettiä, miksi 
olisimme haitanneet toisen merimiehen töitä. Ei hän 
ollut myymässä, tai ostamassa laivaa, hän oli tulossa 
töihin siihen. Tämän seikan, mielestäni, mielsivät 
myös kaikki perämiehet vallan mainiosti, ja auttoivat 
häntä neuvoillaan ja vinkeillään.

Uskomaton paperimäärä oli varastoitu midseppiin, 
ainakin pari kiloa pelkästään käyntikorttejakin 
lemppasin jätesäkkeihin, kaiken muun skeidan 
mukana, valtavat määrät vanhoja Miehistöluetteloita 
yms. turhaa paperia lensi tunkiolle siinä hässäkässä. 
Försti manaili, samoin Siiffi, edeltäjiensä intoa 
arkistoida kaikki mahdollinen. Meille selvisi, siinä 
kaappeja tyhjentäessä, että miksi on olemassa 
kaksoiskreppi, toinen puoli arkistoidaan.

Laivaan tuli täkkikolmoseksi nainen, hän oli 
aikoinaan aloittanut seilaamisen M/t Winhassa 
junkkina, sattumoisin löysin Miehistöluettelon juuri 
siltä ajalta, sen annoin hänelle muistoksi. En tiedä 
noinko hän sen säilytti, siististi taitteli talteen minun 
siinä katsellessa, mutta saattoi se lista lentää 
ööverbuur kohta matkalla ahteriin. Mitäpä väliä sillä.

Ajan kanssa saimme ne kymmenen matkaa ajettua 
ja tuli aika aloittaa kaasuvapaaksipesu. Tämä oli 
erikseen määrätty tässä MOA-sopimuksessa. Mitäs 
siinä, mehän teemme kuten käsketään. 

Kuten laivakelloasiassa, Varustamosta kävi käsky, 
että keulassa oleva laivakello pitää irrottaa ja 
lähettää Espooseen. Kenellekään ei ollut tullut 
mieleen, että se pakan kello on osa laivan varustusta 
ja pakollinen. Sanoin asiasta konetarkastajallemme, 
ilmoitin, ettei kello lähde laivasta minnekään, ennen 
kuin korvaava kilistin on saatu. Ja niin kävi, että 
saimme uutuuttaan kiiltävän messinki kellon laivaan, 
ja vanha kello lähti Espooseen. Löysin papereitani 
penkoessani jopa kellon kuitinkin, hinta oli 23,50,00 
FIM. Sinällään sen kellon Espooseen lähettäminen oli 
mukava ajatus, keräsivät siellä vanhojen laivojen 
kelloja, niille oli rakennettu oikein hieno teline jossa 
ne riippuivat. Jossain välissä Varustamo halusi sitten 
kelloihin sen punoksen, josta kellon kieltä 
heilutetaan. M/t Melkin poosu teki hienon punoksen, 
jonka silloin sitten lähetin konttoriin. Kenenkähän 
kesämökin kuistia nekin kellot nyt koristavat? Mutta 
se siitä.

Vinhan brykän paapuurin siivellä oli toinen kello, 
sen otatin irti, Timppa teki hienon laatikon kellolle ja 
lähetin hivakan Palvaan, Kapteeni Strömille. 
Mielestäni se kuului hänelle, olihan hän ollut aluksen 
rakennusta valvova Kippari, ja myös ensimmäinen 
Päällikkö aluksen valmistuttua. Sain kauniin kiitos-
sähkeen häneltä. Tästä asiasta on mieleni vieläkin 
hyvä, jotain tuli tehtyä oikein.

Vinhasta karsittiin tavaraa, sellaista joka oli 
erikseen määritelty  kuuluvaksi Nesteelle, ei kaupan 
mukana s i i r tymään. Es imerk iks i t ietokone 
värkkeineen vietiin Porvoossa maihin. Aika surullista 
katsella kun IT-guru leikkasi piuhat irti, hänellä ei 

Jatkuu sivulla 20
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Muistelen ensimmäisen laivani, m/s Selma 
Thordenin joulua Atlantilla vuonna 1960. 
Kippari teki Glögin, siihen oli sekoitettu pirtua, 
punaviiniä, neilikoita, kanelin-kuorta, sokeria 
ja muskottia. Glögin kapu halusi tehdä yksin 
byssassa. Resepti oli salainen, hän kertoi. 
Totta kai tiesimme mitä siihen pantiin, koska 
maustepurkit oli hänen jäljiltä eri paikoissa 
kuin normaalisti. ”Isä-ukko oli ollut pirtu-
miehiä Vaasassa, kieltolain aikaan”, kapu 
kertoi.  Glögi oli kuitenkin vahvaa ja kävi 
päähän kuin häkä. 

Ruokalista oli suurin piirtein seuraa-
vanlainen, kaikki ruoat tehtiin alusta loppuun 
asti itse.

Olen viettänyt merijoulun kuusi kertaa. Pajassa myrkynsekoittajana piti 
aina panna parastaan, jotta skönemannit olisivat tyytyväisiä. Koti-ikävä 
oli tietenkin kaikilla pohjapojilla. Ählämit luimistelivat kannibaalista 
sian syöntiämme, heille selvitettiin, että nyt on meidän ramadan. 

Taisto Inervo

JOULU 1960
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Lipeäkalan valmistus: Lipeäkala 
valmistettiin kapakalasta turvottamalla 
”klippfisk” ensin vuorokauden vedessä. 
Huuhtomisen jälkeen lisättiin veden sekaan 
aika runsaasti soodaa, jolloin se alkoi turvota. 
Muutaman päivän jälkeen se turposi ja väri 
vaaleni. Vettä  vaihdettiin joka päivä kahdesti, 
jotta saatiin soodan maku pois. Klippfisk: in  
valmistusprosessi kesti viikon päivät. Livekala 
oli Molvaa, ei turskaa.

Kinkun suolaus: Siat tulivat aina 
puoliruhoita, ja säkäkokin hommiin kuului 
ruhon paloittelu ja kinkkujen suolaus. 
Puoliruhot painoivat runsaat 40 kg ja kinkut 
painoivat 14-16 kg. Siis parhaita mahdollisia 
maun puolesta. 

Suolalaukka tehtiin seuraavasti. 10 l vettä 
100 g salpietaria 900 g karkeaa merisuolaa. 
Liemi keitettiin ylös ja jäähdytettiin. 
Suolaruiskulla ruiskutettiin laukkaa ensin 
potkan kautta kinkkuun ja lonkkaluun aukosta 
sisään. Sen jälkeen ruiskutettiin lihaksiin niin 
paljon kuin lihaksiin mahtui. Kinkut pidettiin 
viikon verran suolalaukassa. Yleensä lihaan 
saatiin noin 10-12% vettä. Kinkut keitettiin 
kypsiksi suurissa kattiloissa. Jäähdytettiin ja 
paistettiin pari tuntia uunissa hissun kissun. 
Nahkaan oli tehty veitsellä ristikoita ja nahka 
rapeutui paiston aikana ja tarjottiin 
”knapreina” herkkkupaloina. Jäähtyneet 
nahattomat kinkut päällystettiin sinapilla ja 
kuorrutettiin korppujauholla ja ruskistettiin. 
Ruotsissa oli tapana koristella kinkut värjätyllä 
voivaahdolla, tai perunasoseella spritsaamalla 
tähtiä ja kirjoittamalla kinkkuun Good Jul. 
Nykyisin lihafirmoissa ruiskutetaan sisään 
50-70% karrageeniliuosta joka hyytyy 
lihaksistoon. Näin meitä huijataan. 

Jouluaaton ateria tarjottiin salongissa 
kaikille. Mukana olivat myös matkustajat. 
Juomia tarjottiin vapaasti seisovasta pöydästä. 
Onneksi sillä kertaa oli tyyni ilma ja näkyvyys 
hyvä. Pariin tuntiin ei tainnut kukaan käydä 
brykalla vahdissa. Saattoi olla, että joku kävi 
vilkaisemassa tutkaa välillä. Kipparin glögi teki 
terää, koska joululaulujakin veisattiin. 
Varmaankin kuuden matkustajan kunniaksi. 
Merimieslähetystöstä oli lähetetty lahjoja jotka 
”pukki” kippari jakoi. Minä sain varmaankin 45 
numeron sukat, jotka olivat maustettu vahvalla 
jalkahiellä. Mereen menivät. Merijoulut ovat 
muistoissani olleet rauhaisia ja muistorikkaita. 
Merenkulkijoilla oli lähes harras mieli 
”jääveleitä” ei lausuttu, eikä kokkeja 
myrkynsekoittajiksi haukuttu.

ALKURUOAT
Graavilohta hovimestarin kastiketta
Skarp sill – sipulisilliä – sinappisilliä

graavilohta – jääkellarilohta - 
rollmops – suutarin lohta

savuankeriasta – piparjuurikermaa
keitettyjä siansorkkia hyytelössä

porsaan kylkirullaa – vasikanpaistia
rosollia – perunasalaattia

LÄMPIMÄT RUOAT
lipeäkalaa kerma- ja skoonelaisen 

sinappikastikkeen kera
joulukinkku, vihreitä herneitä ja 

punakaalia rapeita kinkun 
kuoripaloja
riisipuuro

LEIVONNAISET
ruotsalaista joululimppua, klenettejä, 

sahramipullia, pikkuleipiä

Karjalais-ukko oli käymässä markkinoilla Viipurissa. Matkan hän suoritti hevospelillä. Kotimatkaa varten hän 
oli ostanut pullon viinaa ja naukkaili sitä ajellessaan. Kävi kuitenkin vanhanaikaisesti, ukko sammua pätkähti, 
hevonen pysähtyi ja ukko putosi kärrystä ojan pohjalle. 
Aamulla herätessään hän huomasi, että yön aikana hevonen oli viety ja vain kärryt olivat jäljellä. Silloin ukko 
rupesi mietiskelemään:”Jos mie oon mie, niin miulta on varastettu hevonen. Mutta jos mie en ookkaan mie, 
niin mie oon löytänt kärryt.”
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Laila Nurminen vei propsilastin Izmiriin, Turkkiin. 
Sieltä mentiin Kreikan Kavala nimiseen satamaan 
missä lastattiin pyriitti nimistä malmia. Kastuessaan 
kyseinen lasti saattaa muuttua hyvinkin hankalaksi, 
kuten monet asian kanssa tekemisissä olleet tietävät. 
Oli uudenvuoden päivä, kun lasti oli päällä ja laiva oli 
matkalla kohti Rotterdamia joka oli sen määränpää. 
Taivaan alkaessa punertaa, ennusti laivan poosu, että 
tulossa olisi kunnon myräkkä. – Poosu oli Nieminen 
nimeltään, sota-aikana hänen kerrottiin kaapanneen 
saksalaisilta Norjassa internoituna olleen aluksen, 
jonka sakemannit olivat halunneet viedä Saksaan. 
Nieminen oli saanut houkuteltua vartiomiehistön 
paikkaan jossa heidät saatiin lukkojen taakse ja alus 
käännettyä Ruotsiin. 
Nyt Niemisen sääennustus kävi toteen. Pian 
länsimyrsky pyyhki pitkin Välimerta nostattaen 
kivitalon kokoisia aaltoja. Keulapakan alla olleen 
varaston venttiilin lasi pamahti voimalla hajalle. 
Sirpaleet upposivat varastossa olleisiin puutavaroihin, 
ja oli onni ettei ketään sattunut olemaan kohdalla. 
Jälki olisi ollut rumaa. Kun auki unohtunut 
sokealaippa laitettiin kiinni, hajosi sekin. Lopulta 
kuitenkin vettä sisään sylkevä aukko saatiin tukittua 
parrulla joka oli tuettu pakan alla olleisiin 
tukirakenteisiin. Lisää oli kuitenkin tulossa, vesi-
massat repivät irti myös varaston oven. Oviaukon 
kahtapuolta oli u-palkit ja sen vieressä, aivan kuin 
tällaista tilannetta varten, sopivan mittaisia lankun 

pätkiä joilla se saatiin tukittua. Ja lopulta, kun 
ylivyöryvien aaltojen lomasta löytyi sopiva hetki 
miitsippiin poistumiseksi, siinä sai todella juosta 
henkensä edestä.
Myrskyn rynkytys jatkui. Laivan niitattu runko valitti. 
Nukkumisesta ei tullut mitään. Alus notkui ja vapisi 
potkurin välillä noustessa ilmaan ja sitten taas 
painuessa veden alle. Tätä jatkui, kunnes taas 
tapahtui jotain, mitä oli pelätty; pantteja napsahteli 
poikki. Konehuoneen kohdalta niitä petti kaikkiaan 
viisi kappaletta. Levyjen saumat alkoivat vuotaa. 
Miehistö ryhtyi paikkailemaan ja estämään veden 
tuloa sementtiarkuilla. Näitä tehtiin useita ja lopuksi 
sementin joukkoon sotkettiin jo lastina ollutta 
malmikiisuakin. Kuinka matka eteni, sen voi arvioida 
siitä että Laila Nurmisen normaalivauhti oli noin 
seitsemän solmua. Vastatuulessa sen on täytynyt olla 
melko olematon. Lopulta laiva pääsi hätäsatamaan 
Algerian valkoiseksi kaupungiksi kutsuttuun Algeriin 
joka tuolloin eli oli ranskalaisten siirtomaavallan alla. 
Satamassa sementtiarkut tuettiin kattilan jalkoja 
vasten. Kattiloita oli laivassa kolme joissa yhteensä 9 
fyyriä. Kattiloita hoiti normaalisti kaksi lämmittäjää 
vahdissa. Kun nämä kunnostustyöt oli tehty, päätti 
kippari jatkaa matkaa. Myrsky merellä jatkui, tosin 
hieman laantuneena. Kesti kuitenkin puolitoista 
vuorokautta ennen kuin Algerin valot ahterista 
hävisivät. Kun keli jatkui tällaisena, esitti miehistö, 
poosun toimiessa puhemiehenä, että alus poikkeaisi 

Yksi aikansa suurimmista suomalaisista aluksista, puutavaraa  
Välimerelle vienyt Laila Nurminen matkasi kohti pohjoista Kreikkaa 
lastinhakuun. Oli vuoden 1952 loppu meneillään. Matruusina laivassa 
ollut Mobergin Keijo muistaa hyvin sieltä alkaneen vaiherikkaan ja 
myrskyjä sisältäneen matkan.

Jorma Laine

MYRSKYINEN 
VUOSI 1952
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Gibraltariin hätäsatamaan. Syynä esitykselle miehistö 
piti vuodenaikaa ja kovaamyrskyä ja edessä olevaa 
Biskajan ylitystä. Päällikkönä toimi vanha 
purjelaivakippari Lasse Andersson, jonka kerrottiin 
sanoneen lopettaneensa merimiesuran -43 
siirryttyään höyrylaivoihin. Hän ilmoitti miehistölle, 
että jos näin toimittaisiin, kutsuisi hän satamassa 
laivalle Lloydin tarkastajan. Mikäli tämä toteaisi 
laivan merikelpoiseksi, mikä tuona aikana oli melko 
todennäköistä, joutuisi miehistö korvaamaan 
varustamon menetykset. Tämän painostuksen alla 
laiva jatkoi matkaansa halki myrskyävän meren kohti 
Rotterdamia. 
Maasjoen suulle saavuttaessa paikalla vallitsi sankka 
sumu. Siellä oli suuri joukko aluksia odottamassa 
sisäänpääsyä. Sääennusteet kertoivat täälläkin pahan 
myrskyn olevan kehittymässä. Niinpä satamakapteeni 
päätti, että Laila Nurmisen kunto oli niin huono, se 
pääsi heti sisään lossaamaan. Parin hinaajan 
avustuksella se siirrettiin purkauspaikalle. Tehokkaat 
elevaattorit lossasivat lastin  nopeasti. Tämän jälkeen 
laiva siirrettiin uivaan tokkaan myrskyssä saatujen 
vaurioiden korjausta varten. Myrskyjen ja rankan 
matkan uuvuttamat miehet eivät kuitenkaan jääneet 
laakereilla lepäilemään, vaan nuorten miesten innolla 
painuivat maihin. Aikansa China Townia koluttuaan 
alkoi miehiä kalvamaan outo tunne myrskyn 
voimistuessa kaupungissa. He päättivät palata 
laivalle. Kun Keijo joukkoineen saapui laivalle 
huomasivat he, että vesi oli noussut jo aivan laiturin 
reunalle ja vähän myöhemmin saapuneet eivät enää 
päässeetkään kuivin jaloin laivalle. Pohjoisesta läheni 
myrskyn keskus,  se osui päälle samaan aikaan 
vuorovesi-ilmiön kanssa. Tämä aiheutti Hollannissa 
vuoden -53 katastrofin jolloin padot murtuivat ja 
useita ihmisiä menehtyi veden vyöryessä myös 
Rotterdamin kaduille. 
Selvittyään Välimerellä omasta laivakohtaisesta 
taistelustaan voittajina, Laila Nurmisen miehet olivat 

nyt keskellä paljon suurempaa myllerrystä jossa 
ihmisen rakennelmat joutuivat taipumaan 
luonnonvoimien edessä.
Keijon seilaaminen tässä, myös merimaalari Adolf 
Bockin moneen tauluunsa ikuistamassa aluksessa, 
päättyi myöhemmin ulosmaksuun Kielissä.

Kuvat: otsikkokuva Laila Nurminen Izmirissä ja Keijo nuorena matruusina. Ylh. oik. Keijo katselee kartasta Välimerta missä 
silloin myrskysi, kuvan alla pyriittimalmin kimpale, Keijon tuoma suvineeri tuolta matkalta. 
Alakuvat, Laila kuivatokassa Rotterdamissa ja ulosmaksajat Kielissä lähdössä kotimaahan.
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 Ja jos ei ollut liian ”fiini” nuori ”upseeri-mies”, 
Lundqvist oli oiva varustamo päästä 
ylenemisvauhdissa hurjaan nousuun. Jos sitten 
vaikkapa yliperämiehenä töppäsi, ei saanut 
kenkää, vaan siirrettiin hieman vanhempaan 
laivaan kolmoseksi , ja sieltä sitten sai 
ponnistella taas ylöspäin. Lunkkuhan mainosti 
oikein lehdissä: Tervetuloa varustamoon, jossa 
on mukava miljöö! No, jaa, miljöö oli sitä sun 
tätä, mutta kaikesta ei kikattukaan. 
Nykyisin Lundqvistin tonnisto on melkoisen 
uutta mutta valitettavasti mukavuus-lippujen 
alla.  Eipä taida siellä montaa suomalaista enää 
olla ja nekin harvat päällystöä.
Itse siirryin ensimmäiseksi uuteen Kiislaan, joka 
oli valmistunut Valmetilta puolisen vuotta 
aiemmin. Ajoimme pääasiassa Sköldvik-Helsinki 
väliä ja oli meillä yksi kaukoreissukin…. 
Sköldvik-Kemi. Parisen viikkoa sain ”nauttia” 
ranta-reissailusta mutta sitten kävi käsky 
P.Wikbergiltä  Enskeriin.
Kyllä jonkin verran jännitti tavata kuuluisa Alvar 
Backman ja toki oudoksutti perämiehen homma 
isossa laivassa. Ensin menin ilmoittautumaan 

kipinä Aaro Keuramolle,  joka luukun takaa 
saatuaan paperini, tokaisi: Ai, perämies, käy 
sisään toimistoon vaan, päällystö saa tulla 
sisäpuolelle…..
 Olin kylläkin ollut Tiiskerissä puolikkaana, 
joten paljon oli tuttua hommaa. Laiva purettua 
lastinsa, lähdimme kohti Ras Tanuraa. 
Pohjanmerelle päästyämme alkoi tankkien pesu, 
johon osallistui försti täyspäiväisesti apunaan 
päivämiehet. Vahtimiehet osaltaan olivat vahdin 
lomassa mukana.
Alvarilla oli, näin jälkikäteen ajatellen ,  
jonkinlainen opettajan rooli nuorelle 
perämiehelle. Hän ei paljoa viihtynyt brykällä 
vaan kommentti oli aina: Se soitta jos joku hätä 
o, mine tulla häti sinne.
Pohjanmerelle tuli vahdissa ollessani 
jonkinmoinen kevyt sumu ja poikittais-
liikennettä oli paljon, varsinkin Dover-Calais 
välillä. Kyllä minulla oli kylmä rinki persuksissa 
kun otin paikkaa melkein minuutin välein ja 
plottailin joka ikisen kaiun. Kartta oli kuin 
risuaitaa kun ei yhtään ollut itseluottamusta. 
Taisi olla siihenastisen elämäni pisin 

PERÄMIESURAN 
ALKUTAIPALEELTA

Valmistuin Raumalta perämiesluokalta 1974 ja siihen aikaan jobeista ei 
ollut pulaa. Päinvastoin eräät varustamot aloittivat rekrytoinnin 
hyvissä ajoin keväällä. Mm. Lundqvist-varustamot maksoivat 
sopimuksen tehneille jo kouluajalta jonkinmoista palkkaa. Moni tekikin 
rahapulassaan sopimuksen, sillä se auttoi ”hipparaha” vaikeuksissakin.

John Hacklin

Kuva, Etelä-Atlantilla myrskyää
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neljätuntinen.
Siitä sitten pääsimme Biskajalle ja aloin 
harjoitella position ottamista auringosta. Teoria 
oli jotenkin selvillä, mutta ”lentäjien taulukot” 
olivat uusi tuttavuus, joka helpotti hommaa 
huomattavasti. 
No, virheiden kautta homma selvisi ja minua 
todellakin kiinnosti navigointi 
taivaankappaleista. Sehän kuitenkin on, 
mahdollisuuksien niin salliessa, varma tapa 
määrittää suhteellisen tarkka paikka, jos vaikka 
nykyajan elektroniset vehkeet laukeavat. 
Enskerissä tosin oli Decca, jonka avulla 
Pohjanmeri ja Itämeri selvittiin ja samoin 
muistaakseni Etelä-Afrikan seudut.
Capetowniin saapuessamme oli mielestäni 
omaksunut paikan ottamisen auringosta, 
varsinkin kun Alvarin kanssa otimme molemmat 
samaan aikaan ja Alvarin sijoittaja piirrettiin 
”plotting sheetille”.  Kun lähenimme rannikkoa, 
kävi ilmi, että minun sijoittajani olivat 
lähempänä totuutta kuin Alvarin. Voi sitä 
riemua, jonka tunsin salaisesti sisälläni. 
Alvari oli oikea ”himourheilija” ja usein 
sunnuntaisin järjestettiin jos jonkinlaista kisaa, 
korkeushyppyä, kuulantyöntöä, pituushyppyä ja 
joitain muita merelle sopivia lajeja. 

Kuulantyöntöä Allu harrasti joka päivä klo 
13-14 harjoittelemalla, jolloin täkkikolmonen 
sai olla mittamiehenä. Försti Reinivuo taisi 
pumpata laiva lisää ahteritrimmiin ja Allu työnsi 
miidshipin ahterista alamäkeen. Lisäsin aina 
mittaustulokseen vajaa metrin ja Allu oli 
tyytyväinen kuten minäkin, koska varmistin sillä 
jokapäiväisen ylityötuntini näin. Tultuamme 
Etelä-Afrikan itäkustille,  Allu piirsi viivan aivan 
lähelle rantaa. Syykin selvisi, sillä Agulhasin 
virta kulkee Intian valtamereltä alaspäin noin 7 
mailista lähtien. Tämän vuoksi rannikon 
läheisyydessä, matalammalla alueella on hyvin 
voimakas vastavirta koilliseen ja tätä käytimme 
hyväksi. Virta saattoi olla jopa 8 solmua ja 
joskus etäisyys maihin alle maili, yleensä 2-3 
mailia. Siinä sitä sitten aloitteleva perämies 
joutui joystickin kanssa navigoimaan ja ehtipä 
siinä myös maitakin ja hökkeleitä tiirailla. Port 
Elisabethin redin läpi ajaessamme, Port Controll 
huuteli Enskeriä Ulalla ja Alvari sattui olemaan, 
ihme kyllä, brygällä. Alvari kuunteli ja sanoi: 
”Temä uula se olla joku vika, me laitta se pois”, 
ja sulki ulan. Syykin selvisi, sillä niin lähellä 
rannikkoa ei saanut ajaa likaisessa 
painolastissa. Muistaakseni likaisessa 
ballastissa sai ajaa 12 mailin ulkopuolella, 
ainoastaan. Ajelimme ranta-viivaa pitkin 
Lourenço  Marguesiin asti. Lourenço Margues 
on nykyään nimeltään Maputo.

Stuertti Raimo Multisilta urheilee.Siiffi Rolf Koppe

Kipinä Esko Heino ja minä. Grande Gomore ja naiskauneutta.

Jatkuu sivulla 24
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Ensin vietiin kirjeet postiin ja saatiin täten 
rauhoitettua omaatuntoa, mutta seuraavaksi 
suunnattiinkin sitten kapakkaan. Vanhat skönöt 
kyllä tiesivät, mihin paikkaan kannatti mennä. 
Tuohon aikaan pubien aukioloajat olivat hiukan 
ihmeellisiä. Avoinna ne olivat päivisin 11–15 ja 
iltaisin 18–22. Tämän jälkeen ei saanut 
laillisesti alkoholijuomia kuin korkeintaan 
joistakin yksityisklubeista. Kuuden jälkeen 
mekin harpoimme sisälle erääseen pubiin, 
johon kerääntyi myöhemmässä vaiheessa kaikki 
laivamme maissa olevat miehet, junkista 
tunkkiin. Otettiin ensimmäiset kaljat.
Illan mittaan tupakansavu ja melu lisääntyivät. 
Lopuksi sai suorastaan huutaa jos halusi tulla 
kuulluksi. Ja kyllä sitä välillä huudettiinkin. 
Viinalla tuppaa olemaan taipumus nousta 
lettiin, niin kävi nytkin. Naapuripöydässä istui 
englantilaisseurue, jossa silmiini pisti eräs 
hyvän näköinen tyttölapsi. Sain häneltä 
muutaman rohkaisevan hymyn ja loppuillasta, 
kun häpy oli jo häipynyt, meikäläinen läppäsi 
tytön ohikulkiessa häntä tuonne peffan 
tienoille. Tyttö ei siitä ainakaan pahaa tykännyt, 
mutta sen sijaan yksi mieshenkilö hänen 
pöydästään hyppäsi ylös, tuli luokseni ja sanoi 
että annahan olla läpsimättä tuota tyttöä. No 

meikäläinen oli siinä vaiheessa jo niin rohkea, 
että huiskaisi kädellään. Tätä jatkui useamman 
kerran, kunnes kapakoitsija huusi että ”TAAIIIIM 
PLIIIIIIIIIS...”
Kompuroimme ulos kovan metelin saattamana. 
Osa porukastamme oli jo mennyt ja meitä oli 
muutama ”matti-myöhänen” jäljellä. Pitkää 
matkaa emme päässeet kun meitä vastaan tuli 
joukko paikkakunnan raavaita nuorukaisia. He 
eivät sen kummemmin esitelleet itseään, vaan 
kävivät suoraan päälle. Alkoivat ns. 
turpakarkelot. Kauan tuo tappelu ei kestänyt, 
kun paikalle saapui pari Bobbya. Laimit 
hävisivät kuin tuhka tuuleen. Poliisit kyselivät 
meiltä, että mikäs meininki täällä oikein on? No 
me kerroimme, että nuo paikkakuntalaiset eivät 
oikein tykänneet, kun flirttailimme heidän 
naistensa kanssa. Nämä kypäräpäät lupasivat 
saattaa meidät satamaan laivalle ja tekivätkin 
sen. Toivotimme ”good night” ja menimme 
laivaan.
En muista kenenkä idea oli, että nyt lähdetään 
kostamaan niille engelsmanneille. Tuumasta 
toimeen. Meitä lähti kolme urhoollista: yksi 
pirun riski lämmittäjä Pohjois-Suomesta, 
rasvari Virtanen Suomen Turusta ja minä. 
Virtanen oli niin pyörryksissä, ettei meinannut 

nyrkit heilui joulun alla

Joulukuun puolenvälin tienoilla vuonna 1956 olin s/s Aurassa ja makasimme 
Grimsbyssä. Lossasimme massaa, jonka olimme lastanneet Toppilassa. 
Tuohon aikaan duunarit eivät työskennelleet öisin, joten illalla kun satamatyöt 
loppuivat, laivalle jäivät vain stoppariuffarit, patavahti ja yövahti. Muut, 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, lähtivät maihin. Niin tälläkin kertaa.

Timo Nenonen
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jaloillaan pysyä, saatikka sitten tapella. No 
näillä mentiin kuitenkin. Kapakathan olivat 
kaikki kiinni, mutta löysimme erään teesopin, 
joka oli auki. Sen edustalla näytti olevan myös 
porukkaa. Kauaa ei tarvinnut riitaa haastaa, kun 
taas lyötiin. Tappelu oli kyllä epätasaista, 
Virtanen putosi ensi iskusta katuun ja ihmetteli 
että ”kui helveti taval mää täsä istu?” 
Lämmittäjä nauraa räkätti ja hoki ”jumalauta, 
nää lyöt hyvin, minä piän huolta etteivät pääse 
kuin yks kerrallaan.” Tosiasiassa minä olin ihan 
kusessa, nyrkkiä tuli joka suunnalta ja kun 
saivat katuun tuli monoa. Tappelun aikana yksi 
iso näyteikkuna meni palasiksi. Muistan kuinka 
siinä luki että ”Merry Christmas.” Tuossa 
vaiheessa ajattelin, että kunniakas 
vetäytyminen ei olisi pahitteeksi. Karjaisin että 
”Bobbyt tulee!” Taas ”laimit” hävisivät ja me 
lähdimme kohti satamaa. Tällä kertaa ilman 
poliisisaattuetta. Turpiin oltiin saatu, minä ehkä 
kaikista pahiten. Paidan napit olivat kaikki 
huuthelvetissä ja pikkutakin sivutaskut 
repeytyneet. Verta tuli nenästä ja koko pää oli 
ajetuksissa. Laivalle oli kuitenkin kiva tulla, 
siellä oli ainakin turvallista.
Seuraavana päivänä muisteltiin edellisen illan 
tapahtumia ja ainakin minun naamasta näki, 
että olin ollut jossakin muualla kuin 
merimieskirkossa. Muutama päivä siinä vielä 
maattiin ja nuoltiin haavojamme. Mielessä kävi 
monta kertaa, että oli pirun hyvä tuuri ettei 

saatu sakkoja. Päivät kuluivat ja me pystytimme 
verkkoaitoja tulevaa koksilastia varten.
Uloslähtöpäivänä roikkuessani näpit puoli-
jäätyneinä neulomassa kapelkaarnilla 
kanaverkkoa vaijeriin, huomasin laivaa 
lähestyvät kaksi poliisia. He katselivat kaijalla 
ympäriinsä ja huomasivat minut ja mustat 
silmäni. Puhuivat jotakin toisilleen ja nousivat 
laivaan mennen salonkiin. Hetken perästä 
Virtanen ja minäkin saimme sinne kutsun.  Me 
kaksi ja pari engelsmannia jouduimme kukin 
maksamaan 5 £ korvauksena rikotusta näyte-
ikkunasta. No mikä siinä auttoi, ei mikään. 
Kippari maksoi ja summat vedettiin meidän 
palkastamme. Se hiukan ihmetytti, että se 
meidän eldarimme ei joutunut maksamaan 
mitään. Toisaalta, kyllä niitä vastustajiakin oli 
enemmän kuin kaksi.
Haimme koksilastin Dunstonista ja veimme sen 
Turkuun. Tulimme perille jouluaattoa vasten 
yöllä. Minä sain yövahdin homman. Koko yön 
hakkasin jäätyneitä kaijoja, että saatiin aamulla 
bummit ylös. Illalla olikin sitten jouluaatto 
hyvine ruokineen ja juomineen. Minunkin 
silmät olivat parantuneet sen verran, että toisen 
silmän alareunassa oli vain hiukan sinertävää ja 
Grimsbyn seikkailu kaukainen muisto vain. 
Pikkutakki ja paita lensivät matkalla 
Pohjanmereen.
Kaikesta huolimatta, Hyvää Joulua!
Timppa

Seitsemän miestä, kaikkialta maailmasta.
Palaamassa laivalle, hoippumassa rantatietä.
 
Anna sille tytölle toinen ryyppy.
Kato, me on maksettu ulos.
Me seilattiin se ’tramppi’ lahden yli, meren toiselle 
puolelle.
Me seilattiin ulos Parlandista, partaisiin asti lastattuna.
 
Sitten tultiin takasin  Parlandiin kun lasti liikkui.
Seilattiin ulos jälleen, ja tavattiin talvinen hiivari.
Viikon kesti se yötä –päivää,  tuuli meitä vei.
ja meri  työnsi ja veti, jauhoin niitit löysiks’ kölistä,
ja vei värin korsteenista.
Parras painui. Vettä tuli kuin seulan lävitse,

eikä ruorista apua.
Mutta yli me vietiin se tramppi.
Yksi kerrallaan valot alkoivat toimia.
 
Seitsemän miestä satamassa,
hoippumassa rantatietä.
Täydessä iskussa jälleen,  Kuolemasta heränneet, 
haudasta nousseet.
– Anna tytölle toinen ryyppy, me on maksettu ulos.
Me vietiin se tramppi yli sadan veen. Lähdettiin ulos 
partaisiin  asti lastattuna.
Oltiin pian takasin Parlandissa kun lasti liikkui.
Mentiin taas ulos, kohdattiin ilma, paha hiivari.
Seitsemän yötä se meitä alas sorsi. 

MAISSA JÄLLEEN, Harry Tobin
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Pienellä rahtilaivalla, Maurice Desgagnes´ lla 
oli monipuolinen ura sisältäen syvänmeren-, 
rannikko-, arktista- ja Suurten Järvien lii-
kennettä sekä suomalaisen massan rahtausta 
Euroopan liikeenteessä.
Alus tunnettiin alun perin Vaasa Providerina, 
se oli rakennettu Terneuzenissa Hollannissa 
vuonna 1963. Alus oli 296 jalkaa (97 m) pitkä ja 
44 (14,4 m) jalkaa leveä kappaletavaralaiva. 
Tilaaja ja alkuperäinen omistaja oli Vaasan 
Laiva Oy joka sai aluksen loppuvuodesta -63. 
Vuonna 1966 alus myytiin Nordströmille, eli Ab 
Rauanheimo Oy:lle ja sai nimekseen Lauri-
Ragnar. Nordströmin jouduttua vaikeuksiin v. 
1971 se siirtyi rahoittajan toimesta Finnlinesin 
lipun alle ja sai nimen Finnrunner. Alus oli 
suunniteltu jäissäkulkua varten ja se kuului A1 
jäämaksuluokkaan. (Tipen lisäys alkuvuosista 
kursiivilla).
1972 siitä tuli Desgagnes Navigation´n  lippu-
laiva kun se siirtyi Kanadan rekisteriin Maurice 
Desgagnes nimellä, se korvasi kovaonnisen 
Voyageur D´n, joka oli kadonnut St. 
Lawrencella tammikuussa 1972. Aluksi Maurice 
Desgagnes operoi Montrealin ja  Sept Iles PQ 
välillä. Muut reissut käsittivät matkan Brasiliaan 
1973, vuosittaisen kesähuoltoretken Kanadan 
arktisille vesille sekä tilapäisiä matkoja Suurille 
Järville.

Helmikuun 26. 1974 se pääsi uutisiin kun laivas-
sa syttyi tulipalo sen ollessa Montrealissa. 
Tulipalo vahingoitti sisätiloja ja aiheutti pieniä 
palovammoja kapteenille, hänen vaimolleen ja 
heidän pienelle tyttärelleen. Vähän yli vuosi 
tragedian jälkeen alus kolaroi Skua-laivan 
kanssa Sorelissa 14. huhtikuuta 1975.
Vuonna 1978 Maurice Desgagnes reissasi 
Bahamaan, Guatemalaan ja Egyptiin. Toi terästä 
Euroopasta 1979 ja oli juuri käynyt Venezue-
lassa ennen kuin suuntasi pohjoiseen, lastaa-
maan viimeistä lastiaan, tammisia ratapölkkyjä. 
Alus lastasi New Orleansissa (LA) Sept Iles´iin. 
Tällä matkalla se kohtasi myöhäistalven myrs-
kyn Atlantilla 11. maaliskuuta 1980. Se oli noin 
75 mailia itäkaakkoon Halifaxista, kun 50-60 
meripenikulman nopeudella puhaltavassa tuu-
lessa jättiläisaalto iski siihen aiheuttaen kohta-
lokkaan lastin siirtymisen. Onneksi kanadalainen 
hävittäjä Huron oli lähettyvillä ja lähetti heli-
koptereita vastauksena hätäkutsuun. Helikop-
terit evakuoivat kaikki 21 merimiestä kallis-
tuneesta aluksesta 12. maaliskuuta  1980.
Maurice Desgagnes upposi noin 30 minuuttia 
sen jälkeen kun viimeinen mies jätti sen 
kaltevan kannen.

M/S VAASA PROVIDERIN 
KOHTALO

VANHOJEN SUOMALAISLAIVOJEN TARINA jatkuu, nyt vuorossa on 
m/s Vaasa Provider jonka suomalaisomistuksen jälkeisistä  vaiheista 
kertoo Mariners Wether Log -lehden juttu. Alla Timpan tekemä, vapaa 
suomennos ja Tipen täydentämillä taustatiedoilla laivan alkuvuosilta. 

Timppa
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Tarinan luettuani minulle tuli haikea olo. Olin ollut 
tuossa laivassa 60-luvulla uffarikallena, moottori-
oppilaana ja moottorimiehenä. Paatti oli tuttu. 

Lukiessani kuvittelin laivan myrskyävälle merelle 
missä korkea aallokko ja jäätävä tuuli piiskaavat sitä. 
Urhoollisesti se taistelee myrskyä vastaan, etenee 
hitaasti  ja rullaa svengaten sille ominaisella tavalla. 
Sitten tulee jättiläisaalto, alus kallistuu voimakkaasti, 
meri lyö laivan yli  ja samassa hyinen vesi syöksyy 
sen sisuksiin. Muistan korkeakynnyksisen oven 
laivan ahterissa mistä kuljettiin sisälle. Nyt kuvittelen 
meren syöksyvän siitä kohisten sisään miehistö-
kongille, ohittavan messin ja jatkavan leidareita alas. 
Alhaalla se haaraantuu molemmille kongeille ja 
jatkaa hurjasti kohisten fööriin päin. Styyrpuurin 
puolella konehuoneen ovi on aina kiinni, virta ohittaa 
sen ja lipoo pian ulkosivun puolella muita kiinni olevia 
ovia, avoimista se syöksyy sisään. Kongin päässä 
vesimassa törmää seinään, kääntyy sitten vasem-
paan ja syöksyy verstaan avoimesta ovesta sisään. 
Siellä se ohittaa sorvin ja työkalukaapin, kääntyy 
vähän ennen isoa porakonetta vasempaan, 
konehuoneen ovelle. Siinä se pyähtyy hetkeksi, 
aivan kuin henkeä vetääkseen, nopeasti vesi  kohoaa 
kynnykselle ja sen yli, pian hyinen vuo jatkaa 
syöksyään vaahtoavana putouksena alas konetopille 
– tuolle samalle konetopille missä minäkin olin 
nuorukaisena kulkenut venttiilien keinuja rasvaillen ja 
lämpöjä kokeillen. 

Kuvitelmissani laiva saa sielun ja hengen. 
Surullisena mietin, miksi  sen pitää tuhoutua kaukana 
kotoisilta rannoilta ja vesiltä missä olimme nuoru-
kaisina yhdessä seikkailleet. Pientä lohtua tuo 
tietoisuus, että se oli  päässyt viimeisinä vuosinaan 

seilaamaan isoilla merillä ja näkemään maailmaa 
laajemmin. Se oli aivan toista kuin nuoruutemme 
kotivedet. Silloin ajoimme massaa Suomesta 
Skagerrakin kautta Englantiin ja Hollantiin. Takaisin 
tultiin samaa reittiä ilman paluulastia. Se oli erikoista 
silloin ja nopea reissu kesti  vain pari viikkoa. Muilla 
sellun viejillä, varsinkin hitaimmilla stimmipaateilla 
matkaan kului tuplaten. Tosin ne toivat usein 
”paskalastin” tms tullessaan. 

Vaasa Provider oli tuttu monessa Suomen 
myllyssä. Miehistö vaihtui tiuhaan, varsinkin ”reilun 
stailin miehet”. Muistan eräänkin tutun oululaisen 
seilanneen siinä vain siftauksen ajan Toppilasta 
Ouluyhtiölle. Siellä tuli  lemput, ei  ollut töijäyksessä 
mukana vaan pyöri sekopäisenä messissä. Pisim-
pään laivassa viihtyi, kipparin jälkeen, Lehtosen 
Väinö, Väte. Hän tuli  salonkivilleksi alkuvuonna -64. 
Kun viimeksi vierailin laivassa, tapasin Väten joka oli 
tuolloin poosuna, oli ollut laivassa jo viisi vuotta. 
Laiva ei ollut huono, vaikka ulosviennit olivat 
niukkoja, työt tehtiin selvinpäin ja tehokkaasti, 
pystyynvetoja ei sallittu. Monessa vanhemmassa 
laivassa niitä katsottiin vielä sormien läpi, kuri oli 
löysempää ja ulosvientiäkin sai reilummin. 

Vaasa Providerissa näkyi  jo silloin tuleva meren-
kulun kehitys. Tehokkuus- ja taloudellisuus olivat 
tulollaan, tämä vanha laivani oli yksi sen edellä-
kävijöistä. 

Lempeät tuulet puhaltakoot haudallasi, vanha 
toveri, säilyt mielessäni aina, – opettajana; 
opetit minulle työn tekemistä ja vastuunkantoa, 
– ystävänä; veit minut Amsterdamin öihin, näytit 
ja opetit elämää!

Viereisen sivun kertomus, m/s 
Vaasa Provider, alias Lauri-
Ragnar, alias Finnrunner laivan 
loppuvaiheista sai minut muiste-
lemaan tuota vanhaa meluvammani 
aiheuttajaa kaihoisan tunteellisesti, 
samalla koin ja tein oikean aika-
matkan. 

AIKA-

MATKALLA

Tipe

Tässä olemme nuorukaisia, sinä 3 v, minä 17 v.
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Olin vierailulla veljeni perheen luona Ventspilsissä syksyllä 

2012. Tuo satamakaupunki on tuhansille suomalaisille 
merenkulkijoille tuttu. Tankkilaivathan roudasivat sieltä öljyä 

Suomeen Neuvosto-Venäjän aikakaudella. Itselleni tuo paikka 
jäi tuntemattomaksi, koska en ole ikinä seilannut tank-

kilaivoissa. (lukuun ottamatta muutamaa koeajotankkeria)

Kuten useimmissa satamissa, myös Ventspilsissä on 

kaijapaikan odottelua varten ankkuripaikka. Se on aivan 
ilmeisesti avomerellä ja täten tarkoitukseensa enemmän tai 

vähemmän epäsopiva. Vuosien saatossa näet moni laiva on 

katkaissut siellä ankkurikettinkinsä ja menettä-nyt täten 
ankkurinsa ja enemmän tai vähemmän kettinkiä.

Ventspilsin kaupungin edustajat ovat saaneet noista 

kadotetuista ankkureista oivan idean. He ovat nostaneet ne 

ylös ja käsitelleet. Sen jälkeen ne on nostettu puistoon ikään 
kuin patsaiksi. Oivallinen idea. Erikokoisia ankkureita siellä on 

36 kappaletta.

Vierailu
Ankkuripuistossa

”Oivallinen idea, 
erikokoisia ankkureita 
siellä on 36 kappaletta”

Timo Nenonen
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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 13.
Mikä on?
 
1. välikaija 
2. vetää pystyyn
3. uffari
4. täkkikakkonen
5. trissa, rissa
6. timppa
7. rikaus, rigaus
8. spyygatti
9. rullata
10. seppä

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 

oikeat vastaukset löytyvät sivulta 25

Kysymykset 14.
Mikä on?
 
1) vinsmanni
2) villi linja
3) uloslähtö 
4) törni
5) trimmi
6) torppaus
7) taimseeraus
8) säkäkokki
9) staili
10)slussi

Kysymykset 15.
Mikä on?
 
1) täkkäri
2) telegrammi
3) staagi, taaki
4) slingaskotti
5) skönömanni, skönäri
6) singlaus
7) selstukki
8) ruuppari
9) pytsi
10)purrata

Joulupukilla riittää kiireitä laivavierailuilla, Riston piirros.



18

Keskustelupalstalla on tätä kirjoitettaessa 207 
henkeä rekisteröityneitä ja ei-rekisteröityneitä 
lukijoita on tuhansia. Käppyrät näyttävät vain 
nousua. Uutena ryhmänä ovat profiiliaan olleet 
nostamassa ”myrkynsekoittajat” eli byssa-
porukka. Kaikkihan me myönnämme, että ilman 
tuota jengiä työt eivät laivalla olisi sujuneet. 
Aina kikattiin, mutta yleinen mielipide oli, että 
”kyllä nää kotiolot voittaa.” Joka tapauksessa, 
tervetuloa uutena ryhmänäkin joukkoon 
tummaan. Minulla on kyllä palanut silmän 
verkkokalvoille näkymä mitsipin ahterikantissa 
seisovasta kokista bajeriin nojailemassa.
Pojat ovat luvanneet kirjoittaa ruokareseptejä 
meidän käyttöömme ja tätä kirjoitettaessa yksi 
on jo ilmestynyt. Onpa jopa väläytelty Meri-
miehen keittokirjan julkaisemisestakin. No 
mehän jäämme innokkaina odottelemaan. 

Jos tarkastellaan asioita numeroiden valossa, 
voidaan todeta että tätä kirjoitettaessa on 
viestejä lähetetty yhteensä 3938 kpl ja 
viestiketjuja on 301 kpl. Eniten käyttäjiä 
yhtäaikaisesti oli 16.2.2012 klo 12.02, jolloin 
heitä oli 18 henkeä. Aikaisempi ennätys oli 15 
henkeä. Viestiketjuista parhaiten on pärjännyt 
edelleenkin Merimiestarinoista - osio, joka on 
luettu noin 14 500 kertaa ja siihen on vastattu 
286 kertaa.

Yhtenä kummajaisena voidaan pitää Mossad – 
osiota, joka sai porukan kovinkin aktiiviseksi ja 
niin pitkälle mentiin, että Tipe sai hiukan 
toppuutella. Aihe meni politiikan puolelle ja 

vanha totuushan on, että vaikka olet jonkun 
kanssa samaa mieltä asiasta, siitä tulee riita. No 
joo, selvittiinhän siitä ihan kunnialla.

Viimeisin aihe tätä kirjoitettaessa on 
merimiesten pukeutumismuoti. Se herätti taas 
hiukan keskustelua. Alkujuonnossa totesin 
seuraavaa: ”Olen katsellut noita vanhoja 
merimieskuvia ja todennut, että 50- ja 60-
luvulla merimiehillä oli maihin mennessään 
siistit vaatteet päällänsä. Valkoinen paita ja 
slipsi oli melkein kaikilla. Sen kruunasi pikku-
takki ja terrylinehousut tai koko puku. Monella 
oli vielä päällystakki, jota kutsuttiin "rens-
kotiksi". (engl. trench coat) Ja sitten vielä 
lierihattu päässä. Puhuttiin lankonkikuteista ja 
sillä tarkoitettiin tietysti ykkösiä, jotka vedettiin 
päälle kun mentiin ihmisten ilmoille. Tuo 
valkoinen paita oli niitä sen ajan nylon-paitoja, 
jotka oli helppo pestä, eikä niitä silitetty 
ollenkaan. Ajan kuluessa ne kyllä kellastuivat tai 
muuttuivat muuten merimiesvalkoiseksi. Kesällä 
Suomessa tai joissakin lämpimissä maissa 
käytettiin khakipukua.
Töissä käytettiin dongereita, jolla nimellä 
kutsuttiin nykyisiä farkkuja. Tuohon aikaan 
työnantaja ei kustantanut työvaatteita, vaan ne 
oli hankittava itse hanskoja myöten. Kannella 
täytyi luonnollisesti pukeutua lämpimämmin, 
mutta koneessa lämmittäjillä ja trimmareilla oli 
yläruumiin verhona vain teepaita ja kaulan 
ympäri kietaistu hikiliina. Päässä oli usein 
baskeri, mutta veturinlämittäjien capsit olivat 

NETTIMERIMIES 
ON ERIMIES

Ruuppari täyttää tänä vuonna kaksi 
vuotta. Ja tämä nyt ilmestyvä numero on 5. 
Olemme saaneet aikaiseksi jo siis viidennen 
lehden pääaiheenamme merimiehet ennen 
ja nyt. Olkaamme ylpeitä saavutuk-
sestamme, olemmehan kuitenkin tällä alalla 
amatöörejä

Timppa Nenonen
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myös suosittuja.
Näin nuo ajat muuttuu ja vaatetus merelläkin. 
Eipä meitä erota tänä päivänä muista ihmisistä, 
vai erottaako?”
Vastauksia on tullut. Tässä muutamia:   
”Kyllä, pukeutuminen oli tärkeetä, se perustui 
pukuun kuten Timppa kertoikin, sen alla oli 
nylon paita, kauluksessa oli jossakin vaiheessa 
neula joka lävisti ja yhdisti kaulukset. Se teki 
miehestä tip-topin. Lankonki vaatteista ja 
niiden "huollosta" muistan yhden tavan. Housut, 
oli ne teryleenihousut tai etelämpänä liikkuessa 
khakihousut pidettiin punkan patjan alle 
viikattuna merimatkan ajan. Sitten kun tuli kiire 
maihin, ainahan se oli kiire kun oli satamaan 
tultu, sieltä vain tempaistiin viimeisen päälle 
prässätyt ja ryhdikkäät housut. Loppuillasta ei 
olis kukaan uskonut kuinka siistit ne oli maihin 
lähtiessä olleet... 
Muistan myös olleen yleistä, että vaatteita 
lainailtiin, käytiin kysymässä poplaria lainaan 
jos omistaja ei itse lähtenyt maihin jne. 
Kyllä merimiehet erottui maissa kulkiessaan 
pukeutumisella, siisti ja asialinen pukeutuminen 
tai sitten ulkomaalaiset vaatteet kuten dongeri- 
tai khakipuku Suomen katukuvassa erotti 
merimiehen ja maajussin, merimiehen eduksi, 
”( Tipe)
”Samaa mieltä edellisten kanssa, kuitenkin kävi 
monesti niin kuten sanonta kulki, mennään 
maihin kuin turisti ja tullaan takaisin kuin 
nudisti". (papa-bear)
”Teryleenit, pikkutakki ,ja merimiesvalkonen 
nylonpaita, ja jonkinlainen ravatti piti olla, 
puolikengät piti myös olla jalassa, muuten 
portsarit eväs pääsyn Suomessa kapakkaan 
vielä 60-luvulla.” (Lapplander)
”Menin nuorena merimiehenä kesäaikaan 
polarikseen sisään pienessä kaasussa ilman 
pikkutakkia yms. ”Päälläni oli ns. sanoma-

lehtipaita, jossa New Yorkista ostamani 
jenkkien kapiteliumkukkulan kuva. Kuva 
muistutti kovasti stadin suurkirkkoa. Kävelin 
pokkana portsarien ohi jotka kysyivät mitä 
paidassani lukee, vastasin että kuvat esittävät 
suurkirkkioa stadissa. Ihmettelen vieläkin miksi 
pääsin sisään.” (Tunari)
”Alushousuista tuli mieleeni,että mistä satamien 
ilolintuset ulkomailla tunnistivat suomalaisen 
merimiehen kysymättä. Tietenkin siitä, että 
suomalainen merimies oli aina humalassa ja 
sillä oli likaiset alushousut.” (exmerenmies)
”70 luvulla ei enää pukuja laitettu maihin 
mennessä, kyllä meillä oli ainoastaan farkut ja T 
paita sekä farkkutakki tai sitten nahkarotsi. En 
edes omistanut pukua, enkä olisi suostunut sitä 
päälleni laittamaan. Tämähän vain kuvastaa 
aikojen muutosta ja sen mukana tapojen. 
Ensimmäisen pukuni hommasin jokin vuosi 
sitten kun piti tytär saattaa alttarille, pisti 
vieläkin vastaan laittaa kravatti kaulaan, mutta 
aika hioo särmät tasaisemmaksi.” (Cocinero)
”Vielä 70 luvulla oltiin puku päällä ja kraka 
kaulassa. Muistan erään tapahtuman 60 luvun 
loppupuolella, seilasin silloin Länsi-Afrikan 
kustilla, alhaalla oltiin aika pitkät ajat. Tultiin 
ylös Eurooppaan Rotterdamiin ja ajattelin lähteä 
kirkkoon lukeen lehtiä. Ykkösvaatteet päälle! 
Otin puvun kaapista se oli paksussa homeessa, 
en sitä ollut kattonnut sen jälkeen kun Ruotsista 
lähdettiin. Ei sillä kertaa pistetty pukua päälle! 
Mun muistini mukaan se oli toinen puku 
rippipuvun jälkeen. Mutta maihin mentiin, 
käytiin lukemassa Hesari ja vähän muuallakin. 
” (Mikko J)
Tempera lähetti vielä hienon kuvasarjan omasta 
pukeutumisestaan. Siitäkin voimme päätellä, 
että muoti vaihtuu ja me muodin mukana. 
Tämmöistä tällä kertaa.

Urakkatarjous
Dublinin torille rakennettiin yleinen vessa ja rakennusyhtiöiltä pyydettiin tarjouksia.
Viikon kuluttua tuli tarjous Wicklowsta, joka oli 3000 puntaa. Rakennuttaja halusi tietää, että 

mistä tämä summa koostui. ”Ensiksikin 1000 puntaa materiaalit, 1000 puntaa työmiesten palkat ja 
1000 puntaa voittoa”, totesi urakoitsija.

Seuraava tarjous tuli parin viikon kuluttua Corkista ja se oli tuplaten isompi, siis 6000 puntaa. 
Rakennuttaja halusi taas tietää, että mistä tämä summa koostui. ”No ensiksikin 2000 puntaa 
materiaalikustannuksia, 2000 puntaa palkkoihin ja 2000 puntaa nettoa”, toinen urakoitsija kertoi.

Pari päivää ennen urakkatarjouksen umpeen menoa tuli vielä tarjous Dublinista, ollen 9000 
puntaa. No jälleen rakennuttaja halusi tietää, että mistä moinen summa koostui, sehän oli varsin 
suuri. Tähän dublinilainen urakoitsija totesi: ”Kolme tonnia sulle, kolme tonnia mulle ja annetaan 
sen Wicklowin kundin rakentaa se paskahuussi.”
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ollut aikaa irrotella niitä, masiina pykälään ja moi 
moi. Sinne meni. Suuri määrä maaleja jäi kreikuille, 
ei kuitenkaan, onneksi, sellaista mäöärää kuin mitä 
Tiiskerin kaupan yhteydessä meni, Tiiskerissä oli 
telakka maalit päällä kun alus luovutettiin. Oli kreikut 
henkäisseet syvään, ja erikseen kysyneet, että jääkö 
nämä kaikki tänne. Reilu firma se Neste.

Kreikkufirman konetarkastaja, tai mikä kettu hän 
olikaan, vieraili laivalla. Hän pyysi saada tehdä 
kierroksen laivassa. Meidän konetarkastaja lähti 
häntä saattamaan rundille, ja kertoi myöhemmin, 
että ukko hävisi, konehuoneeseen päästyään, kuin 
peru Saharaan. Niin nopea liikkeinen kaveri hän oli. 
Puolen tunnion kuluttua hän ilmestyi jostain ja palasi 
salonkiin. Ei mies puhunut mitään, mutta perästä 
kuului, sen tulimme Kielissä huomaamaan.

Tämä kaveri oli erikoistunut ottamaan vastaan 
näitä käytettyinä ostettavia laivoja, tiedot ja taidot, 
luonnollisesti sen mukaisia.

Vakituinen försti siirtyi Palvaan, ja meille tuli 
sisarlaivasta Försti tilalle. Hupaisaa oli, että Purhan 
toinen vakituinen Försti ei halunnut tulla Vinhaan, 
tiesi, että oli pesu edessä, hän oli ilmoittanut, että 
hän tulee Purhaan myyntimatkalle, mutta ei Vinhaan 
pesemään, l iekö miestä pe lottanut . Joka 
tapauksessa meille tuli Purhasta Försti, hän oli juuri 
pessyt Purhan kaasuvapaaksi, ja tempaissut sitten 
oikein kunnon kännin. Ja melkoisessa kankkusessa 
ilmestyi toimistooni. Tunsin toki miehen, hän oli 
Enskerissä Förstinä kun itse oli laivassa kolmosena. 
Hän kysyi minulta, että miksei se toinen Försti voinut 
tänne tulla. Sanoin, että jospa miestä hirvitti, joko 
työnteko sinällään, tai se, että hän oli Prestossa 
Förstinä, kun aloitin perämiehenä. Että ei ehkä 
halunnut seilata alaisenani.

Näinhän minä, että miehellä oli maankaato 
kankkunen, sovimme, että hän menee nyt saunaan, 
s i tten nukkumaan ja aloittaa tankinpesun 
huomisaamusta. Annoin hänelle neljä olutpulloa, 
loiventamaan tätä yllättävää laivasta toiseen 
siirtymistä.

Purkauksen jälkeen siirryimme Svartbäckin 
ankkuripaikalle ja väliperämies, pumppumiehen 
kanssa, veti pesuvedet kolmosen sentteriin, he 
laittoivat lämmön päälle, ja pääosin väki meni 
nukkumaan.

Aamusta sitten alkoi tankkien pesu. Kaikki meni 
oikein hienosti, kunnes tuli nelosen sentterin pesu. 
Tankkiin ei saatu imua, ei millään. Försti pyysi 
tilaamaan maista uppopumppuja, että saadaan 
pesuvedet pumpatuksi kolmoseen. Tilasin pumput, 

mutta niiden teho ei riittänyt. oikeastaan koko 
touhusta oli se hyöty, että sotkimme sataman 
palokunnan pumput raakaöljy  tatinaan. Varmasti 
palomiehet meitä lämmöllä ajattelivat. Sitten minulla 
välähti, olin näyttänyt väliperämiehelle, kuinka 
lastiventtiilien solenoideja, ruuvimeisselillä ajamalla, 
voidaan venttiilit ”pakottaa” auki, tai kiinni. Ja 
nelosen sentter in l in jassa o l i yks i näistä 
”pakotettavista” venttiileistä. No, uusi Försti ei tätä 
tiennyt, eikä Väliperämies muistanut. Menin sitten 
sekaantumaan pesuihin, ja kysyin, että oletteko 
varmoja, että se ja se venttiili on auki. Kun imun 
puuttuminen indikoi, että venttiili on kiinni. Siinä 
vaiheessa nuori väliperämies nappasi ruuvarin ja 
juoksi lastihydrauliikka huoneeseen. Menin perässä, 
ja siellähän kaveri oli ajamassa venttiiliä auki. Siinä 
oli koko ongelman ratkaisu. Mutta olipas kiitettävää 
itsensä ruoskintaa, mitä tämä perämies esitti. 
Jouduinkin jo sanomaan, että antaisi olla, ja 
keskittyisi nyt sen toiseksi viimeisen tankin pesuun.

Lopulta siirryimme pistolaituriin pumppaamaan 
likaisen pesuveden maihin, ja pesemään kolmosen 
sentterin. Se pesu meni ongelmitta, katselin 
sivusilmällä kun Väliperämies liikkui ruuvari taskussa 
ja valppaan näköisenä. 

Sitten tietenkin oli tämän viimeisenkin tankin 
tuuletus. En vieläkään käsitä, mistä tankkeihin tuli 
aivan kaamea katku, mutta tämä döfis pisti 
epäilemään, että noinkohan nuo ovat kaasuvapaita. 
Päätinkin, että koko menomatkan puhallamme 
raitista ilmaa tankkeihin inertlaitteiston flektillä. 
Sehän oli helppoa, systeemiin oli rakennettu, 
ahteriin, iso luukku, sen kun avasi, niin pystyi 
laitteistolla tuulettamaan tankkeja.

Huomasin laiturissa, että Varustamon väki oli 
ansiokkaasti tyhjentänyt kipparin kaapin. Muutama 
ihminen teki laivastovierailuja joka matka, ja 
halusivat aina pullon pari mukaansa. Enkä, 
tietenkään, nuorena, aloittelevana kipparina, 
osannut heitä kieltää. Eli siinä taisi käydä siten, että 
täkkärit jäivät ilman tankkipullojaan. Se hävettää 
vieläkin, ja jos joku, silloin laivassa ollut, tämän 
lukee, niin pyydän anteeksi. Paukut tarjoan 
tavattaessa, varmasti.

Ennen lähtöä tuli Varustamosta ilmoitus, että 
siirtomatka tehdään normaalia pienemmällä 
miehistöllä, antoivat oikein lukumääränkin, että sen 
ja sen verran väkeä rannalle. Menin sitten kysymään 
miehistöpuolelta, sieltähän se kallisväki aina löytyy, 
että onko vapaa ehtoisia kotiin lähtijöitä. Ja onneksi 
tarpeeksi moni halusi päästä heti vege, ei jouduttu 
riidan kanssa vähentämään väkeä.

Jatkoa: Vinhan viimeinen suomalaiskippari:
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Miehitystodistuksesta se selvisi keiden tuli olla 
päällä.

Eipä muuta kuin endat sisään ja menoksi. Kokka 
kohisten kohti uusia seikkailuja, eli kohden Kielin 
satamaa. Merimatka meni ilman sen kummempia 
kuvioita.

Kieliin tultiin siististi illan suussa. Töijättiin siihen 
slussien vieressä olevaan pistolaituriin, olisiko sen 
nimi Scheerhafen, perä oli kohti kanavaa, styypuuri 
kaijaan ja kaupungin puolella oli sotasatama.  Hyvä 
ja leppoisa paikka, varsinkin jos halusi seurata 
slusseihin meneviä ja sieltä tulevia laivoja.

Olin tilannut suurimalle osalle porukkaa lentoliput 
Suomeen, ja seuraavana aamuna he sitten lähtivät. 
Laivaan jäi lisäkseni Försti, Siiffi, koneykkönen ja 
kakkonen ja kolmonen sekä Stuju. Aika hiljaistahan 
siellä oli. Hetken. Sitten ilmestyi Nesteen tarkastaja, 
hän joka oli vastuussa näiden kahden laivan 
myymisestä. Hänen mukanaan tulivat kreikun 
konetarkastaja ja kansitarkastaja. Lisäksi kreikut 
halusivat vaihtaa laivalla jo olleet Förstin ja 
Konekakkosen uusiin miehiin. Tilalle tulivat uusi 
Kippari ja Sähkömies. Kreikun Försti oli pahoillaan, 
hän olisi halunnut jäädä laivalle, sanoikin, että 
miksen pitänyt hänen puoliaan. Miksi mä olisin 
sekaantunut asiaan joka, varsinaisesti, ei minulle 
kuulunut. Ja sopimuksessa oli, että Thenamaris sai 
laittaa laivalle vain kaksi miestään, sitä ei ollut 
määritelty, että keitä ne ihmiset olisivat.

Kreikun konetarkastaja lähti taas konehuoneeseen, 
ilmestyi sieltä takaisin ja hänellä oli 14 kohdan lista, 
niistä kohdista hän vaati myyntihinnasta alennusta. 
No, sehän ei meidän konetarkastajalle sopinut 
lainkaan. Hän sanoikin minulle, kahden kesken, että 
Neste sai näistä kahdesta laivasta niin huonon 
hinnan, että ei siitä enää alennusta anneta. Ja kun 
Purhan kohdalla olivat jo saaneet rabattia, useampia 
tuhansia taaloja, niin nyt ei tippuisi senttiäkään.. 
Lisäksi hän epäil i, että kreikku sai tämän 
lisäalennuksen itselleen, siksikin hän oli niin innokas 
sitä vaatimaan. Jos oikein muistan, niin hän vaati 
17000 $ hyvityksen.

Tämä Nesteen mies oli ollut projektissa kun 
Raumalla rakennettiin Tervi ja Palva, siis nämä 
toiset. Silloin pidin häntä enempi puhemiehenä, ei 
niinkään ammattiukkona, mielipidettäni vahvisti 
kokemukset hänestä sekä Vinhan, että Palvan 
konetarkastajana, että luottoni ei korkealla ollut. Nyt 
jouduin, tai sain, muuttamaan mielipiteeni täysin. 
Hän olikin piinkova laivakauppias, nyt löysi kreikku 
vertaisensa. Olikin lystiä seurata näiden kahden 
miehen ”kamppailua” kaikista mahdollisista asioista. 

Erittäin opettavaista tämä kaikki oli minulle.

Listassa oli, muun muassa merkintä, että 
konehuoneen pilssit olivat erittäin likaiset. Ja niinhän 
ne olivat, vuosikausien öljyiset tahnat pohjalla, 
sellainen 10cm kerros helposti palavaa tavaraa koko 
pilssien peittona. Tämä erikoisesti otti minua 
päähän, sillä olin kysynyt Siiffiltä, että josko hän 
tarvitsee konehuoneessa täkkäreiden apua. 
Täkkäreillähän ei ollut lastihommien lisäksi enää 
mitään töitä, mitäpä sitä maalaamaan, toisille kohta 
kuuluvaa laivaa. Siiffi sanoi, että kyllä he pärjäävät, 
että ei tarvita apua. Just. Perkele että risoi, 
pihamiehille maksettiin, kaikille, YT-lisää, eli he 
olisivat voineet vallan mainiosti pestä pilssit niiden 
kymmenen reissun aikana mitä siinä Ventspilsin ja 
Porvoon välillä ajoimme. Toinen mieltäni riipinyt juttu 
oli kreikun havainto, että potkusi vuosi öljyä mereen. 
Siiffi totesi, että ”Kyllähän pojat ovat sinne joutuneet 
öljyä lisäilemään poikkeuksellisen paljon”. No 
perkele! Jos öljyä lisätään, niin olisikohan syytä 
epäillä, että sitä menee jonnekin, tässä tapauksessa 
mereen! Nesteen konetarkastaja oli tätä erikseen 
kysynyt, olisi ollut mahdollisuus laittaa jotkut 
sukellusvenetahnat sinne, sellaiset tatinat, ettei 
varmasti vuoda. Jotenkin tuntui, ettei Siiffillä ollut 
enää paskan väliä kuinka kaupoissa käy. En 
käsittänyt hänen asennettaan. Aikaisemmin olimme 
seilanneet useammassakin paatissa, ja olin oppinut 
arvostamaan häntä ammattimiehenä. Nyt ei 
arvostusta ollut. Eikä syytä arvostukseen, enempi 
syitä arvosteluun löytyi kyllä.

No, yhtenä yönä me, minä, konemestarit, Försti ja 
Stuju, laitoimme haalarit päälle ja lapioimme 
pilsseistä useamman tynnyrin öljyistä kuraa. Sen 
jälkeen konekakkonen spuulasi pilssit korkea-
painepesurilla, ja siinä se. Yksi narinan aihe 
vähemmän. 

Vuotavalle potkurin hylsälle emme voineet tehdä 
mitään, mestarit väänsivät tankista venttiilit kiinni, 
vuoto loppui. Tässä taasen osoittautui näiden 
kreikkujen ammattitaito. Jossain välissä, ilmeisesti 
yöllä, oli kreikun sähkömies käynyt avaamassa 
venttiilit ja olihan se vuoto siellä.

Nesteen mies hommasi, ystävänsä, luokan miehen 
käymään listaa läpi ja saimme karsittua suurimman 
osan kohdista po is . Tässä hommassa o l i 
koneykkösemme ensiarvoisen suuressa asemassa, 
vaikka hän oli vikaeeraamassa koko firmassa, silti oli 
työmoraali ja ammattitaito korkeinta mahdollista 
luokkaa.

Seurasin huvittuneena kuinka kreikkalainen 
kollegani teki tilauslistoja. Kysyinkin, kun huomasin, 
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että hän tilaa kaikkea mahdollista, vesilaseista 
trosseihin, että mihin hän olettaa tämän kaiken 
tarvitsevansa, ja että esimerkiksi trossit ovat hyvässä 
kunnossa. Hän totesi, että tänne ei tämän jälkeen 
juuri mitään saa tilatakaan, että se on nyt tilattava 
ainakin parin vuoden tarpeet. 

Miehistön saunasta oli tarkoitus tehdä pyykkitupa, 
kun sanoin, että siellähän se on ahterissa valmiina, 
se pyykkitupa, Uffarikerroksessa. Hän totesi, että ei 
filippiinot saa kulkea päällystökerroksessa, eli heille 
alas oma pyykkitupa. Kipinän varastosta noudettiin 
kaikki konttoritarpeet hänen kaappiinsa, tätä kun 
ihmettelin, hän sanoi, ettei filpparikipinään voi 
luottaa, kulutus on tolkuton. Lyijykynienkö?

Monta samanlaista asiaa tuli esille, siis että elimme 
aivan eri kulttuureissa. Esimerkiksi sopii se kreikku 
Förstin ihmettely, että me kaikki nukuimme ovet 
lukitsematta. Kun kysyin, että keitä meidän tulisi 
pelätä, toisiammeko, niin hän vastasi, ettei yksikään 
kreikkalainen nuku lukitsematta oveaan. Myöhemmin 
kun seurasin esimerkiksi juuri hänen tapaansa 
kohdella miehistöä, ymmärsin hyvin, miksi ovi tulee 
pitää lukossa.

Meillä oli ehdoton kielto laskea ketään kreikkua 
yms. vierasta laivaan. Sopimus saneli kahden 
henkilön oikeuden olla puurissa, muita ei. Yhtenä 
päivänä estin tämä kreikun konetarkastajan pääsyn 
laivaan, vetosin siihen, että täällä on jo kaksi 
heikäläistä, että jonkun pitää sitten poistua. Kreikku 
suuttui aivan saatanasti, hän huusi minulle, että 
tajuanko minä, kuka hän on, ynnä muuta 
samanlaista soopaa. Kerroin tajuavani hänen olevan 
tunkeilija, ja jos hän ei nyt kävele lankonkia alas, 
minä kävelytän. Menihän se. 

Mainitsin asiasta Nesteen ukolle, häntä nauratti, 
mutta oli myös tyytyväinen, hän ei pitänyt kreikkujen 
tavasta yrittää venyttää sopimusta.

Yhtenä päivänä olin matkalla ahterista miitseppiin, 
huomasin täkille tulevan nuoren, kauniin, naisen. 
Hänellä oli videokameralaukku olallaan. Menin siihen 
täkille hänen luokseen, kysyin, että millä asialla hän 
laivaan tuli. Sanoi tulleensa tapaamaan Kapteenia, 
esittäydyin ja kerroin olevani ko. henkilö. Nainen 
hypisteli kravattiani ja kehräsi, että josko hän voisi 
pikkaisen kuvata laivalla ja sitten voisimme vaikka 
keskustella hytissäni. Just, ihanko nopin tyhminä 
kreikut minua pitivät. Että lähetetään hutsu 
kipparille, sitten voidaan laivaa tutkia rauhassa. Tai 
sitten mä olin/olen tyhmä ja ohitin sen kertaisen 
onneni. Miten vaan, ohjasin leidin lankongille ja 
maihin.

Jossain vaiheessa meille selvisi, että kreikuilla 
painoi aika niskaan. Koko filppari jengi oli jo Kielissä 
ja heidän transit viisuminsa olivat vanhentumassa. 
Ja kun nämä konetarkastajat eivät päässeet 
yhteisymmärrykseen kaupoista, niin kohta olisi 
käsillä tilanne, jossa filpparit olisi pakko lähettää 
kotiin. Se olisi ollut kallis mälli, koska olisihan se 
sakki lennätettävä uudelleen Saksaan.

Kova yritys oli, että miehistö olisi saanut muuttaa 
laivaan asumaan, mutta Neste ei siihen suostunut. 
Tiesivät, että nyt oli löytynyt ruuvi, jolla voi 
nopeuttaa kauppoja.

Tuli päivä, jolloin viisumit olisivat umpeutuneet. 
Laivalle tulivat kreikuista konetarkastaja ja se 
samainen merikapteeni, kansitarkastaja. Kiertelin 
kreikkukollegan ja tämän kansitarkastajan kanssa 
sentterikeississä, kävimme läpitse mitä kamaa siellä 
oli. Seinällä oli kiinnitettynä neljä trumpettia, siis 
tankkien höyrytykseen käytettäviä torvia, kansi-
tarkastaja kysyi, että mitä ne ovat. Selitin asian, ja 
ennen kuin ehdin jatkamaan, hän ilostui ja kertoi 
niiden olevankin hyviä tarvittaessa. Joo, siinä oli 
vaan se, että niiden käyttö oli ollut kiellettyä jo 
pitkään. Sanoin asiasta, ja kreikku totesi sääntöjen 
olevan sääntöjä. Sitten menimme brygälle ja kreikan 
mies ihmetteli keulapotkuria, että kuinka se toimii. 
Kerroin kuinka, ja taisin luoda kummallisen katseen 
tähän kansitarkastajaan, koska kreikun kippari veti 
minut sivuun ja sanoi, ettei kannata hermostua, 
mies on omistajan vävy ja tunnettu torvi. Se selitti 
monta asiaa hänen käytöksestään ja kysy-
myksistään.

Keulapotkurista en maininnut, että sen käyn-
nistäminen vaati jonkun taikatempun keula-
potkurihuoneessa. Koneykkönen sanoi, että hän käy 
siellä lyömässä kytkimiä henkarilla. Mitä lie 
konemestari taikuutta. 

Mutta keulapotkuri oli tuntematon laite myös 
tulevalle kipparille. Kävimme muutamana iltana 
brygän vehkeitä läpitte ja hän kyseli kovasti 
keulapotkurin käytöstä. Sanoi Vinhan olevan 
ensimmäinen laiva jossa hän on sellaisen nähnyt. 
Silloin, taas kerran, tuli mieleeni, että kuinka hyviä 
nämä Nesteen kalikat, ainakin tekniseltä tasoltaan, 
oikein olivat.

No, tuli taas yksi uusi päivä, mutta joka 
tapauksessa kyseessä oli, kreikkujen kannalta, 
viimeinen päivä. Sen verran otin riskiä ja hoidin 
kaikille muille suomalaisille lentoliput sille päivälle, 
he pääsivät kotiin. Jossain vaiheessa oli Nesteen 
mies kysynyt minulta, että kuinka voisi tätä jengiä 
oikein kiittää siitä hienosta työstä mitä he olivat 
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tehneet. Lähinnä hän tarkoitti Konemestareita ja tätä 
kreikun listaa. Ehdotin, että laittaa äijät Finnjetillä 
Suomeen, siten, että saavat matkustuspäiviltä 
palkan. Hän selvitti asiaa, mutta selvisi, että Finnjet 
lähti edellisenä päivänä, ei siis tulisi onnistumaan. 
Miehet lähtivät sitten normaali lennolla kotiin. 
Kreikut kysyivät Koneykköstä ja kakkosta jos he 
jäisivät muutamaksi viikoksi laivaan, mutta kaverit 
taisivat hinnoitella itsensä ulos. Noinkohan laittoivat 
niin ison summan, että tiesivät kreikkujen sen 
tyssäävän, en tiedä. Kreikku oli vaan todennut, että 
tuolla summalla kyllä saadaan muualtakin miehiä.

Nesteen konetarkastaja antoi kreikuille luvan tuoda 
miehistön ja lopun päällystön laivaan. He aloittivat 
välittömästi tarvikkeiden noston ja paikkojen 
tarkastuksen. Todella tehokasta touhua. Ihmettelin 
Förstin ärhäkkyyttä, hän huusi ja mesosi filppareille. 
Todella asiatonta kielenkäyttöä, Yellow Apes taisi olla 
siisteimmästä päästä. Mutta samalla minulle selvisi 
se lukittujen ovien tarpeellisuus.

Istuin hytissäni, juomassa kahvia ja konjakkia 
saksalaisen agenttimme kanssa. Kuuntelimme 
kerrosta alempaa kuuluvaa huutoa, siellä kes-
kustelivat, isoon ääneen, laivakaupoista suomalainen 
ja kreikkalainen konetarkastaja. Melkoinen karjunta 
ja mekkala, mutta ajattelin, että listikööt toisensa jos 
lystäävät.

Toimistoni maapuhelin soi, ja sieltä ilmoitti 
Nesteeltä kaveri, että rahat ovat tulleet ja lipun voi 
vaihtaa. Menin kerrosta alemmaksi, ja redarin hytin 
ovelta ilmoitin, että nyt lähdetään lipun vaihtoon, 
rahat on saatu, laiva on kreikkujen. Oli hupaisaa 
seurata näitä kahta kettua, saman tien he löivät 
toisiaan olille ja olivat parasta ystävää. Hommat oli 
tehty, asiat riitelivät, eivät miehet. Ammattilaisuutta 
parhaimmillaan.

Kipusimme brygälle ja minä laskin Suomen lipun 
kahvelista, kreikku Kapteeni nosti Kyproksen lipun ja 
se oli siinä. Olihan se lipun vaihto, minulle, pikkaisen 
liikuttava tilaisuus, mutta kreikkalaisille se oli vain 
taas yksi uusi vanha laiva. Ja onkohan se vieraan 
maan lipun nostaminen niin tunteita herättävää 
yleensäkään, en tiedä.

Kysyin Kapteenilta luvan käyttää hytin suihkua ja 
sitten oli tarkoitukseni lähteä hotelliin yöksi ja 
seuraavana päivänä Helsinkiin. Tämä kreikun 
kansitarkastaja kysyi, että miksen jää laivaan yöksi, 
että pelkäänkö filppareita. Totesin hänelle, että ei 
minulla ole mitään pelättävää filppareiden taholta, 
en vaan kestä tyhmiä kreikkuja, samalla iskin silmää 
Kapteenille. Häntä nauratti.

Kävin suihkussa ja nostin syytkeissin pykälään. 
Tässä vaiheessa Kapteeni kysyi, että mitä luulen 
tekeväni, sanoin meneväni maihin, hän sanoi, että 
tässä laivassa eivät Kapteenit kanna itse syytkeissiä 
ja hoiti paikalle yhden täkkärin joka roudasi laukkuni 
kaijalle.

Minulla oli siisti huone isossa hotelissa kes-
kustassa. Otin muutaman oluen, söin hyvin ja menin 
nukkumaan. Aamulla oli, agentin järjestämänä, taksi 
odottamassa kyyditäkseen minut lentokentälle. Ja 
sinnehän minä pääsinkin.

Vielä oli yksi yllätys odottamassa. Kun menin 
Finnairin tiskille, hakeakseni lippuni, sieltä todettiin, 
että lippuni oli juuri peruutettu. Hieman ihmettelin, 
pyysin luvan soittaa, soitin Kieliin Zerssenille ja 
kysyin, että miksi lippuni on peruttu. Agentti oli juuri 
yhtä yllättynyt kuin minäkin, hän kuitenkin lupasi 
hoitaa uuden varauksen välittömästi. Ja vartin 
päästä minulla oli tiketti Suomeen.

Myöhemmin Suomessa, käydessäni konttorissa, 
kysyin konetarkastajalta, että oliko hän perunut 
lippuni, ja jos oli, niin miksi. Hän kielsi ehdottomasti 
tehneensä mitään niin typerää, oletukseksi jäi, että 
kreikanmies teki viimeisen jäynän. 

Kun sitä ajattelin, niin harmitti, kun kielsin kundeja 
laittamasta lastiohjaamon kallistusmittaria purkalla 
kiinni. Nuo laivathan olivat erittäin kiikkeriä 
lastauksen aloituksessa ja lopetuksessa. Neljä isoa 
lastitankkia muodostivat valtavan vapaan neste-
pinnan ja se kun lähti liikkeelle, se oli menoa se. 
Olisivat saaneet kaataa koko paskan.

Myöhemmin kuulin agentilta, että kreikut olivat 
olleet noin viikon laiturissa ja sitten polkaiseet 
mopon käyntiin ja lähteneet Klaipedasta lastia 
hakemaan.

Sen verran taisi Thenamaris tykätä laivoista, että 
kun heille valmistui yhtiön ensimmäiset uudis-
rakenteet, niin ne saivat nimikseen Seapurha ja 
Seavinha.

Vinhan historia menikin sitten seuraavasti: 

1991 Seavinha

1994 Icevinha

1996 Arctic Flower

Tammikuun 6. 1999 alus saapui Alangiin Intiaan 
romurannalle.
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Mosambikin salmessa oli sitten yleensä 
männän/mäntien haalaus, joten täkkäreillä riitti 
ajankuluksi hainpyydystys. Kyllähän me 
muutama saatiinkin ja Alvari teki selkärangasta 
itselleen kävelykepin laittamalla selkärankaan 
rautalangan, joka piti nikamat järjestyksessä 
keitettäessä rustot pois. Sittemmin tunkki teki 
paksummasta langasta rungon, johon palaset 
pujotettiin. Stuju keitti haineväsopan ja 
ainoastaan minä ja Alvari nautimme annoksen, 
seurauksella, että minä oli kuralla parisen 
päivää. Eikä kovin kummoistakaan ollut. Hain 
pyrstön kuivatin skorsteenissa parisen viikkoa 
ja vedin siihen varmaan 5 kerrosta 2-kompo-
nenttilakkaa. On se ollut mukuloilla koulussa 
näytillä, kun opettajat eivät tahdo kaikkia 
merimiesten seikkailuja uskoa, mokomat 
seminaarilaiset. 
Männänhaalauksen jälkeen matka jatkui kohti 
Persianlahtea ja lastattuamme siellä täyden 
lastin Sköldvikiin, alkoi paluumatka. 
Saavuttuamme Komorien pääsaaren, Grande 
Comoren viereen, Alvari piirsi kurssin saarten 
välistä. Oli sunnuntaiaamu ja Alvari tuli brygälle 
kympin kahville ja alkoi tiirailla kiikareilla kahta 
mustaa kalastajaa, jotka meloivat parisen-
kymmentä astetta keulan styyrpurin puolella. 
Yhtäkkiä Alvari otti mikrofonin ja kuulutti: 
”Laivanaiset, tulkee kattomaan ku 
syväraumalaiset lemmittäjät tule lähelle”
No suurin osa naisporukasta tuli brygälle ja 
Alvari väänsi automaattia vielä lähemmäs 
hengenhädässään melovia  ukkoja. Kun 
115 000 tonnin tankki täydessä lastissa lähenee 

yhdestä puusta koverrettua kanoottia, on siellä 
hätä. Alvari, ollessamme parinkymmenen 
metrin päässä kanoottia kuulutti vielä: ”Kattoka 
ku näkerit hikoaa”.
Matka Suomeen sujui rutiinilla ja purettuamme 
lastimme, menimme Hampuriin tokkaan. Eräänä 
sumuisena aamuna ollessani valvomassa 
ulkosivujen maalausolosuhteita, kuului hirveä 
rysähdys Elbeltä. Hetken päästä hinaaja puski 
pientä itäsaksalaista laivaa telakan laituriin, 
mihin laiva melkein heti upposi vain perän 
jäädessä pintaan. Oli törmännyt sumussa joella 
johonkin toiseen laivaan ja onneksi hinaaja oli 
lähellä. Kertoivat, että laivassa oli muun muassa 
lastina erään taiteilijan koko elämäntyö 
matkalla Lontooseen näyttelyyn. Siitä, miten 
taulujen kävi, minulla ei ole tietoa.
Enskerissä tein vielä toisen Persianlahden 
reissun ja jäin jouluaattona 1974 pois siitä. Ei 
ollut oikein kiva linja nuorelle miehelle. Kuten 
joskus sanoin:  Kun oli pieni poika, luulin, että 
pippeli on pissaamista varten ja kun tulin 
Nesteen Persian lahden pönttöihin, huomasin, 
että niinhän se onkin.
Helmikuun alussa seuraavana vuonna siirryin 
Nielsenin Tornadoon, jossa meni ensimmäisellä 
kerralla 17 kuukautta putkeen, kunnes tulin 
järkiini ja päätin jatkaa opintoja  meren-
kulkuopistossa.  Niiden opintojen jälkeen tieni 
monien vaiheiden jälkeen kulki….Lundqvistille, 
varustamoon, jossa oli mukava miljöö.

Enskeri tokassa. Pohjassa on taiteilijan tuotanto.

Jatkoa: Perämiesuran alkutaipaleelta:
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Kysymykset 13.
Vastaukset:
 
1. kahden puomin välinen talja 
2. olla luvatta pois töistä 
3. päällystöön kuuluva
4. toinen perämies
5. emäntä
6. kirvesmies, timpuri
7. jonkin laitteen toimintakuntoon 

saattaminen
8. veden valumisaukko
9. keinua 
10. kokki

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 

täältä löydät oikeat vastaukset.

Kysymykset 14.
Vastaukset:
 
1. vinssin ajaja
2. hakurahtilinja
3. laivan lähtö satamasta
4. kierros pollarin ympäri, vuoro
5. viippaus, keula- ja peräsy-

väyksen välinen erotus, 
perätrimmi= aluksen 
peräsyväys on suurempi

6. hyttien ym:n tilojen siistiminen
7. aikarahtaus (time- charter)
8. toinen kokki
9. tyyli, tapa 
10. kanavan sulkuallas

Kysymykset 15.
Vastaukset:
 
1. kansimies
2. konekäskynvälitin
3. maston tukivaijeri
4. pitkittäis- tai poikittaislaipio 

ruumassa esim. viljalastin 
liikkumisen estämiseksi

5. merimies
6. kiinnitysköysien vähentäminen
7. lastiluukun ylitse menevä tukipalkki
8. puhetorvi komentosillan ja 

konehuoneen välissä
9. ämpäri 
10. herättää

Hyvää 
Joulua
kaikille

Ruupparin
lukijoille!

Toivottavat kaikki 
lehden tekoon 
osallistuneet.
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M/S KEPPO, NORTH ATLANTIC ICEBERGS

Kuvia m/s Kepon matkoilta. 
Kuvasarja on otettu Labradorin virrassa 
Canadan / Newdoundlandin rannikolla, 
matkalla Pentlandista St.Anthony`iin, aikaisin 
keväällä huhti-toukokuussa 1960 luvun 
lopussa.
”Jokise Voti”
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Kuvia m/s Kepon matkoilta. 

St. Anthony`ssa ollessamme kävimme 
jäävuoriin tutustamassa veneelläni jopa 
kävelimme yhden matalan päälllä, vasemmalla 
näet kun Matti tutkiskelee sitä.
”Jokise Voti”
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