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pääkirjoitus
Nettilehti ruuppari ilmestyy nyt myös perinteisenä painoversiona. 
sen mahdollistaa merieläkeläisten keskusliiton julkaisema jäsenlehti 
el-meri jonka teemanumerona ruuppari ilmestyy kaksi kertaa tänä 
vuonna. 

ruuppari keskittyy edelleen samaan sisällölliseen teemaan kuin aikai-
semminkin. joitakin uutisia ja ajankohtaisia asioita siihen pyritään 
lisäämään mainoksien ohella. sivumäärää ei voi enää rajattomasti 
kasvattaa vaan sen määrän sanelee budjetti, mitä enemmän sivuja, 
sitä enemmän kuluja. Pitempiä tarinoita voidaan julkaista sarjoina ja 
julkaista niitä myös el-merissä. 

sitten alkavan kesän asioihin. Kotkan meripäivien aikana merimiehet 
tapaavat taas Kotkassa. siellä on ohjelmaa monen lähtöön, lähes 
perinteeksi muodostunut kympin kahvi -tapaaminen Hyökyllä, mePan 
näyttely Kotkan toimistolla 25.-28.7.2013 jossa on esillä legendaari-
sia laivojen pienoismalleja mm maapallonkiertäjä White Rose, sodan 
jälkeen ensimmäisen kahvilastin suomeen tuonut Herakles, Nielsenin 
Kotka -laivat, finnlinesin kuuluisa universal superliner -luokan puo-
milaiva Finnsailor sekä muita malleja löytyy Finnalpinosta lähtien. 
Näyttelytilan seiniä koristavat Risto Honkaharjun ja lars näsmanin ja 
monen muun merimiestaiteilijan taulut lisäksi siellä on köysi- ja käte-
vyystöitä. lauantaina alkaa klo 19 vellamon auditoriossa Carl-Gustav 
Walldénin näytelmä, Sonaatti Satamakaupungille, joka kertoo Kotkan 
kantasataman elämästä 1930 -luvulta nykypäivään asti

Kotkaan saapuu naapurikaupungista majakkalaiva hyökyn lisäksi 
myös haminan vanha satamahinaajaylpeys merikarhu jota on viime 
syksystä saakkaa kunnostanut uuden merikarhun perinneyhdistyksen 
vanhoista merimiehistä koostuva talkooporukka. aluksen koneessa on 
tehty haalauksia, putkistoja uusittu ja parannettu kaikkea mahdollista. 
täkillä on skrapattu ruostetta, mönjätty ja maalattu. laiva on aloittanut 
uudestisyntymisen. joten Kotkassa riittää nähtävää ja siellä voi tavata 
myös vanhoja seilauskavereitakin.

joten, pitemmittä puheitta toivotan omasta puolestani kaikki tervetul-
leiksi Kotkaan meripäiville, tehkäämme siitä kesän kohokohta meri-
miestapaamisten merkeissä! 

tipe haipus

merieläkeläisyhdistysten keskusliitto ry:n äänenkannattaja

El-Meri
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kotkan Meripäivillä tapahtuu!

Merimiestapaamisia kotkan meripäi-
villä! hyökyllä kokoonnutaan lauan-
taina 27.8. klo 10 kympin kahville. 

sieltä on hyvä suunnistaa mePan 
näyttelyyn, joka on auki 25.-28.7.  
Näyttelyssä on Pohjoismaisen valo-
kuvauskilpailun parhaat sekä risto 
honkaharjun ja lars Näsmanin taulu-
ja sekä laivojen pienoismalleja. 

sieltä voi mennä edelleen vaikka kat-
somaan laulunätelmää sonaatti sata-
makaupungille joka kertoo Kotkan 
kantasatamasta 1930 alkaen.

Bussilla kotkan meripäiville! 
mePa on varannut bussin helsingis-
tä Kotkaan ja takaisin. edestakaisen 
matkan hinta on 15 €.  
myös walldenin näytelmään on saata-
vana lippuja, kysy tarkemmin mepasta.

Helsingin merieläkeläiset ovat lähte-
neet kesälomalle ja toiminta alkaa 
jälleen syyskuussa.

turkulaisilla puolestaan on perintei-
nen kesäpäivä 2. heinäkuuta ruissalon 
mepalassa ja syksyksikin on suunnit-
teilla monipuolista toimintaa johon 
toivotaan myös uusia jäeniä mukaan.

oululaisilla on tiukka kesä, hietasaaren 
mökissä riittää kunnostusta ja väliin on 
kahvitapaamisia ja muuta kivaa. 

seuratkaa merieläkeläistoimintaa 
www.merielakelaiset.fi nettisivulla!

“ Ku u l u m i s i a  m e i l t ä 
j a  m e r i e n  t a ka a”

timo Nenonen

“net timerimies”

ruupparin numero 6 on kädessäsi. 
Näin näitä lehtiä on vain tullut kahden 
numeron vuosivauhtia. lehti on jossa-
kin mielessä muuttunut. siitä tehdään 
nyt myös paperiversio, mutta nettilehti 
tämä on ensisijaisesti. uudet järjestelyt 
johtuvat kustannussyistä. eihän tällaista 
toimintaa pyöritetä ”pyhällä hengellä”, se 
on vanha totuus.

sitten viime numeron on sivustolle 
tullut uusia juttuja, valokuvia ja kes-
kustelupalsta on ollut vilkkaassa toi-
minnassa. aiemmin kaivattiin byssapo-
rukan kannanottoja ja ruokareseptejä. 
Kauan se maanittelu kesti, mutta lopuksi 
rupesi tulemaan ja tätä kirjoitettaessa 
laivaKoKiN KeittoKirjaaN- osiossa on 
jo 130 kannanottoa ja yli 7000 luki-
jaa. Byssan muisteloita on muutamassa 
muusakin osiossa, jotenka nuo määrät 
ovat todellisuudessa vielä suurempia.

 että sillä lailla. Kirjautuneitten käyt-
täjien määrä on myöskin lisääntynyt, sen 
ollessa nykyään noin 250 henkeä.

tässähän olemme uuden haasteen 
edessä. meitä merenkulkijoita kun on 
vähän siellä sun täällä. eläköityneitä 
toimii nykyään paikallisissa eläkeläis-
kerhoissa ja sitten on tämä nettiyhteisö. 
jotkut toimivat molemmissa. siksipä on 
luonnollista yhdistää voimia ja jakaa kus-
tannuksia. siis tulevaisuudessa ilmestyy 
neljä lehteä vuodessa, kaksi ruupparia ja 
kaksi el-meriä. molemmat toimivat kui-
tenkin pääasiassa vanhalla formaatilla. 
tipe varmaan selostaa asiaa tarkemmin.

toinen haaste on merimiestarinoiden 
dokumentointi. esitin tuon ajatuksen kes-
kustelupalstalla ja sain upean kahden 
hengen kannatuksen!? Noista tarinois-
ta, joita sivullamme on, tulisi sopivasti 
yhdistelemällä hyvä kokonaisuus, joka 
kuvaisi meidän aikamme merimieskult-
tuuria. ja olisihan siinä jälkipolvillekin 
hiukan ihmettelemistä. ehdotan vieläkin, 
että valitaan toimikunta, joka vie asiaa 
eteenpäin ja saadaan tämä kallis perin-
tö kirjan kansien väliin. se tuleva teos 

ei varmaan tule maksamaan paljon ja 
ainakin kaikki kirjautuneet tulevat sen 
lunastamaan. 

eipähän tässä muuta kuin hyvää 
kesää ja nähdään(kö) ”hyökyllä” Kotkan 
meripäivillä.



merikarhun Perinneyhdistys ry:n hal-

linnoima museoalus merikarhu  on ollut 

perinneyhdistyksen hellässä hoidossa jo 

lähes vuoden. toimintavuoden aikana 

merikarhun sisä ja ulkotiloissa on tapah-

tunut muutos, alus alkaa olla toiminta-

kunnossa. aluksen kunnostusta tehdään 

vaalien, vanhat järjestelmät entisöidään 

ja alkuperäisyys säilytetään mahdollisim-

man pitkälle. alus on kuin koru ja työtä 

tehdään jälkipolville.

työt ovat edenneet aluksella loistavasti, 

kiitos hyvän ja asiantuntevan talkoo-

porukan. Konehuoneessa on ahkeroitu 

putkistojen, apukoneiden ja pääkoneen 

kimpussa. aluksen startti-ilmapullot ovat 

määräaikaistarkastuksen piirissä ja ne 

ovat nyt tarkastettu, edellinen tarkastus 

oli tehty -80 luvulla, huh huh! 

Yhteistyö aluksen omistajan kanssa 

(haminan kaupunki) toimii hyvin. aluksen 

omistus ei ole ollut välttämättä selviö 

edes haminalaisille, myös usein ihmetel-

lään miksi yhdistyksen jäsenet tekevät 

ns. talkootyötä kaupungille? sitä tehdään 

rakkaudesta historiallisesti arvokkaaseen 

alukseen merenkulun  perinteitä vaalien. 

on upeeta nähdä kättensä jättämää jäl-

keä merikarhun kyljessä, koneessa, säh-

kölaitteissa, mastossa, byssässä jne. 

aluksen kunnostus ei onnistu pelkäs-

tään taitavien käsien ja hienojen aja-

tusten voimin, olemme onnistuneet 

verkostoitumaan alan ihmisten ja yri-

tysten kanssa. verkostoituminen jatkuu 

ja yhteistyökumppaneiden lista pitenee 

koko ajan.  Yhteistyökumppanit saavat 

luonnollisesti näkyvyyttä aluksella sekä 

sen tulevissa esitteissä.

Kotiverstaat ovat myös näytelleet suur-

ta osaa aluksen kunnostustöissä, hitsaus-

koneet ja sorvit ovat pyörineet kotivers-

taissa lukemattomia tunteja. alus on sen 

ikäinen, että kaupasta ei kaikkia varaosia 

löydy, vaan ne pitää tehdä itse. 

asetimme vuosi sitten tavoitteeksi, että 

menemme merikarhulla Kotkan meripäi-

ville 2013. suunnitelmat eivät ole muut-

tuneet. tulemme kutsumaan yhteistyöta-

hoja tutustumaan alukseen, jota ylpeänä 

esittelemme heille sekä myös kaikille 

muille vieraille. 

meripäivillä on myös mahdollisuus liit-

tyä yhdistyksemme jäseneksi ja tulla 

mukaan hienoon porukkaan.  

meripäiville meno on myös iso Kiitos 

ahkeralle talkooväelle. 

vaikka hommat ovat edenneet hyvin, 

merikarhu ei ole kuitenkaan valmis, vaan 

siinä työt jatkuvat, edessä on mm tela-

kointi.
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jorma Grönlund

MERikaRHun 
Muutos

Kuvassa Merikarhu talviuniltaan heränneenä sekä kaksi täkkipuolen reipasta skönäriä, Pekka ja Tom maalaus- ja mönjäystyön lomassa.
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lauri vuorinen

MElkEin aHtERiin 
jäänti

Kuvassa kirjoittaja nuorena puolikkaana ja Annukka Aarnio

m/s annukka aarnion kanssa ajettiin, 
voisipa sanoa linjaa Brasiliasta joko 
rotterdamiin tai antwerpeniin, rauta-
malmia. riossa oli aina odotusta, olim-
me ankkurissa Guanabaran lahdella 
ja veneet kuskasivat tyttöjä laivaan ja 
välistä, ainakin tulopäivinä, merimiehiä 
maihin.
jos ja kun otti friidun hyttiinsä, maihin 
meneminen vaikeutui huomattavasti. 
vaikka nämä tytöt, tai nuoret naiset, oli-
vat enemmänkin kuin tyttöystäviä, parsi-
vat rikkinäiset työvehkeet, pesivät kaikki 
vaatteet, pitivät hytin siistinä ja kaikin 
tavoin olivat mukavia, niinkyllä he rahan 
arvon tunsivat, ja tiesivät vallan mainios-
ti minne ”heidän” rahansa hupenisivat, 
jos senkertainen ylkämies pääsisi seteli-
tukon kanssa Praca mayalle mesoamaan. 
olimme jo päässeet Cajun kaupungin-
osassa sijaitsevaan malmikaijaan lastaa-
maan. ja alkoi olla viimeinen ilta käsillä. 
meillä oli vikaeeraus försti, ja hän ei 
käyttänyt minua nk. ”luottovankinaan” 
lastauksen lopetteluissa.  vakituinen 
försti halusi, että hänen vahtimiehen-
sä, eli nyut minä, on aina viimeisenä 
iltana ja yönä, työvuorossa, hoitamassa 
viimeisiä painovesiä, ja pitämässä laivaa 
suorassa.
siispä olin vapaa tekemään illalla mitä 

lystäsin. ja tiedossa oli, ettei enää ollut 
haalauksia luvassa. lauituri oli sellainen, 
että elevaattori oli kiinteä, ja se taas 
meinasi, että laivaa tuli haalata, lastauk-
sen kestäessä, edes takaisin. eihän runko 
olisi kestänyt, jos esim. ykkösen ruuma 
olisi täytetty, sitten kakkonen jne. ei, piti 
ottaa jonkun verran lastia ykköseen, sit-
ten haalattiin, jonkun verran neloseen ja 
taas haalaus ja jonkin verran kahdeksai-
sen ruumaan. sitten kakkonen, vitonen ja 
seiska. samaan aikaan pumpattiin parista 
ruumasta vettä pois, tämä vesi oli otettu 
laivaan, että olisi mahduttu elevaattorin 
alle. ja tämä rumba jatkui koko lastauk-
sen ajan.
förstin murheena oli laskea minkä ver-
ran mihinkin ruumaan milloinkin lasta-
taan, ja sitten keskeyttää lastaus, kerätä 
väkeä haalaamaan laivaa, ja aloittaa taas 
lastaus. 
Nämä haalaukset olivat joskus aika 
tapahtumarikkaita juttuja, eikä työtur-
vallisuudesta juurikaan ollut puhet-
ta. vai miten suhtaudutte siihen, että 
melkein 48000 tonnisen laivan pakalla 
heiluu Poosu, asusteinaan kusiluikkarit 
ja kylpypyyhe, puolimatruusi, suunnil-
leen samoissa vermeissä sekä muutama 
brasiliaisneitonen. huuto ja meteli oli 
kova, mutta aina saatiin laiva oikealle  

kohdalleen.
tämän haalaamisen vuoksi Kippari olikin 
antanut ankaran komennon, että kun 
laiva on laiturissa, tulee kaikilla täkkä-
reillä olla, vähintään, yksi emäntä hytis-
sään. viisas ja kaukonäköinen päätös.
olin jo antanut senkertaiselle marialle 
ulosmaksun, ja senkin vuoksi olin ”vapaa” 
mies menemään maihin.
meillä oli melkoisen erikoinen mies esa-
kokkina, hän oli jo laivalle tultaessa 
ehdottanut minulle, että vaihtaisimme 
bussissa (hampurista emdeniin) paikko-
ja, kun hänen takanaan istui juopunut 
puolikas. Koska kun hänellä oli hyvät 
vaatteet, ja minä, kuulemma, olin pukeu-
tunut siten, ettei päälleni oksentami-
nen isommin olisi haitannut. arvatkaapa 
vaihdoinko kokin kanssa paikkaa…
No, hän oli myös lähdössä kaupungil-
le, ja kun hän ei ollut oikein perillä, 
kuinka sieltä malmikaijasta kusikulmille 
päästään, niin hän pyysi minua oppaak-
seen. suostuin, ajattelin, itsekkäästi, että 
kokilla kumminkin on paljon rahaa, ja 
että siipeän ainakin taksikyydin laival-
ta ja takaisin laivalle. itse olin melko 
Pa, ei juuri cruzerot pullistellut taskuis-
sa. Näin jälkeenpäin ajatellen ei tässä 
maihin menossani mitään mieltä ollut. 
mutta koskas nuorten miesten touhuissa 
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mitään mieltä olisi?
siispä taksi alle, ja eiku menoksi. ja Praca 
maualle päädyttiin. Kokki läksi teilleen, ja 
kun kysyin, että menemmekö yhtä kyytiä 
takaisin, hän totesi, että kyllä hän nyt 
yksinkin osaa laivalle. 
tämän olisi pitänyt minua varoittaa, siis 
etten olisi kaikkia rahojani tuhlannut. saa 
vaan arvata varoittiko, tai kuuntelinko 
itseäni.
ilta oli lysti, istuin skandinavia Barissa 
ja florida Barissa, join Brahma Choppia 
ja Cuba librejä, vierailin läheisessä tun-
tihotellissa ja niin päin pois, lystiä oli. 
tämä hotelli oli sellainen riemunlähde, 
siis muutenkin kuin sänkyinä. hotellin 
vieraskirja oli riemukasta luettavaa, siel-
lä oli käynyt ainakin aku ankka, mikki 
hiiri, urho Kekkonen ja ahti Karjalainen. 
tapana oli, että vastaanoton kirjaan 
jokainen kirjoitti nimensä, siis huoneen 
kohdalle, ja nämä kuuluisuudet olivat 
siellä tage erlanderin ja Kong hakonin 
seurassa.
jossain vaiheessa havahduin siihen, että 
ei ole enää rahaa kuin muutama kolikko, 
mistä nekin lienee taskunpohjalle joutu-
neet. jos ei ole rahaa, ei ole kyllä enää 
lystiäkään. No money no honey sanoo 
vanha viidakon sananlasku. eikä yhtään 
tuttua tyttöä näkyvissä, näiden aarnion 
laivojen jengillä oli kulmien friidujen 
keskuudessa hyvä maine, lainasivat jopa 
rahaa, tiesivät saavansa aina rahansa, 
korkoineen, takaisin.
lähdin florida Barista ja istahdin rappu-
sille pohtimaan tilannettani, perse auki, 
laiva noin 12 kilometrin päässä ja läh-
dössä kohti eurooppaa joskus aamulla 
varhain. taisin siinä sitten kiroilla isoon 
ääneen kun yhtä äkkiä kuului suomenkie-
linen kysymys, että olenko jäänyt laivas-
ta. Katselin ympärilleni, rappusilla istus-
keli kovasti värillistä väkeä, ei yhtään 
suomalaisen näköistä ihmistä. Kuitenkin 
yksi näistä yön mustista, tai no, kahvin 
mustista, kysyi, uudelleen, ja taas suo-
meksi, että kuinka mulle on käynyt. 
Kerroin mikä on tilanteeni, kerroin myös, 
että ei sitä kalgaania löydy laivalta, ja 
tuskin on yhtään jäljellä laivakavereil-
lakaan. hän kysyi, että olisiko mulla 
tupakkaa tai viinaa laivalla, no kun ei 
ollut näitäkään. olimme sentään mel-
kein kolme viikkoa viettäneet riossa, 
ei siinä juuri talteen jää mitään, eikä 
juuri rahaa kerry. hän puisteli päätään 
ja kertoi minulle, ettei hyvältä näytä. 
No, sen olin jo hiffannut itsekin, joten 
kysäisin, että kuinka ihmeessä hän puhuu 

suomea, ja vieläpä hyvin. hän kertoi 
seilanneensa vaasalaisessa laivassa, joko 
Krucia tai Kracia, saattoi olla johannakin, 
olisikohan ollut jopa 5 vuotta, siinä oli 
suomea puhumaan oppinut. Kävelimme 
siinä aukiolla olevalle taksiasemalle, ja 
hän kyseli, josko joku lähtisi kuskaamaan 
minua laivalle. ei kyllä herättänyt suurta 
innostusta. lopulta yksi kuskeista heltyi 
ja avasi oven, että hyppää kyytiin. ja niin 
sitä mentiin. satamassa kuski pysäytti ja 
käski pois autosta. Kiittelin kovasti, mutta 
hän näytti enemmän siltä, että tyhjän saa 
kyllä kiittämättäkin.
Pääsin laivalle ja menin nukkumaan. 
aamulla lähdettiin kohti antwerpenia ja 
uusia seikkailuja.
Noin reilun kuukauden kuluttua tulimme 
taas rioon, minä otin rahaa mukaani ja 
menin Praca maualle. muun viihteelli-
sen, ja tarpeellisen, ajanvietteen etsinnän 
lisäksi menin myös etsimään tätä kuskia. 
löysin hänet ja maksoin kyytini. olipahan 
miehen ilme näkemisen arvoinen, aivan 
varmasti hän oli laittanut sen kyytimak-
sun menetettyjen puolelle. ehkä hän 
piti minua pikkaisen simppelinä, mutta 
minulla oli tämän jälkeen hyvä mieli. 
olin maksanut velkani. 
Yritin katsella josko olisin löytänyt tämän 
suomea puhuvan kaverin, olisin ainakin 
kaljat tarjonnut, mutta eipä miestä löy-
tynyt, ei silloin, eikä myöhemmilläkään 
reissuilla. 
mutta muistan vieläkin sen hämmäs-
tykseni, kun rion yössä musta kundi 
puhui suomea ja oli kovasti avulias. 
todennäköisesti olisin jäänyt ahteriin 
ilman hänen apuaan.

Kuvat:

Vastakirjan lehti tapahtuman ajalta ja iloi-

nen ryhmäkuva Annukka Aarniosta.
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Kaarlo-juhani vuolle

Rakasta, käRsi 
ja unHoita

topi makasi selällään hotellihuoneen 
bunkassa. huone edusti tyypillistä sen 
ajan vähän vaatimatonta afrikkalaista 
tasoa. Kooltaan se oli ehkä 3 x 3 metriä, 
seinät rapattua tiiltä. Keskellä huonetta 
oli kahden maattava vuode, jonka peitti 
ylöspäin suippeneva kattoon kiinnitetty 
moskiittoverkko. Pienen apupöydän pääl-
lä pyöri kitisevä flekti, jonka parhaimmat 
päivät olivat jo kaukana menneisyydessä. 
ulkoa kuului heinäsirkkojen siritys. ilma 
oli vielä auringon laskunkin jälkeen kos-
tean kuuma.

topi odotteli sunset-baarista iske-
määnsä tyttölasta, joka oli esitellyt ole-
vansa Grace. Nainen oli iholtaan musta, 
kapeakasvoinen, suurisilmäinen käkkärä-
pää. iältään ehkä parikymppinen. tytöllä 
olisi ollut kyllä vientiä tuolla kapakassa, 
mutta topi oli vetänyt pisimmän korren.

- miksikähän se minut otti, vanhan mie-
hen. olisihan siellä ollut nuorempiakin, 
mietti topi. 

joka tapauksessa tänne hotelliin oli 
tultu taksilla. topi oli maksanut sekä 
hotellin että tytölle tämän pyytämän 
summan koko yön palveluista. Kapakassa 
tuli otettua vauhtia reippaan puoleisesti 
ja vielä siunatuksi lopuksi pullo kuohu-
viiniä, Gracen pyynnöstä. tänään ei oltu 
köyhiä eikä kipeitä. heti hotelliin tulon 
jälkeen tyttö sanoi menevänsä suihkuun 

ja hänen takaisinpaluutaan topi siinä 
singlettihoususillaan sängyssä jännitty-
neenä odotteli.  

hänen ajatuksensa palasivat ajassa 
kymmenien vuosien päähän Danzigiin. 
he olivat menneet erään parin laivaka-
verin kanssa syrena-baariin ja iskeneet 
sieltä heti alkuillasta kolme tyttöä, joiden 
kanssa päätettiin lähteä jatkoille heidän 
asunnolleen.

tytöillä olikin ihan hulppea lukaali 
käytössään ja ilta kului mukavasti huik-
kaa ottaessa ja pikkupurtavaa syödessä. 
topilla ei vaan ollut tietoa kenen kanssa 
hänen tarkoitus oli olla, mutta se ei 
sanottavammin haitannut nuorta miestä. 

illan vanhetessa lämmittäjä totesi. 
- minä otan sitten tuon Kristiinan. 

ottakaa te omanne noista muista! 
- mulla ei oo ainakaan mitään väliä, 

topi totesi.
hän oli joukon nuorin ja ajatteli että 

on korrektia antaa noiden vanhempien 
valita ensin ja ottaa sitten se mikä jää 
jäljelle. Kristiina oli kyllä tuosta kol-
mikosta parhaimman näköinen, jotenka 
lämmittäjän valinta ei siinä mielessä 
ollut mitenkään ihmeellinen. asian teki 
mutkikkaaksi se, että illan mittaan nai-
nen kiinnostui topista aina enemmän. 
eldari yritti tehdä itsensä tavoittelemisen 
arvoiseksi särkemällä yhden juomalasin 

ja sen jälkeen pureskelemalla sirpaleita 
hienoksi jauhoksi. lopuksi hän huuhteli 
tuon lasimurskan kaljan kanssa alas. topi 
oli nähnyt tuon tempun jo useita kerto-
ja aikaisemmin. vaikka temppu kiinnosti 
naisia, Kristiina oli vieläkin enemmän 
innostunut topista. 

myöhemmin illalla he löysivät itsen-
sä toinen toisiinsa kietoutuneina, alas-
tomana haahkanuntuvapeiton alta. topi 
tunsi nenässään naisen tuoksun, joka 
tuli korostetusti esiin pitkän merimat-
kan jälkeen. seinän takaa kuului vielä 
lämmittäjän mölinä. hän purki ilmoille 
turhautuneisuuttaan huomattuaan jää-
neensä toiseksi. he eivät antaneet sen 
häiritä, vaan omistautuivat toinen toisil-
leen kuten vain kaksi nuorta ihmistä voi 
tehdä. tytön kuiskaillessa hänen korvaan-
sa ”cohana, cohana”he viettivät sen yön.

seilauskaverit laivalla yleensä suh-
tautuivat naisseikkailuihin vähän kyy-
nisesti ja siitä oli tullut topillekin tapa. 
Panomies ei paljon suutele, tehtiin tem-
put ja sillä siisti. he kerkesivät Kristiinan 
kanssa viettää kaksi yötä yhdessä ja tällä 
kertaa tämä tuntui erilaiselta, he tunsivat 
jonkinlaista sielujen sympatiaa. topi oli 
ihastunut vai oliko peräti rakastunut.

uloslähtöpäivänä tyttö lupasi tulla ruo-
katunnilla tervehtimään, mutta pahaksi 
onneksi passit ja proopuskat oli kerätty 
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pois jo aamupäivällä. Puolilta päivin laiva 
oli lähtöpuuhissa kun hän näki Kristiinan 
seisovan portilla kukkakimpun kanssa. 
mitään ei voinut tehdä, sotilaat seisoivat 
laiturilla vahdissa ja muutenkin oltiin 
jo irrottelemassa köysiä. tyttö huomasi 
hänet, vilkutteli kädellään ja nosti kukka-
pakettia ylös. topi ei voinut muuta kuin 
levitellä käsiään. Kristiina sai kuitenkin 
erään vahtisoltun sen verran heltymään, 
että tämä toi kukkapaketin laivaan. alus 
irtosi laiturista ja lähti hiljalleen lipu-
maan jokea alaspäin. tyttö käveli kana-
van reunaa pitkin ja heilutti kättään, 
lähetellen lentosuukkoja. topilla oli pala 
kurkussa ja toisaalta ujostutti kun kaikki 
näkivät ja kiusoittelivat.

 - Poikahan on tehnyt kunnon työn, 
joku totesi.

laiva nosti nopeuttaan ja pian ei 
Kristiina enää pystynyt seuraamaan lai-
vaa, vaan jäi kättään heiluttaen seiso-
maan kanavan reunalle. sinne jäi topin 
nuoruuden rakkaus ja työt laivalla jatkui-

vat. he tapasivat jälkeenpäin vielä kerran, 
mutta sen jälkeen maailma ajoi heidät eri 
suunnille. Näissä aatoksissa hän maka-
si nigerialaisen rähjäisen pikkuhotellin 
bunkassa ja illan aikana nautitun alko-
holin tuudittamana vaipui unten maille.

hän heräsi kun ovea hakattiin. topi 
keräsi ajatuksiaan, mikä maa mikä valuut-
ta? Pikkuhiljaa hän muisti edellisen illan 
tapahtumat. ulkoa kuuluvat kukkojen 
kiekaisut ilmoittivat että aamu oli käsis-
sä. missäs se nainen on, oli hänen ensim-
mäinen ajatuksensa. taas kuului ovelta 
koputus ja kimakkaa naisen puhetta.

 - tullaan, tullaan totesi topi ja meni 
ovelle.

hän aukaisi oven lievä kissanpas-
kan maku suussaan. ulkopuolella seisoi 
vanha koukkuleukainen neekerimummu, 
jolla oli kädessään sinkkiämpäri ja rätti 
ja joka soperteli jotakin käsittämätöntä 
mongerrusta, josta topi ei saanut selvää. 
sen verran kuitenkin selvisi, että hänen 
piti lähteä ulos. 

Nyt hänelle vasta rupesi selviämään 
totuus, häntä oli huijattu. rahat meni 
ja naimatta jäi. saatanan ämmä. tuntui 
pahalta. hän, joka oli seilannut jo vuosi-
kymmeniä, joutui näin rullatuksi kuin eka 
reissun junkki. ajellessaan taksilla laival-
le, hän mietiskeli, tästä ei kyllä parantu-
nut kertoa laivalla. ei kenellekään.

laivalle tultuaan hän meni hyttiin-
sä, vaihtoi työvehkeet päälleen ja asteli 
messiin.

sieltä kuului jo kova puheensorina. 
Porukka kertoi edellisen yön valloituksis-
taan. topi kaatoi kahvia mukiinsa, sytytti 
tupakan ja istuutui paikalleen.

 - No mitäs pursiukko, saitko ihmislihaa 
kyseli eräs matruusi?

topi vetäisi tupakastaan pitkät henko-
set, puhalsi savut ulos ja tokaisi.

 - Kiellettiin sanomasta!
hänen lyhyt tokaisunsa sai messissä 

aikaan hyvätahtoisen hörötyksen. asia oli 
loppuun käsitelty. oli aika aloittaa uusi 
työpäivä ja unohtaa mennyt.

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

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 
oikeat vastaukset löydät sivulta 15

Kysymykset 16: 
Mikä on?
 

1. konvoi 
2. lekoo
3. letata
4. manometri
5. manttelivaijeri
6. naviska
7. pataruuman orjat
8. proviantti
9. reelinki 
10. rulla

Kysymykset 17:
Mikä on?
 

1. aivokeskus
2. bankata
3. drafti 
4. halslaaki
5. joulukuusi
6. jussitus
7. karveliapina
8. lemppari
9. lenssata
10. miitsippi

Kysymykset 18:
Mikä on?
 

1. avanssi
2. buugi
3. holaan!
4. kofferdami
5. lemput
6. mönsträys
7. pentteri
8. polsteiki
9. pystyynveto
10. pyyheliinapakstörni

Vastaukset: 

1. etukäteisotto, förskotti 
2. aluksen rungon keulaosa 
3. pitäkää kiinni!
4. kuivatankki
5. potkut
6. pestaus 
7. apukeittiö, aputila esim. 

messin tai salongin yhteydessä
8. paalusolmu
9. rokuli, luvatta pois töistä 
10. likaisiksi jääneistä tiskeistä 

loput hangattiin pyyheliinaan

Vastaukset: 

1. komentosilta 
2. säästää; höyrylaivassa lämmittäjä teki uuniin 

kivihiilestä hitaasti palavan vallin
3. aluksen syväys
4. solmu, puolipolvi 
5. signaalimasto
6. höyryn nostaminen
7. merkkimies, boordi
8. trimmari, hiilenluoja
9. tyhjentää, pumpata pois 
10. keskilaiva

Vastaukset: 

1. saattue 
2. antaa mennä!
3. keventää; paineen purkautuminen 

varoventtiilin kautta
4. painemittari 
5. nostovaijeri
6. karttahytti, navigointihytti
7. koneporukka
8. muonatarvikkeet
9. parras 
10. miehistöluettelo
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unenkin läpi tajuan ryskeen ja paukkeen. 
tai voiko tätä horrosta edes uneksi kut-
sua? joka tapauksessa herään helpos-
ti vahtimiehen tönäisyihin. Puhuminen 
hytissä on melun vuoksi turhaa. vahtimies 
vain varmistaa, että olen hereillä ja pois-
tuu herätyskierroksellaan seuraavaan 
hyttiin.
upouusi jäänsärkijä murtaja puskee 
teräksiset kyljet kirskuen Perämeren 
ahtojääkenttää. meteli ulkona hajoaa 
osaksi tuulen ujellusta. tungen itseni ulos 
hyytävään pakkaseen ja lähden kompu-
roimaan ahterikantin köysivarastoon jota 
pidämme vahtitukikohtana. Pimeyden ja 
pakkashuurun keskellä on vaikea tajuta 
onko aamu vai ilta. Keskitalven kaamok-
sessa ei päivällä ja yöllä ole suurtakaan 
eroa. vasta talven taittuessa kevääseen 
valo antaa vuorokaudelle rytminsä.
olemme olleet liikkeellä reilut puolitois-
ta kuukautta helsingistä lähdön jälkeen. 
on tammikuun alkupuoli ja jää pak-
suuntuu vauhdilla. Perämeren pohjukan 
satamat on tyhjennetty viimeisistä lai-
voista. vain raahen lapaluodossa testaa 
saksalainen alus viimeisiä laukkuja ja 
sitä olemme menossa hakemaan pois. 
todennäköisesti Perämeri sulkeutuu tal-

veksi merenkurkkua myöten. elämme tal-
vea 1960 ja jo nyt on nähtävissä että tal-
vesta tulee pitkä ja ankara. murtaja tulee 
joutumaan tehokkuutensa äärirajoille 
ennen kuin kevättuulet ovat hajoittaneet 
viimeisetkin jäävallit.
Pimein aika alkaa olla lopuillaan. valo 
pidentää päivää kummastakin päästä ja 
mieli virkistyy valon lisääntymisen vauh-
dissa. monen kuukauden yhtäjaksoinen 
työrupeama raskaine vahtivuoroineen 
alkaa näkyä ja tuntua joka miehessä ja 
naisessa. Kyllästyminen ja ärtymys antaa 
pienillekin väärinkäsityksille kohtuutto-
mat mittasuhteet ja laukaisee lähes ilmi-
tappeluita.
on maalis-huhtikuun vaihde. vaihtelua 
keväisiin päiviin tuovat suuret hyljelau-
mat, joita tämän tästä kohtaamme jäisel-
lä ulapalle. syksyllä ennen kuin lähdim-
me liikkeelle, kaikki jonkinlaisen met-
sästysaseen omistavat toivat pyssynsä 
laivaan. tietenkin jokainen ase kirjattiin 
ja sille hankittiin päällikön hyväksyntä. 
mitään hankaluuksia asiassa ei ollut-
kaan, sillä päällikkö on itsekin innokas 
hyljemies. hylkeistä saatava tapporaha 
ei ole kovin merkittävä asia, mutta met-
sästyksen jännitys tuo joidenkin mielestä 

kaivattua vaihtelua yksitoikkoisiin päiviin.
ajelemme hiljaa auringon pehmittämää 
jäälakeutta satapäisen hyljelauman kes-
kellä. Pysäytämme koneet ja annamme 
lauman rauhoittua ja totutella laivaan. 
Kun aika on kypsä, työnnetään tikkaat 
jäälle. Kiväärein aseistetut miehet las-
keutuvat jäälle. teurastus voi alkaa. itse 
en ole kiinnostunut metsästyksestä. 
minusta on aina ollut hauska seurata 
hylkeitten eriskummallista menoa jäällä, 
mutta en voisi kuvitellakaan ampuvani 
niitä. on surullista, että jotkut jahtaavat 
hylkeitä ja kuuttejakin pienintäkään sää-
liä tuntematta. 
laivan messitytöt aino ja liisa tulevat 
vihaisina kannelle. aino, jonka kanssa 
olen seurustellut syksystä saakka, katsoo 
minua ja kysyy tiukkaan sävyyn: ”onko 
sinusta oikein, että noita taas ammutaan? 
lahtaisivat edes tuolla jäällä. mutta ei, 
raadot pitää vielä tuoda laivaan ja niitä 
saa sitten haistella päiväkausia.” en älyä 
heti vastata ja aino nykäisee minua käsi-
varresta ja tiukkaa uudelleen: ”sano, onko 
tuo sinusta oikein.” Katson ainoa silmiin 
ja totean: ”No, ei tietenkään se ole oikein. 
minun puolestani saisivat kyllä elää.” 
samalla joku retuuttaa tikkaiden juurel-

Kuva: Suomen Merimuseo

pilluRosvo
risto honkaharju
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la pientä valkoista kuuttia. sen suuret 
tummat silmät ovat pelosta ammollaan. 
liisa huutaa kuuttia retuuttavalle kansi-
miehelle:” laske saatana se raukka jäälle. 
et kyllä tapa sitä...” saalistaja kiipeää 
kannelle. ”tuon tämän tytöille näytille. 
Koetapa liisa tämän karvaa. eikö vain 
saisi tästä hienon puuhkan?” liisa sähäh-
tää miehelle: ”suksi kuuseen ja lakkaa 
rääkkäämästä viatonta luontokappaletta, 
aikuinen mies.” tiedän, että tällä kuutilla 
ei enää ole muuta mahdollisuutta kuin 
päätyä jonkun tytön puuhkaksi. sen emo 
on melko varmasti ammuttu ja ilman 
emoa se ei voi elää.
olen jo lähdössä tyttöjen kanssa sisään 
kun aino pysähtyy ja koukkaa sormiinsa 
kaksi ammuttua hylsyä ja sanoo: ”Nyt 
näitä paukkuja alkaa löytyä jo kannel-
takin.” Katson hyfsyjä ja näen heti, että 
ne on ammuttu melko pienikaliberisella 
pistoolilla. annan hylsyt takaisin ainolle. 
ihmettelen asiaa mielessäni. onko joku 
tosiaan niin pöljä, että luulee pistoolin 
riittävän hylkeen metsästykseen? sitten 
unohdan koko jutun.
Käy niin kuin aino on ennustanut. laiva 
lemuaa hylkeen traanilta. sitä on kul-
keutunut lahtareiden kenkien mukana 
sisätiloihinkin. matot haisevat. se sulaa 
auringossa ja kiiltelee peräkannella. ja 
puukehikoihin pingotetuista nahkoista 
valuu lisää...
olemme Kokkolan Ykspihlajan satamas-
sa. olemme olleet täällä kohta viikon. on 
lauantai ja siivouspäivä. jotkut siivoavat 
hyttejään ja muutamat jynssäävät pitkiä 
asuinkäytäviä. olen ainon ja liisan kans-
sa sopinut, että lähdemme illalla kaupun-
gille kunhan tytöt vapautuvat töistään. 
itse olen ollut kansivahdissa yöllä nel-
jästä aamukahdeksaan ja olen taas illal-
la neljästä kahdeksaan. Yritän nyt nuk-
kua melusta ja peltiämpärien kolinasta 
huolimatta. Nukkumisesta ei kuitenkaan 
tahdo tulla mitään. lopulta nousen ylös. 
ruokailuun on vielä aikaa. Kurkin ulos 
hytin valoventtiilistä. ulkona on kaunis ja 
aurinkoinen kevätpäivä. ihmisiä kävelee 
laiturilla ihaillen uutta komeaa murtajaa. 
laivojen ahtaajatkin pysyvät taas leiväs-
sä... en ole ainakaan viikkoon kirjoittanut 
kirjettä kotiin. Päätän aloittaa nyt ja 
jatkaa sitten vaikka huomenna. iltapäivä 
on jo aluillaan. jotkut ovat aloittaneet 
viikonlopun vieton. Käytävältä kuuluu 
äänekästä puhetta ja naisen naurua. 
Ykspihlajan lähialueitten tytöt vieraile-
vat laivalla usein ja näin viikonlopun 
alkaessa tyttöjä on monien miesten vie-

raina. vastoin odotuksiani saan kirjeen 
valmiiksi. olen tyytyväinen kun voinkin 
viedä sen jo tämän illan kaupunkireisulla 
postilaatikkoon. Kansivahdin alkuun on 
vielä pari tuntia. ajan voi nyt kuluttaa 
punkassa loikoillen.
hytin oveen koputetaan kiivaas-
ti. Kiroilen mielessäni kenellä mahtaa 
olla asiaa minulle tähän aikaan päi-
västä. Nousen punkasta ja avaan oven. 
sisään työntyy nuorehko sievä nainen. 
hämmästykseltäni en saa sanaa suusta-
ni mutta päästän sentään tytön sisään. 
tyttö vaikuttaa pelokkaalta ja sopertaa 
hätäisenä:”voinko olla täällä? lähdin 
karkuun yhden konemiehen hytistä. se 
on ihan sekopää ja aika kännissä.” Katson 
ihmeissäni tyttöä. ”sillä on ase ja se 
osoitteli sillä ja puhu ihan kummia. en 
uskaltanu jäädä sinne.” tyttö katsoo 
minua avuttomana. Yritän miettiä kenen 
hytistä tyttö on paennut. en tunne kovin 
hyvin konepuolen sakkia sillä olemme 
loppujen lopuksi melko vähän tekemi-
sissä heidän kanssaan. en keksi millään 
kuka sekopää voisi olla. rauhoittelen tyt-
töä ja sanon miehekkäästi, ettei kukaan 
häntä ammu ainakaan minun hytissäni. 
mietin kuumeisesti mitä minun pitäisi 
tehdä. tänne tyttö ei voi jäädä. jos aino 
saa selville, että minulla on vieras tyttö 
hytissä, niin siitä se elämä vasta nousee. 
tyttö hätääntyy kun selitän hänelle tilan-
teen. ”sinne konemiehen hyttiin en kyllä 
mene takasin. etkö vois saattaa minua 
maihin? edes vähän matkaa?” sitten 
tyttö huomaa, että on unohtanut takkin-
sa konemiehen hyttiin. Yritän vakuutella, 
että hän tulee saamaan takkinsa takaisin 
jos tästä tilanteesta muuten kunnialla 
selvitään. Kurkistan hytistä käytävälle. 
Ketään ei näy. ”Nyt äkkiä!” sanon tytölle 
ja sitten mennään. Pääsemme kannelle 
kenenkään huomaamatta. laiturillakaan 
kukaan ei kiinnitä meihin mitään huomi-
ota. Päivä on lämmin; tyttö pärjää kyllä 
ilman takkiakin,
Palaan laivalle. en tapaa ketään käytävillä 
ja menen suoraan hyttiini. vaistomaisesti 
napsautan hytin oven lukkoon. enkä tur-
haan. menee vain tovi kun oveeni kopu-
tetaan rajusti ja sitä yritetään saada 
auki. ulkopuolelta kuuluu humalaisen 
kiukkuinen ääni: ”saatana, avaa ovi, per-
kele” tiedän kuka on oveni takana. mistä 
hän on osannut tulla juuri siihen? mies 
jatkaa möykkäämistään. ”saatanan juippi. 
sinä veit minulta tytön. minä näin. tästä 
saat kyllä maksaa ja rankimman jälkeen. 
saatanan juippi, minä ammun sinut vielä.” 

Konemies lähtee ovelta ja jupisee men-
nessään. Kuka sille on voinut kertoa kun 
kukaan ei ollut näkemässä meidän läh-
töä? menee vain hetki kun mies on taas 
oven takana.”avaa saatana, sun käy hul-
lusti, saatanan juippi.” sanoja tehostaa 
kolina joka lähtee jostakin metallisesta 
esineestä jolla hän hakkaa ovea. voi hel-
vetin helvetti! se haki aseen hytistään 
ja hakkaa sillä. sehän voi laueta jai luoti 
tulla oven läpi. Katselen hädissäni suo-
jaa, mutta pienestä hytistä suojaa ei ole 
ihan helppo löytää. möyke jatkuu oven 
takana ja yhä rajummat solvaukset sin-
koilevat humalaisen suusta. tiedän, että 
mustasukkainen, itsensä loukatuksi tun-
teva ja tolkuttomassa humalassa oleva 
mies on äärimmäisen vaarallinen. revin 
hätäpäissäni patjan ja tyynyt punkasta 
ja asettelen ne ovea vasten ja tuen tuo-
lilla paikoilleen. ”ammu, perkeleen hullu”, 
mutisen hädissäni.
Nyt käytävältä kantautuu muitakin ääniä. 
Kansivahtimies on tulossa ilmoittamaan 
vahdin vaihtumisesta. jotakin raskasta 
rämähtää oveani vasten ja kuuluu muita-
kin kamppailun ääniä. Pistoolimies huu-
taa ja kiroilee minkä ähinältään ehtii. 
tajuan hädissäni että nyt vahtimies on 
kuoleman vaarassa. hän ei kuitenkaan 
tunnu vähästä hätkähtäneen vaan sanoo 
jäätävän rauhallisella äänellä: ”saat 
tasan sekunnin aikaa häipyä ja aika 
alkaa nyt.” tulee ihan hiljaista. sitten 
kuuluu vain loittonevien askelten ääni. 

”vaara ohi. avaa ovi.” heitän patjan ja 
tyynyt takaisin punkkaan ja avaan oven. 
Kansivahti astuu hyttiin tukka silmillä 
ja naama vähän punoittaen. ”miks toi 
mauri möykkäs sun oven takana niin 
helvetisti? meinas tulla kunnon kahina 
sen kanssa.” olen vieläkin vähän yllät-
tynyt henkiin jäämisestäni mutta saan 
jotenkin kerrottua kuinka täpärällä se oli 
ja mitä oikein tapahtui. vahtimies istuu 
tuolille ja oikoo kampaustaan.”Kyllä sillä 
pyssy tais olla kädessä vaikka nopeesti 
se sen taskuunsa tuikkasi. vai meinasi 
ampua. Nää jätkät pitäis kaikki panna 
lomalle ennen kuin tosissaan tulee ruu-
miita. No, lähdetkö vahtiin?” minua vähän 
epäilyttää:”saatana, uskaltaako sitä pis-
tää nokkaansa ulos ennen kuin tilanne 
rauhoittuu. tiedä missä se kyttää sen 
pyssynsä kanssa.” vahti sytyttää tupakan 
ja sanoo: ”en oo suunnitellu mitään illak-
si, että voisin minä jatkaakin. Pidät mulle 
sitten takasin niin kyllä mulle passaa.” 
Niin sitten sovitaan, että vahtimies jatkaa 
minunkin tuurini.

Jatkuu sivulla 14
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ensimmäinen jobi muistuu todella hyvin 
mieleeni, sillä se tapahtui 6.6.1968 
haminassa, samana päivänä kuin robert 
Kennedy kuoli ampujan luoteihin. 
olin saanut jobin länsi-saksalaiseen m/s 
frauke Catharinaan, joka oli edellisvuon-
na rakennettu, pieni kuivarahti kolmine 
luukkuineen, joista kaksi ahterimmaista 
olivat raskaat ”lemppuluukut”. säästöä 
kai sekin oli, sillä ykkösen luukku oli 
mcGregor ja näin ollen helpompi toki.
laivassa ei ollut mitään säännöllistä 
vahtia, sillä kippari ja perämies ajoivat 
6-6 vahtia eikä mitään ”yytsikkimiehiä” 
tarvittu. Koira toki oli, suomenpystykorva 
nimeltään ”seija”, joka oli kova juomaan 
olutta. olutta juotiin muutenkin paljon 
ja usein ja kyytipoikana vodkaa. Pienessä 
pierussa oli kai koko porukka suurim-
man osan ajasta. varsinkin kippari, noin 
32-vuotias martin Gehrmann oli kova 
kaljanottaja ja kaiketi sen seurauksena 
kuoli parisen vuotta myöhemmin munu-
aismyrkytykseen.
sen aikaiseen saksalaistyyliin kuului 40 
tuntia ylitöitä kiintiönä muutenkin pie-
neen palkkaan. se ylityö kyllä teetet-
tiinkin, tavalla tai toisella. ajoimme pää-
asiassa sahatavaraa Kemi-oulu alueelta 
eri englantilaisiin satamiin. ruokapuoli  
laivalla oli hyvä, aivan suomalaisiin ver-
rattavissa. 
meitä oli kolme kansioppilasta, puolikas, 
matruusi ja ”poosu”, joka oli vanhempi, 
rokonarpinen kaveri ja joka ”kusetti” ja 
vainosi minua, joka en oikein hallinnut 

kieltäkään. Kerran sitten ,olutta ottaes-
sani rohkaisin mieleni ja vetelin äijää 
kunnolla turpiin. Äijä oli sen jälkeen ihan 
asiallinen.
englannin päästä muistuu mieleeni eri-
tyisesti Grimsby, jonne matkamme usein 
suuntautui, samoin west hartlepool ja 
lontoo. jossa emme lossanneet tokissa 
vaan makasimme thamesin pohjalla ja 
matalan veden aikana vedimme jotain 
”insuliittia” rullilla laivan pohjaan. 
englannin päässä toki oli aina ne sadesul-
keiset, eli lemppuluukut ” kiinni kun alkoi 
kova sade ja auki kun se loppui. varmaan 
jokainen ”lemppuluukkupaateissa” ollut 
tämän muistaakin. mitään telttoja ei ruu-
mien suojana ollut, vaan saksan val-
tio tuki omilla telakoillaan rakennettuja 
pikkulaivoja (Kümo) =Küstenmotorschiff-
varustamoja niin, että laivan sai tukea, 
kun redari piti sen 4 vuotta. 4-vuoden 
jälkeen laivan sai myydä ja vastaanottaa 
uuden. se taisi olla se taikakeino, jolla 
saksalaiset ja hollantilaiset pikkulaivat 
veivät lähes koko suomen sahatavara-
viennin itselleen ja työllisti suuren mää-
rän merenkulkijoita.
Kyseisen varustamon omisti Georg 
Peterson-niminen merikapteeni, joka oli 
perämiehenä ollessaan ostanut kipparin-
sa laivan. Kipparilla ei ollut perillisiä ja 
kaiketi hän myi laivansa perämiehelleen 
hyvinkin edukkaasti, sillä perämies Georg 
antoi laivalle myyjän nimen Christopher 
meeder. sittemmin tämä Georg tilasi 
1957 rakennetuksi samannimisen laivan, 

jossa minäkin oli myyntiin saakka frauke 
Catharinan jälkeen. 
ruumajobeja tehtiin silloin kun ajeltiin 
englannista vaikkapa Puolaan ottamaan 
kolikuorma härmään ja se oli lähin-
nä ”poissilmistä” olemista, eli nostet-
tiin muutama koppa kaljaa ruumaan ja 
naposteltiin siellä pikkuhiljaa olimme 
jotain tekevinämme.  toki hommat tuli 
tehtyä, kyseenalaisella teholla kuitenkin.
Puolasta ja sen iloista sen enempää, 
sillä jokainen siellä vieraillut kaiketi  ne 
tietää. oli se kuitenkin iloa 16-vuotiaalle. 
itä-saksa sen sijaan oli saksalaisella täs-
mällisyydellä toteutettua kommunismia 
joka oli pahempaa kuin Neuvostoliitossa. 
eipä tuo ihme ollut sillä natseista osa 
kääntyi sujuvasti toteuttamaan toista, 
militaarista aatetta. vain kokardit vaih-
tuivat.
eräänä päivänä, lontoossa, kippari tuli 
sanomaan, että siirtyisin samana päivänä 
Christopher meederiin, joka makasi jos-
sain Purfleetin perällä. meklari vei minut 
sinne ja samana päivänä lähdimme kohti 
Puolaa ottamaan hiililasti haminaan. 
laiva piti luovuttaa lossauksen jälkeen 
uudelle omistajalle ja siirtyisin takaisin 
fraukeen, kunnes uusi Christopher tulisi 
telakalta. se olikin vallan vallankumouk-
sellinen laiva, jossa oli ”boxatut”ruumat 
ja rakennettu kuljettamaan pakettipuu-
tavaraa, joka alkoi yleistymään lasteina. 
laiva oli ensimmäinen maailmassa ja 
sittemmin saksassa tehtiin mm. Graebe-
varustamolle kymmeniä samantyyppisiä 

john hacklin

EnsiMMäisiä sEilauksia

Kuvassa nuoria kansipoikia, kirjoittaja oikealla

Jatkuu sivulla 14
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ms travencore oli lastaamassa kupari-
malmia Punta arenas nimisessä paikassa 
maailman toiseksi eteläisimmässä kau-
pungissa Chilen magallannes salmessa. 
tämä salmi erottaa etelä-amerikan ja 
tulimaan ja oli pitkään ennen Panaman 
kanavaa ainoa turvallinen reitti atlannilta 
tyynelle valtamerelle. emme ehtisi saada 
lastia päälle ennen joulun tuloa ja  viet-
täisimme joulun  täällä. olimme esakokin 
kanssa käyneet vakoilemassa kaupungilla 
miten joulua Punta arenasissa vietetään.  
azuela de ave oli chileläisten perinteistä 
jouluruokaa, se oli kanakeitto johon tuli 
perunat ja sipuli, se ei riittäisi meidän 
porukalle joten joutuisimme miettimään 
muutakin suuhun pantavaa jouluksi.
Punta arenas oli matalasti rakennettu 
kaupunki Kap hornista noin 213 mailia 
sisämaahan suoraan rannikolle, matkaa 
oli noin 110 mailia. tämä magallanesin 
salmi oli paikoin hyvinkin leveä, sinertä-
vät lumihuippuiset vuoret näkyivät terä-
västi, ilma oli puhdasta ja kevyttä hengit-
tää. maisemat olivat yksi mahtavammista 
maailmassa. Koska olimme eteläisellä 
pallonpuoliskolla, joulunaika oli täällä 
alkukesä ja joulu vietettäis kesäisissä 
tunnelmissa. lämpötila oli 15-18, mutta 
talviaikaan se oli kuulemma pakkasesta 
plus 8 asteeseen. sata mailia etelämpänä, 
Kap hornilla oli samaan aikaan noin 7 
plus astetta. Koska oli kesän alku, vuorilta 
tulevat sulamisvedet valuivat kaupunkiin 
ja alavimmat paikat olivat yhtä liejuk-
koa joissa oli lankkukadut. tori oli yksi 

alavimmista paikoista. siitä huolimatta 
kauppa kävi jos ei välittänyt vähän väliä 
lahkeessa roikkuvista pelikaaneista jotka 
olivat valloittaneet paikan.
esakokki oli ostamassa kenkiä jotka oli-
vatkin erittäin halpoja. suurin koko jota 
löytyi vastasi meidän 41 kokoa, suurem-
pia ei ollut. Pieni jalka näillä mestitseillä. 
jouluviikkolla ennen aattoa soivat kaduil-
la chileläiset joululaulut ja kansa valmis-
tui suureen juhlaan. Kirkkoja oli tässäkin 
kaupungissa useita ja olin houkutellut 
esakokkia mukaani jouluyön messuun, 
joka varmasti olisi elämys. Kansahan oli 
syvästi uskonollista. harvoinhan skönöt 
jumalanpalveluksissa kävivät, merimies-
kirkot olivat eri asia.
ravintolassa käynti oli kokemus, esan 
kysyttyä oikeaa Patagonian ruokaa vartti-
tunnin päästä eteemme tarjoiltiin hiillos-
tettua marsua, joka oli kuulemma herk-
kujen herkku. marsu-parka oli levitetty ja 
sen pää ja kynnet olivat paikoillaan jyrsi-
jän hampaista puhumattakaan. Ne vähän 
himmensivät kulinaarista nautinto. liha 
maistui melkein kanalta jos pani silmät 
kiinni. jouluglögikin, Cola de mono oli 
aivan toista maata kuin koti-suomessa. 
se valmistettiin paloviinasta ja makeasta 
kahvista ja jos lutkuni yhtään tunnis-
ti, prosentteja veikkaisin 75 prosentista, 
että varovainen saisi olla.
joulun pääruoka muodostui  seuraavasti: 
porsaankyljys-rivi, salonkiin, uffarimes-
siin ja miehistömessiin, eli 8 kappaletta 
kyljysriviä. Paahdetut juurekset makeu-

tettuna siirapilla ja lirauksella öljyä ja 
tietenkin erilaiset salaatit ja perinteinen 
ruotsalainen kalapöytä johon oli lisätty-
nä paistetut kampasimpukat ja puolikas 
hummeria per nenä paitsi salonkiin, johon 
meni kokonaisia hummereita. stuert oli 
hankkinut chileläistä punkkua yrittäen 
kouluttaa miehistöä sivistyneempään 
ruokaluun, perinteisen kaljan kiskomisen 
sijaan. Naurun remakkahan siitä syn-
tyi. jouluaaton ateriointi sujui hyvin ja 
me kokitkin saimme pään silitystä, mikä 
tietenkin lämmitti mukavasti. muutama 
tosin purnas lipeäkalan puutteesta.
esakokki lähti kuin lähtikin misa de callo 
eli  keskiyön messuun kanssani ja kan-
nella hortoilleet jungmanni ja uffarikalle 
saatiin myös mukaan, pientä painostus-
ta käyttäen. Kirkko oli kaunis, marian 
ja jeesus-lapsen veistokset kahta puol-
ta alttaria ja lukemattomat arvotaulut. 
Katon huikea maalaus kruunasi tämän 
kirkon. meitä katseltiin vähän ihmetel-
len, mutta pian jumalanpalvelus tempaisi 
väen mukaansa ja kauniit laulut kaikui-
vat kirkossa. huomasin suuren syntisäkin, 
jungmanninkin eläytyvän kuuntelemi-
seen ja hänen suunsa muovaili virren 
sanoja. tais siemen pudota hedelmälli-
seen maahan. Kaiken kaikkiaan tästä jäi 
kaunis muisto joulujen joukossa. Kansan 
syvä uskonnollisuus teki tästä joulusta 
syvän vaikutuksen. Kaikki kirkossa olijat, 
lapsia myöten, olivat sydämessään muka-
na jumalanpalveluksessa.

timo ravander

joulu CHilEssä
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laivoja. tämä toinen Christopher seilasi 
suomeen vielä vuosikausia linjaliiken-
teessä nimellä ”Birkenwald”.
ennen siirtymistäni tähän uudempaan 
Christopheriin, jouduin maalaamaan 
redarin talon kalkkimaalilla, sillä vietin 
vaihtoajan hänen vinttikamarissaan jou-
tuen tekemään kaikenlaista askaretta. 
redarilla oli 4 tytärtä, margret, johanna, 
anne Catharina ja frauke ja margret oli 
vanhin ja samanikäinen. mitään romans-
sia ei syntynyt, vanhin oli melkoisen 
tukeva, seuraava ylpeä, sitä seuraava 
mukava, mutta ruma ja nuorin pikkulapsi.
Kyseisellä varustajalla oli veli hans, jonka 
kanssa hän ei ollut edes puheväleissä. 
hansilla oli kuitenkin ”kesätyttönä” suo-
malainen von herzen-niminen tyttö joka 
joka tapauksessa oli timppa Nenosen 
tuulesta kirjoittamassa jutussa olevan 
manne von herzenin tytär. tutustuin tyt-
töön kylän kuppilassa. 
Pian koitti aika ja pääsin ihka uuteen lai-
vaan suoraan telakalle ja aloimme ajaa 
paperirullia Kotkasta la Palliceen. joka 
paikassa merenkulkualan lehdistö teki 
laivasta jutun ja olipa siitä juttua viimei-
sessä tornator-lehdessäkin. semmoista 
oli sakemannilaivassa.

lopulta uskaltaudun lähtemään hytistä. 
Koputan ainon ja liisan hytin oveen. 
menen sisään. tytöt loikovat punkissaan. 
aino kääntää selkänsä minuun päin, liisa 
lukee lehteä. Kumpikaan ei sano mitään. 
istun tuolille ja ihmettelen:”mikä nyt on? 
onko jokin hullusti vai oletteko kipei-
tä tai jotakin?” Kumpikaan ei vieläkään 
sano mitään. olen ihan ymmälläni. liisa 
mulkoilee minua jotenkin vaivautuneen 
näköisenä ja siitä arvaan, ettei kaikki 
taida olla ihan kohdallaan. siis tieto 
tytön käynnistä on kaikesta päättäen kii-
rinyt tänne. mauri on varmaankin käynyt 
jo juoruamassa lisäkostoksi minulle. tai 
sitten ... ihan yksinkertaisesti, meidät 
kuitenkin nähtiin... Kuljin tytön kanssa 
ainon ja liisan hytin venttiilien ohi laitu-
rilla kulkiessamme.
aino, älä viitsi. minä voin selittää.” aino 
vilkaisee minuun ja sanoo kylmästi:”mitä 
sinun pitää selittää? ei kuule kanna-
ta.” hytissä jatkuu jäätävä hiljaisuus. 
saatanan saatana, näinkö tässä piti 
käydä, ajattelen murheellisena. Kuinka 
ikinä saan ainon vakuuttuneeksi, ettei 
minulla ole tytön kanssa mitään teke-

mistä? Yritän vielä epätoivoisena:”Kai 
kuitenkin lähdetään illalla kaupungille?” 
Kumpikaan tytöistä ei ole kuulevinaan. 
lähden huokaillen hytistä ja kiroilen 
mielessäni tyttöä ja omaa hölmöyttä-
ni. että lähdinkin saattelemaan ihmistä 
josta en tiennyt edes nimeä. mutta mitä-
pä muuta olisin siinä tilanteessa voinut 
tehdä.? tänään vain näyttää kaikki mene-
vän pieleen.

loputtoman pitkältä ja ahdistavalta tun-
tunut talvi alkaa olla lusittu. on enää päi-
vien kysymys kun saamme käskyn palata 
helsinkiin kotisatamaan. odottelemme 
malttamattomina. eletään jo kesäkuun 
alkua.
tyttöepisodi ei onneksi tuhonnut ainon ja 
minun suhdetta. viikkokaupalla tapausta 
kyllä pohdittiin vieläpä erittäin perus-
teellisesti ja monelta kantilta. Nyt asial-
le ainon kanssa enää joskus nauretaan. 
omaa mieltäni se kyllä edelleen kaive-
lee. olen monesti joutunut silmätysten 
maurin kanssa, mutta emme ole vaihta-
neet sanaakaan tapahtuneesta. minusta 
asia olisi kuitenkin selvitettävä pohjia 

myöten ennen kuin häivymme taas omil-
le teillemme. en silloin Ykspihlajassa 
halunnut kannella maurin aseesta vaikka 
iuvatonhan se ilman muuta oli. mutta 
mitäpä kanteleminen olisi hyödyttänyt? 
mauri ei missään tapauksessa olisi myön-
tänyt mitään. olisin vain tehnyt oman 
asemani hankalaksi, koska en olisi kyen-
nyt esittämään minkäänlaista näyttöä 
väitteelleni. itse asiassa en koskaan edes 
nähnyt asetta. ainoa todiste olivat ne 
kaksi ammuttua hylsyä jotka aino löysi 
kannelta.
Päiväkahvin jälkeen menen konepuolen 
messiin. mauri istua jurottaa vanhalla
paikallaan. ei ole minua huomaavinaan-
kaan kun lähestyn. istun mauria vasta-
päätä. mietin miten aloittaisin sovinnon-
hieronnan. mauri ei reagoi minuun miten-
kään. ojennan käteni ja sanon:”eiköhän 
mauri lyödä sovinnon kättä siitä kevät-
talvisesta tyttöjupakasta? tarjoan sulle 
kaljat kun päästään rantaan.” jään odot-
tamaan käsi ojossa. mauri ei tartu siihen, 
murahtaa vain: 

”Pillurosvo mikä pillurosvo.”

Kuvassa Christopher Meeder jossakin Suomen satamassa

”Ensimmäisiä seilauksia”, jatkoa sivulta 12

”Pillurosvo”, jatkoa sivulta 11



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

RAOTETAANPA VERHOA 
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä, 
oikeat vastaukset löydät sivulta 15

Kysymykset 16: 
Mikä on?
 

1. konvoi 
2. lekoo
3. letata
4. manometri
5. manttelivaijeri
6. naviska
7. pataruuman orjat
8. proviantti
9. reelinki 
10. rulla

Kysymykset 17:
Mikä on?
 

1. aivokeskus
2. bankata
3. drafti 
4. halslaaki
5. joulukuusi
6. jussitus
7. karveliapina
8. lemppari
9. lenssata
10. miitsippi

Kysymykset 18:
Mikä on?
 

1. avanssi
2. buugi
3. holaan!
4. kofferdami
5. lemput
6. mönsträys
7. pentteri
8. polsteiki
9. pystyynveto
10. pyyheliinapakstörni

Vastaukset: 

1. etukäteisotto, förskotti 
2. aluksen rungon keulaosa 
3. pitäkää kiinni!
4. kuivatankki
5. potkut
6. pestaus 
7. apukeittiö, aputila esim. 

messin tai salongin yhteydessä
8. paalusolmu
9. rokuli, luvatta pois töistä 
10. likaisiksi jääneistä tiskeistä 

loput hangattiin pyyheliinaan

Vastaukset: 

1. komentosilta 
2. säästää; höyrylaivassa lämmittäjä teki uuniin 

kivihiilestä hitaasti palavan vallin
3. aluksen syväys
4. solmu, puolipolvi 
5. signaalimasto
6. höyryn nostaminen
7. merkkimies, boordi
8. trimmari, hiilenluoja
9. tyhjentää, pumpata pois 
10. keskilaiva

Vastaukset: 

1. saattue 
2. antaa mennä!
3. keventää; paineen purkautuminen 

varoventtiilin kautta
4. painemittari 
5. nostovaijeri
6. karttahytti, navigointihytti
7. koneporukka
8. muonatarvikkeet
9. parras 
10. miehistöluettelo

oiKeat vastauKset timPaN tietoKilPaaN:
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  MEPA järjestää Kotkan toimistolla Meripäivien 25.-28.7.2013 aikana näyttelyn, jonka tee-
mana ovat moottorilaivat, meri ja Kotkan satama. Esillä on legendaaristen laivojen pienois-
malleja; maapallonkiertäjä White Rose, sodan jälkeen ensimmäisen kahvilastin Suomeen 
tuonut Herakles, Oy Henry Nielsen Ab:n Kotka -laivat, Finnlinesin kuuluisa universal superli-
ner -luokan puomilaiva Finnsailor. Lisäksi löytyy muita malleja Finnalpinosta lähtien.

  Seiniä koristavat merenkulkijoiden Pohjoismaisen valokuvakilpailun parhaat kuvat, sekä 
Risto Honkaharjun, Lars Näsmanin ja monen muun merimiestaiteilijan taulut. Lisäksi näyt-
teillä on köysi- ja kätevyystöitä.

  Näyttely on auki koko Meripäivien ajan, mutta lauantaina 27.7. klo 13:00 pidetään avajai-
sia kahvin ja haitarimusiikin kera. Näyttelyyn tutustumisen jälkeen on hyvä haistella meripäi-
vien meininkiä kantasatamassa ja kiivetä neljän aikoihin nostalgiatapaamiseen s/s Hyökylle.

  Maineikkaalla majakkalaivalla vaihdellaan kuulumiset, kostutetaan kurkut ja kerrotaan 
merimiesjuttuja. Klo 19:00 alkaa naapurissa Vellamon auditoriossa Carl-Gustav Walldénin 
näytelmä. Esitys vie mukanaan Kotkan kantasataman elämään 1930 -luvulta tähän päivään 
saakka. Muistot menneestä ajasta, Myllystä, siveyspoliiseista ja sataman arjesta löytävät 
yhteyden musiikin ja työn kautta. Sonaatti Satamakaupungille antaa kasvot ihmisille, jotka 
ovat eläneet tässä kiihkeässä työympäristössä. 

  Liput esitykseen myy ennakkoon Kotkan Sävelaitta.

  MEPA järjestää kuljetuksen Helsingistä asevelihintaan. 

  lisätietoja:                           www.mepa.fi

MERIMIESKULTTUURIA KESÄLLÄ KOTKASSA 

Meripäivien aikana voidaan tutustua näyttelyyn Kotkan MEPAn 
toimistolla sekä nauttia merikapteeni Carl-Gustaf Walldénin 

 näytelmästä Sonaatti Satamakaupungille.  
Välillä voi pistäytyä s/s Hyökyn merimiestapaamisessa.

Kesän yhteinen aika alkaa osoitteessa silja.fi

Me tiedämme, 
että ruoan paras 
mauste ei ole 
nälkä vaan 
hyvä seura.

että ruoan paras 

on tehty jaettavaksi koko

porukan kesken. 

 Happy Lobsterin äyriäisvati

20130601_Silja_summer-food_El-Meri_179x128.indd   1 28.5.2013   17.17


