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pääkirjoitus
Nettilehti ruuppari ilmestyy tällä haavaa viimeistä kertaa 
merieläkeläisten keskusliiton julkaiseman jäsenlehti el-merin teema-
numerona.  kokeilu sovittiin täksi vuodeksi ja nyt vuosi loppuu. 

ruuppari jatkaa tästä eteenpäin alkuperäisellä ajatuksella ja keskittyy 
jatkossa vain sähköiseen versioon. sen etuja on muun muassa sivu-
määrän helppo sovittaminen aineiston mukaan sekä kuvatiedostojen 
kokovaatimukset. lisäksi sähköisen version tekeminen on täällä ”toimi-
tuksessa/taitossa” myös helpompaa, ja koska tätä tehdään palkattoma-
na talkootyönä, on silläkin iso painoarvo. Jos nyt jatkossa käy niin, että 
pääsen hiukan helpommalla, lupaan että en kuluta aikaani laiskottele-
malla ja kattoon sylkemällä, vaan talkoita riittää.
 
ruupparin aineiston keräämisessä olen useita kertoja pannut kiitollise-
na merkille ”jäsentemme” innokkuuden ja auttamishalun yhteisen leh-
den tekoon. on kiva tehdä kun muitakin on mukana ja voimme yhdessä 
jakaa sen ilon tunteen kun saamme jotakin aikaan. tällä hetkellä yksi 
alusta alkaen mukana olleista kavereista, Nenosen timppa on laakson 
sairaalassa. hän toipuu hyvää vauhtia, mutta ei pysty olemaan nyt 
tekemisessä mukana. tiedän kuitenkin, että hän seuraa tekemistämme 
ja odottaa tätäkin numeroa innokkaasti. 

el-merin kanssa touhutessa olen usein toivonut, että olisi samanlainen 
porukka mukana lehden tekemisessä. mielestäni jokaisessa paikallis-
yhdistyksessä saisi olla ”tiedottaja”. hän keräisi uutisia ja tiedotettavaa 
yhdistyksen toiminnasta: tulevia juhlia, – retkiä, – kokoontumisia, – 
merkkipäiviä, – joukosta poistuneita jne… 
yhteinen lehti toimii tämmöisissä asioissa hyvänä viestimenä ja 
samalla se toimii myös uusien jäsenien hankkijana. ilman uusia jäseniä 
yhdistykset kuihtuvat ja toiminta loppuu, ennen pitkää. 

toivotan kaikille ruupparin ja el-merin lukijoille hyvää ja rauhallista 
Joulua sekä valoisaa uutta vuotta 2014! 

tipe haipus

merieläkeläisyhdistysten keskusliitto ry:n äänenkannattaja

El-Meri
erieläkeläisyhdistysten keskusliitto ry:n äänenkannattaja

El-MeriEl-MeriEl-MeriEl-Meri
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Merimieskuvia sivustolla remont-
tia! sivustolla on osa kuva-albumeis-
ta hukassa sattuneesta ohjelmavi-
asta johtuen (laivat a-d kansiossa). 
on helpompi koostaa koko sivusto 
uudelleen toiseen ohjelmaan kuin 
korjata vanhaa ja temppuilevaa. 

työ on tehtävä jo siitäkin syystä, 
että alkuperäinen ohjelma on tullut 
tiensä päähän. sen kehittely ja päi-
vitykset ovat loppuneet.käyttöjärjes-
telmät muuttuvat ja yhteensopivuus-
ongelmat lisääntyvät. 

asiaa voisi rinnastaa siihen, että 
lähtisi vanhalla taksi-volgalla ajoon. 

Merieläkeläisten sivusto toimii 
edelleen entisessä osoitteessa ja 
samalla vanhalla ohjelmalla tehtynä. 
siellä on tietomäärä vielä vähäinen 
josta vanha ohjelma suoriutuu vielä 
hyvin. 

tulevana vuonna senkin käyttö on 
kuitenkin mietittävä ja valmistaudut-
tava vaihtamaan sekin uudempaan ja 
nopeampaan ohjelmaan. 

kehitys kehittyy siis jatkossakin, jos 
ihmeitä ei tapahdu.

vierailkaa sivustoilla:

Helsingin merieläkeläiset ovat teh-
neet perinteisen pikkujouluristeilyn 
tukholmaan. matkalla oli mukana 
yli kuusikymmentä osallistujaa. osal-
listujia oli myös kymenlaaksosta ja 
vaasasta. matkan valokuvia tulee 
esille www.merilakelaiset.fi sivulle, 
jos ei jo ole.

Muissa paikallisyhdistyksissä har-
rastellaan erilaisia asioita ja kokoon-
nutaan tehtyjen ohjelmien mukaan. 
Nyt taitaa olla pikkujouluaika par-
haillaan, ainakin oulussa se on 
samoihin aikoihin tämän lehden 
ilmestymisen kanssa. 

“ 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”

tipe haipus

  “Net timerimies”

timppa on edelleen sairaalassa ja toi-
puu hyvää vauhtia. vikaeeraan tästä syys-
tä häntä tällä palstalla. Jos kirjoitukseni 
ei ole aivan yhtä osuvaa kuin timpan 
terävästä kynästä lähtevä, niin pankaa se 
vikaeerauksen piikkiin.
messin Jutut -keskustelupalstalla tapah-

tuu edelleen. uusia käyttäjiä kirjautuu 
lähes viikottain. keskusteluun osallistuu 
silti vain vanha perusjoukko muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. 
toivoisin uusien kirjautujien ottavan 

rohkeasti osaa keskusteluihin. kysykää 
tai kommentoikaa mitä mielessänne on. 
olen varma, että ette jää huomioimatta, 
ettekä jää ulkopuolisiksi vaan teidät ote-
taan hyvillä mielin vastaan. 
palstalle on tullut uusia aiheita, mutta 

vanhatkin pitävät edelleen pintansa. 
laivakokiN päiväkirJa on ollut aktii-
vinen tappaja-taten ansiosta. hän on 
muuten, näin meidän kesken sanottuna, 
nimestään huolimatta aivan rauhallinen 
mies. reseptejä taitaa kohta löytyä vuo-
den jokaiselle päivälle, eikä tarvii tarjota 

samaa sapuskaa kahta kertaa (paitsi tors-
tain hernekeitto). 
minullakin on tullut mieleen lisätä sinne 

eräs suosikkireseptini, jota käytän varsin-
kin päivisin, kun olen yksin kotona (vaimo 
töissä). se on hyvin yksinkertainen, ei 
erotu erikoisilla aineilla eikä maulla, 
mutta tehokkaana ja helppona hakee 
vertaistaan. voin laittaa sen tähän, lisään 
sen sitten joskus myöhemmin palstalle.
tipeN favourite luNCh, keitetyt 

Nakit Ja muNat, JälkiruokaNa tee.
otan neljän litran kattilan, lasken sen 

melkein täyteen vettä, laitan levylle ja 
virran kutoselle. Jääkaapista koukkaan 
nakkipaketin ja sen alaosasta kananmu-
nat (meillä ne on siellä). Jos ei ole nak-
keja, niin lenkin puolikaskin käy. kun vesi 
kiehuu, laitan munat varovasti veteen. 
painan kelloajan mieleen. muutaman 
minuutin päästä laitan myös makkarat 
munien kaveriksi kattilaan ja saatan pie-
nentää levyä jos vesi kovin pärskyy yli. 
muutaman minuutin päästä otan munat 
pois ja laitan ne kylmään veteen nakkien 

jäädessä kiehumaan. sitten blandraan 
mehulasin ja laitan sen pöydässä odot-
tavan lautasen viereen. pian on tullutkin 
aika nostella nakit lautaselle ja ottaa 
munat kylmästä vedestä pöytään. 
Joskus munista tulee löysiä, varsinkin 

jos olen huolimaton kellon kanssa, mutta 
nakit onnistuu yllättävän usein. syönnin 
jälkeen otan kattilasta vielä isoon tee-
kuppiin vettä, ja pudotan siihen kaapista 
ottamani teepussin. sitten juon nautin-
nolla, joskus hemmottelen itseäni otta-
malla siivun juustoleipää teen kaveriksi. 
Nakkien ja munien keitinvedessä on 

paljon hivenaineita, terveellisiä rasvoja, 
calsiumia, erilaisia suoloja ja jodia, vain 
jobi puuttuu. 
Bon appetit! Terveisin Tipe

jäädessä kiehumaan. sitten blandraan 

www.merimieskuvia.net
www.merielakelaiset.fi



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 GrönlundMERikaRHulla
TapaHTuu

Kuva Merikarhun konehuoneesta jossa osa remontteihin osallistuneita jäseniä poseerailee. 
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lauri vuorinen

M/T pRoNToN 
joululasTi

olimme tulleet, jostakin, en muista mistä, 
sköldvikin öljysatamaan. tiedossa oli, 
että teemme ainakin yhden rantareis-
sun. lyhyttä linjaa m/t pronto oli aja-
nut muutenkin, lukuun ottamatta yhtä 
jenkkireissua ja paluulastia venezuelasta 
Naantaliin. enemmän olivat reissut 
suuntautuneet hollantiin, saksaan ja 
Belgiaan. Norjasta oli tuotu muuta-
ma kuorma pohjois-suomeen, vaasaan, 
ouluun ja kemiin. eikä tietenkään voi 
unohtaa ventspilsiä, suomen raakaöljy-
lähdettä Neuvostolatviassa.
samalla heräsi toive, että jospa olisim-
me sitten pohjois-suomessa, raahessa, 
Jouluaattona lossaamassa. Ja jos vaikka 
kävisi niin hyvä tuuri, että vastaanottaja 
ei työskentelisi aattona. saataisiin juhlia 
kunnolla ja rauhassa, töiden haittaamat-
ta menoa. toivoahan aina sopii.
aina, kun laiva tulee satamaan, luvassa 
on kova hässäkkä. oli laiva sitten tank-
kilaiva, kuivarahti tai ruotsinlossi. försti 
toivoo, että lastinkäsittely, lastaus tai 
purkaus, pääsisi alkamaan mahdollisim-
man nopeasti ja sujuvasti.
stuju toivoo, että sipsu olisi tuonut pro-
viantin, paitsi jos on pakkasta, silloin 
stuju toivoo, ettei se proviantti ole kai-
jalla jäätymässä, samalla hän toivoo, että 
försti antaa täkkäreitä proviantin kan-
toon.

siiffi toivoo, että bunkraus alkaisi mah-
dollisimman nopeasti ja sujuvasti.
Ja kippari toivoo, että kaikki tullit sun 
muut viranomaiset tulisivat ja menisivät 
mahdollisimman nopeasti, että hän pää-
sisi omaan rauhaansa.
miehistöstä osa, ja miksei osa päällystös-
täkin, toivoo, että pääsisi äkkiä maihin, 
viettämään laatuaikaa alkoholijuomien 
ja löysätapaisten satamakapakan naisten 
kanssa, osa toivoo, että saisi proviantti-
kaljat ja osa toivoo, että vahti loppuisi. 
osalla, vakiintuneilla, lienee toiveena, 
että perhe pääsisi käymään laivalla.
paljon toiveita, ja varmaa on, etteivät ne 
kaikki toteudu koskaan.
tankkilaivoissa tämä hektisyys oli todel-
lisuutta jo paljon ennen kuin kontit pila-
sivat kuivarahtimiesten ilot ja olot.
heti tulon jälkeen timppa hakkaa kan-
nen spyygatteihin rätteihin käärityt puu-
tulpat. Joskus tämä homma on kansivah-
din töitä, riippuu laivan stailista. Joskus, 
jos on luvassa monta rannikko keikkaa, 
valetaan tulpan päälle sementti, että 
varmasti pitää.
Nämä tulpat laitetaan paikoilleen siksi, 
että mahdollisen ylilastauksen sattuessa 
ei öljyä pääsisi heti mereen. 
satamamiehet kiinnittävät varret, van-
haan aikaan yhden varren likaista pai-
novettä varten ja yhden, tai useamman, 

varren itse lastia varten.
tankit tarkastetaan edellisen lastin jää-
mistä dippaamalla, eli peilaamalla. Näitä 
lukemia vastaavat kuutio määrät försti 
sitten tarkastaa taulukoista, ja ne, jäämä-
kuutiot, vähennetään lastimäärästä.
tankkilaivassa katkaistaan merivahti 
hyvin harvoin, on aivan sama, ollaanko 
merellä tai satamassa, vahdit pyörivät 
normaalisti, lisäksi koneessa alkaa pata-
vahti, eli pataruumassa on satama-ajan 
mies vahdissa, valvomassa, että kattilat 
pelaavat, ja että höyryä saadaan paino-
veden purkamista varten pumpuille ja 
kiinnitysvinsseille, sekä tarpeen vaaties-
sa lastilämmitykseen.
talvella höyrykäyttöiset kiinnitysvinssit 
ovat oma taiteenlajinsa. kiinnitys köysiä 
tai –vaijereita joudutaan kiristelemään 
aika ajoin laivan painuessa alemmaksi, 
väli aikana ei kannata pitää höyryjä kan-
nella, eli vinssit ”puhalletaan, ts. höyryn 
tulo kannelle suljetaan koneesta ja vins-
sejä ajetaan täydellä kunnes kaikki höyry 
on tullut linjoista pois. Jos tämä tehdään 
huonosti, niin seurauksena on, vähintää-
kin yksi, haljennut syliterinvuori joissain 
vinsseistä. toinen, kalliimpi, vaihtoehto 
on antaa vinssien pyöriä hiljakseen koko 
satama-ajan, silloin pitää kansivahdin 
huolehtia, että vinssit todellakin pyörivät 
kaiken aikaa, muutoin on taas luvassa 
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haljenneita sylinterinkansia tai höyryput-
kia. höyryhän on vain yksi veden kolmes-
ta olomuodoista, ja toinen on jää, ja jää 
rikkoo paikkoja.
lastaus on hyvin pitkälle rutiinia, laivalla 
on kokenutta sakkia, sekä perämiehet, 
että kansijengi. pumppumies hoitaa likai-
sen painoveden purkauksen maihin, sen 
jälkeen hän komentelee täkkäreitä auko-
maan ja sulkemaan venttiileitä sitä myö-
den mitä försti on hänelle ilmoittanut. 
tätä kutsutaan joissain laivoissa linjauk-
seksi, toisissa se on vain venttiilisulkeis-
ten nimellä kulkeva, hieman raskaampi, 
työtehtävä. pumppumies myös tyhjää 
painolastikäytössä olleiden tankkien 
slingat, siis mikäli luvassa on lasti jota ei 
lämmitetä, muussa tapauksessa hän lait-
taa lastinlämmityksen stand-by, eli pis-
tää piennen kierron päälle. pumppumies 
pääsee vapaaksi, kunhan laiva oli valmis 
ottamaan lastia. täkillä pyörivät vahdissa 
oleva perämies ja pari täkkäriä.
perämies mittaa nk. Jeesus-kepillä, ris-
tin muotoisella ullagemittaustikulla että 
tankit tulevat halutulla tavalla täyteen. 
täkkärit sulkevat täyttyvien tankkien 
venttiilit ja aukaisevat seuraavat tankit 
lastin tulla. kun viimeistä tankkia täyte-
tään, tulee förstikin täkille, normaalisti 
hän kyllä hoitaa vahtinsa, mutta joskus 
kaksi muuta perämiestä ajavat 6-6 vahtia 
lastauksen ajan ja försti on standby, eli 
valmiudessa ratkomaan ongelmia.
kun viimeisen tankinkin ullage luke-
ma on oikea, huudetaan kaijaäijälle, että 
lopettaa lastauksen. sitten vaan jännä-
tään, että loppuuko se lastaus, ennen 
kuin tila tankissa. Jos eivät saa maista 
lastausta lopetettua tarpeeksi nopeasti, 
laivan sitä pyydettyä, niin luvassa on nk. 
palmu, öljy suihkuaa ylitäyttyvän tan-
kin ullageluukusta ja muodostaa hyvin 
paljon palmun näköisen neste patsaan. 
öljyhän ei jää siihen putken päähän pat-
saaksi, vaan valuu pitkin kantta sotkien 
paikat. voin kokemuksesta vakuuttaa, että 
tällaisen palmun jälkiä on erittäin ikävä 
siivota.
lastauksen loputtua, tulee satamamestari 
laivalle, ajatuksena on, että hän valvoi-
si lastinmittausta förstin kanssa, mutta 
hyvin usein sköldvikissä oli tapana, 
että vahtiperämies ja toinen täkkäreis-
tä mittasi lastin ja sen lämpötilan ja 
satamamestari nautti hyvin ansaitun 
oluen kansitoimistossa. vahtiperämies 
kiikutti lukemat förstille, hän laski 
taulukoista lukemia vastaavat kuuti-
ot ja muunsi nämä ensin litroiksi ja 

sitten tonneiksi. sen jälkeen hän kir-
joitti lastiraportin ja kuittasi sen, myös 
satamamestari kuittasi förstin ullage-
raportin ja sitten satamamestari paineli 
takaisin maihin. muutaman tunnin kulut-
tua satamamestari tuli takaisin maalu-
kemien kanssa, samalla hän toi viralli-
set lastipaperit, kuten konossementin 
ja laatutodistuksen. Nämä kaikki hän 
kiikuutti kipparille joka sitten vetäisi 
nimensä papereihin. Ja näin oli lastaus, 
paperitöineen, saatettu loppuun.
papereiden odottelun aikana oli luotsi 
tullut laivaan, hinaajat ilmaantuivat ulko-
sivulle odottamaan lähtöä.
täkkärit oli burrattu lähtöä varten ja kun 
kaikki nimet olivat papereissa, tuli joku 
perämiehistä miehistön messiin ja hih-
kaisi ”stand-by”. se oli tiedoksi kaikille, 
että nyt lähdetään ja että äijät täkille.
ensi työksi oli heittogangwayn ylös kis-
kominen, joskus siihen käytettiin puomia, 
mutta yleensä koko täkkijengi kiskoi sen, 
hampaat irvessä, ylös ja pistivät paikoil-
leen. sitten väki jakaantui, osa pakalle ja 
osa ahteriin. hienommissa laivoissa oli 
perämiehillä huonosti toimivat walkie-
talkie radiopuhelimet, huomattavasti 
yleisempää oli keskuskovaäänisjärjestel-
mä jolla komentosillalla oleva perämies 
toisti joko luotsin tai päällikön oorde-
rit hinaajien kiinnittämisestä ja köysien 
irrotusjärjestyksestä. kukapa ei muistaisi 
komentoa ”lekoo fööri springi” se tiesi 
yleensä matkan alkua, sitten oli enää 
jäljellä hinaajan lekotus ja köysien tai 
vaijerien alas laitto.
tankkilaivan meriklaari olikin yleensä 
tämä trossien pudottaminen pakalla alas 
kuivalastiruumaan. tämä tila oli minulle 
täysin käsittämätön, turha, tila, mutta pys-
tyihän sitä pitämään varastona. ahterissa 
trossit koilattiin ja joissain laivoissa pei-
tettiin koilit. timppa löi spyygattien tuk-
keena olevat puutapit rätteineen auki 
ja keräsi ne pumppuhuoneen ylätrallil-
le. kaikki irtain kerättiin kannelta pois, 
gangway surrattiin, ovet salvattiin (ei 
kuohittu) ja niin oli laiva valmis millai-
seen menoon merellä tahansa.
tämä kaikki on lähinnä lämmittelyä 
tarinalleni. me siis otimme sköldvikistä 
lastin raskasta polttoöljyä, hienommin 
sanottuna heavy fuel oil’ia. tämä kuor-
ma oli menossa raaheen, ilmeisesti teol-
lisuuden polttoaineeksi.
myöhemmin raaheen kuskasi Nesteen 
oma laiva, m/t sotka, niin kutsuttua erp 
(erikoisraskasta polttoöljyä) laiva lastil-
lisen kerrallaan. se oli noin 200 asteista 

tervaa, ilmeisesti huokeampaa polttoai-
netta rautatehtaalle.
mutta me roudasimme hfo’ta. 
suomenlahti oli vielä avoin ja laiva jää-
tyi ”hauskasti”, vain pakka, lehmänsilta, 
putkistot ja venttiilien ratit saivat jää-
peitteen, kansi pysyi sulana, koska lasti 
oli lämmintä ja sitä myös lämmitettiin 
koko matka. Jos lasti olisi päässyt jääh-
tymään, olisi sen sitten voinutkin purkaa 
lapiohommina, sinne tankkeihin se olisi 
jymähtänyt. venttiilien ratit muuttuivat 
jääkukkasiksi, niistä roikkui monta kym-
mentä senttiä pitkät jääpuikot. itse asi-
assa ne olivat oikein kauniita. luulen 
vaan, että eipä sitä kauneutta kukaan 
arvostanut, jäätyminen tiesi aina lisä-
töitä. pienemmissä laivoissa jäätyminen 
saattoi koitua myös merimiesten hengen 
menoksi. raskas jäälasti saattoi kaataa 
pienemmän aluksen.
matka taittui utöseen, sieltä rannik-
ko väylää isokariin josta tulimme 
pohjanlahdelle ja johan alkoi jäitäkin 
löytyä. Jäimme jäihin kiinni heti kohta 
alkajaisiksi. pronto ei ollut varsinainen 
jäissä kulkeva laiva, olisikohan jääluok-
ka ollut 1C, tuskin korkeampi. aikamme 
rimpuilimme päästäksemme eteenpäin, 
kippari roikkui telegrammissa ja aina kun 
liike pysähtyi, ruori määrättiin keskelle 
ja täysi pakki. pari kolme laivan mittaa 
taakse ja taas full ahead ja uusi yritys. 
ruori komennettiin keskelle siksi, ettei 
pakittaessa olisi jäät vääntäneet perä-
sintä vinoon ja ruoritukkia jengalle. se 
olisi ollut kallis mälli ja matkan teko olisi 
sitten tyssännyt siihen.
Jossain vaiheessa sitten emme enää 
päässeet ei eteen, eikä taakse, eli siinä 
oltiin kuin skeida Junttilan tuvan seinäs-
sä. kipinä otti jäänmurtajaan yhteyttä ja 
antoi paikkamme, että täällä maataan, 
eikä liikettä ole. Jäänmurtaja käski odot-
tamaan, he tulisivat, jahka kerkiäisivät. 
en tiedä mihin asti pääsimme, mutta se 
oli selvää, että Jouluaattoa ei raahessa 
vietettäisi.
Jäänmurtaja tuli ajallaan ja leikkasi mei-
dät irti, ajoimme murtajan tekemässä 
rännissä. ongelmana oli se, että mur-
taja ei kulkenut suoraan, vaan teki suu-
ria, monen kymmenen asteen, mutkia. 
pitkähkö tankki ei vaan niihin mutkiin 
taittunut ja olimme koko ajan kiinni. 
kuulin, ruorissa ollessani, kipparin kiroi-
levan murtajan ruorijengareita, jotain 
alatyylistä se oli, mutta ei hän niitä 
kirouksiaan radiossa julkituonut, olihan 
tunnettua, että murtajien kippareilla oli 
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hyvin arat varpaat. Jos menit heitä julki-
sesti moittimaan, saitkin sitten odotella 
kevättä jossain jäälautan keskellä. myös 
kipparimme, kunnon kaphoornari, mie-
tiskeli ääneen, että josko murtajassa luul-
laan meillä olevan saranat miitsepissä.
tämä ensimmäinen murtaja vei meitä 
merenkurkkuun asti, sieltä tuli toinen 
avustamaan meidät keskelle perämerta. 
tähän meidät jätettiin joulun viettoon.
kippari oli tyytyväinen, että jäimme 
keskelle perämerta, raahen edustalla 
kuulemma jäät saattavat liikkua todella 
kovasti, ja siten luoda todellisia vaarati-
lanteita heikko konetehoisille laivoille. 
mitäpä siinä tekee, jos jäät painavat lai-
van karille, ja vielä viimeistelevät tuhon 
sitten jauhamalla oikein kunnolla vasten 
kivikkoa.
meillä oli laivalla mukana paljon uffa-
reiden omaisia, laskin, että yksitoista las-
takin juoksenteli ympäri laivaa. tähän 
päälle vielä vaimot ja tyttöystävät. se loi 
mukavan Joulutunnelman, iloiset lasten 
äänet ja askeleet.
paljoakaan ei meillä ”joulunhenkijuomaa” 
ollut, eikä kipparikaan sitä suuremmin 
jakanut, että sinälläänkin oli meno 
hyvin rauhaisaa. Joku oli älynnyt käydä 
porvoossa viinakaupassa, ja samalla reis-
sulla tuonut toisillekin. ulosviennit oli 
juotu jo aiemmin. oululainen vahtikaveri-
ni oli kuitenkin sen verran joulunhengen 
satuttama, että esitti meille tiernapoikia, 
yksin se vaan oli enemmän koomista 
kuin tunnelmaa kohottavaa. messikalle 
esitti Badding somerjoen rokkisoikoot 
laulua tanssin kera ja sitten olikin jo aika 
lähteä kyselemään lisää viinaa kipparilta. 
poosu ja timppa sinne yläkertaan sitten 
kipusivat. kipparin ensi vastaus oli ollut 
murahdus, että ”ei ole, mistäs saatais” 
mutta oli hän sitten heltynyt ja muuta-
man Jallupullon kätköistään kaivanut. 
vannotti vielä, että lisää ei ole, ei löydy, 
eikä tipu. että ihan turha tulla lisää kyse-
lemään.
kukaan ei oikein halunnutkaan kiskoa 
nuppia turvoksiin, nimenomaan näiden 
joka paikkaan kerkiävien lasten vuoksi. 
eihän se olisi ollut sopivaa, että olisimme 
esiintyneet perseet olalla, kun pikkuisia 
tyttöjä ja poikia tuijotti oven suusta sil-
mät ymmyrkäisinä. Ja vaikka makasimme-
kin jäissä, oli merivahti päällä koko ajan. 
eipä siinä ollut tarvetta rypeä.
Joulupäivänä tuli uusi murtaja avus-
tamaan meidät raaheen, se oli mel-
koista temppuilua, mutta lopulta pää-
simme sisään. satama-allas oli helppo, 

rautaruukin lauhdevedet pitivät sataman 
avoinna, tai ainakin melkein avoinna, läpi 
talven.
paapuurin sivu kaijaan, heittogangway 
maihin ja merivahtikin loppui sopivasti, 
oli vielä lyhyen hetken päivän valoa, tai 
harmaata, alkavaa yötä, vaikka pimeys 
kyllä pukkasi hyvin päälle jo neljältä.
laiturilla oli vastaanottajan edustajan 
lisäksi poliisi, en tiedä mitä hän vahti, 
meitä vai maista tulevia vieraita. tämä 
kuitenkin, siis poliisivahti, oli Nesteen 
lasteissa yleistä. häneltä kuitenkin tiva-
simme minne kannattaisi mennä kau-
pungilla. poliisia meidän innokkuutem-
me nauratti, hän totesi, että ei koko 
kaupungissa ole auki kuin yksi sylkylä, 
menkää sinne. No, sinnehän me menim-
me. korkean kivijalan päällä oli puu-talo, 
kadulta johti ylös portaat, siitä sitten 
eteiseen, eteisessä oli portsari vastas-
sa, kyseli nuoremmilta iät, ajoi kaikkein 
nuorimmat pois, kehotti heitä menemään 
vaikka leffaan, huomenna, tänään ei , 
kuulemma ollut näytöstä, ja päästi muut 
ravintolasaliin. ravintolasali oli kyllä 
siitä tilasta kertakaikkinen ylisana. iso, 
avara tila jossa oli lukuisia pöytiä. osa 
salista oli tanssilattiana, jossa paikalli-
sen kuvan kauniit naiset ja raudan lujat 
miehet humppasivat, karvalakit päässä. 
epämääräisen näköistä sakkia istui siellä 
täällä, pöydillä oli kyllä liinat, mutta ne 
liinat olivat nähneet parhaat päivänsä 
joskus ennen sotia. sellaisia harmaita, 
tupakan polttamia reikiä täynnä olevia 
rättejä ne olivat.
yhdessä nurkassa soitti erikoisin näke-
mäni rytmiryhmä, kaksi haitaria ja säh-
köbassokitara. kyllähän siitä porukasta 
humppaa lähti, muunlaista musiikkia ei 
kannattanut toivoa, eikä pyytää. mölinä 
oli melkoinen, kaikki raahen vähänkään 
kynnelle kykenevät juopot siellä riek-
kui, seassa muutama todellakin elämän 
kuluttaman näköinen nainen, tai naisiksi 
me niitä oletimme. semmoisia lihavia, 
römeä äänisiä, harvahampaisia olentoja, 
pukeutuneina toppatakkiin ja –housui-
hin. oikeastaan ei kovinkaan viehättäviä 
typsyjä. eli pystyimme rauhassa keskitty-
mään oluen juontiin, samoin meille mais-
tui Carillo, poosu totesi, että Carillossa 
on hintalaatusuhde kohdallaan. pikku 
hiljaa mekin annoimme osamme yleiseen 
mölinään ja lystiä oli. kuitenkin jossain 
välissä tuli valomerkki ja kuppila meni 
kiinni. kaikki muut asiakkaat katosivat 
koloihinsa kuin maan nielemänä.
siinä me sitten seisoimme, kylmäl-

lä kadulla ja pakkanen ei kuin yltyi. 
pyysimme, ennen ulos menoa, portsaria 
soittamaan meille taksin. hän sanoi, että 
heidän puhelimensa on rikki ja toivotti 
meidät hornan tuuttiin. oletan että hor-
nan tuutissa kuitenkin olisi ollut läm-
pimämpi, kuin siinä raahen pimeällä 
kadulla. Joku totesikin, että mahtavatko 
nämä tietää, että sota on loppu, eikä 
pimennystä enää tarvita.
kun kukaan meistä ei tiennyt mihin 
suuntaan pitäisi lähteä, niin lähdimme 
hiljalleen kävelemään katua alaspäin. 
hytisimme kaikki kylmästä, mutta olisi-
ko ollut joku suojeluspyhimys tai muu 
siunaus, mutta vastaamme tuli, ilmei-
sesti koko raahen ainoa, taksi. hirmu 
viittoilulla saimme auton pysähtymään. 
rohkea kuski, viisi selvästi humalaista 
(voiko olla selvästi humalainen, siitä saa 
jokainen itsekseen olla mitä mieltä lys-
tää) miestä heiluu keskellä yötä kadulla. 
mutta hän jopa suostui ottamaan meidät 
kaikki samalla kertaa kyytiin. vieläkin 
olen sitä mieltä, että tämä raahelaiskuski 
pelasti meidät joko kuolemantaudilta tai 
pahoilta paleltumilta. kuski kertoi, että 
pakkasta oli reilusti yli 20 astetta ja me 
olimme kyllä melko heppoisilla tamineil-
la liikkeellä.
päästiin laivalle, koluttiin messin jää-
kaappi ja kuka meni nukkumaan, kuka 
kolistelemaan, jos olisi jollain viinaa jäl-
jellä ja minä menin vahtiin. sellainen 
Joulu meillä oli vuonna 1973.
mietin kannella palellessani, että jospa 
uuden vuoden aatto olisi räväkämpi. 
vähänpä tiesin, olimme ventspilsin redil-
lä, odottamassa kaijaan pääsyä vuoden 
1974 aattona. aikani jaksoin katsella päi-
vähuoneen telkkarista, mustavalkoisena, 
todella jännittävää Neuvosto-ohjelmaa. 
tällä kertaa oli luvassa koko illan 
dokumentti tiiliseinän muurauksesta. 
kyllästyin, ja menin muutamaksi tunnik-
si torkkumaan ennen vahtini alkamista. 
räväkkää menoa aattoiltana.
sen pituinen se.
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John hacklin

dEliRiuMia 
MEREN aalloilla

kaikille merenkulkijoille varmaankin 
on tuttua tarinaa mielenterveyden pet-
tämisestä merenkulkijoiden keskuudes-
sa. useimmiten syynä on ylenmääräinen 
alkoholin käyttö, mutta muitakin syitä 
ilmenee, kuten pitkäaikainen ero per-
heestä,  työpaineet ym.

tässä on nyt kertomus eräästä tapahtu-
masta 70-luvulla. olimme lossanneet las 
palmasissa kaasuöljylastin lissabonista 
ja jäimme odottamaan ordereita redille.

oli kaunis, aurinkoinen aamupäivä ja 
kympin kahvin aika, kun puolikas tuli 
brygälle ja sanoi: poosu on seonnut ja 
mennyt föörimastossa olevaan märssy-
koriin puukkomiehiä karkuun. Joku sai 
maaniteltua hänet sieltä pois ja hetken 
kuluttua hän tuli suntisvehkeet päällään 
hakemaan kipinältä ulosmaksua, selit-
täen, että hänet haetaan kohta veneel-
lä maihin. kapsäkit olivatkin jo lankon-
gin vieressä ja poosu kiirehti rahojaan. 
kipparin tiedustellessa, mitä siellä oikein 
tapahtuu, kerroin kaverilla viiraavan mel-
koisesti.

Jotenkin kaveri saatiin houkutelluksi 
ns. hullunhyttiin, jossa oli venttiilissä 
vain mutterit ja tiukkaan väännetyt, joten 
siitä poistuminen ei ainakaan onnistuisi. 
lisäksi määrättiin vahdin jälkeiseksi 4 
tunniksi sekä perämies, että vahtikave-
ri vahdeiksi hyttiin.itselleni osui vahti 

24-04 ja 12-16 seuranani vahtikaveri 
tapani karhuvaara.

 kakkonen antoi rauhoittavaa ja uni-
lääkettä suuren annoksen, mutta potilas 
vain virkosi lisää siitä. makasi pummisoh-
valla silmät kiinni tihrustaen välillä vah-
teja ja koittaen yllättää heidät päästäk-
seen pakenemaan.

försti sanoikin, että emme tiedä,  min-
kälaisina otuksina hän meidät näkee. Jos 
vaikka luulee meitä isoiksi sammakoiksi 
tai menninkäisiksi. tai vaikkapa lohikäär-
meiksi.

tätä vahtimista jatkui viikon eikä kave-
ria laitettu maihin jostain syystä las 
palmasissa. loppujen lopuksi saimme 
orderin välimerelle ja potilas päätettiin 
saada maihin Gibraltarissa. kakkonen ja 
försti menivät vapauttamaan kaverin ja 
samassa hän juoksi vinhaa vauhtia kar-
kuun. onneksi näin brygältä, että hän 
pakeni konehuoneen täkille avautuvan 
oven kautta konehuoneeseen ja siellä 
pataruumaan ja nokisten putkien pääl-
le. hiukan oli nokikolarin oloinen kun 
hänet vihdoin ja viimein saatiin hou-
kuteltua pois sieltä. kakkonen ja försti 
lähtivät meklarin veneellä viemään kave-
ria hoitoon. kaveri oli sidottu käsirau-
doilla kumpaankin saattajaan. sairaalan 
pihalla tuli kaksi, karvaista, isokokoista 
ukkoa vastaan, jolloin saatettava alkoi 

näyttää meidän partaista kakkosta muka 
saatettavaksi.  spanjuurit onneksi eivät 
sentään pidättäneet kakkosta, vaan 
pukivat potilaan päälle hihattoman pai-
dan. Gibraltarista potilaan matka jatkui 
suomeen saattajan kera hoitoa saamaan. 

pohdiskelimme laivalla sitä, mikä oli 
järisyttänyt kaverin mielenterveyden, 
koska hän ei ainakaan näkyvästi ollut 
koskaan humalassa, eikä vedellyt pys-
tyyn.  päinvastoin ihan hyvä ammat-
timies. tulimme siihen lopputulokseen, 
että hän oli sellainen pikkutissuttelija, 
jolta jostain syystä oli juotava päässyt 
loppumaan ja oli tullut äkkistoppi alko-
holiin tottuneelle kropalle.

ajelimme sitten välimereltä lasteja ja 
noin puolentoista kuukauden kuluttua 
kippari ilmoitti, että poosu on hoidettu 
kuntoon ja hän tulee takaisin. försti 
tokaisi, että taitaa olla sitten ”lomalta” 
tulija ainoa koko laivassa, kenellä on 
terveen paperit esittää.

näyttää meidän partaista kakkosta muka 

Kertomuksen försti Veikko Aittola, salonkiville Anne Rantamäki ja kakkonen Mauri Kauppinen
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– herra jumala, tuolla palaa. 
Nainen juoksee kaupan edessä seisovaa 
miesjoukkoa kohti ja huutaa edelleen 

– herra jumala, sieltä tulee savua ikku-
nasta. soittakaa palokunta, siellä voi olla 
ihmisiä sisällä! 
Joku miesjoukosta lähtee kävelemään 
naista kohden ja yrittää etsiä silmiinsä 
naisen havaitsemaa tulipaloa. kaupan 
takana pienen metsäisen ryteikön suo-
jassa nököttää vanha autio puutalo. 
todennäköisesti purkutuomion saanut ja 
pahasti rapistunut talovanhus. Naisen 
luo tullut mies huomaa myös savun ja 
huutaa miesjoukolle: 

– menkää joku kauppaan hälyttämään 
palokunta! 
paloautojen saapuessa eräästä talon 
monista rikkinäisistä ikkunoista lyövät 
jo tulenlieskat. ihmisiä kerääntyy suuri 
joukko ihmettelemään tulipaloa ja pai-
kalle saa puneet poliisit yrittävät hajoit-
taa väkijoukkoa. 

– sivummalle sivummalle, ei täällä ole 
mitään katsot tavaa. väkijoukko hajaan-
tuu vastahakoisesti, nainen joka palon 
huomasi, kysyy poliisilta. 

– oletteko tarkistanut, ettei sisällä ole 
ketään?

palokunta on jo saamassa tilanteen hal-
lintaansa kun kaikkien ihmeeksi sisältä 

kompuroi neljä miestä yskien ja köhien. 
poliisit saattavat miehet autoonsa ja 
ajavat pois.

– No niin, kuulustelua aloittava poliisi 
huokaa ras kaasti ja istahtaa tuoliinsa ja 
jatkaa – sanokaapa ensiksi. mitä tekemis-
tä teillä oli siellä talossa? mitä miehiä te 
oikein olette? 
miehet ovat kohtalaise tukevassa huma-
lassa. kaikkein selvimmältä vaikuttavin 
miehista aloittaa vuolaasti selvittää. 

– katsokaas komisario, me ollaan täm-
mösiä vapaussoturei ta ja talo kun 
on tyhjillään, ollut varmaan jo kauan. 
tovereitaan vilkuillen ja vilkkaasti eleh-
tien mies jatkaa – tuumittiin kavereitten 
kanssa, että otetaan mökki hyötykäyt-
töön. kyllä kai komisario sen tietää, kuin-
ka karmee asuntopula suomessa on? eiks 
jätkät näin ole näreet? 
tovereitten joukosta kuuluu hyväksyvää 
muminaa. kuulustelija keskeyttää puhu-
jan ja sanoo.

– kyllä teidänkin täytyy se tietää, että talo 
on saanut purkutuomion ja niinollen 
asumiskiellossa.

– Jaa, vai on asumiskiellossa? ei oo perke-
le tullut mieleenkään, vai asumiskiellos-
sa niin hyvä talo.
kuulustelija hieroo sänkistä poskeaan 
ja sanoo. 

– kaikenlainen oleilu, ja erittäinkin tulen-

teko on purkutaloissa ehdottomasti kiel-
letty. omistaja voisi halutessaan nostaa 
teitä vastaan syytteen tuhopolton yri-
tyksestä. seuraa hiljaisuus, kuulustelija 
jatkaa – olisitte voineet kuolla häkään, 
tai palaa talon mukana. onneksi valpas 
ohikulkija havaitsi palon ja hälyytti palo-
kunnan paikalle. 
kuulustelija korjaa paperia kirjoitusko-
neessa ja nykäisee tuolin hieman lähem-
mäksi pöytää, rykäisee ja sanoo.

– aloitetaan vaikka sinusta. Nimi, sosia-
liturvatunnus syntymäpaikka ja nykyi-
nen osoi... jaa sitä kai ei sitten ole. 
kuulustelija katsoo kysyvästi mieheen. 

– sakke. sakari elo, kotoisin tuolta käpy-
lästa. kastettu, rokotettu ja rippikoulun 
käynyt. kuulustelija nostaa katseensa 
harmistuneen näköisenä ja kivahtaa.

– eipäs viisastella. syntymäaika ja paikka?
– kolmaskymmenes kuuvetta vuonna nel-
jäkymmentä ja siellä käpylässä niinkuin 
jo sanoin. – tunnusosa?

– Nolla öö, ja jotain. helvetistäkö minä 
sen muistaisin. 

– No, ehkä se tälläkertaa riittää. seuraava?
– toi on sorponnen maisteri. saatanan 
viisas mies. 

– on kai hänellä muukin nimi?
– oon tietysti. leif Granberg, tai jotain 
sinnepäin. Joo, kyllä se on Granbergi. 
itse Granberg nuokkuu tuolissaan eikä 

TulppaaNilaMppu
risto honkaharju
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ilmeisesti ole kiinnostunut käydystä kes-
kustelusta.

– lienee turha kysyä muuta. seuraava?
– sitten tää tässä on luti. luti on kova 
jätkä. vai mitä luti?

– hääh.
– eikö tämä luti voisi voisi itse kertoa 
nimensä ja muut tietonsa? luti nostaa 
päätään ja katsoo kuulustelijaa lasittu-
nut ilme silmissään ja toistaa. – hääh.

– hyvä on hyvä on, antaa tulla.
– Joo, katsos luti on oikealta nimeltään 
kimmo parkkonen. armeijan entinen 
kapiainen, joka joi vakansinsa armei jassa 
ja siirtyi tänne kotirintamajoukkoihin ja 
on kova jätkä ja niin isänmaallinen, että 
oksettaa.
merimies on kuunnellut kuulustelun kul-
kua ja alkaa puhua, ennekuin kuulustelija 
ehtii mitään kysyä. 

– simanen Jussi merimies, tai entinen 
merimies. 
sakke puuttuu keskusteluun ja sanoo:

– älä nyt helvetti ole noin vaatimaton. 
Jussi saisi paikan laivaan koska vaan, 
mutta mies on niin saatanan ronkeli 
tyyppi, ettei sille kelpaa kuin parhaat 
laivat.

– on kai merimiehellä sosialiturvatunnus 
ja syntymäpaikka.

– Joo, on kyllä kakskymmenesviies yhek-
sättä kolkyt yheksän hauholla.

– entäs tunnusosa?
– 445G ei vakituista asuntoa.
– on kummallista kun kaikki tiedot pitää 
aikamiehiltä lypsää kuin vähämielisiltä. 
palataanpas siihen, mitä te siellä talossa 
poltitte, ennenkuin se syttyi tuleen? 

– Niin, katos tämä sorponnen maisteri on 
kemikaalialan maistereita. saatanan vii-
sas mies muuten. löysimme talon vintiltä 
vanhan primuksen ja kannun paloöljyä. 
maisteri sai päähänsä ruveta parante-
lemaan meidän kemikaaleja kuumalla 
vedellä. siihen tarvitaan primus. sitä 
paloöljyä vähän kaatui kun täytimme 
priimusta. tietäähän se kuinka ahnetta 
se on syttymään, se paloöljy. perkele, 
minkä minkä meni maisteri tekemään. 
sanon vaan.
kuulustelut jatkuvat tuskastuttavan 
hitaasti. luti kuorsasi paikallaan ja 
muidenkin päät alkoivat nyökähdellä. 
viimein kuulustelija pyysi paperiin alle-
kirjoitukset ja huusi virkaveljensä toises-
ta huoneesta. 

– vie tämä sakki äkkiä ulos ja katsok-
kin, että myös lähtevät. miesten mentyä 
kuulustelija ryntää ikkunaan ja työntää 
ikkunan selkosen selälleen. 

– voi helvetti mikä haju täällä on.

tovereistaan eroon joutunut merimies 
simanen laahustaa yksinäisenä ja ala-
kuloisena pitkin hämeentietä. taivas on 
harmaan pilvimassan peittämä ja vih-
moo vettä. tulipalosta on kulunut jo 

useita päiviä ja vain kerran merimies 
simanen on tavannut tovereitaan sakkea, 
lutia ja sorponnen maisteria. silloin ei 
heilläkään ollut paikkaa minne mennä. 
vanhalla konstilla, eli ujuttautumalla 
rappukäytäviin ja talojen vintteihin sai 
tilapäis tä suojaa. vaikka kevät on jo pit-
källä, yöt ovat hyvin kylmiä. autiotaloon 
ei kukaan uskalla majoittua, sillä poliisit 
pitävät taloa tarkoin silmällä. simanen 
päät tää lähteä käymään sompasaaren 
satamassa. sompassa voi aina nähdä tut-
tuja vanhoja seilauskavereitaan. 
isot uudet lautat näkyvät melkein 
hämeentielle ja merimies simanen tun-
nistaa jo kaukaa tutun vihreäkylkisen lai-
van. laivaan pääsy on melkein mahdoton 
temppu, sillä hänet tunnetaan satamassa. 
on vain maltettava odotella niin saattaa 
nähdä tuttuja.
päivä on kääntymässä iltaan, käynti 
sompassa ei tuonut tulosta. ainuttakaan 
tuttua ei simanen tavannut ja kylmissään 
entinen merimies kävelee hakaniemen 
suuntaan. yöksi on löydettävä jokin suoja. 
ilma on kirkastunut ja selvästi kylmennyt. 
Jos ei löydä suojaa on oltava liikkeellä 
koko yö tarjetakseen. 
simanen, niinkuin kaikki asunnottomat 
odottavat kesää. sametin pehmeitä, 
valoisia öitä ja kaikkia kesän tuoksuja. 
laivapaikasta simanen on aikoja sitten 
lakannut uneksimasta. sakke, joka muis-
tuttaa vanhaa laivatoveri tolppista pitää 
yllä jonkinlaista vaikutelmaa suositusta 
ja hyvästä merimiehestä. simanen itse 
siihen uskoo kaikkein vähiten.
ketä hän enää hämäisi. kyllä elämä on 
jättänyt riittä västi lommoja ja naarmuja 
entisen merimiehen olemukseen, hullu 
olisi se kippari joka simasen laivaansa 
ottaisi. itsekkin simanen tuntee olevansa 
kuin rypistynyt, likainen ja irtireväisty 
kirjan lehti, jota tuuli riepottaa pitkin 
kaupungin katuja kohta niin muodotto-
maksi rypistyneenä, ettei enää tututkaan 
tunnista.
yö on jo pitkällä, idässä voi jo aavistaa 
nousevan päivän kajon. on niin kylmä, 
kuin vain voi kostea pakkas yö olla. 
simanen on pysähtynyt eräällä syrjä-
kadulla olevan osto– ja myyntiliikkeen 
ikkunaan. alakuloisena ja vilusta hytis-
ten simanen tuijottaa ikkunaa. vähitel len 
simasen tajuntaan piirtyy kuva esineestä, 
joka ikkunassa on kaiken muun vanhan 
tavaran joukossa.
siinä on lamppu, ei aivan tavallinen 
lamppu vaan kaunis tulppaaniasetelma 
jonka jokaisessa kukassa on pieni lamp-
pu. kukat ovat jo pahasti tummuneet ja 
eräästä tulppaanista on lehti irronnut. 
simanen unohtaa kylmänsä ja kurjan 
olonsa. lamppu on samanlainen kuin 
se jonka hän antoi lillille ensimäiseltä 
reissulta palattuaan. lilli oli hänen vuok-
raemäntänsä kun hän odotteli ensim-

mäistä laivapaikkaansa nuorena poikana. 
vuokraemäntänä lilli oli hyvä ihminen, 
hän otti nuoren pojan siipiensä suojiin, 
kuin hanhiemo konsaan. Jak soi olla kiin-
nostunut myös suojattinsa hyvinvoin-
nista.
simanen tutkii lamppua tarkoin, sen 
täytyy olla sama. tosin lamppuja tuo-
tiin viisikymmenluvulla paljon meri-
miesten toimesta suomeen. ehkä vain 
lillin tapainen ihminen saattoi säilyttää 
tuon kaltaisia esineitä ja liittyihän siihen 
muisto eräästä nuoresta merimiehestä. 
maailma vei simasenkin eroon lillistä ja 
hänen kahdesta lapsestaan. yhteydenpito 
jäi lupauksien asteel le ja elämä on vieri-
nyt kuin pallo, jättämättä mitään jäl-
kiä. onko lilli enää elossakaan? ainakin 
hänen lapsensa ovat aikuisia ja heilläkin 
täytyy olla jo omia lapsia. 
tuntuu kuin tuo lamppu olisi viimeinen 
yhteys menneeseen onnelliseen aikaan. 
lamppu on myytävä nä ja simanen aikoo 
lampun hankkia itselleen. omaisuuk-
sia lamppu tuskin maksaa ja saahan 
simanen lähiaikoina huollosta rahaa. 
mitä pidempään simanen lamppua tutkii, 
sitä varmempi hän asiasta on. tuntuu, 
kuin lampusta lähtisi viesti. auta minua, 
vie minut pois täältä, sillä en ole arvoi-
sessani paikassa.

– lampinen, tänne heti.
lampinen työntyy takahuoneesta ja 
kysyy: 

– No mikä nyt?
– lava tulee kello kahdeksan reikä reikä 
ja sitten pannaan töpinäksi. 
Johtaja luukkonen levittelee käsiään ja 
osoittelee huoneen hyllyjen täyttämiä 
seiniä.

– kaikki tämä homeinen haiseva roju 
lavalle, aivan kaikki. tuli kai selväksi?

– kyllä herra johtaja. kaikki lavalle, aivan 
kaikki.

– olen kutsunut iltapäivällä remonttimie-
het tänne neuvopitoon ja tämä möskä on 
oltava typötyhjä silloin.

– me teemme tästä nykyaikaisen hienon 
toimistotilan firmalle.
lava tulee niinkuin on sovittu. lampinen 
nuoren apurinsa kanssa alkaa kantamaan 
tavaroita lavalle vietäväksi kaatopaikalle. 
ikkunaa tyhjentäessään lampisen käteen 
osuu tulppaanilamppu. lampinen kään-
telee esinettä arvioivan näköisenä ja 
sanoo melkein kuin itsekseen:

– mielenkiintoinen esine, tämän voisi 
viedä vaikka kotiin. putsaamalla siitä 
saisi kauniin koristeen vaikka kirjahyllyn 
päälle. 
Johtaja luukkonen kuulee lampisen 
puheen ja sanoo:

– mitä sinä puhut? et kai tosissasi aio kan-
taa tuota rojua kotiisi? mitähän vaimosi 
Birgit siihen sanoisi? 
viimeisen lauseen johtaja luukkonen 

Jatkuu sivulla 14
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70-luvulla seilaukseni olivat Crosstrade 
liikenteessä. etupäässä venezuela-
karibian saaret - usa-liikenteessä. 
ajoimme paljon maracaibon-lahdelta 
ja arubasta usa:n voimalaitoksille ja 
myöskin karibian saarille oleville jalos-
tamoille.  matkat olivat sopivan lyhyitä 
ja satamissäkin viivyttiin useampi vuoro-
kausi, sillä koko pumppauskapasiteettia 
ei aina pystynyt käyttämään hyväksi, eikä 
se sen puoleen kovin kummoinen olisi 
ollutkaan. oli ainakin jonkin verran aikaa 
tutustua paikallisiin oloihin. 

aika toki kultaa muistot ja niinpä päätin 
parisen vuotta sitten, että vien vaimoni 
lomamatkalle karibialle. tilaisuus tuli, 
kun kotkalainen kristina Cruises päätti 
siirtää laivansa kristina katarinan kevät-
kaudeksi karibian-risteilyille. 

matkamme alkoi  lennolla helsinki- 
praia, josta siirryimme noin vuorokauden 
matkan toiselle saarelle sao vicentelle, 
mindelo-nimiseen kaupunkiin, jossa 
olimme parisen vuorokautta. uuden 
vuoden aattona lähdimme ylittämään 
atlantia, joka toki minulle oli työvuosilta 
tuttua. Nyt vain oli erona se, että olin 
matkustajana. 

saavuimme noin 6 vuorokauden kulut-
tua antiguaan ja siellä st. Johns-nimiseen 
satamaan, joka oli lähes neljänkymmenen 
vuoden jälkeen aikalailla tunnistettava 
satama. tietty turismin lisääntyminen oli 
saanut aikaan uudisrakentamista, mutta 
pääosin kylä oli tunnistettavissa. 

antiguasta matkamme suuntautui 
martiniqueen, joka yllätyksekseni kuuluu 
eu:n jäsenvaltioihin ja saa täten myös 

eu rahaa. sitä ei voinut olla huomaamat-
ta. valuuttana tietty oli euro ja rommia 
olisi saanut tuoda vaikka kuinka paljon. 
valitettavasti lentomatkustajien säännöt 
vain tulivat vastaan. 

seuraavana oli vuorossa Grenada, jonka 
reaganin surkuhupaisa sotaretki oli vielä 
muistoissa. Grenadasta matkamme suun-
tautui tobagoon ja sieltä Barbadokselle, 
josta lensimme viikon karibialla vietetyn 
ajan jälkeen suomeen. laiva jäi sinne 
jatkamaan risteilyjä. 

moni muisto palautui mieleen neljän-
kymmenen vuoden takaa. täytyy sanoa, 
että kannatti lähteä ja laivan palvelutkin 
olivat parasta laatua. 

alla on pari kuvaa 1970-luvulta ja 
oikealla ylhäällä on kuvasarja tekemäl-
tämme risteilyltä.

John hacklin

paluu MuisToiHiN

Jatkuu sivulla 14
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St Georgesin satamaa
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Luotsi saapuu Antigualla

St Georges, Grenada

Matkakavereitamme

Naiskauneutta Martiniquella

Tyttö kahlailee…

Tervetuloparaati Mindelaossa

sanoo ivallisuutta äänessään, mutta jat-
kaa ihan normaali äänellä, – Nykyaika 
vaatii selkeitä, puhtaita linjoja. materiaa-
lit ovat myös tärkeitä tekijöitä sisustaes-
sa. terästä, nahkaa ja lasia. se on nykyai-
kaa, konstailematonta kauneutta. kuule 
lampinen. minä tunnen Birgitin. me 
Birgitin kanssa olemme vähän samoil-
la linjoilla. me ymmärrämme toisiamme 
näissä asioissa. 
lampinen punehtuu kiukusta ja viskaa 
lampun käsistään. 

– perkele, pidä vain romusi. miksi jumalau-
ta aikoinaan sen Birgitin työnsit minun 
syliini, kerran kun ymmärrät te toisianne 
niin hyvin. 
Johtaja luukkonen tajuaa menneensä 

liian pitkälle ja sanoo sovittelevasti: 
– älä nyt hiilly suotta. tottakai sinä saat 
viedä mukanasi mitä haluat. Johtaja 
jatkaa yhä sovintoa äänessään – mitä 
Birgittiin tulee, emme varmasti pidem-
män päälle olisi sopineetkkaan toisil-
lemme, mutta sinä sait Birgi tistä loisto-
vaimon. 
Johtaja jää katsomaan lampista.

– sinä sitä tunnut tietävän kaiken, ja mitä 
Birgittin tulee sinä kyllä saat hänet ker-
naasti takaisin. 

– ääh, unohdetaan koko juttu ja lyödään 
kättäpäälle. 

– ok, onko Johtaja jo kuullut tämänpäivän 
varsinaisen uutisen?

– Jaa minkä uutisen?

– tuon vastapäisen talon talkkari löysi 
aikaisin aamulla jäätyneen bultsarin 
tuosta meidän ovisyvennyksestä. kaveri 
oli jäätynyt aivan tönköksi, eikä ihme 
sillä viimeyönä olikin harvinaisen kova 
pakkanen tähän ai kaan keväästä.

– siinä sen näet. Niin tavaroitten kuin 
ihmistekin on tehtävä tilaa uudelle ja 
kauniille.

”Tulppaanilamppu”, jatkoa sivulta 11
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timo ravander

joulu cHilEssä

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.
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