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MUISTOT TALTEEN KOLI- JA ÖLJYSTIMMEISTÄ!
Olen kuluneen vuoden aikana tavannut
monia vanhoja merimiehiä ja merenkulkua lähellä olevia ihmisiä. Keskustelu
sivustostamme on johtanut poikkeuksetta toteamukseen, että se toimii myös
vanhan merimiesperinteen kerääjänä.
Sitähän se tekee, hyvän ajanvietteen
lisäksi. Se tallentaa suomalaisen merenkulun historiaa merimiesten näkövinkkelistä. Tämän perinteen talteenotosta
kantavat huolta myös museot, se onkin
niiden tehtävä. Rauman Merimuseo on
erityisesti kunnostautunut tässä työssä.
Me muutkin voimme osallistua perinteen
keruuseen ottamalla valokuvat ja muistot talteen. Saamme samalla kivaa
puuhastelua ja ajanvietettä kun teemme
arvokasta kulttuurityötä. Jätämme
jälkipolville aineistoa josta he voivat
tutustua meidän aikaamme ja elämäämme.
Ehdotankin, että otamme ensi vuoden
teemaksi ” Topin muistot talteen!”
Painopiste stimmipaateille unohtamatta
moottorilaivoja. Pyritään keräämään
vanhoja valokuvia ja muistoja höyrylaivoista. Jokainen joka tuntee asian
läheiseksi tai tutuksi voi osallistua. Onko
sinulla vanhoja valokuvia höyrylaivoista,
mitä tapahtumia on jäänyt mieleesi,
muistatko vanhoja työtapoja koneesta,
täkiltä ja byssästä?

Valokuvien skannaamiseen ja muistelujen kirjoittamiseen saat apua porukastamme. Ota vain reilusti yhteyttä
allekirjoittaneeseen.
Vuosi 2011 on kulumassa loppuun, se
oli sivuston toinen toimintavuosi ja oli
työntäyteinen. Olimme mm. Kotkan
meripäivillä järjestämässä skönötapaamista. Se alkoi s/s Hyökyllä
kympin kahvilla ja jatkui iltapäivällä
Mepan tilaisuudessa Takilassa, kävijöitä
oli paljon.
Sivustolle perustettiin ”Slabbis” jossa
myydään Risto Honkaharjun piirroksia
julisteina ja kangastulosteina. Kertyvä
tuotto käytetään sivuston ylläpitomaksuihin ja aineiston varmuustallenukseen.
Taloudellisesti merkittävä on myös alkanut yhteistyö Merimieseläkekassan
kanssa. Saimme olla mukana Albatrossilehden välissä jaettavan vuosikalenterin
kuvituksessa ja teemakirjoituksessa.
Kaikkia sivuston kuluja ei enää makseta
yksityisestä pussista, se helpottaa
toimintaa ja antaa lisäresursseja. Näillä
eväillä on hyvä lähteä alkavalle vuodelle
2012.
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille
mukana olleille ja sivuilla käyneille sekä
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Tipe

Ennen laivoissa käytettiin tiedottamiseen komentosillan ja konehuoneen välillä puhe-torvea. Puhetorvi
oli yleensä myös jossain miitsepin kongilla josta sillä sai yhteyden koneeseen, siitä tilattiin mm ”vettä
täkille”. Tuota laitetta kutsuttiin ruuppariksi. Sekin hoiti tiedonvälittäjän roolia kuten tämä lehtikin. Tästä on
lehden nimeksi valittu Ruuppari. Jatkakoon tämä nyt vanhojen skönöjen tiedonvälityksen palvelijana nykyajan
riisutuilla ominaisuuksilla tosin, sillä tästä ei 3saa tilattua vettä täkille.

ENSIMMÄINEN JOULU
KIPPARINA

Lauri Vuorinen

Olin sitten ehtinyt seilata kipparina jo reilut puoli vuotta, ja eteen tuli
Joulun vietto laivan päällä. Ensimmäisen kerran kipparin ominaisuudessa.
valtion luotsia, ainakin tyhjä laiva saa näin tehdä.
No, Sotka tuli kauniisti laituriin ja olettivat kaiketi
aloittavansa lastauksen. Laivan töijäyksessä kuuli
radiopuhelimissa hyvinkin tyytyväisiä miehiä.
Tiesivät että saavat viettää Aaton satamassa. Siinä
laivassa se taisi olla enempi harvinaista herkkua.

Lähdimme M/t Vinhan kanssa ulos Porvoosta
aattona noin puolenpäivän maissa ja olimme
matkalla Liettuan Klaipedaan. Laivaväen suruksi
lossaus oli mennyt sen verran vauhdikkaasti,
ettemme voineet jäädä satamaan viettämään
Jouluaattoa. Nesteellä oli, Kipparista riippuen,
tapana, että laiva sai jäädä Aattoyöksi laituriin,
keskeyttää lasti toimenpiteet ja juhlia Joulua. Tämä
mikäli lastin käsittely venyi aattona yli kello 1800.

Sitten kuulin, kun satamatoimisto kutsui Sotkaa,
taisi olla Försti joka vastasi, hänelle sanottiin että
nyt oli käynyt vahinko, sen laituroitavan paatin piti
olla Tiira, ei Sotka. Hetken oli hiljaista, sitten Försti
sanoi, että ”hetkinen vaan, minäpä kutsun Päällikön juttelemaan asiasta”. Kohta tulikin Kippari
luuriin, Försti oli ilmeisesti ehtinyt jo kertoa mistä
oli kysymys. Tämän päättelin Kipparin avausrepliikistä, se kuului jotakuinkin että ”Mitä v…ua!!” Sen
jälkeen Kippari tiedusteli pikkaisen sivistyneemmin,
että mistä tässä, tällä kertaa, on kysymys. Hänelle
kerrottiin että Satamatoimisto oli tehnyt virheen, ja
he halusivat, että Sotka irrottaa rihmat ja siirtyy
redille takaisin. Kipparin reaktio oli arvattavissa,
hän kertoi, aika yksityiskohtaisesti, mitä mieltä hän
tästä sählingistä on, ja ilmoitti samalla ettei lähde
laiturista minnekään. Laivalle oli saapunut ja odotettiin saapuvaksi isoa joukkoa omaisia. Satamatoimisto pyysi häntä soittamaan maalinjalla heille,
arvasivat, että kaikki kynnelle kykenevät kuuntelivat korvat höröllä, ja hymyssä suin, radioistaan
todistetta, että kunnon sählinki oli vallallaan.

Porvoon öljysatama on paremmin tunnettu
Sköldvikin nimellä, tämä Sköldvik oli, kuten Uolevi
Raade kiertokirjeessään totesi, ”jalostamon alueella
aikaisemmin sijainneen kartanon nimi, eikä sitä
tule käyttää alusten laivapäiväkirjassa lähtöpaikkana eikä määränpäänä. Tämän kartanon nimen tilalla tulee käyttää Porvoota”.
Sen verran selkeä oorderi pomolta, että vieläkin
käytän Porvoon nimeä. Mutta ihmettelin, ja ihmettelen vieläkin, kuinka suuren, siis Suomen
mittakaavassa suuren, yhtiön dirikalla oli aikaa
kiinnittää huomiota tuollaisiin nippelijuttuihin.
Omaa Joulutunnelmaani lisäsi, kun kuuntelin
toimiston VHF-värkistä satamatoimiston ja laivojen
välistä liikennettä. Hupaisinta oli kun redillä
odotteli Sotka ja Tiira lastejaan ja sitten jossain
välissä Sotka kutsuttiin laituriin. Nesteen kaikilla
Kippareilla oli (ja kaiketi on vieläkin) oikeus liikkua
Svartbäckin ankkuripaikan ja laitureiden väli ilman
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olisi salongiksi pystynyt kutsumaan kukaan. Sen
verran karu tila se huone oli. Eikä sinne tehnyt
mieli juuri vieraita kutsua, Primorskin komissiolle
se oli omiaan, karu koppi.

Sotka ei siftannut minnekään, aloitti lastauksen
ja vietti Aaton laiturissa, tämän kaiken sain
myöhemmin, kyselemällä, selville.
Pian tämän tapahtuman jälkeen tuli lastiohjaamoihin radioviesti että iso herra, henkilöstöjohtaja CB, oli satamassa liikkeellä, ja
suuntasi kohti Vinhaa. No, minä vilkaisin pikaisesti,
että tukka on hyvin, skraga suorassa ja toimisto
siisti. Vedin toimiston ja päivähytin erottavan
haitarioven kiinni, päivähytissä oli vielä iltaisen
merisodan jälkiä ja perheeni nukkumassa. Nämä
asiat eivät henkilöstöjohtajalle kuuluneet. CB tuli
toimistooni ja jutteli ihan asiallisia. Ihmettelin
hänelle, että miksi hän oli lähtenyt kotoaan
satamassa käymään. Mies kertoi että hänelle
putkahti mieleen käydä laivoissa toivottamassa
Hyvää Joulua, arvasin, että se toivotus olisi yhden
pullon arvoinen ja annoinkin hänelle pullon
Geneveriä. Niine hyvineen hän suuntasi kaijalle ja
sieltä sitten seuraavaan laivaan. Kaikki olivat
varmasti suuresti iloisia hänen huomaavaisesta
jouluvisiitistään.

No, saunomisen päälle menin ahteriin, katselemaan kuinka Joulun vietto oli alkanut. Ja olihan
se, miehistön messistä kuului tasainen pulina ja
meteli. Siellä jurot ja karskit suomalaiset, hiljaiset
merimiehet, purkivat syvimpiä tuntojaan. Sen
perkeleellisellä huudolla. Rauhanruhtinaan synttärit
olivat jälleen kerran hyvällä alulla.
Stuju oli järjestänyt glögitilaisuuden uffarimessin
puolelle, sinne tuli osa miehistöä ja melkein koko
päällystö. Luin Varustamon lähettämän Joulusähkeen ja ne muutamat laivan saamat Joulukortit,
tämän jälkeen toivotin koko väelle hyvää ja
rauhaisaa Joulua. Se kuinka rauhaisa Joulusta
sitten kullekin tuli, se ei ollut minun asiani. Kunhan
eivät itseään ja/tai toisiaan telo, se taisi olla
päällimmäinen ajatukseni.
Hetken päästä pääsimmekin sitten Jouluaterialle,
taas kerran oli byssäjengi loihtinut monen sortin
herkut, lohet, kinkut, rosollit ja laatikot. Kyllä
kelpasi katsella kaunista kattausta ja värikkäitä
ruokalajeja.

Esimerkkinä ko. herran suosiosta kelpaa se
tosiseikka, että aikanaan laivoilta kerättiin hänelle
50 (tai 60)- vuotislahjakeräys. M/t Vinhan saaliiksi
tuli 1,75 FIM. Että oli hän niin suuresti pidetty mies
merimiesten keskuudessa. Myöhemmin kyllä
kuulin, että konttorin väki piti hänen tavastaan
toimia, hän teki kuulemma nopeita ja selkeitä
päätöksiä. Niiden perusteella oli sitten muiden
helppoa toimia. Samaa ei ehkä voinut sanoa
laivajengien pitämisistä, ei päätösten nopeudesta,
eikä siitä, mitä se jengille käytännössä tarkoitti.

Olen aina kunnioittanut laivojen byssajengin
kykyä tehdä merimiehille Joulu. Koska yleensä ei
laivalla juuri muita iloja ole, Jouluisinkaan, kuin
syöminen, silloin syötävän laatu nousee arvoon
arvaamattomaan. Ja tekijöiden osaaminenhan se
on tärkeitä. Ja kuten sanottu, minulla on ollut onni
seilata osaavien ihmisten kanssa.
Näin jälkikäteen kiitos kaikille joiden kanssa olen
saanut seilata ja joiden tekemiä herkkuja olen
saanut syödä.

Laivalla oli, luonnollisesti, vieraillut paljon laivaväen omaisia, ja tunnelma oli aavistuksen apea.
Tiedossa oli, että Klaipedasta lasti on joko
Rotterdamiin tai Antwerpeniin, ja että laiva jää,
taas kerran, sitten ajamaan Euroopan vesille eikä
Suomen reissuista ollut mitään lupausta tai tietoa.

Vinhassa oli messissä pieni pöytä ja siitä oli,
muutosten ja väen vähentämisen myötä, tullut
Kipparin, Siiffin ja Stujun pöytä. Aiemmin se oli

Ilma ei ollut kovin kehuttava, räntäsadetta ja
reipas tuuli, kun räntäsade taukosi, tuli sumu. Eli
hyvinkin normaali Joulukuinen sää Suomenlahdella. Iltapäivän lopuilla näkyvyys parani ja
pääsin Joulusaunaan. Minullahan oli jopa ”oma”
sauna miitsepissä, se oli suurta ylellisyyttä, sen
kuin meni, koska halusi, ja oli, kuten halusi.
Tähän maailman aikaan oli näissä Nesteen, ja
koko Pohjoismaitten, viimeisissä miitseppi tankkereissa siirrytty niinkin rahvaanomaiseen menoon,
että Kippari ja Siiffi söivät ahterissa, uffarimessissä. Itse asiassa en ehtinyt ”urallani” koskaan
syömään salongissa, muutosten tuulet puhalsivat
kun seilasin vielä förstinä. Viimeisessä laivassani ei
edes ollut salonkia, vain konferenssi huone, sitä ei

Vinha lossaa Porvoon oljysatamassa
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Mutta nyt oli Joulu, maailman aika sellainen että
Jouluna kuului, ehkä ei kaikkien, mutta suurimman
osan jengistä, olla ainakin pienesti päissään. Ja
olikin.

oikein hyvä pöytä esimerkiksi huutopussin pelaajille. Ja olihan se samassa käytössä vielä nykyisinkin, silloin kun se ei toiminut ruokapöytänä.
Stuju hääräsi pajassa ja minä ja Siiffi istahdimme paikoillemme, aloitimme riisipuurolla, ja
siihen riisipuuroon se sitten Siiffin Jouluateria
jäikin. Hän, meinaan, sammui siihen paikalleen.
Olin kyllä huomannut, että hän oli jonkin verran
maistissa, mutta en ollut siihen niin kiinnittänyt
huomiotani, olihan kuitenkin Jouluaatto. Jonkin
verran minua hämäsi hänen mokelluksensa,
sanoinkin hänelle, että pitäisi päänsä kiinni, että
saamme syödä rauhassa. Sanomiseni taisi häneltä
viedä puhdin, koska hetken päästä katsoin, ja
huomasin hänen nukkuvan, riisipuuro valuen
leualle ja Joululimppu kädessään. Mukavaa
p ö y t ä s e u ra a , i h a n ke n e l l e va a n . Ky s y i n
koneykköseltä, että roudaako hän esimiehensä
käbiiniin nukkumaan vai annetaanko olla. Ykkönen
pyysi konekakkosen kaverikseen ja Siiffiä vietiin.
Olihan se mukavampi keskittyä syömiseen, kun ei
tarvinnut murehtia, että oksentaako Siiffi pöydälle,
lattialle vai päälleni.

Kun olin syönyt hyvin, ja ihan liikaa, juonut
kahvin kanssa konjakin, niin päätin käydä vielä,
ennen miitseppiin lähtöäni, miehistön messissä
toivottamassa hyvää Joulua. Samalla janoisin jengi
saisi tilaisuuden pummata vielä sen yhden pullon
Kipparilta. Tämä viisaus oli tarttunut vanhemmalta
Kipparilta, hän kehotti tekemään täten, se antaa
sitten mahdollisuuden nukkua koko yön, kun ei
kukaan soita, ja pyydä lisää viinaa. Ja hyvin toimi
tuo viisaus koko Kipparina seilausaikani.
Sovimmekin yhden matruusin kanssa, että hän
tulee mukaani ja saa sitten lestin. Samalla sanoin,
että yöllä on sitten koko turhaa soittaa lisähuikan
toivossa, sillä lisää ei tipu eikä lirise. Tämän me
sovimme, hän sai kaapistani flindan ja lähti
tyytyväisenä ahteriin.
Päätin, että käyn vielä brygällä kirjoittamassa
yöohjeet ja toivottamassa hyvää vahtia kolmoselle
ja vahtimiehelle. Hetken mielijohteesta nappasin
avonaisen konjakkipullon ja kolme lasia mukaani.
Kundien ilmeet olivat näkemisen arvoiset kun
laitoin lasit naviskan pöydälle ja lorautin jokaiselle
konjakkarin. Matruusi, oikein vesissä silmin,
vakuutti että oli ensimmäinen kerta kun tällaista
tapahtuu, hänen seilausaikanaan. Terveiset vaan
Matillekin. Juotiin sitten maljat Joululle ja lähdin
niine hyvineni goisimaan.

Söimme oikein kunnolla, laatikot meinasivat
yllättää raskaudellaan, tämä yllätys tapahtuu
minulle joka vuosi, nimenomaan Jouluna, koskakohan sen oppii. Ei varmaan ikinä.
Stujukin ehti pajasta aterialle, hän naureskeli
minulle pöytäseuraani. Minua se ei hirveästi
naurattanut. Periaatteessahan emme olisi saaneet
ottaa mitään, olihan Esson Drug and Alcohol
politiikka jo astunut voimaan, eli kukaan ei olisi
saanut olla yli 0,4 promillen humalassa. Veikkaan,
että Siiffi ainakin oli, ehkä aavistuksen ylikin,
sellaset 3 promillea. No, silloin näihin asioihin ei
vielä suhtauduttu nykyisen ryppyotsaisesti ja
ihmisille annettiin oma rauhansa koheltaa. Luonnollisesti jonkinlaiset raamit olivat koheltamisellakin olemassa, ja niitä jokainen, osaltaan,
noudatti. Jos ei osunut elämä raamien sisään, niin
vaihtoehdot olivat joko irtisanoutua tai tulla
irtisanotuksi. Nämä pelisäännöt olivat kaikkien
tiedossa. Ei tarvittu mitään ”yllätyspuhallutuksia”.
Näistä puhallutuksista minulle ehti muodostua oma
mielipiteeni, taisin sen joskus julkituodakin, juuri
näissä, laivaväen yhteen kokoamissa, tilaisuuksissa. Onhan se aavistuksen noloa, tällaisen
pakkopuhalluttamisen jälkeen, yrittää selittää että
Yhtiö arvostaa jokaisen työpanosta ja kunnioittaa
yksityisyyttä. Joopa joo. Onneksi ei enää tarvitse
tuotakaan kyylän jobia hoitaa.

Ja, joo, en jättänyt lestiä brygälle. Sen verran
meriturvallisuusasiamies se olen minäkin.
Nyt lähetän oikein hyvän Joulun toivotukset
kaikille, sekä minulta että perheeltäni.

Lauri Vuorinen

Klaipedan satamaa
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JOULU JA UUSIVUOSI 1979

Timo Nenonen

Monta joulua on tullut vietettyä laivan päällä, joko satamassa maaten tai
merellä kulkien. On kivoja muistoja menneistä jouluista, mutta on myöskin
huonoja muistoja. Näihin viimemainittuihin kuuluu joulu Tellholmissa 1979.
Lossasimme muistaakseni koksia Raahessa joulun
aluspäivinä ja kävi ilmeiseksi, että vietämme siellä koko

oma jengi ei pysty korjaamaan. Soittelin erinäisiä puheluita
siiffille ja agentille. Korjaustöitä pyrittiin järjestelemään,

joulun. Ohjelmamme oli seuraavanlainen: lossauksen
jälkeen siftaamme venttakaijaan, jossa makaamme pyhien
yli ja lähdemme kohti Puolaa Tapaninpäivän jälkeisenä
ensimmäisenä arkipäivänä. Päätimme siiffin kanssa lentää
kotiin ja ohjeistimme sekä täkki- että koneförstille

olihan meillä ammattitaitoisia henkilöitä laivassa. Minun
joulun vietostani ei kyllä sen jälkeen tullut mitään. Koko
ajan oli mielessä, että miten ne siellä pärjäävät.

hommat. Kaikki oli kunnossa ja me lähdimme kohti
Helsinkiä aatonaaton iltana.
Seuraavana päivänä, siis jouluaattona, alkoivat
vaikeudet. Aamupäivällä soitti täkkiförsti ja ilmoitti, että
heillä on ongelmia lämmityksen kanssa, eivätkä saa

viinapullojen ja olutpullojen peitossa. Eikä tuo tiskivuori
ollut kerääntynyt päivän aikana, vaan tuo pöydillä oleva
roina oli kerääntynyt koko sinä aikana, jonka olin pois.
Menin ensiksi hyttiini, joka sijaitsi erillisessä mitsipissä
kakkos- ja kolmosluukkujen välissä. Hytissäni oli muutama

polttimoa kunnolla palamaan. Sanoin hänelle, että jos
mestarit eivät saa poltinta kuntoon, tilatkaa maista
porukkaa korjaamaan.
Soitin myös siiffille ja kerroin
tapauksesta. Hän totesi, että tuolla täkkiförstillä on
taipumus liioitteluun ja kyllä siellä kaikki on ihan kunnossa.

sähköpuhaltaja toiminnassa ja patterit täysin jäässä.
Pesuhuoneen skoteista oli maali tippunut pois isoina
laattoina. Lämpötila hytissä oli + 2 astetta. No noissa
olosuhteissa ei paljon uni maita. Siirryin ahteriin, jossa
lämmöt vielä kiersivät, ja majoituin varustajanhyttiin.

Minä vietin jouluaaton kotiväen kanssa ilman ongelmia.

Seuraavana aamuna piti lähteä ulos. Täytyi alkaa
selvittää, mitä laivalla oli oikein tapahtunut ja mitä
vaurioita siellä oli saatu aikaan. Olimmeko edes
merikelpoisessa kunnossa? Tilanne oli katastrofaalinen.
Komentosillalla oli pakkasta ja kaikki laitteet, kuten decca-

Tapaninpäivän iltana tulin itse laivalle. Näky oli lohduton.
Messien pöydät olivat likaisten astioiden ja tyhjien

Joulupäivänä soitti taas försti ja sama laulu, stimmi ei
kierrä mitsipin lämpöpattereissa. Kehoitin heitä
konemestarien kanssa tutkimaan, että mistä kiikastaa ja
tarpeen vaatiessa tilaamaan taas maista porukkaa, jos
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navigaattori ja tutkat, lähes toimintakyvyttömiä. Ikkunat
olivat paksun jään peitossa, eikä ulos nähnyt mitään.

Saimme lekan ylös ja jatkoimme ”dead slowta” ulospäin
tuosta laivaryppäästä. Kerroin luotsille, kuinka oli käynyt ja

Kävimme ostamassa lisää lämpöpuhaltimia, jotta saatiin
nostettua lämpötila plussan puolelle. Samalla hankimme
muutaman pullon jään sulatukseen tarkoitettua spraytä,
jonka avulla saimme pidettyä ikkunat läpinäkyvinä. Kun
kaikki valmistelut oli tehty, tilasin luotsin. Tämä saapui

pyysin lupaa saada mennä Gdynian ankkuripaikalle ja
sainkin sen. Valmistauduimme uuteen ankkurointiin.
Porukka meni pakalle ja kun löytyi turvallisen tuntuinen
paikka, ilmoitin että lekoo. Tuntui, että sen kettingin
pysäyttämisestä ei tullut lainkaan loppua. Iäisyyden

sovittuun aikaan ja matkamme alkoi paukkupakkasen
jatkuessa. Jotenkin sieltä selvittiin ulos ja matka jatkui
jäänsärkijöiden perässä. Ainoana lohtuna oli, että Puolassa
on ainakin lämpimämpää ja päästään tutkimaan tähän
mennessä aiheutuneita vaurioita.

jälkeen kysyin förstiltä, että montako sakkelia on meressä.
Pienen ajan kuluttua hän kertoi, että ei tiedä montako on,
mutta siellä on kaikki ulkona. Jarruhihna nimittäin oli
katkennut ja koko kettinkiboksi oli tullut tyhjäksi. Onneksi
viimeinen sakkeli boksin pohjalla piti, eikä mennyt koko

Matkan aikana alettiin sitten selvittää vaurioiden
suuruutta. Kaikki lämmityksen stimmiputket olivat
jäätyneet ja haljenneet. Painolasti putkisto oli osittain
halkeillut ja suuri osa painolastitankkien venttiileistä oli
jäätynyt ja poksahtanut. Toisin sanoen, tuho oli ollut

kettinki ankkureineen päivineen. Siinä sitä taas oltiin.

mittavaa. Jouluna kotiin lähtiessä olin sanonut förstille,
että älä sitten ota wingatankkeihin vettä, koska siinä on
jäätymisvaara. No hän oli kuitenkin täyttänyt kutosen
wingat ja sinnehän ne vedet jäätyivät. Monessa yhtiössä
olis’ monoa tullut useille, mutta Ilmarilla ei kellekään.

meidän täytyi topata muilla konsteilla. Se tapahtui
seuraavilla menetelmillä: jätettiin koplinki päälle, ruuvattiin
sakset kiinni, työnnettiin kettinkilenkin läpi ankkuriglyyssiin
poikittain 40–50 mm paksuinen akseliteräs sekä
varmistettiin vielä vanttiskruuveilla ja vaijeriropuilla. Siihen

Alettiin kovalla kiireellä hankkia uusia putkia ja venttiileitä
Puolasta, josta niitä sai asevelihintaan.

päättyi tuo monivaiheinen ankkurointi, joka oli vienyt aikaa
tuntikaupalla.

Koitti sitten päivä, jolloin pääsimme ankkuripaikalle, joka
tällä kertaa oli Gdansk. Lähestyessämme tuota paikkaa,
johon leka aiottiin pudottaa, redillä vallitsi aika tiheä sumu,

Operaation päätyttyä annoin stujulle viinaa ja pyysin
häntä loihtimaan ”ankkurointiporukalle” lämmittävät glögit.
Oli se jengi aika surkean näköistä, joka sieltä pakalta

oli kova maatuuli ja pakkasta miinus 16 astetta. Laivoja oli
tosi paljon ja etäisyydet ihan olemattomat. Katsoin tutkalla
meille hyvän paikan ja pudotimme ankkurin. Vähän aikaa
siinä odoteltiin ja katseltiin, rupesiko koukku pitämään.
Lopulta näytti kaikki olevan kunnossa. Kerroin porukalle

kömpi. Kova tuuli ja kostea pakkasilma oli jäädyttänyt
vaatteet niin, että haalaritkin olivat kuin peltiä. Sauna ja
glögi tapahtuman päälle saivat unohtamaan nuo päivän
kärsimykset. Minulla tuo seikkailu jatkui vielä paperisotana
ja yhteydenottoina. Onneksi tuo venäläislaivakin oli saanut

föörissä, että lyökää jarru kiinni ja tulkaa pois pakalta.
Samalla ilmoitin, että pääkoneen saa topata. Näin tehtiin.
Vähän aikaa tämän jälkeen alkoi tapahtua. Huomasin
tutkakuvasta, että ankkuri ei pitänytkään. Ankkuri alkoi
dragata ja etäisyys lähimpänä olevaan laivaan lyheni

uudelleen ankkuroitua.

Sanoin pojille, että hiivataan kettinkiä sen verran ylös,
että kuudes sakkeli jää mereen. Se oli kyllä helpommin
sanottu kuin tehty, mutta monien vaiheiden jälkeen
olimme tuossa pisteessä. Mutta koska jarruhihna oli poikki,

Kyllä tuohon ankkurikettinkiin kohdistuu valtavat voimat.
Sen saimme huomata kun myöhemmin otimme pois sitä
akseliteräksen pätkää, jööti oli taipunut mutkalle. Muuten

nopeasti. Soitin konehuoneeseen ja ilmoitin, että pankaa
kone taas päälle ja nopeasti. Aloin huudella täkkiporukalle,
että menisivät takaisin pakalle. Sain huutaa voimieni
takaa, sillä tuuli vinkui niin helvetisti ja porukka katseli
vähän epäuskoisen näköisenä, että mitä tuo äijä oikein

vietimme rauhassa ankkuroituna vuodenvaihteen tuolla
Gdynian redillä.

Rauhallista Joulua ja samanlaatuista Uutta Vuotta
kaikille tämän lehden lukijoille.

tahtoo. No lopuksi tajusivat tilanteen. Samaan aikaan
ulalla huusi lähimpänä ollut venäläinen ankkuroitu vanha
holkki Tellholmia. Kertoi, että olemme driivamassa heidän
päälleen. No tuon minä tiesin ilmoittamattakin. Lopuksi
kone saatiin käyntiin ja minä löin telegrammilla eteenpäin.

Toivoo: Timppa

Venäläislaiva oli parin kaapelin päässä ja höyrypilvet
pöllähteli sen visselistä. Lähestyimme sitä perä edellä
vinottain ja etäisyys lyheni kunnes lopuksi meidän ahteri
painui päin heidän kireällä olevaa ankkurikettinkiä. Tämän
tuloksena heidän kettinkinsä katkesi ja nyt meitä oli kaksi
ajelehtivaa laivaa. En tiedä, kuinka kaveri selvisi, mutta
meidän seikkailu jatkui.
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KUITUPUUTA VIROSTA
John Hacklin

Puolivälissä 90-lukua minulla oli tilaisuus toimia kesälomillani hinaaja
Björnissä, joka hinasi Para-Delta nimistä proomua, kuljettaen kuitupuuta
lähinnä Pärnustä Kemiin, joskus Pärnusta Kotkaan.
Paluulasteina meillä oli usein kalkkikaivoksen jätesoraa, jota veimme Pärnuun Via
Baltican päällystystyömaalle. Joskus
lastasimme myös ns. slagia Raahen Rautaruukin tehtailta ja tämäkin tuote käytettiin
asfaltin lisäaineena Virossa.

Koska hinaaja oli lastauksen aikana kytketty irti proomusta, suoritimme tarvittaessa satamahinauksia Pärnun satamalle
avustaen laivoja sisään ja ulos.
Pärnussa ei ollut vielä silloin omaa hinaajaa
kyseiseen tarkoitukseen. Näin saimme jonkinmoisen alennuksen satamamaksuihin.

Purku tapahtui Pärnussa vanhansillan
kaupungin puolella ja lastaus joen toisella
puolella ns. Laevaremontin laiturissa.
Lastaus oli suomalaisen Mantsinenyhtymän käsissä ja työnjohto tuli Suomesta, työntekijät Virosta.

Pärnu oli silloin vasta heräilemässä neuvostoajan unestaan. Unesta, sillä kaupunki oli
toiminut puoluevirkailijoiden rentoutumis-

Lisäksi suuri osa autoilijoista oli suomalaisia kalustoineen. Rahtaus aluksella oli
As. Lumiforest nimisen, virolaisen firman
toimesta, joskin firma oli Enson ja Veitsiluodon yhteisesti omistama.
Tällä oli ilmeisesti tarkoitus turvata kuitupuun saanti kohtuuhinnalla Suomeen.
Lastaus kesti yleensä noin vuorokauden
ja se tehtiin nonstoppina. Lastina oli
yleensä noin 4500 m3 koivukuitua
riippuen tavaran painosta.

Lastausta Pärnussa
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kaupunkina ja näin ollen saanut jäädä
20-30 luvun kuosiin eli aika paljon entistä,
kunnostamiskelpoista rakennuskantaa oli,
onneksi. Suomalaiset turistit eivät olleet
vielä löytäneet kaupunkia ja kylpylöitä kunnostettiin kovalla vimmalla. Lisäksi niihin
aikoihin kaupungin liepeille tuli, oliko se
Esko Järvisen suksitehdas, suksitehdas joka
tapauksessa.

Matka kulki Kihnun saari kiertäen kohti
Virtsua, josta otettiin luotsi Väinänmeren
ylitykseen. Siihen aikaan liikenne Väinänmerellä oli harvinaista, sillä neuvostoaikaan
lähinnä sota-alukset käyttivät reittiä eikä
se ollut kovin hyvin merkitty. Luotsimatka
päättyi Hiiumaan edustalle, Plagurahun
poijulle, johon luotsi jäi Lehtman asemalle.
Sieltä matka jatkui joko Hankoon ja Saaristomeren kautta Isokariin tai Ahvenanmeren
kautta Selkämerelle. Ulkokautta ajo oli hyvällä kelillä parempi vaihtoehto, sillä saariston kautta ajaminen kesäaikaan aiheutti
paljon sydämentykytyksiä lähinnä vastuuttomien veneilijöiden toimesta. Tuollainen
yhdistelmä kun ei pysähdy mitenkään ja
hinauskaapelikin piti pitää saariston ahtaudessa aika lyhyenä. Lisäksi matkustajalauttojen peräaallokko ryskytti hinausta paljon
johtuen kaapelin lyhyydestä.

Miehistön vaihdoksen suoritimme usein
Pärnussa siten, että porukka lähti Satakunnan Liikenteen vuorolla Helsinkiin ja
sieltä kantosiipilaivalla Tallinnaan.
Tallinnasta mieluiten Volga-taksi, joka
maksoi Pärnuun 300 kroonia, länsimainen
taas 400 kroonia. Muistan kerran, kun otin
vaaleansinisen Volgan ja kuski pyysi puolta
hintaa, jotta olisi voinut tankata Tallinnassa. Samalla kun kuski tankkasi, ostin
itselleni puolikkaan whisky-pullon. Auttoi
vähän sillä kyyti oli ikimuistoinen.
Apumiehen puolella jalkatilassa oli nimittäin vain ohut, repaleinen kuitulevyn kappale. Myös konepelti nousi tuulihaan varaan heti, kun nopeus nousi seitsemäänkymmeneen samoin moottori alkoi kuumeta kiehuvaksi. No, perille pääsimme
kuitenkin.

Matkavauhti oli n 6-7 solmua, joten matka
kesti siinä 4-5 vrk. Kemiin tultaessa piti
kaapeli taas lyhentää ja lähettää Busterilla
pari miestä proomuun jarruttamaan peräankkurilla proomua laituriin tultaessa ja
töijäämään proomu paikoilleen.
Apuhinaajaa emme käyttäneet, joten kyllä
se oli alkuunsa opettelemista normaali
laivassa olleelle. Rauhalliset liikkeet ja
hidas vauhti antoivat pelivaraa, toisaalta
liian hidas vauhti saattoi sortaa proomua
liikaa.

Proomun tultua lastiin aloitettiin kaapelin
kiinnitys hinaajaan ja apuköyden kiinnitys
proomun perästä laituriin. Apuköyden
tarkoitus oli tukea proomun perää irrotuksessa ja katketa vedon alkaessa. Matkan
alkaessa kaapeli pidettiin lyhyenä ahtailla
väylillä kuljettaessa ja avomerelle tultaessa
kaapelia laskettiin ulos 200-300 metriä
kelistä riippuen.

Kemissä purku suoritettiin n. 2 vrk:ssa ja
sen jälkeen siirryimme Raaheen lastaamaan
slagia. Joskus myös Merikarvia, jossa
lastasimme Otamon kaivoksen soraa, tai
Parainen.

”Kesäaika aiheutti paljon
sydämentykytyksiä lähinnä
vastuuttomien veneilijöiden toimesta”
Kuvassa ohitus tapahtuu proomun
takaa.
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”Aika oli mielenkiintoista ja oli
mukavaa katsoa merenkulkua
hinaajan näkökulmasta. Ei sitä
missään koulussakaan opeteta,
vaan hinaajamieheksi tullaan,
jos tullaan. Sanotaan, että
”hinaajamiehellä on kuin
hinauskaapeli, kestää vetää
vaan ei työntää”.
Tiedä vaikka olisikin niin.
Hinaaja Björn oli Helsingborgin
entinen satamahinaaja ja rakennettu 1968. Myöhemmin alus oli
nimeltään Rauma III ja sittemmin Håkansin Pegasos, jonka
nimisenä se upposi Helsingin
edustalla 13.11.2003 konepäällikön menettäessä henkensä.
Seuraavana vuonna alus romutettiin Teijossa”.

Kuvat oikealla ylhäältä alaspäin:
- Avomerihinausta
- Perillä Kemissä
- Slagin lastausta
- Purkaus Pärnussa
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JA SE JOULUYÖ OLI IHMEELLINEN

Jorma Grönlund

Purubaarin ovi heilahti takanamme kiinni, etsimme taksia sateisessa ja nopeasti pimenevässä
iltapäivässä. Mersu pysähtyy kohdallamme, hyppäämme kyytiin ja matkaamme kohti
Travejoen suuta. Kapakka on täysi, kuin nuijalla lyöty, silpasemme kuitenkin parit kaljat,
koska olemme aikataulussa. Suuntaamme kohti kolikaijaa, jossa on aamulla töijätty M/S
Mattawunga, laivamme.
Finn ja minä kiirehdimme laivalle, jossa viritellään

ottavat joukkueemme vastaan kätellen. Kättelyn ja hyvän

paikkoja joulujuhlintaa varten. Krapit heiluvat ilmassa ja

jouluntoivotuksen jälkeen Brigitte ojentaa jokaiselle,

lossaavat laivan uumenista Jenkeistä tuotua kivihiiltä

Skånelaisella terästettyä glögiä. Siinä seisomme rinta

masuuneihin poltettavaksi. Meistä pohjolan pojista tuntuu

rinnan, joukkueellamme on monenlaisia jouluja takana,

niin epäuskottavalta, että on jouluaatto, mutta näin vaan

samoin edessä. Tilanne on vakavan juhlallinen, mutta

on.

glögi maistuu mertsuille, kuten myös tuleville holisteille,
kippareille, mestareille ja myös tulevalle legioonan

Tiedotus kaikille! Tervetuloa matkustajien salonkiin

sotapoliisille. Hiljennymme joulun sanomaa kuulemaan,

joulun-julistustilaisuuteen klo 18.00! Allekirjoituksena

kippari lukee jouluevankeliumin, kuljettaa puheessaan

kippari.
Tällaisen viestin Kalle oli kiinnittänyt messin ilmoitustaululle. Hienoa, sinne mennään. Kravatti kaulassa, rippitai khakipuku päällä, marssimme kuuntelemaan joulun
julistusta. Kirjava joukko (11 eri kansallisuutta) lähtee
messistämme kohti salonkia kuuntelemaan joulun
julistusta, pohtien kuka mitäkin,

esim, että julistaako

kippari joulun kuten paavi vai pelkästään ruotsiksi. Hieno,
jouluinen kanelin, kardemumman ja mantelin tuoksu
tulvahtaa salongista. Kipparin vaimo taalainmaalaiskansallispuku päällä ja kipparilla rippipuku kaluunoilla,
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jokaisen muistot lapsuuden jouluihin ja nykypäivästä
toteaa, että meillä pohjolan ihmisillä on ikuinen unelma
valkeasta joulusta, mutta nyt olemme mustaakin
mustemmassa paikassa, kolikaijassa. Lossaus jatkuu,
joulu ei vaikuta rantsuduunarien rutiineihin, markkinatalous sykkii pyhistä huolimatta, teollisuus tarvitsee
polttoainetta.
Omena suussa, messimme pöydällä pötköttää sika ja
muut joulun antimet ovat hienosti katettu sen ympärille,
joulun juhlapöytään tanskalaisen kokkimme ja Kallen
toimesta. Tilanne vapautuu, multikansallinen joukkue

Mattawungassa oli 11 eri kansallisuutta.
Kuvassa, puolikas Salmen, toinen perämies, espanjalainen poosu, ecuadorilainen moottorimies Castro
Moreira Kleber ja taustalla pari matkustajaa.

aloittaa jouluaterian aterioimisen. Köpi, tuleva ranskan
puolustaja, viiltää aimo palan kinkkua mallikkaasti, jota
seuraavat Lino, Paulos, Gastro ja muut. Kielien
sekamelska leijuu ilmassa, kaikki ymmärtävät toisiaan, on
hauska ja harras tunnelma. Vanha tunnettu elämän vesi

Pyörähdämme Oken ja Finnin kanssa jossain sakussa,

menee evään kanssa napanterina, TT palan painikkeena.

sanoivat siellä olevan kova meno päällä, oikea orkesteri

Samalla tunnelma nousee, onhan vuoden ainoa jouluyö
alkamassa.

soittaa. Tulemme pelipaikalle, liian myöhään, orkesteri-

Kahvit ja konjakit menevät pelkästään

porukka on vetänyt pillit pussiin ja häipynyt Lybeckin

hauskan tunnelman merkeissä, meno kiihtyy iloiseksi ja

yöhön.

välittömäksi, ollaan yhtä luuta.

Jouluyön vietto jatkuu ympäri laivaa, mutta viulut

Kuka, mitä, missä tapellaan? Töminä ja huuto kuuluu ja

vaikenevat ajallaan,

tuntuu tulevan paattitäkiltä, töminä vahvistuu, sähkö

laivassa vallitsee hiljaisuus, jonka

säännöllisesti rikkoo krapin kolahtelu.

”pelimannina”, jonka kädessä heiluvasta Grundigin

Aamulla, herätessäni havahdun siihen, että kolikasa on

matkamankasta kaikuu letkajenkka. Kipparin vaimo ekana

valkea, hieraisen silmiäni, totta se on. Yön tunteina on

ja perässä koko päällystö vahvistettuna Tanskalaisilla

satanut lunta, joka on peittänyt alleen kauniin valkoiseksi

tarjoilijatytöillä. Letka kasvaa jokaisesta messistä,

mustat kolikasat. Pohjolan ihmisten unelma valkoisesta

byssästä jne. Tanssien kierretään koko laiva, pidetään

joulusta toteutuu jälleen.

hauskaa. Joulumeiningit alkavat olla topilla.
Laivastovierailut käynnistyvät, ensimmäiseksi hyvää

Tällainen oli tämä joulu motoristan muistikuvissa m/s

joulunsanomaa tulee toivottamaan ahterissa makaavan

Mattawungalla 1966.

pienen sakemannin försti. Försti sotkeutuu hyvin
porukkaamme, laulaa kuin Freddy Quinn ja ottaa viinaa,

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille Ruupparin lukijoille,

kuin viis miestä.

toivoopi motorista!

*****

Hiihto on talvinen harrastus,
siinäkin kannattaa muistaa ettei
hiihdä niska limassa vaan etenee
rauhallisesti.
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JOULUN VIETTOA LÄNSI-AFRIKASSA

Pekka Nenonen

Kaikilla laivanvarustajilla on henkilökunnan mielestä paha tapa, he nimittäin
yrittävät väkisin saada laivan ulos satamasta juuri pyhäpäiviksi. Joskus
kuitenkin käy tuuri siinä mielessä laivan porukallekin kuten esimerkiksi meille
Susan Paulinissa.
olivat noissa karkeloissa mukana. Oheisesta kuvasta
löytänette molemmat, itsekin olen mukana siinä.
Jossain vaiheessa sitten lähdimme laivalle. "Nyrkkeilijä"
yövahti sammahti ja häntä kannettiin kuin konekivääriä ja
juuri kun oltiin lankongin yläpäässä hän virkosi ja sanoi,
että kyllä minä pystyn kävelemäänkin. Sen sanottuaan
meni punkkaansa.
Aattoiltana vanhalle kakkosperämiehelle oli tilattu
ambulanssi, kun kusi lakkasi tulemasta. Eikä sellaista voi
pitkään pitää. Ambulanssi tuli ja miehet nousivat laivaan ja
kipparin luo. Kippari oli maissa ja menivät seuraavaksi
förstin luo. Försti luuli että häntä tulivat hakemaan ja löi
oven kiinni sanoen että en minä mitään lääkäriä kaipaa.
Potilasta ei tahtonut löytyä mistään. Nuorempi
kakkosperämies sitten sanoi, että jos ei potilasta löydy niin
mitäs teilläkään sitten tekee. Olivat lähdössä pois kun joku
äkkäsi että potilas olikin jo tullut kaijalle ja odotteli
ambulanssin vieressä kuskeja. Pääsi sitten sairaalaan ja
pitkään odoteltuun helpotukseen.
Joulu oli vietetty, hauskaa oli, muistoja jäi, eikä tässä siinä
mielessä ollut kaikki koska uutena vuotena oltiin Nigerian
Apapassa ja taas kaijassa, mutta sehän onkin sitten toinen
asia.

Olimme Ghanan Temassa lossaamassa sementtiä
kun
joulu tuli mutta lasti ei ollut vielä läheskään lossattu. Siis
joulu saatiin olla satamassa ja mikäs sen riemukkaampaa.
Jouluaatto tuli ja meillä oli töitä puoleen päivään asti.
Puolelta päivin sitten pantiin pensselit purkkiin, suihkuun ja
maihin, Sunset-baariin. Hauskaa pidettiin, kaljoiteltiin,
käytiin tyttö-lapsissa ja lauleskeltiin. Ei siinä tullut kyllä ns.
joulun sanomaa mieleen, vaan pelkästään vapaapäivää
viettävän merimiehen karkelointia. Tutustuimme kapakassa
kahteen engelsmanniin, jotka olivat töissä Ghanassa,
muistaakseni sähköteknikkoja. Heidän kanssaan
kaljoiteltiin ja odotettiin ajan kulua. Kello 18.00 laivalla
alkoi joulun vietto ja pyysimme engelsmannit mukaan.
Kippari sitten tuli jossain vaiheessa toivottelemaan hyviä
jouluja ja oli mukanaan useampi pullo miestä väkevämpää.
Mitä lie kestänyt jouluateria. mutta sen jälkeen painuttiin
takaisin Sunsetiin. Siellä kun sitten olimme aikamme olleet,
niin yhtäkkiä kippari pöllähti kapakkaan yövahtimme
kanssa. Tuli meidän pöytäämme istumaan ja kertoi, että
"försti perkele alkoi hillumaan ja minä hain yövahdin ja
käskin häntä pistämään förstiä kuonoon ja niin se pistikin,
nuori poika mutta kyllä löi hyvin." Samalla hän päätti että
palkinnoksi kuonoonpistämisestä yövahti saa mennä myös
kapakkaan. Tulivat siis samaan aikaan.
Valokuvaajakin siellä pyöri ja saatiin napatuksi meistä
potretti. Palstamme kirjoittajat velipoikani Timppa sekä Ibo

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta tämän lehden
lukijoille toivottelee Pekka Nenonen
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EKA JOBI
Vuosi 1963, kevättalvi. Mustosen
peltisepänliike Oulun Heinäpäässä.
Kevät oli tullut, Perämeren satamat
olivat taas auki kovan talven jälkeen.
Kaikki oli valmiina nuorenmiehen
unelmien toteutumiseen.

Masa Moilanen
Olin jonkinmoinen viilarinoppilas, homma ei kummoista

rennosti Osulan, eli Osuuskaupan rappusilla. Helposti siinä

ollut. Firma teki valamalla solkia hevosvaljaisiin, niistä

kypsyi lähtöhalu, ”kelpaisiko minullekin Chesterfield, Lee-

viilailin valujäljet pois, päivästä toiseen. Snellmanin

puku ja tarinat, voi hitto, jos minustakin tulisi oikea skönö”,

rautakaupasta haettiin aina uusia viiloja jos viila kului,

tuumin usein.

tosin lupa piti olla. Vanha-Mustonen tarkasti aina viilan,

Olin saanut jo valmennustakin skönömannin ammattiin.

syynäs että oliko tarvetta hakea uus, jos oli lupa tuli,

Osulan rappusilla olin muiden kaltaisteni kanssa näitä

yhden tahi kaks sai hakea. Työ oli urakkatyötä, kuluneella

rentoja maailmankiertäjiä usein kuunnellut. He valistivat

viilalla ei raati lähtenyt vaan lämpö nousi, viilalla ja

meitä kokemattomia kertoen värikkäitä merimiesjuttuja,

viilaajalla.

ryystivät väliin Ankkuri-olutta, piirtelivät kepillä hiekkaan

”Pian satamat aukeaa”, mietiskelin, ”lähden merille, ei

laivan muotoja ja opettivat kuin opettajat konsanaan.

tämä viilaus ole minun hommaa”. Ei merillelähtö ollut

– Tuota laivan osaa sanotaan ahteriksi, saattoi opettaja

hetken mielijohde, olin harkinnut sitä pitkään, ”näkishän

virkkoa näyttäen kepillä piirrostaan. ”No, se oli jo tuttu

sitä maailmaa siellä, oli tuo koulunkäyntikin mennyt sen

sana, olihan noita tyttöjä jo tovi katseltu ja tuumailtu, että

verran persiilleen, ei ollut lukuhommat kiinnostaneet, että

onpas hyvä ahteri”. – Sitten on keula eli fööri ja miitseppi,

jos sitä merille, siinähän se olis, ratkaisu”.

jälkimmäinen on tämä mökki tässä keskilaivassa, jatkoi

Kotimökin rappusilta olin katsellut koko nuoruusikäni

opettaja. Opimme myös, että keittiö on byssä, ruokailutila

lautatapulien takaa näkyviä laivojen mastoja, näkyi sieltä

on messi, rappuset laivaan ovat laakonki ja niin edelleen,

isompien laivojen korsteenitkin. Komeina oli näkynyt

kuunneltavaa ja opittavaa piisas.

esimerkiksi ruotsalaiset AB laivat, niiden korsteenit ylsivät

Oli kauhujuttujakin, kuten Kullenin niemi. – Kun ensi-

korkeina lautatapulien yli. Sataman läheisyys ja laivat

kertalainen ohittaa niemen niin munat tervataan, sanoi

olivat tuoneet kutsuvan tuulahduksen kaukaisista maista

opettaja. Kuuntelimme vakavina, kuulemma tervauksesta

aivan kotiportailleni, kutsussa oli sitä jotakin.

selviää vain jos tarjoaa potun viinaa, jos vain saa jostain

Paljon oli kylämme poikia jo merille lähtenyt. Palattuaan

hommattua. Muuten tervasuti heiluu, eikä se terva hevin

kertoivat tarinoita, tarjosivat Chesterfield-tupakkaa, istuivat

pois lähe. ”Voi perkele, mistä sitä viinaa siellä saa, pitää
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kai laittaa jo täällä Nikke hakeen sitä Alkosta. Sekin ottaa
tietysti Vinetto-pullon hakupalkkaa, mutta ei auta, niin
pitää tehä. Otan sitten potun mukaan laivaan niin ei
varmana tervattas, hyvä kun kertoi, osaan varautua”,
tuumailin.
Oli ne tarinat kummallisia, ja lisää tuli – Hampurin
Reeperpaani, kapakoita vieri vieressä, kahtapuolen katua,
yhdestä kun lähet niin toiseen vetävät jo sisään.
Sisäänvetäjiä ne on siellä, täällä on vain ulosheittäjiä.
Naisiakin siellä on paljon, niille kyllä pitää maksaa Dmarkoilla, ei niiltä ilmasteiks saa, valisti opettaja.
Oli siinä miettimistä, tuossa merimieheksi ryhtymisessä, ”mutta kyllä kai sitten minäkin, kun kerran
naapurin Karikin oli messikallena pärjännyt, saman kokoisiakin oltiin, suurinpiirtein”, pähkäilin.
Paperit hommasin, passiin otettiin kuva rautatieaseman
kuva-automaatissa, ei tullut häävi mutta kelpas. Lääkärintodistuskin piti olla, vähän jännitti, kelpaankohan merelle.
Helposti meni kuitenkin tarkastus ja Oittinen, tämä lekuri,
tuumas vain poislähtiessäni, – hyvää matkaa ja tuuman
verran vettä kölin alle!.
Mylly, seuraavaksi sinne, sieltä niitä jobeja jaettiin. Se

Niin se vain minustakin tuli ”skönö”. Tuli
Chesterfieldit, Leet, Hampurin Reeperbaanit tutuiksi...

oli Nummikadulla, jännitti mennä sinne, mitähän siellä
sanovat. Siellä oli sellainen isoääninen ukko, tämä jobien
jakaja joka karjaisi – mitä poika hakee?, – merille, minä
vastasin ujona. – Vai merille, ei kai kapteeniks?, – ei ku

– Finnpine, messikalle, laiva Toppilassa, ja perään alkoi

kalleksi sopersin. – Ei täällä kalleja oo mutta messipojan

tulla nimejä. Sitten, kun useampi nimi oli jo huudettu eikä

jobeja on, sellaistako haet? – joo sitähän minä, vastasin.

vastauksia ollut kuulunut tuli huuto: – M o i l a n e n ! , lähes

”Hyvinhän tuo meni, loppujen lopuksi, olipas melkoinen

karjaisten. – T ä ä l l ä , vastasin ääni väristen, kun joku oli

tuo mylly-ukko, otti kuiteskin nimen listalle, kai sitten

ensin tönäissyt ja vinkannut, – mee nyt, sul on jobi siel!

hyväksyi minutkin sinne merimiesporukkaan kun käski

Niin sain jobin m/s Finnpineen. Menin laivalle, se oli

tulla seuraavana päivänä huutoon”, tuumiskelin koti-

Hietasaaren puolella Toppilassa, lastasi massaa Englantiin.

matkalla.

Illalla läksin sitten maihin ja kylille, sinne Osulan kulmille,

Niin sitten menin seuraavana aamupäivänä myllyyn,

nyt oli jo Chestiä muutama aski mukana, arvaatteko että

huutoon. Tämä mylly-ukko, Ellilä, oli isoääninen mies, alkoi

oli vähän niiku pollee olo.

karjua kymmenen aikaan jobeja kovalla äänellä, ei siellä

”Unohtui muuten ne Kullenin viinat hankkia...”

kyllä mikään hiljainen ääni olis riittänytkään, oli siellä
sellainen markkinatunnelma ja hälinä.

*****
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Jouluterveiset
Länsirannikolta Hyvää Joulua!

Risto Honkaharju toivottaa kaikille
Hyvää Joulua!

- Leo Liitteenkangas
Mäntyluoto
- Pertti "Sörö" Söderlund
Pori

Entisille ja nykyisille merenmiehille
Hyvää Joulua!
tv. Harppa Haavisto

- Matti Hernetkoski
Mäntyluoto

Hyvää Joulua kaikille!
Lauri Vuorinen perheineen.

- Raija-Leena Virtanen
Mäntyluoto

Hyvää Joulua kaikille!
Jorma Grönlund
Mäntyluoto/Lappeenranta
viettää joulun Kaliforniassa

- Matti Alhonpää
Mäntyluoto

Kaikille merimiestovereille joihin
olen saanut tutustua 45 seilausvuoden aikana
(inc. Laivasto SukK.9)
”Sakke raumalt”

- Asko Salmi
Mäntyluoto
- Veikko Valtala
Pihlava

Markku Rautio Lappeenrannasta
toivottaa Ruupparin lukijoille
Hyvää Joulua!
Hyvää Joulua kaikille entisille,
nykyisille ja tuleville meenkulkijoille
Suomessa, merellä tai maailmalla
toivottaa Seppo Järvinen Karlskoga Ruotsi

- Bigitta Forss+perh.
Mäntyluoto
- John Hacklin+perh.
Mäntyluoto

Vuoden pimeimmän ajan pakanajuhlan
merkeissä Ahtaajan tervehdys muille
rantaan juuttuneille sekä merimieskuviasivuston lukijoille ja ystäville!

- Esa Sjöholm+perhe
Mäntyluoto
Hyvän Joulun toivotukset Ruupparin lukijoille!
Timo ja Lulu Nenonen

Rauhaisaa Joulua ja hyvää uutta vuotta
olkoon se myös musiikillisesti rikkaampaa!
Tv. Jenkki-Junkki

Veikko Komula Oulusta
lähettää jouluiset terveiset,
niille, jotka tunnistavat.

Ibo ja Hippi toivottavat erikoisrauhallista Joulua kaikille!

Kaikille tutuille
hyvää Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta!
Hannu "Hanski" Timonen

Jouluisia terveisiä Patelasta
1964–1970 seilanneille skönöille!
tv.Vekara

Pekka Nenonen
toivottelee kaikille tutuille
Hyvia Joulun ja Uudenvuoden pyhiä!

Kaikille entisille ja nykyisille merimiehille
Oikein Hyvää Joulua ja Erittäin Hyvää Uutta Vuotta.
Me opimme arvostamaan Joulua kotona kaikkina niinä
kertoina, kun emme voineet sitä kotona viettää.
exmerenmies

"Erittain lämpimät (+32 C)
Jouluterveiset kaikille entisille,
nykyisille ja myös tuleville merenkulkijoille
täältä Thaimaasta.
Huru-Ukko ystävättärensä kera

Patu ja s/s Hyökyn miehistö toivottaa kaikille
Ruupparin lukijoille oikein Hyvää Joulua
sekä onnea ja menestystä vuodelle 2012!

Antti Konks Porista
toivottaa kaikille hyvää Joulua!

Hyvää Joulua kaikille!
Seppo Haipus

Kaikille tutuille ja tuntemattomille
merenkulkijoille sekä eläkkeellä oleville
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Heikki Kotkasta.

Hyvää Joulua kaikille!
Tipe Haipus
Pikku Aksu, Tipe-papan silmäterä
laittaa tässä terveiset kaikille
skönömanneille!

Pauli Saastamoinen toivotta kaikille
Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta!
Hyvää Joulua kaikille!
Kaj Bergström
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VIIMEINEN VILJALASTI
AUSTRAALIASTA

Harry Tobin

Todellisen purjelaivakauden lopun sanotaan tulleen päähänsä jo 1920 luvun
lopulla, jolloin englantilainen perinteinen purjelaivojen varustamo John/
Stewad myi viimeisen aluksensa William Michelin romutettavaksi ja luopui
kokonaan purjelaivojen käytöstä valtamerirahtauksissa.
William Michel jäi samalla viimeiseksi englantilaiseksi

1900 luvun alkuun tultaessa lähes koko maailman

teräsrunkoiseksi täystakiloiduksi alukseksi, jota oli käyttely

purjelaivatonnisto oli romuraudan hinnalla myytävänä ja

merentakaisien rahtien kuljetuksiin.

Pamir Pommer luokan aluksen saattoi ostaa 2500 - 4000
Englannin punnalla. Juuri näillä niin sanotuilla poisto-

Monet muut syyt, kuin Suezin kanava ja höyrylaivojen

hinnoilla Ahvenanmaalainen G. Eriksson hankki haltuunsa

nopea lisääntyminen maailman rahtiliikenteessä, saattoivat

useita, ja kolmenkymmenen luvun loppuun mennessä

olla yhtä hyvin purjelaivojen nopealle katoamiselle, kuten

lähes kaikki vielä saatavilla olevat syvämeren rahti-

es, vaikeudet saada enää noihin purjelaivoihin osaava ja

liikenteessä olleet purjealukset.

pystyvää miehitystä.

Purjelaivojen kadottua lähes kokonaan meriltä, asenteet

Jo vuoden 1926 aikana miehitysvaikeudet purjelaivojen

alkoivat hiljalleen muuttua näitä merien viimeisiä tuulten

kohdalla esiintyvät sillä tavoin, että miehistö joka pitkien

laivoja kohtaan sitten, että kun G. Erikson kärsi vuosi-

odotusten jälkeen onnistuttiin keräämään kokoon, paljastui

kymmenen alussa karkailevista merimiehistä, jotka käyt-

usein kyvyttömiksi juopoiksi ja riidanhaluisiksi hamp-

tivät laivoja matkustusmuotona maasta toiseen, niin jo

pareiksi, jotka eivät kestäneen valtamerien eristystä, kovaa

puolivälissä kolmekymmenlukua oli näille suurille purje-

työtä ja laivakomentoa. Tällä tavoin purjelaivoista oli hyvää

aluksille kansioppilaiksi pääsemisen ehtona sisäänpääsy-

vauhtia tulossa kaikenlaisien hylkiöiden turva ja väli-

maksu. Tästä maksusta huolimatta näille viimeisille

aikainen majoituspaikka.

valtameripurjesalauksille oli pyrkimässä enemmän nuoria

Sama ongelma tuli esiin viisikymmentä ja kuusi-

innostuneita harjoitelijoita kuin laivat kykenivät vastaan-

kymmenlukujen vaihteessa jolloin hiilikäyttöisten rahti-

ottamaan.

höyrylaivojen oli lähes mahdoton saada kesäisin pystyvää
väkeä.
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Innokkaiden merioppilaiden lisäksi näille aluksille, jotka

viimeiselle matkalleen elokuun 10:nä 1957 Buenos

lähes pääasiallisesti rahtasivat viljaa Australiasta Euroop-

Airesista Saksaan, miehistönä laivalla oli tuolloin 86

paan, oli myös pyrkimässä matkustajia kaikista maanosista

merikadettia ja lastina ohraa.

ja purjelaivalla matkustaminen yhden Englannin Punnan

Laiva kohtasi matkallaan Atlantilla, 400 merimailia

päivähintaan oli jo tuolloin kysytty matkailumuoto.

Atszoreilta lounaaseen,hurrikaani Carrien. Tässä myrkyssä

Nämä muistiinpanot kertovat matkasta Pamir nimisellä

Pamir sai pahan kallistuman ja upposi kolmessakymme-

neljämastoisella parkkilaivalla, joka oli yksi niistä

nessä minuutissa vieden mukanaan 80 nuorta meri-

kymmenestä samankokoisesta ja tyyppisestä suuresta

kadettia.

purjealuksesta, jotka kaikki rakennettiin saksalaisen Blom/

Miten tehokas tai tehoton kuljetusmuoto koneeton

Voss telakalla Hampurissa 1800 lopun ja 1900 alun

purjelaiva oli ja minkälaiset olosuhteet vallitsivat aluksella

kumminkin puolin. Pamirin rakennusvuosi oli 1906,

vielä nelikymmenluvun loppupuolella, jolloin tehtiin

vetoisuudeltaan se oli 3020 brt tonnia ja pituudeltaan 114

viimeiset rahtipurjehdukset valtameripurjealuksilla, käy

metriä samoin kuin sen sisaralukset Passat ja Pommer.

selville seuraavasta muistiinpanoihin perustuvassa ku-

Vuoden 1914 jälkeen ei enää koko maailmassa

vauksessa.

rakennettu tämän luokan purjejaluksia, jotka olivat alun

***

perin suunniteltu nitraatin kuljetuksiin Etelä-Amerikasta
Eurooppaan.
Alukset tulivat saksalaisen F. Laeisz yhtiön haltuun joka
rahtasi näillä suurilla valtameripurjehtijoilla lasteja kuten

Kesäkuun 1. 1948 Kapteeni sanoi tänään aamulla,

kuonaa ja nitraattia Chilestä ja eri puolilta Etelä-

ettemme ole päässeet juuri minnekään yön aikana. Se

Amerikkaa.

vähäinenkin tuuli, joka usean heikontuulisen päivän
jälkeen on puhaltanut, on ollut vastaan koko yön ajan.

Vuonna 1931 Pamir siirtyi ahvenanmaalaisen Gustaf
Erikssonin omistukseen joka käytti alusta puutavaran

Ukko on selvästi pettynyt ja pahalla päällä matkan

viemiseen valtamerien taakse, sekä viljan kuljetukseen

hitaan edistymisen vuoksi. Emme tohdi kysellä mailien

Australiasta Englantiin.

määrää matkan tässä vaiheessa.

1941 Suomen katsottiin olevan sodassa Saksan rinnalla

Ensimmäisen 11 päivän aikana olimme tehneet

liittoutuneita vastaan ja Uuden Seelannin hallitus, tähän

tuhannen merimailin mittaisen matkan ja arvioimme

vedoten, takavarikoi samana vuona Pamirin, laivan

olevamme jossakin Auckland saaren läheisyydessä. Lisää

vieraillessa Wellingtonin satamassa 3 elokuutta

purjeita nostetaan vaikka meri pysyy tyynenä.

Pamir teki joitakin valtamerimatkoja Uuden Seelannin

Ilma alkaa muuttunut kirpeän kylmäksi ja sää väriltään

lipun alla ja vielä elää Uudessa Seelannissa joitakin niistä,

tasaisen harmaaksi. Vietämme paljon aikaamme sisä-

jotka nuorena poikana palvelivat tuolla purjealuksena sen

tilassa, siinä savuisessa päivähuoneessa, jota on alettu

Uuden Seelannin vaiheen aikana.

kutsumaan ’Mustien leiriksi’ sen vuoksi, että olemme
enemmän taikka vähemmän kamiinasta lähtevän hiilisavun

Vuonna 1948 Pamir palautettiin Suomeen sen oikealle

mustaamia. Pieni suomessa valmistettu kamiina antaa

omistajalle G. Eriksonnille ja alus teki maailmanhistorian

hyvää lämpöä, mutta samalla se työntää ilmoille

viimeisen suurien rahti purjelaivojen viljapurjehduksen

aikamoisen määrän savua.

tuomalla viljalastin Australiasta Englantiin 1949 loppukesästä.

Kesäkuun 21. ohitamme eteläiset Uuden Zeelandin
saaret ja jatkamme verkaista matkaamme kohti Kap

Vuoden 1949 tehdyn, ja viimeiseksi jääneen retken, joka

Hornia. Olemme viettäneet nyt seitsemäntoista päivää

osoitti purjeiden olevan rahtiliikenteessä mennyt aikaa -

merellä Port Victorista lähdön jälkeen ja edessä on vielä

jälkeen Pamir pelastui romutustuomiolta saksan valtion

tuhansia merimaileja Kap Horniin.

ostaessa sen 1950 merikadettien koululaivaksi, niin se
jatkoi purjehtimistaan varustettuna nyt apukoneella ja 86

Perjantaina kesäkuun 4. tuuli voimistuu ja alamme

hengen miehistöllä.

viimeinkin todella purjehtia. Vihreät aallot kaatuvat laitoja
vasten ja murtuva partaiden ylitse kannelle. Laiva rullaa ja

Tämä neljämastoinen parkkilaiva, joka oli palvellut

survoo voimakkaasti ja oleskelu kannen alla muuttuu

kaukolinjoilla monen valtiolipun alla ja monen varustajan

kurjaksi, on kylmää ja märkää kaikkialla ja kamiina

omistuksessa viidenkymmenen vuoden ajan lähti
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savuttaa tavallista enenemän. Mutta teemme reippaasti

Tänään tulee kaksikymmentä kolme päivää matkalla ja

matkaa, olemme edenneet yhden ainoan päivän aikana

merellä. Meille kerrottiin, että tulisi ottamaan vielä

240 merimailia. Kapteenin arvion mukaan olemme

samanverran päiviä, ennen kuin saavuttaisimme Kap

Antipodit Island läheisyydessä. Seuraava maa edessä olisi

Horniin.

sitten Kap Hornin niemi.

On aurinkoinen päivä ja jään kannelle katselemaan ja

Lauantaina 5. kesäkuuta ylitämme päivärajan, 180

lopuksi istahdan karttahytin sohvalle. Se on tervetullut

läntistä pituutta. Seuraavat kaksi päivää olisivat

muutos ’Mustan Leirin’ jälkeen.

kummatkin lauantaipäiviä. Voimakasta merenkäyntiä koko

Iltapäivä kahvin aikaan herra Linssor alkaa paasata

päivän, korkeita pullonvihreitä aaltojen seinämiä nousee

sosialismista, käskemme hänen pitää turpansa kiinni koko

aluksen ympärillä, kuohua ja pyörteitä ja laivan kaivokansi

asiasta, sillä tietojemme mukaan kapteeni ei tunne mitään

keulassa pysyy melkein alituiseen veden huuhtomana.

sympatiaa sosialismia, eikä kommunismia kohtaan.

Tuulenpuuskiin kasaantuvat rae- ja lumikuurot pieksävät

Lauantai kesäkuun 12, - Ei mitään merkittävää, päivät

kasvojamme kun yritämme seisoa hetken keskilaivalla

ovat kovasti toistensa kaltaisia, yksi ja sama monotoninen

ruorimiehen läheisyydessä.

valtameri ja samanlaisena toistuva laivarutiini ympä-

Toisena lauantaipäivänä, joka on samalla huomispäivä,

rillämme.

jatkuu hurjaksi muuttunut purjehdus samanlaisena kuin

Kovaan sivu- ja vastamerta, korkeita aaltoja, niin että

eilenkin ja laiva on siirtynyt kiitämällä 200 merimailia

laiva näyttää kulkevan lähes tauotta veden alla. Ilma on

eilisestä paikastaan. Silti kapteeni ei kysyttäessä kuljettua

muuttunut yhä kylmemmäksi, puuskiin kerääntyneen rae-

matkaa, ole kovin halukas antamaan täsmällistä vastausta.

ja räntäkuurot kulkevat vaakatasossa silmiemme editse.

Vahdeilla on kova aika purjeiden alituisessa trimmaamisessa ja köysien haalaamisessa. Kapteeni itse viipyy

Pimeä tulee iltapäivisin jo puoli viiden aikaan. Toinen

kannella seuraamassa tuulen ja meren vaihtelua. Hänen

perämies on pukeutunut venäläisen sotilaan toppatakkiin

mukaansa laiva kulkee huonosti, kaikesta tästä tuulesta

ja muistuttaa siinä asussa suuresti Michelin merkkisen

huolimatta, - Se johtuu väärästä lastaustavasta, joka

autorenkaan mainosta.

panee laivan rullamaan tarpeettomasti ja menettämään

Minä ja Johnson olemme kokkailleet pikkaisen itse

nopeuttaan, hän selostaa.

panemalla kamiinalle kiehumaan teetä ja grillaamme väliin

Vettä kaikkialla, sitä on käytävissä ja messissä. Panen

siinä suolattua kinkkua peltipurkissa.

merisaappaat jalkaani ja hoipertelen messiin ruokailuun.

Mitään merkkiä mahdollisuudesta kylpyyn ei ole

Ruoka on omituista ja on selvästi jäänyt puolikypsäksi.

näkyvissä, tummumme päivä päivältä yhä enenemän

Kun kysyn ruokapöydässä yliperämieheltä lokattua

savusta ja muusta liasta ympärillämme. Olemme kuitenkin

matkaa, hän sanoo laivan tehneen 200 mailin matkan

kylvyn suhteen kaikki samassa veneessä.

yhden päivän aikana.

Sunnuntai kesäkuu 13. Aamulla on melko hyvää tuulta

Sunnuntai 6, ja maanantai 7, Tiistai. joka päivä on

ja kohtuullinen merenkäynti. Vietän suuriman osan

paljon toisensa kaltainen. Ilma on täynnä tuulen ulvontaa

aamupäivästä kannella. Iltaruokailun aikaan kapteeni

köysistössä, meren ärjyntää ja kylmiä meriveden roiskeita.

kertoo meidän tehneen tähän mennessä 4000 merimailia.

Tuuli muuttuu vastaiseksi ja alamme pyrkiä kohti koilista

Myöhemmin illalla näen kartasta, että olemme palaneet

joka on viistosti vasta-aallokkoon. Suunnanmuutos

takaisin aikaisemmalle kulkusuunnallemme.

muuntaa aluksen käyttääntymistä, perälaiva missä me

Kesäkuu 14.–16. Vuoroin vastatuulta ja ei tuulta

asustamme syöksyy väliin kohti taivasta sellaisella

ollenkaan, sitten heikkoa tuulta, tätä on jatkunut viimeiset

nopeudella, että kiihtyvyys naulaa jalkamme lattiaa ja

kolme päivää. Ilma on muuttunut yhä vain kylmemmäksi,

hetken perästä, leijumme taas kevein jaloin perälaivan

avoin meri ympärillä on synkän harmaa ja sataa melko

syöksyessä alaspäin.

usein. Sitten nousee merisavu ja tähystäjät asettuvat

Stuertti tuo minulle ylimääräisen huovan ja savu-

paikoilleen keulapakalle. Todennäköisesti jossakin

huoneen savupiippua on pidennetty niin että kamiina

edessäpäin on jäävuoria tämän paksun sumun verhossa.

vetää nyt paremmin, mutta silti olemme hienoisen Koli-

Ilma ulkona on liian kolea ja märkä pitkiin oleskeluihin

savun mustaamia. Ruoka on yhä kehnompaa ja se

kannella, niinpä istumme suurimman ajan päivästä

tarjoillaan aina enenemän raakana. Olen menettänyt elo-

savuhuoneessa kamiinan lämmössä.

painostani jo tähän mennessä melkoisen määrän.
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Kapteeni on vaitelias ja vastailee vaivoin esitettyihin

Kesäkuu 17.–19. Vähän on kerrottavaa laivasta joka

kyselyihin. Emme kykene saamaan selville päivittäistä

seilaa valtamerta. Olemme tähän asti viipyneet merellä

kuljettua matkaa. Jokaiseen sitä koskevaan kysymykseen

kokonaisen kuukauden ja luopuneet kaikista yrityksestä

kapteeni vastaa murahtamalla, - Ei paljon mitään.

nimetä se päivä jolloin tulisimme Kap Horniin.

Mutta yliperämies valaisee meitä sanomalla, että

Kapteeni kertoo kauhutarinoita Kap Hornista ja niitä

enintään sata mailia on nyt laivan päivittäinen matka.

kuunnellessamme herra Klissorin silmät laajenevat ja
muuttuvat yhä pyöreämmäksi. Kapteeni on täynnä

Kaikki laivalla arvelevat, kuka väestämme voisi olla se

muisteloja ja kaskuja. Hänen englantiaan on joskus

Joonas, joka on tuonut huonon purjehdussään tullessaan,

vaikeaa ymmärtää, erityiseen hänellä on vaikeuksia ”J; n

’Jonathan’, kuten kapteeni sen lausuu.

ja” ”G”; n äänteiden kanssa. Tänään hän kertoi meille

Stuertti leipoo leipää, joka maistuu hirveältä, kuin

tarinan vanhasta Marjan Haminassa asustaneessa

”pettu”, vaikka ruoka ei olekaan kaiken aikaa yhtä huonoa

miehestä, jota kutsuttiin ”Yli Jesukseksi.

se on kaiken kaikkiaan kuitenkin kehnoa. – Se on sellaista
mitä me syötämme sioille, kapteeni sanoo, mutta ei tee
asialle mitään.

Tähän päättyy osa 1.
Jatkoa odotettavissa seuraavassa Ruupparissa

*****
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NAVIGAATTORIN POSITIOLISTA LOKAKUULTA 1973
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NAVIGAATTORIN POSITIOLISTA LOKAKUULTA 1973
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RAOTETAANPA VERHOA
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä,
oikeat vastaukset löytyvät sivulta 28
Sanat ovat sellaisina, kuin visailun laatija on ne käytännössä kuullut ja niitä aikoinaan käyttänyt.
Pieniä eroja saattaa syntyä Suomen eri murrealueista johtuen.
Kysymykset 7.
Mikä on?

Kysymykset 8.
Mikä on?

Kysymykset 9.
Mikä on?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(täkki) försti
digtaali
jenkkipakstörni
kaija
kippari
konekakkonen
leidarit
malspiikki
nokitus
hiivari

ööga
viiraus, fiiraus
ulosvienti
ulkosivu
töijäys
tunkki, dunkki
torppari
söömanskaarni
stimmipaatti
nattaus

ahteriinjääminen
flammuuni
laivan haalaus
kapelgaarni
kolilasti
korsteeni
lankongikuteet
logata, lokata
paskalasti
pasiseeri

Tunnistatko vai pystytkö arvaamaan?
Kuvassa on tiernapoikaporukka vuodelta
1953, vasemmalla Herodes ja hänen
vieressään Murjaanien kuningas.
Tunnistatko heidät? Molemmat ovat olleet
koko ikänsä skönöhommissa ja ovat tuttuja

Messin Jutut -keskustelufoorumilta.

Jos et tunnista, arvaa!
Laita vastaus Tipelle sähköpostiin,
ensimmäinen tunnistaja/arvaaja saa palkinnoksi upean Stimmit Topilla julisteen!
(tipe@merimieskuvia.net)
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S/S LEILA
Keskustelufoorumiltamme tuttu
Skipper löysi kerran bongaillessaan
meriaiheisiajuttuja, mielenkiintoisen artikkelin Skandinavian
Shipping Gazetesta huhtikuulta
2007. Lehdessä on vanhasta
suomalaisesta s/s Leilasta. Jutun
yhteydessä on myös näyttävä
maalaus aluksesta. Tässä lainaus
artikkelista ja vapaa käännökseni
siitä.

Timppa Nenonen

Lehden näyttävä sivu, alkuperäisen artikkelin tekijöinä on
Pär-Henrik Sjöström ja K. Brzoza. s/s Leilaa esitävän
maalauksen on tehnyt Håkan Sjöström.

(Artikkelin lainaus vapaasti suomennettuna)

tuho iski jälleen. Liittoutuneiden lentohyökkäyksessä siihen
osui pommi Langeland Beltissä ja se upposi jälleen. Alus
hinattiin Kieliin, mistä hylyn löysivät liittoutuneiden joukot
sodan jälkeen. Em. Z. Svitzer’s Bjergnings Enterprisen
toimesta alus nostettiin ylös ja laillinen omistaja Ellerman
Lines Ltd luovutti hylyn pelastusyhtiölle.
Alus makasi toimettomana tammikuuhun 1949 saakka,
jolloin sen osti W. Rostedt. Vanha ja väsynyt ”lady” sai
uuden elämän Suomen lipun alla. Se kunnostettiin Turussa
ja palautettiin liikenteeseen nimellä Leila. Laiva sai
nimensä varustajan tyttären mukaan.
Rostedtin omistuksessa kaikki meni hyvin marraskuuhun
1958 saakka, jolloin Leilaan törmäsi pieni saksalainen
moottorilaiva Hannover Gedserin majakkalaivasta itään.
Vuotavana alus saapui Kieliin korjauksia varten.
Rostedtin varustamon tarina päättyi vuonna 1963 ja Leila
myytiin romutettavaksi. Sen viimeiseksi satamaksi tuli
Teijo, jossa se romutettiin Teijon Tehtaiden toimesta
marraskuussa 1963.

Vuonna 1949 suomalainen varustamo W. Rostedt osti
haaksirikkoutuneen höyryrahtilaivan, jonka oli pelastanut
tanskalainen yhtiö Em. Z. Svitser. Vaikka tämä 5050 DWT:n
alus oli ollut kovaonninen, 29-vuotias veteraani palveli
uusia omistajiaan seuraavan 14 vuoden ajan. 100 metriä
pitkä alus oli rakennettu nimellä Dido hyvin tunnetulle
brittiläiselle varustamolle Ellerman’s Wilson Line Ltd:lle. Se
luovutettiin tilaajalleen Dunlop Bremner & Co. Ltd.
toimesta Port Glasgowssa marraskuussa 1920.
Ensimmäiset vuosikymmenet rauhanaikana olivat
tapahtumaköyhät, mutta jo toisen maailmansodan alussa
Dido joutui tuleen. 17. syyskuuta
1939 sen miehistö
pelasti yli 200 brittiläisen lentotukialus Courageous’in päällystöön ja miehistöön kuuluvaa henkilöä, jonka saksalainen
sukellusvene U 29 oli upottanut Irlannin lounaispuolella.
Toukokuussa 1940 Dido ajautui karille Ushantin saaren
ulkopuolelle Englannin kanaalissa sakeassa sumussa. Alus
saatiin uudelleen kellumaan ja hinattiin Brestiin
korjattavaksi. Ranskan antautumisen jälkeen sen miehistö
jätti aluksen kesäkuussa. Saksalaiset valtasivat laivan
huhtikuussa 1941 sen ollessa vielä kuivatelakalla, se
kunnostettiin ja siitä tuli tukialus, joka alkoi toimia
hampurilaisen Dorpat Leith & Co. alaisuudessa. Se
määrättiin Kriegs-marinelle (Sotalaivasto) elokuussa
samana vuonna.
Aarhusin redillä Dorpat ajoi miinaan huhtikuussa 1943 ja
upposi. Se saatiin jälleen kellumaan ja hinattiin Aalborgiin
korjattavaksi, jossa sen upottivat jälleen tanskalaiset
vastarintajoukot. Alus nostettiin ylös ja kunnostuksen
jälkeen se alkoi taas ajaa lokakuussa 1944. Muutama päivä
ennen sodan loppua Euroopassa, 3. toukokuuta 1945,

Lähde:
2007

Scandinavian Shipping Gazette n:o 12, June 18,

Alkuperäinen teksti alkaa:
”In 1949 the Finnish shipping company W Rostedt bought
a wrecked cargo steamer, which had been salvaged by the
Danish company Em. Z. Svitzer. Although this 5,050 DWT
vessel had been illfated, the 29 year old veteran served
her new owners successfully for a further 14 years.
The 100 m long vessel was built as the Dido for the
wellknown British owner Ellerman’s Wilson Line Ltd. She
was handed over by Dunlop Bremner & Co. Ltd. in Port
Glasgow in October 1920.
25

sunk once again. The vessel was towed to Kiel, where the
hulk was found by the Allied forces after the war. Though
refloated by Em. Z. Svitzer’s Bjergnings Enterprise, she
was abandoned by her lawful owner Ellerman Lines Ltd.
and the wreck was taken over by the salvors.

The first decades of service in peacetime were
uneventful, but already in the beginning of World War II
the Dido got into the heat. On 17 September 1939 her
crew rescued more than 200 officers and ratings from the
British aircraft carrier Courageous, which had been sunk
by the German submarine U 29 in a position South West
of Ireland.
In May 1940 the Dido stranded off the island Ushant in
the English Channel in dense fog. The vessel was refloated
and towed to Brest for repairs. After the capitulation of
France the vessel was abandoned by her crew in June.
Seized by the Germans in April 1941 while still in drydock,
she was repaired and became the naval auxiliary vessel
Dorpat under the management of Leith & Co. in Hamburg.
She was commissioned to Kriegsmarine in August the
same year.

The vessel remained idle until January 1949, when she
was bought by W Rostedt. The old and tired lady got a
new life
under the Finnish flag. She was repaired in Turku and
entered service renamed Leila. The ship was named after
the ship owner’s daughter.
Under Rostedt’s ownership all went well until November
1958, when the Leila was rammed by the small German
motor vessel Hannover east of Gedser lightship. Leaking,
the vessel reached Kiel for repairs.
The story of W Rostedt shipping company ended in 1963
and the Leila was sold for demolition. Her last port
became Teijo, where she was broken up by Teijon Tehtaat
in November 1963.

On Aarhus roads the Dorpat struck a mine in April 1943
and sunk. She was refloated and towed to Aalborg for
repairs, where she again sunk in February 1944 due to
sabotage by the Danish resictance. Later the vessel was
refloated and after the repairs were completed she was
back in service in October 1944.
Just a few days before the end of the war in Europe, on 3
May 1945, the disaster struck again. Hit by a bomb while
under attack by Allied aircrafts in the Langeland Belt, she

PÄR-HENRIK SJÖSTRÖM
K BRZOZA”
Alkuperäinen teksti loppuu!

*****

H J!

Joka vuosi jouluaamuna on monessa poliisiputkassa herätelty joulupukkeja.
Ristokin on innostunut aiheesta ja piirtänyt joulukortin.
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NETTIMERIMIES
ON ERIMIES
Vuosi sitten ilmestyi nettiyhteisömme
ensimmäinen lehti Ruuppari. Kuluneen
vuoden aikana on tapahtunut paljon.
Keskustelupalsta on ollut ahkerassa
käytössä ja monet ovat ne mielipiteet
ja kannanotot, joita siellä on esitetty.

Tässä muutamia numeroita, jotka tietenkin
koko ajan muuttuvat: rekisteröityneitä
käyttäjiä 127 henkeä, keskusteluaiheita
164 ja lähetettyjä viestejä 2092.
Keskustelufoorumin avasi Tipe 02.11.2010
17:35 GMT:tä. Pienen laskutoimituksen
tuloksena voidaan todeta, että viestejä on
lähetetty keskimäärin 5 viestiä/ vrk. On
ollut vilkkaampia päiviä, mutta on ollut
montakin päivää, että palstalla ei ole ollut
liikennettä ollenkaan. No pääasiahan on,
että keskustelu kiinnostaa ja se jatkuu.

Tämä päivittäinen yhteydenpito käy
pääasiassa Internetin välityksellä, mutta
onhan meillä takanapäin jo yksi fyysinen
tapaaminenkin, nimittäin viime kesänä
Kotkan Meripäivillä. Seuraavan kesän
tapaamista on jo suunniteltu, mutta siihen
varmaan palataan joskus keväämmällä.
Tipen hyvien ideoitten ansioista olemme
aikaansaaneet oheistuotteita, joita on saatu
kaupaksi ja niistä saadut tulot ovat ensiarvoisen tärkeitä toimintamme kannalta.
Meillähän ei ole mitään jäsenmaksuja.
Yhteistyö Merimieseläkekassan kanssa on
saanut hyvän alun ja hienona esimerkkinä
siitä on Tipen ja parin ex-skönön avustuksella toteutettu, ensi vuotta koskeva
”höyrylaivojen kalenteri”, joka jaetaan
Albatrossi-lehden mukana.

Rekisteröimättömät lukijathan eivät pysty
kirjoittamaan, mutta ovat mukana kävijämäärässä joka on todella korkea, lähes
100.000 käyntiä/vuosi. Eniten yhtäaikaisia
käyttäjiä on ollut 15 kpl, 30.01.2011 17:18
GMT.
Palstalle kirjautuneita on Suomen lisäksi
Ruotsista, Latviasta, Virosta, Norjasta,
Ecuadorista, Australiasta, Thaimaasta,
Intiasta jne. Olemme aika globaali yhteisö
ja sehän sopii merenkulkijoille, koska
työkenttänämme oli aktiiviaikoinakin koko
maailma.

Näillä näkymin on hyvää jatkaa. Omasta
puolestani toivotan kaikille nettiskönöille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
2012
Timppa Nenonen
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Jäänmurtajalakko, tai
lakolla uhkaaminen oli
Wällärin keinoja taistelussa merimiesten eduista.
Taiteilijamme Risto Honkaharju tarttui aiheeseen ja
vuonna 1963 käsitteli
aihetta taitavasti.
Tässä piirros talvelta
1963, sehän oli lakkotalvi,
lakko koski myös Suomen
satamissa olevia
kauppalaivoja.

RAOTETAANPA VERHOA
MERIMIESSLANGIN PARIIN
Testaa taitosi Timpan kysymyksillä,
täältä löydät oikeat vastaukset.
Kysymykset 7.
Vastaukset:

Kysymykset 8.
Vastaukset:

Kysymykset 9.
Vastaukset:

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ylin perämies, yliperämies
kanavan pohjaan juntattu
paalunippu, kiinnityspollari
tiskiämpärin pohjalla olevat
haarukat, lusikat ym heitettiin
vahingossa (tai tahallaan)
mereen ämpäriä tyhjennettäessä
laituri, lastipuomeissa olevat
taljat
päällikkö, kapteeni
toinen konemestari
köysitikkaat
teräspuikko, vaijeripunonnan
apuväline
noen poisto kattilan tuubeista
höyrylaivoissa
myrsky, paha ilma

7.
8.
9.
10.

silmukka
alaslaskeminen
verovapaa ostos
laivan kylki
laivan kiinnitys
kokeneempi konemies,
donkeyman, vastaa
kannella poosua
puhdistusvuorossa oleva
henkilö
tervanaru
höyrylaiva
esim. puukansien kastelu
tropiikissa
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

myöhästyminen laivan
uloslähdöstä
liekkipesä
laiva siirtyy vinssein laiturin
sivua pitkin
manillaköydestä irroitettu
säie
kivihiililasti
laivan savupiippu
pyhävaatteet
pidättää palkasta, karsia
tilausta
fosfaattiasti
matkustaja(-laiva)
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Konemiehille:
s”
”Stim mipaatin manueerau
Täkkäreille:
”Meriklaari”

Byssäpuo lelle:
”Pajan haltijatar”

Merimiesammattien
kuvasarja!

vason tulostettu korkealaatuiselle can
mestarisiveltimestä. Maalaukset
a netistä
tilat
voi
ä
yksi
keh
ja
a
Taattua laatua Risto Honkaharjun
puit
Kiila
ä.
ystä
nattaa kiinnittää kiilapuille ja keh
aan 25 kpl:n
taulukankaalle. Kuvakankaat kan
on n. 55 x 34 cm. Kuvia valmistet
o
kok
ien
Kuv
ssä.
kee
sliik
ysty
keh
i
ntas
kaku
paik
työn
tää
teet
tai
sarjat ja ne numeroidaan.

Tilauksen voit tehdä merimieskuvia-sivuston
slabbiksesta tai sivuston yhteyshenkilöltä!

w w w. m e r i m i e s k u v i a . n e t
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SKÖN

PUKIN ÖMANNEILLE
KONT
TIIN

Turvaa elämän aallokossa
Merimieseläkekassa (MEK) huolehtii merenkulkijoiden työeläketurvasta. Vuosittain maksamme eläkkeitä keskimäärin
100 miljoonan euron arvosta noin 8 600 merenkulkijalle.
MEK tarjoaa edistyksellistä eläkepalvelua. Henkilökohtaisen neuvonnan ohessa internet on keskeinen tietokanava;
mm. työsuhde- ja -eläketiedot voi hakea suoraan verkosta.

Trygghet i livets sjögång
Sjömanspensionskassan (SPK) sörjer för sjöfararnas
arbetspensionsskydd. Årligen betalar vi ut pensioner för ett
värde av i genomsnitt 100 miljoner euro till omkring 8 600
sjöfarare.
SPK erbjuder framstegsvänlig pensionsservice. Vid sidan av den personliga rådgivningen är internet en central
informationskanal; bl.a. uppgifter om arbetsförhållanden
och pensioner kan sökas direkt på nätet.

Uudenmaankatu/Nylandsgatan 16 A, PL/PB 327
00121 Helsinki/Helsingfors
puh./tel. 010 633 990, fax 010 633 9938
www.merimieselakekassa.fi, www.sjomanspensionskassan.fi
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K UVIA VU O S I E N TA K A A
2.

1.

4.

3.

5.

Kallen kuvia Actiniasta vuodelta 1971, lisää Actinian
kuvia löytyy Actinia-albumista.
1. Koneporukka pääsi joskus uloskin työn merkeissä
2. Vapaavahtilaiset katselevat maisemia
3. Tuossa se on, Rio De Janeiro ja sen ilot!
4. Merimiesmaalarit töissään
5. Kuinkahan moni on kuvauttanut itsensä tällä
paikalla?
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Rauman merimuseo on erikoistunut merimiehen
elämän tallentamiseen. Kokoelmissa on yli 20.000
valokuvaa ja tuhansia merimiesten kirjeitä.
Suuri osa valokuvista on peräisin merimiesten omista albumeista ja
toimimme seuraavasti:
1.

materiaalin omistaja ilmoittaa museolle mitä hänellä on

2.

museo ottaa yhteyttä
- menettelytavoista sovitaan yhdessä
- noudetaanko valokuvat ja asiakirjat vai lähetetäänkö postissa
- milloin mahdollinen haastattelu tai esinekuvaus tehdään

3.

aineiston lainaus ja palautus
- lainoista ja palautuksista tehdään kirjallinen sopimus
- museo maksaa postituskustannukset
- halutessaan lainaaja saa kopioidusta materiaalista ns.
sähköisen kopion

Nyt on tärkeää tallentaa merimiesten elämää, jotta tulevat sukupolvet
saavat tietää ajasta, jota ei enää ole.
Yhteydenotot: Hannu Vartiainen 050 – 358 8611 (vartiainen@rmm.fi)
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