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Ajoimme M/s Annukka Aarnion kanssa kaksi vehnälastia Kanadasta Englantiin, 
siihen Lontoon lähelle, Tilbury nimiseen satamaan. Vehnän purkaus tapahtui 
joen varrella olevassa kaijassa, emme olisi mahtuneetkaan varsinaiseen 
satamatokkaan. Nämä reissut olivat 1972 vuoden puolella, koska 
ensimmäisellä reissulla vietimme vuoden vaihteen redillä odottamassa kaijaan 
pääsyä 

! !
Tilbury Terminal   Kuva Wikipedia  Tilbury kartalla !

Toinen kuorma oli Halifaxista, New Foundlandista ja toinen Port Cartierista St. 
Lawrence joen suulta. 
Enpä muista kumman lossauksen aikana nyt kertomani sattumukset 
tapahtuivat. 

Tillburyssä

Lauri Vuorinen



Lontoossa oli siihen maailman aikaan merimiespappina Ismo Saarikoski, hän 
oli siirtynyt Boniksesta lähemmäksi kotimaata. Kovin innokas ja mukava pappi, 
oli laiturilla vastassa kun töijäsinne, toi ison hivakan lehtiä ja oli kyselemässä, 
että minne haluaisimme tehdä viikonloppuna retken tai retkiä. Todella oikea 
mies oikealla paikalla. 
Hän järkkäsi meille jalkapallo-ottelun ruotsalaista pasiseeria, M/s Saga’a 
vastaan. Kyseinen pasiseeri ajoi linjaa Göteborgin ja Lontoon väliä. Paatin 
porukka oli kauppalaivojen jalkapallon maailman listalla kai seitsemäntenä. Me 
olimme, ainakin tällä jengillä, ottaneet yhden matsin, jotain Etiopialaista 
porukkaa vastaan, ja takkiin oli tullut ja reippaasti.  Eli lähtöasetelmat ei kovin 
hääppöisiltä näyttäneet, meille. Laivasta tuli myöhemmin M/s Finnpartner ja 
oliskohan tullut vielä Olau Finn, tästä en ole ihan varma. Kaunis laiva 
kuitenkin. !

!  
M/s Saga    Kuva: www.kommandobryggan.se !

Ja takkiinhan me saimme taasen, olisiko ollut jotain 7-0, luulen, että svedut 
alkoivat jo sääliä meitä, eivätkä ihan teurastaneet. Tai sitten eivät naurultaan 
pystyneet enempiä maaleja tekemään. Annukan jengi oli nimittäin jo toisen 
erän alussa kokolailla hyvin doupattu. Urheilujuomaa riitti kaikille, taisivat 
ruotsalaisetkin käydä meidän huoltoporukoiden luona. 
Henkilökohtaisesti oli tämä matsi minulle hieno kokemus. Yhden svedu kundin 
”Lontoonmorsian” vaihtoikin suomalaiseen, oli suuresti ihastunut vuoren 
varmaan maalivahtityöskentelyyni, ja illemmalla oli kysynyt Poosulta, Tilburyn 
Flying Angel klubilla, että missä se teidän maalivahti on. Poosu asiasta minulle 
mainitsi kun tuli maista, ja tokihan mä riensin tyttöä katsomaan. 
Heilastelimme sitten lopun satama-ajan ja hauskaa oli. !
Itse en Saarikosken retkelle päässyt osallistumaan, olin satamavahtina sinä 
viikonloppuna. Päätimme esakokin kanssa käydä kahteen pekkaan Lontoossa. 
Valitsimme päivän, jolloin minulla oli vapaata koko päivä, olin ollut yövahtina 



edellis yön. Sitten vaan aamiaisen jälkeen pesulle ja lähdimme junalla kohti 
Lontoota. Ei meillä mitään suunnitelmaa ollut, siis, että minne mennään ja 
noin. Junassa sitten päätimme, että se Madame Tussaudin vahakabinetti olisi 
mukava nähdä. 
Ja näimme myös. Mieleeni on jäänyt siellä ollut kuvaelma HMS Victoryn 
tykkikannelta, siihen liittyi myös ääniä, tykkien pauketta ja miesten karjuntaa, 
lisänä oli ruudin haju ja savu. Hieno kuvaelma, kun vieläkin, 42 vuoden 
jälkeen, palautuu selkeänä mieleeni. !

!
HMS Victoryn tykkikansi    Kuva: shepherpaine.com !

Olihan siellä jo Beatlesin kundit, Marilyn Monroe ja muita kuuluisuuksia, mutta tuo 
kuvaelma oli mielestäni jotain todella hienoa. 
Muistaakseni kävimme myös merimieskirkolla, olikohan se niin, että kirkon lähin 
maanalaisen pysäkki oli Whitechapel. 
Paluumatkalla minuun iski kova väsymys, yön valvominen, päivän ramppaaminen 
suurkaupungissa sekä muutamat oluet vetivät nuoren miehen ventiksi. Nukuin koko 
paluumatkan, kokki sanoi myöhemmin, että hänellä oli ollut täys työ saada minut 
burrattua, että hyppäämme junasta oikealla asemalla. Muuten matka olisi jatkunut 
ties minne. !
Myöhemmin siellä merimieskirkolla, ja etenkin pikkukirkossa, tuli käytyä useinkin. 
Kerran sitten emme päässeet, yhden kuopiolaisen matruusin kanssa, sisään kirkkoon, 
syynä ei ollut humalatilamme, jota sitäkin oli vallan riittävästi, vaan häät. Joku 
suomalainen au pair friidu oli menossa jonkun murjaanin kanssa naimisiin, eikä ollut 
merimieskirkossa tilaa merimiehille. Jotain tästä tuli kaiketi kirkon emännälle 
mainittua, koska hän oli sanonut Poosulle, että hän vielä käännyttää sen pitkän ylpeän 
puolimatruusin (mistä hän minun jobini tiesi?) uskoon. Tätä varoen jätin Lontoon 
merimieskirkolla käynnit kokonaan. Joskus vuosituhannen vaihteessa olimme M/t 
Tervin kanssa Thamesilla lossaamassa, merimiespappi kysyi minulta, että miksi en 
koskaan käy kirkolla, kerroin tämän emännän uhkauksen ja sanoin vältteleväni 
hyvästä syystä koko paikkaa. Pappia nauratti ja hän sanoi ko. emännän jääneen 
eläkkeelle vuosia sitten. Päätin kuitenkin olla ottamatta turhaa riskiä. Eli kirkolla 
käynnit jäivät edelleenkin. Nyt eläkkeellä sitä saattaisi uskaltautua sinne, siis mikäli 
tulisi Lontooseen asiaa. 
Mutta pääosin jäi Lontoon kirkosta, niin kuin suurimmasta osasta muistakin 
suomalaisia ja pohjoismaisia merimieskirkoista erittäin myönteinen muistikuva. 



Saarikoski oli mies joka tunsi laumansa, hän,tai assistentti, haki väen laivalta, vei 
kirkkoon, piti saarnan tai lyhyen hartauden, katseli kun äijät ostivat postikortit ja 
merkit, kirjoittivat ne, postittivat ja kävelivät tien yli pubiin. Ja sieltä pappi meidät 
haki, juuri ennen valomerkkiä, se kuuluisa Time please, ja ajoi laivalle. Turvallista, 
merimiehille halpaa ja siistiä meininkiä. !
Lontoo oli sen verran lähellä Suomea, että monelle tuli ulosmaksu mieleen, loppu 
pelissä ei tainnut lähteä kuin kaksi messikallea pois. Toinen otti ja matkusti 
Antwerpeniin ja tarkoituksena oli mennä normannin myllyyn kyttäämään jobia. En ole 
hänestä mitään kuullut sen jälkeen. Oikein mukava kaveri hän kuitenkin oli. !

! !  
Tämä kaveri lähti jobin etsintään Antwerpeniin. Oikeanpuoleisessa kuvassa vasemmalla 
esakokki, hän, jonka kanssa kävimme vahakabinetissa ja vieressään Eikka, kansainvälinen 
seikkailijamme !
Toinen kalle, alun perin opikseksi tullut nuorimies sai kipparin järkkäämän työhyyryn 
svenskin mukana pohjois Ruotsiin, sieltä kai sitten omin nokkineen kotiseudulle. Tämä 
Eikka oli kovin rehvakas kaveri, hauska, mutta isojen linjojen mies. 
Muutama päivä lähdöstään hän tuli svenskistä kylään, mukanaan yksi suomalainen 
matruusi ja svedu kokki. Eikka kajautti messin ovelta reippaasti että”Terve härmän 
pojat, oletteko seilanneet ulkomaalaisissa!” 
Hetken aikaa häntä kyräiltiin, sitten joku, olisikohan ollut Poosu, totesi lakonisesti 
”suksi vittuun kuoriämpäri” ja kaikki räjähtivät nauruun. Eikka osasi nauraa mukana, 
älysi kai, että kaksi päivää työhyyryläisenä ei vielä tee kenestäkään kansainvälistä  
seikkailijaa. 
 !! !

M/s Munksund   
kuva: www.swipnet.se !
Laiva johon Eikka meni, oli puutavaraa ja 
paperia ajava linjalaiva, Svenska Cellulosa 
ABn M/s Munksund joka lastasi 
Pohjanlahden satamista ja lossasi 



Lontoossa, joskus myöhemmin luin laivasta tarinaa, siinä se väki viihtyi, kipparikin oli 
ollut 32 vuotta, laiva oli rakennettu 1968 ja romutettiin vasta 2001. !
Eräänä iltana kun olin yövahtina, menin hytistäni hakemaan tupakkaa, avasin o0ven 
ja huomasin, että kirjoituspöydän vetolaatikko oli turkilla, rahani, kaikki 5 puntaa 
olivat olleet siinä laatikossa. Ovi hyttiin oli lukitsematta, kun ei satamassa asiattomia 
liikkunut. Tokihan tämä oli typerää, mutta niin ne taisivat olla muidenkin ovet 
lukitsematta. Muutama moottorimies oli ollut maissa kupilla ja olivat tutustuneet 
paikallisiin nuoriin miehiin. En vieläkään ymmärrä taman uuden ystävyyden syvyyttä, 
mutta laivallehan heidät oli tuotu, siis valomerkin jälkeen. Toki syynä oli lisä viinan 
juonti. Tai näin minä toivon että oli. 
Minä menin siihen hyttiin missä ne juomingit jatkuivat, ja kerroin, että nyt on varas 
laivassa. Sehän herätti oikeutettua suuttumusta ja armotonta uhoa. Rosmo perkele on 
saatava kiinni ja tilille. Siinä mekkaloidessa huomasivat, että yksi vieraista oli poissa. 
Jossain välissä yksi näistä vieraista oli lähtenyt kierrokselle hytteihin, olisiko 
vessareissulla saanut idean. 
Juopuneet aloittivat alakongin hyttien etsinnän ja minä menin kertomaan asiasta 
stoppariperämiehelle. Sillä välin oli tämä yksi laimari löytynyt nukkuvan 
moottorimiehen vaatekomerosta, liekö nukkunut kemiallista unta, kun ei ollut 
herännyt alivuokralaisen tuloon. Mies, tai nuori poikahan se oli, retuutettiin 
päivähuoneeseen ja istutettiin sohvalle. Perämies tuli ovelle ja sanoi, englanniksi, että 
poliisit ovat tulossa. Varas yritti lähteä karkuun, ponkaisi kuin jousi ylös sohvalta ja 
yritti juosta ulos. Vastassa oli kuitenkin liki kaksi metrinen, väkivahva styyri. Ei 
päässyt laimari ohitse, päinvastoin, lensi kuin keihäs takaisin sohvalle. Styyri nappasi 
laimaria ryysyista ja heitti, se oli komeata katseltavaa, siinä ei ollut mitään 
kysymystäkään kumpi oli niskan päällä. Ja sinne sohvalle se kundi sitten jäi nöyränä 
istumaan ja odottamaan poliiseja. Sillä välin tenttailtiin, että missä hyteissä hän oli 
käynyt, eihän hän osannut sanoa. Eli piti kiertää kaikki hytit ja kysyä porukoilta, että 
onko viety rahaa. Muita ”uhreja”, itseni lisäksi, ei ollut kuin Scheyselleiltä kotoisin ollut 
moottorimies Phillippe. Hän sanoi, että 7 puntaa puuttuu. Hänb oli myöskin ollut 
nukkumassa, ja nyt tuli päivähuoneeseen, toiveena tietenkin saada rahansa takaisin. 
Ja tässä vaiheessa ilmestyi paikalle kaksi poliisia. Asiallisen tuntuisia miehiä näissä 
kaikille tutuissa Bobbyn formuissa. Rosmo yritti selittää, että häntä epäillään syyttä, 
ja että hyäntä on pahoinpidelty. Sen mitä ymmärsin niin toinen poliiseista käski pojan 
pitää turpansa kiinni tai hän pahoinpitelee lisää. Sitten putsattiin rosmon taskut. 
Löytyihän sieltä puntia. No, kaveri yritti väittää, että hänen rahojaanhan ne ovat. 
Mutta kundi oli hölmöyksissään ottanut laatikostani kolmen ruplan setelin, olin sen 
saanut Halifaxissa venäläiseltä sotakorvaushinaajan konemestarilta, ryyppäsimme 
heidän viinojaan, meiltä kun loppui, taas kerran rahat. Hän kirjoitti seteliin 
saatesanat, muistaakseni jotain hyvää terveyttä ja rauhallisia matkoja yms. normi 
toivotuksia. ! !

Neuvostoliittolainen 3 ruplan seteli  
Kuva: www.dreamstime.com !
Poliisit kysyivät rosvolta, että onko hänellä paljon 
venäläisiä kavereita. Siinä vaiheessa kerroin, että raha 
on minun ja se on täysin arvoton, eihän ruplia 
vaihdettu missään. Rosvo ikään kuin lysähti, eikä 
puhunut enää mitään 
Poliisit antoivat ruplan takaisin, kysyivät, että paljonko 
minulta on viety oikeata rahaa ja antoivat sen 5 



puntaa siitä nipusta minulle. Afrikan moottorimies alkoi vaatia häneltä vietyjä rahoja 
itselleen. Poliisit, hölmöä kylläkin, käskivät mustan miehen pitään turpansa kiinni ja 
laittoivat rahat pois. No, tämähän ei oikein sopinut Phillippen pirtaan ja hän aloitti 
saatananmoisen hässäkän. Lopputulemana oli, että sekä rosvo, että Phillippe saivat 
käsiraudat ja vietiin maihin. Phillippe kyllä tuotiin seuraavana aamuna takaisin, ja oli 
hän saanut rahansakin. Ymmärrettävästi hän oli pirun kiukkuinen, ja hän sanoikin, 
että jos hän olisi ollut valkoinen, niin mokomaa ei olisi tapahtunut. Uskoin sen 
helposti. !
Parin päivän päästä minun piti mennä poliisiasemalle, försti lähti tulkiksi. Vaikka 
jonkun verran osasinkin lontoota, tuntui tukevammalta kun försti oli mukana.  
Siellä sitten kerroin jutun kuten sen käsitin tapahtuneen. Poliisimies kertoi, näin försti 
sen tulkkasi, että ei ollut kundin ensimmäinen rikos, kuulemma paikallinen mieliharmi. 
Asia jäi meidän osaltamme tähän, en todellakaan tiedä, mitä rangaistusta Englannin 
laki määrää yhteensä 13 punnan ja 3 ruplan rosvoamisesta. Ehkä ruplien arvottomuus 
oli lieventävä asianhaara. 
Tärkeintä oli, että saimme rahamme takaisin. !
Aikanaan tuli lasti puretuksi ja tuli hetki sanoa bye bye lontoon-jennylle. Matka jatkui 
taas kokka kohisten kohti uusia seikkailuja.


