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Pääkirjoitus
Nettilehti Ruuppari ilmestyy nyt syksyn alkaessa, vaikka tarkoitus tosin
oli, että se olisi ilmestynyt jo kesäkuussa. Syitä myöhästymiselle on
lukemattomia, enkä lähde niitä tässä ruotimaan, sen verran raotan vain
verhoa, että sanon syyksi muut kiireet.
Tähän numeroon saimme hienoja valokuvia kahdesta erittäin maineikkaasta laivasta: Bensowin s/s Arianesta ja Paulinin s/s Jytte Paulinista.
Molempien laivojen kuvien lähettäjinä ovat niiden entiset kipinät.
Esa Karanko oli Arianessa ja Hannu Leppänen Jytte Paulinissa. Hannu
Leppänen siirtyi myöhemmin täkille ja seilasi mm. merikapteenina.
Seuraavan numeron ilmestymisestä en tällä hetkellä tiedä. Mutta jos
jollakulla on siihen sopivaa ja tarkoituksen mukaista materiaalia ne voi
lähettää minulle.
Tulevan syksyn aikana pitäisi sivuston remontti saattaa loppuun asti,
ja on minulla yksi toinenkin, paljon aikaa ja tupakkaa vievä projekti
menossa.
Lyhyestä virsi kaunis!
Hyvää syksyä toivotellen

Päätoimittaja
“Tipe” Haipus

Toimituskunta
Timo Nenonen
Lauri Vuorinen
John Hacklin
Risto Honkaharju
Jorma Grönlund
Voitto Jokinen

Julkaisija:
www.merimieskuvia.net

Tipe Haipus

Sivunvalmistus
Tipe
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“J ytte Paulinin
viimeinen matka”
Viereisellä sivulla on hienoja valokuvia s/s Jytte Paulinin viimeisestä matkasta.

”JP oli ensimmäinen laivani. Matka alkoi Brunnsbuttelista Savonan ja Genovan
kautta Shanghaihin Afrikan ympäri.”

Kuvat ja lainattu teksti: merikapteeni Hannu Leppänen

“n e t t i m e r i m i e s”
Tipe Haipus

Timppa aloitti tämän NETTIMERIMIES
-pakinan ensimmäiseen Ruuppariin.
Siitä on vierähtänyt jo jonni verran aikaa,
ja maailma muuttunut. Sen mukana on
muuttunut myös tilanne keskustelupalstalla, jonka asioita tässä kohtaa on aina
käsitelty.
Tällä hetkellä on tilanne seuraavanlainen: viestejä on yhteensä 6254 jotka
sisältyvät 499 viestiketjuun. Käyttäjiä on
rekisteröitynyt 291 joista viimeisin tällä
viikolla. Eniten samanaikaisesti palstalla
olijoita on ollut 19.3.2013, jolloin heitä
oli 25 kpl
Oma havaintoni on, että siellä käy paljon
ihmisiä katselemassa mitä sinne toiset
ovat kirjoitelleet. Sehän on hyvä asia,
mutta pitkässä juoksussa se johtaa sii-
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hen, että keskustelu lopahtaa. Niin kuin
se jo näyttää tekevänkin.
Palstaa ei kannata tätä varten pitää yllä.
Pelkkää lueskelua varten ei palstan pito
ole järkevää, nimittäin ylläpito maksaa.
Palvelintila ja keskusteluohjelmaa palvelimella pyörittävän apuohjelman käyttö
maksavat.
Turhuuteen ei kannata vähäisiä rahoja
laittaa, vaan yrittää tehdä niillä jotakin
järkevämpää.
Näin murheellisesti tulkitsen tilanteen
tällä hetkellä. Huominen voi kuitenkin
muuttua valoisaksi, voin päästä masennuksestani ohi, tai palsta voi piristyä.
Joten on viisaampaa jättää tilanne tähän
ja katsoa sitä uudestaan, kun muutama
yö on nukuttu.

Ettei koko pakina mene aivan tuhkan
ripotteluksi, täytyy mun sanoa, että tulen
usein iloiselle mielelle, kun palstan
”kevennys” -ketjuun tulee uusia vitsejä,
tai tosi elämästä siepattuja pätkiä.
Toinen ketju, mikä sai minut yllättymään,
oli ”paskaa ja parfyymiä”. Sen asiallinen
aloitus jo oli yllättävä, sillä useinhan
erilaisuus tuomitaan heti kättelyssä.
Nyt olivat kommentitkin erittäin asiallisia. Mieleen tuli, että näin asioita ja
erilaisuuksia pitääkin katsoa ja hyväksyä
kaikki, mikä ei ole rikollista.
Näissä merkeissä, Terveisin Tipe
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MISSISIPPIJOELLA
Lauri Vuorinen

Olimme tulleet Annukka Aarnion kanssa hakemaan vehnäkuormaa Westwego
nimisestä pikkukaupungista. Kaupunki
sijaitsi joen länsi rannalla jonkin matkaa
lastauslaiturista ja noin 40 km ylävirtaan New Orleansin kaupungista. Itse
Westwego oli hyvin hiljainen paikka, ei
mitään vilkasta yöelämää, yksi pikkaisen
isompi vaatekauppa, ostimme sieltä dongareita ja hanskoja. Pari kapakkaa, tarkasti rajattu, mitkä olivat valkoiselle väelle,
ja mitä mustalle väelle. Poikkesimme
joskus mustien kapakassa ja voin kertoa,
että tunnelma oli nihkeä. Sekä me, että
paikalliset, tunsimme olomme vaivaantuneiksi. Eli siellä oli parempi pysyä
omissa lokeroissaan, jokaisen.
Olimme hakeneet tästä samasta paikasta
Riigaan viedyn maissilastin, ja tämä, vehnäkuorma, oli tarkoitus viedä johonkin
Mustanmeren Neuvostoliiton satamaan.
Tällä kertaa emme päässeet suoraan laituriin, jouduimme ankkuriin joelle. Siinä
lähistöllä oli paljon bulkkilaivoja ankkuroituna ja joku perämiehistä arveli, että
saattaa tulla pidempikin ventta. Laivan
makuupäivät olivat alkaneet, eli meillä piti olla lastausvuoro hyvinkin pian.
Paitsi jos…
Paitsi jos laiva ei olisikaan lastaus kunnossa. Ja niinhän siinä kävi, että laivalle
tuli kolme, hyvin tiukan näköistä, tarkastajaa. Försti kuului sanovan väliperämiehelle, että ei varmasti mene ruumat
läpi, jotain narinaa tulee, ja se taasen
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tarkoittaa, ettei rahdinantajan tarvitse
maksaa viivästyssakkoa varustajalle.
Laituripaikka on varattu ja tarvitsevat
tekosyyn meidän ankkurissa makuuttamiselle. Peliähän tämä merenkulku on
maailman sivu ollut.
Kovasti puhutaan merenkulkijoiden
rehellisyydestä, mutta ainakin oma, myöhäisempi, kokemukseni kertoo, että tuskin missään muussa teollisuudenhaarassa kieroillaan niin paljon kuin merenkulunpiirissä. Mutta ne kieroilijat ovat,
yleensä, muita kuin merimiehiä. Laivan
kippari joutuu, virkansa puolesta, osallistumaan tähän kieroiluun, ja joskus jopa
suoranaiseen valehteluunkin.

Tarkastajat ilmoittivat, että ruumat tulee
lakaista, ei auttanut, että edellinenkin
lasti oli ollut vehnää. Lisäksi ruuman
karvelit tuli skrabata ja maalata, lisäksi
luukkujen alapuolet tuli myös skrabata
ja maalata.
Mikäpä siinä, luukut ajettiin haitarille ja
ukot sinne skrabojen kanssa temppuilemaan. Olihan ne maalit aika kehnossa
kunnossa, isoja palasia ruosteista maalia
vaan rapisi alas kun heiluimme, koko
täkkiväki, ahkerasti skraboinemme. Pikku
hiljaa alkoi irtonaisin maali ja ruoste olla
poissa ja osa jengistä pääsi mönjäämään
puhdistettuja alueita. Tämä rumba kun
oli ohi teimme saman kaikkien luukkujen
karveleiden sisäpuolille. Voin vakuuttaa,
että kahdeksan luukun laivassa on pal-

jon karvelien sisäpuoltakin. Mutta tuo
luukkujen alapuolen skrabaaminen ja
mönjääminen oli sellaista hevosenleikkiä, että ei sitä tämän päivän säännöillä
olisi kukaan tehnyt, jos kohta ei kukaan
olisi teettänytkään. Ruumaan olisi pitänyt rakentaa tellinki, jolta työ olisi tehty.
Joskus, myöhemmin, kävi mielessä, että
hyvä luottamus oli luukun hydrauliikan
pitävyyteenkin. Jos paine olisi vuotanut,
olisi luukku mennyt kiinni, ja äijät pudonneet ruuman pohjalle.
Sitten oli ruumien lakaisu ja roskien
ylös hiivaus. Pari kolme päivää tässä
meni, mutta taisimme turhaan hosua.
Tarkastajia ei kuulunut laivalle. Kippari
oli paikallisen agentin kautta kysellyt
tarkastajia, hänelle oli ilmoitettu, että
miehet ovat muualla ja palaavat parin
päivän päästä.
Reiluna miehenä Kapteeni Mikkelsson
järjesti maihin kuljetuksen. Se tarkoitti,
että maista laivalle ja päinvastoin ajoi,
kotkalaisittain, tuurimoottori.
Tämä miehistöjen kuljetus oli (ja lienee
edelleen) isohko bisnes, ainakin vene
rantautui hienoon satamaan, satamassa
oli kelluva laituri, siinä paikat vähintään
neljälle veneelle, lisäksi kelluvalla osalla
oli odotustila, venemiesten sosiaalitilat
ja toimisto.
Maihin päästyämme otimme vossikan ja
ajoimme kylille, ensimmäisenä iltana tietenkin New Orleansiin, Cannon Streetille.
Siellähän ne olivat ne kaikki, mitä tervehenkiset merimiehet kaipasivat, kapakat
ja kokotit. Tai toisin sanoin, sekoilua,
säpinää ja sukupuolitauteja.

dien kanssa. Juteltiin on aika räyhäkäs
termi, minä osasin sanoa italiaksi ”Vietato
fumare”, joka meinaa, että tupakointi kielletty. Olinhan ollut Algotin Lennyn kanssa pitkät tovit Augustassa, kieli tarttuu
nuoreen ihmiseen, samalla lailla kuin
tipparikin.
Aikamme kun olimme sauhutelleet, niin
siirryimme takaisin odotustilan puolelle. Siellähän moottorimiehemme makasi,
taju kankaalla, lattialla. Korvasta vaan
valui pieni verinoro. Siinä sitten aloimme,
tietenkin, isoon ääneen kyselemään, että
mitä helvettiä täällä oli tapahtunut ja
kuka oli lyönyt ystäväämme. Veneaseman
ukot alkoivat hermostua, olimme kai kuitenkin aika uhkaavia, ja kovasti valmiita
pieneen maaotteluun. Joku heistä sanoi,
että eivät he tiedä kuka löi, tuli sisään ja
ehti lähteä karkuun. Selvä valehan se oli,
mutta Poosu sanoi, että ei aleta nyt lyömään enempää, joudumme kaikki kuseen.
Tämä samainen mies kertoi, että he olivat
tilanneet ambulanssin hakemaan moottorimies lasarettiin.
Ambulanssi tuli, kaksi hyvinkin tukevaa
poliisia, pistoolit vyöllään, saapui samaan
aikaan paikalle, eli oli sitä soitettu muuallekin kuin ambulanssille. Poosun viisaus pelasti meidät isommalta trobelilta.
Toinen poliiseista tönäisi moottorimiestä
jalallaan ja kysyi ”Is he dead?” eli onko
se kuollut. Venemies sanoi, että ei ole,
henki kulkee. Sitten ystävämme nostettiin paareille ja hänet vietiin pois. Joku
meistä kysyi, että pitäisikö jonkun lähteä
mukaan. Poliisi sanoi, hyvinkin jyrkästi,
että ei tarvitse, te menette laivaan, ja
pysytte siellä.

Ja laivaan me menimme, heti ensimmäisellä veneellä, italialaiset protestoivat,
he olivat odotelleet pidempään, mutta
hiljenivät, kun poliisi aukaisi pislari kotelon nepparin.
Laivalla Poosu kertoi styyrille, että yksi
meistä on poissa, että tämä moottorimies
vietiin johonkin sairaalaan. Perämies
meinasi, että Kippari ehtii tuon kuulla
aamullakin, hän ei vanhaa miestä herätä
mokoman takia.
Ja aamulla sankarimme tulikin ihan
omalla veneellä laivaan. Kertoi, että hän
oli herännyt siinä lattialla maatessaan,
mutta ajatteli, että teeskentelee tajutonta, ettei tule lisää kuonoon. Kun kyselin,
että kuka häntä löi, niin kuvauksesta olin
tunnistavanani saman äijän, sen joka
sanoi sen tuntemattoman tulleen ja tyrmänneen.
Kysyin vielä sankariltamme, että olisiko
kannattanut pitää pienempää ääntä, hän
myönsi, että olisi kai sitä tullut toimeen
ilman tätäkin kokemusta.

Alakuvassa kaksi bulkkeria lastaamassa Gargillin Westwegon terminaalissa
Kuva: Gargill

Myöhään illalla tulimme sitten takaisin
färipaattisatamaan, tarkoitus oli mennä
veneellä laivalle. Jostain syystä se vuoro,
johon olimme kiirehtineet, ei sitten lähtenytkään sovittuna aikana. Olimme
koko jengi aika hyvässä flenskassa, ja
mökellys oli tietenkin sen mukaista. Yksi
kovimmista urputtajista oli helsinkiläinen moottorimies, nimeä en muista, ja
vaikka muistaisinkin, en sitä tässä mainitsisi, mutta jotakin venäläistä nimessä
oli. Jossain välissä sanoin hänelle, että
älä nyt liikoja urputa noille veneukoille,
ne näyttivät aika hiiltyneiltä.
Menimme koko jengi ulos röökille, tämä
puhelias moottorimies jäi sinne odotustilaan heilumaan ja sönkkäämään.
Ulkona polttelimme ameriikan marlboroa
ja juttelimme italialaisen bulkin kun-
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Timo Nenonen

VIIMEINEN
HÖYRYLAIVANI
Kevättalvella vuonna 1964 olin maksanut ulos Susan Paulinista ja mielessä
oli uusi jobi. Vaikka olin seilannut jo
muutaman moottorilaivan, mielessä oli
vielä kerran mennä kunnon stimmipaattiin. Tuohon aikaan alkoi olla jo vaikeaa
saada jobia höyryn voimalla kulkeviin
aluksiin, koska Suomessakin oli siirrytty
moottorilaivoihin. Olin matruusin listalla
Turussa. Kävin vikajeeraamassa parissa
moottorilaivassa, vaikka toinen jobeista
olikin vakituinen, sillä ehdolla että nimi
pysyy topilla. Nuo tuuraukset kestivät
melko tarkkaan kaksi kuukautta. Pari viikkoa sen jälkeen minua onnisti. Lehtisen
Verna antoi mulle jobin ja laivan nimi oli
s/s Ramsdal.
Menin päälle juhannuksen tienoissa -64
ja minun lisäkseni porukkaa tuli aika
lailla. Muistaakseni täkille tuli täysin
uusi jengi poosusta junkkiin asti. Kippari
oli jostakin Korppoosta kotoisin, nimeä
en muista. Muistan vaan kun eräs junkki
meni häneltä pyytämän kulliviinaa, hän
totesi: ”Kulliviina, ei minulla ole sellanen. Saa osta se Suomesta.” Förstinä oli
Hermansson, joka oli pitkälle alkoholisoitunut herrasmies ja joka ei paljon
puuttunut kansihommiin. Teki juuri sen
välttämättömän, eikä yhtään enempää.
Kakkosena oli Malmstenin Rolle ja kolmosena Ruoholan Jaska. Tosin tuolla
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uffaripuolella porukka vaihtui
jonkin verran. Förstin saatua
lemput, tilalle tuli LeijonaLehtonen.
Laivahan oli rakennettu Amerikassa II-maailmansodan aikana ja se oli alun perin eräänlainen rescure-ship, joka kulki saattueiden
häntäpäässä ja keräili merestä torpedoitujen laivojen miehistöjä ja teki muitakin
pelastukseen liittyviä töitä. Suomalaiset
ostivat sen joskus sodan jälkeen ja muuttivat sen rahtilaivaksi. Tarina kertoo, että
sen mukana tuli niin paljon kaikenlaista
laitetta ja krääsää, että kun osa noista
kamoista oli myyty, laivan hinta oli kuoletettu.
Siiffi oli ollut hakemassa tuota laivaa.
Tosin silloin vaipparina, mutta vuosien
saatossa ja käytyään teknisen koulun,
nousi pikkuhiljaa konepäälliköksi asti.
Koneessa oli vielä pari mestaria, dunkki,
kolme lämmittäjää ja vaippari. Kipinänä
oli eräs hentorakenteinen turkulainen
kaveri. Byssassa stuju, kokki, uffarikalle ja
miehistön kalle.
Kansimiehistönä oli timppa, poosu, matruusi, kaksi puolikasta ja kaksi junkkia.
Kesällä ajelimme Suomesta yleensä
propsia Haminasta, Mäntyluodosta ja
jostakin Vaasan läheltä, muistaakseni
Oravaisista. Pöllit menivät etupäässä

Englantiin, josta toimme paluulasteina
kolia, koksia tai suolaa.
Paluulastit Suomessa suuntautuivat
usein Turkuun. Olimme siellä aina odotettuja vieraita. Ilotytöt Ruskon Annelin
ja pummit Hullu-Pekun johdolla pitivät
kanssamme hauskaa. Aina ulos lähtiessä
perämiehet kiertelivät ahterissa ajaen
kaikki asiaankuulumattomat maihin.
Juhlat olivat kovia, mutta onneksi päästiin aina merten rauhaan.
Suuri osa täkkäreistä, eli kuusi miestä, ajoi merivahtia. Rapattiin ruostetta,
jota kyllä riitti, mönjättiin ja maalattiin.
Sadeilmoilla pestiin valkoväriä ja hyttien
juuttimattoja. Muistan joskus, kun oli
painavampaa lastia, laivan kyljet ilmeisesti painuivat kauttaaltaan sisäänpäin
ja selstukkien paikalleen laittaminen oli
todella hankalaa. Pakkohan ne kuitenkin
oli paikalleen saada ja saatiinkin.
Kerran veimme propsilastin Manchesteriin ja Kettubaarissa (Fox bar)
vietimme vapaa-aikaa. Paluulastina oli

suolaa Ellesmere Portista, joka sijaitsee Manchesterin kanaalissa vähän matkaa Liverpoolista ylöspäin. Meillä oli jo
lasti sisällä ja meriklaari tehtynä, kun
eräs jenkkipaatti ajoi ohitse liian kovalla
vauhdilla ja sen seurauksena kaikki töijäykset, lukuun ottamatta föörispringiä,
katkesivat ja me lähdimme seilaamaan.
Täkkikolmonen oli neuvokas, juoksi
pakalle ja lekotti ankkurin. Sen jälkeen
hiivattiin laiva takaisin kaijaan ja töijättiin uudelleen. Pitkään ei siinä maattu,
sillä puolisen tuntia myöhemmin tuli
luotsi laivaan ja kotimatka alkoi.
Syksyn saapuessa menimme Mäntyluotoon lastaamaan propsia Haifaan.
Täkkilastista tuli aika korkea, mutta
Ramsdal ei ollut mikään kansilastilaiva
ja matkan edistyessä kun bunkkeria paloi
laiva tuli topheviksi ja kallistui paapuriin
päivä päivältä yhä enemmän. Mesissä
soppapäivinä täytyi panna leipäsiivuja lautasen toisen reunan alle, että sai
sopan pysymään lautasella. Istuminenkin
tuotti vaikeuksia ja jotta se kävisi paremmin, poosu oli tehnyt itselleen laudasta
suorakulman muotoisen telineen, jonka
hän sijoitti aina perseensä alle. Muistan
kuinka Biskajalle tultaessa kippari
(Leijona-Lehtonen) totesi, että ensi yönä
tuo täkkilasti lähtee föörtäkiltä. Ennustus
ei kyllä toteutunut, vaan matka jatkui ja
laiva kallistui lisää.
Bunkrasimme Maltalla ja saavuimme
Valettan ulkopuolelle yöllä. Siihen aikaan
luotsipalvelu oli yöaikaan keskeytetty ja
koska paikalla oli tosi syvää, emme voineet ankratakaan. Bunkkeri saatiin kuitenkin sisään ja matka jatkui suhteellisen
suorassa pitkästä aikaan.
Haifaan saavuimme ja lossaus alkoi.
Tuommoinen pöllilastin purkaminen siihen aikaan oli hidasta. Muistan tavanneeni siellä erään pitkän rotevan suomalaisen merimiehen, joka oli jostakin vaasalaisesta laivasta ja hillui siellä kulmilla
upea cowboy-hattu päässään.
Matkamme jatkui Turkkiin, jossa lastasimme expelleriä. Lastaussatamamme olivat
Mersin ja Izmir. Tuosta ensin mainitusta
paikasta ei ole paljon kerrottavaa, mutta
Izmir oli jo tuolloin suuri ja väkirikas
kaupunki. Siellä oli ns. ”miesten kaupunki”, joka oli aitojen ympäröimä ja sinne
eivät päässeet muut kuin täysi-ikäiset
miehet. Kaupungissa asui vain naisia,
joita sai ”vetää villaan”, mikäli siltä tuntui
ja hinnasta sovittiin. Me ajelimme hevos-

ten vetämissä nelipyörärattaissa ja joku
kävi keventämässä suurempia paineitaan
tuolla miesten kaupungissa. Laivan lastaaminen Izmirissä oli tosi alkeellista
verrattuna tämän päivän toimintoihin.
Eräänä päivänä lasti oli kuitenkin päällä
ja matka kohti Tukholmaa saattoi alkaa.
Matkalla poikkesimme Messinaan ottamaan taas bunkkeria. Siellä oli laivakauppiaita, joilta sai ostaa matkamuistoja ja
sen sellaista. Minä ostin kitaran. En tiedä
minkä takia. Oletin vissiin, että soittotaito tulisi siinä mukana. Vaan eipä tullut. Uloslähdettyämme vietimme toveriiltaa jossakin hytissä ja minä rimputtelin
sooloja kitarallani. Siihen ilmestyi yksi
lämmittäjä, Tähtisen Leksa, joka totesi
että tuota sinun musiikkia ei kyllä viitsi
kuunnella ja oikeastaan hänen tekisi
mieli pamauttaa tuo kitara minun päähäni. Minä sanoin, että anna mennä kun
maksat sen mitä minä olin maksanut.
Asia sovittiin, hän otti kiinni otelaudasta
ja pamautti kitaran pohjan minun päähäni. Mukavasti se kolahti ja pohjaan
syntyi pääni muotoinen aukko ja samalla
kitaran omistus siirtyi Leksalle. Makeat
naurut siinä oli ja vielä siihen asti kun
laivasta lähdettiin, niin Leksa omisti kitaran, joka oli päällisin puolin ihan hyvän
näköinen, mutta ovaalin muotoinen reikä
pohjassa.
Matka jatku tasaisen tappavalla kymmenen solmun vauhdilla. Päivä päivältä
ilma kylmeni ja Tukholmaan tultaessa oli
haettava uutta lämpimämpää vaatekertaa esille. Purkauspaikkamme oli Värtanin
satamassa siilon vieressä, joka näkyy
jutun alussa olevassa kuvassa. Samassa
kuvassa voi todeta, että meillä käytettiin
sellaisia köyhän miehen telttoja luukkujen päällä. Luukun yli poikki laivan
asetettiin sikeliparru, jonka yli vedettiin
luukkupressu ja sen päät skalkattiin luukun molemmista päistä karveliin kiinni.
Lopuksi sidottiin sikeliparrun molempiin
päihin manilaroput, joiden avulla koko
hökötys hiivattiin tiukaksi. Kyllä se esti
sadeveden valumasta ruumaan.

sippiin ja kerkes vielä mennä vinssien
väliin ja siinä meni taju. Verta tuli koko
ajan kuin härän kurkusta. Ambulanssi tuli
ja mies vietiin maihin. Kuulimme jälkeenpäin, että hengen lähtö oli lähellä.
Tukholman jälkeen matkamme suuntautui Hargshamniin. Siellä ei varmaan ole
moni suomalainen skönö käynyt. Siellä
lastattiin malmia ja suuntana Turku.
Ajelimme tuota väliä useampia reissuja.
Tuo Hargshamn oli yksi paikka sarjassamme ”anus mundi”. Siellä asusti suomalainen perhe, joka ylläpiti jonkinlaista
merimiesklubia paikallisessa satamassa.
Mukava perhe, johon kuului isä, äiti ja
puolen tusinaa kakaraa. Isä ei puhunut
ollenkaan ruotsia ja lapset eivät taas
suomea. Siis siellä isä puhui suomeksi
ja pennut vastasivat ruotsiksi. Äiti puhui
molempia kieliä, ruotsia välttävästi.
Viimeisellä matkalla ollessamme matkalla Turkuun kova aallokko rupesi repimään kolmosen luukun pressuja irti
Ahvenanmerellä. Kun menimme korjaamaan tilannetta, tuli iso aalto ja kasteli minut läpimäräksi. Menin ahteriin
vaihtamaan uuden vaatekerran, mutta
hetken kuluttua kastuin uudelleen. Oli
se sellainen takaisku, että ei meinannut
enää löytyä lisää työvaatteita ja taisi
siellä olla hiukan lankongi- vehkeitäkin
jo käytössä. Luukku saatiin pitäväksi ja
aika pian päästiin saariston suojaankin.
Joulualuspäivinä meitä maksoi aika joukko ulos Turussa ja laiva meni korjaustelalle Aurajoen toiselle puolelle.
Asuin tuolloin Turussa, ja kerkesin katsella useampia kertoja tuota mustakylkistä
tramppia, jossa minäkin kerkesin olla
juhannuksesta jouluun. Lopuksi se sieltä
vielä lähti uloskin Transdal-nimisenä.
Se oli omalta kohdaltani viimeinen s/slaiva. Sen jälkeen ei stimmin hajua ole
tuntenut nenässäni kuin satunnaisesti,
mutta ei sitä unohda koskaan.
Timo Nenonen

Lossauksen aikana meillä oli onnettomuus. Purkausporukan karveliapina roikotteli aika huolimattomasti kättään
karvelin sisäpuolella ohjaillessa kraanaa,
jonka nokassa oli valtava grabi. Kakkosen
luukkua lossatessa se sitten tapahtui,
ukon käsi jäi karvelin ja grabin väliin
katkaisten käden lähes irtopoikki. Mies
huusi kuin eläin, nousi leidarit ylös mit-
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ISLANNIN LINJALLA
John Hacklin

Elokuun lopussa 1981 sain jobin
Lundqvist-varustamon m/s Beritiin. laiva
oli ollut vuosia Suomi-Saksa liikenteessä
ja nyt rahtaus oli loppumassa ja uusi
rahtaus islantilaisen Hafskipin kanssa
alkamassa. Olin ollut parisen vuotta
Merishippingin konttilaiva Katrinassa ja
nyt varustamon taru läheni loppuaan,
joten päätin maksaa ulos ja hakeutua
muualle.
Saavuin laivaan Helsingin Länsisatamaan,
jossa edellinen päällikkö Heikki
Hekanaho oli jäämässä pois ja päälliköksi tuli Markku Rakkola. Skorsteenin maalattiin vinoneliön sisällä oleva H, joten
sain aiheen huomauttaa, että uuden
förstin mukaan tulee myös skorsteenimerkki. Aluksessa oli ollut jo pidemmän
aikaa lähes sama miehistö ja päällystö,
joten arvelin aluksessa viihdyttävän.
Varmaan oli myös syynsä sillä, että laiva
oli ollut vakituisessa linjaliikenteessä
ja tietyt kaupantekotavat olivat täten
mahdollisia luomaan lisäarvoa pienelle
kuukausipalkalle.
Laivan rahtaus alkoi siis alkulastin otolla
Helsingistä. Tavaraa ahdettiin lähes kaikkea Myrskyluodon Janne-veneistä Nokian
vessapaperiin. Piti kiirettä moisen seka-
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lastin suunnittelu, valvonta ja plaanin
teko.
Seuraavaksi siirryimme Leningradiin,
jossa lastasimme puutavaraa. Seuraavina
olivat vuorossa Ruotsin puolella
Karlshamn ja Åhus, joissa jatkoimme
puutavaran lastausta.
Tämän jälkeen siirryimme Gdanskiin,
jossa lastasimme mm.Olza Prince Polosuklaata, joka jostain syystä oli suurta
herkkua Islannissa. Samoin lastasimme
puolalaisia maastokenkiä, tai monoja.
Jotain muutakin sosialistisen yhteiskunnan halpatuotantoa oli myös lastissa.
Alukseen oli tullut Helsingissä toiseksi
perämieheksi varustamon henkilöstöpäällikkö Hans Torstensson ja ensimmäiseksi perämieheksi, rahtaajan vaatimuksesta, islantilainen Svanur Guðbjartsson,
joka hoiti myös luotsaustehtävät Islannin
päässä.
Alkusyksyn matka sujui kohtalaisesti, joskin Fär-saarten välissä pidimme tuulta
muutaman päivän. Ensimmäinen satamamme oli Reykjavik, jossa purimme
osan lastista ja siirryimme lahden toisella
rannalla sijaitsevaan Akranesiin. Oli sunnuntaiaamu, kun töijäsimme Akranesiin

ja meklari kertoi, että työt alkavat klo
1200, kun rippikoulun jumalanpalvelus
päättyy. Ahtaajat nimittäin olivat rippikoulupoikia ja pappi ja kanttori ajelivat
kraanoja.
Meklari oli jo varoittanut myymästä alkoholia alaikäisille, mutta tilaisuus tekee
varkaan ja 60% Koskenkorva teki kauppansa jo toisessa Islannin satamassa.
Tämä oli selvä virhe, sillä seuraavalla
reissulla tulimme huomaamaan sen.
Seuraava satamamme oli PohjoisIslannissa oleva Siglufjörður, jota aikoinaan Nordströmin kalastus-emäalukset
pitivät tukisatamanaan sillinkalastuksen
vuosina. Siglufjörður on mahtavan jylhän
tunturin alapuolella ja kiipesin jyrkkää
ylämäkeä puoleen väliin lakea. Sieltä
sain muutaman kuvan alhaalla makaavasta Beritistä. Korkeimmat laet tuntureista olivat lumipeitteisiä ja jotenkin
tuntui kummalliselta, että lähes joka
pihassa oli kasvihuone ja sisällä kasvoi mm. tomaattia. Tämä kaikki johtuu
Islannin kuumista lähteistä, sillä ne antavat lähes ilmaisen lämpöenergian maalle.
Osa lastista jäi tänne samoin kuin islantilaisen perämiehemme privaattirahti, 500

tonnia sokeria kalajalostamolle. Täällä
olisi ollut sitten viinakauppiaalle loistava tilaisuus tehdä tili, mutta juotavat
oli jo myyty lähes kaikilta halvempaan
hintaan. Auran A-oluesta maksoivat
hyvin, sillä Islannissakin oli Suomen ja
Yhdysvaltojen tapaan ollut aikoinaan
kieltolaki ja kun se oli kumottu, oli unohdettu olut kielletyksi. Sittemmin tämä
virhe on korjattu.
Siglufjörðurin kaijassa oli kalastuksesta
kiinnostuneelle tosi hyvät apajat. Kun
vain heitti ”juksan” mereen, sai melkoisella varmuudella useammankin 3-4 kiloisen
turskan. Jos laittoi koukkuun sinistä muovinauhaa, kuten perämies Svanur opasti,
oli tulos sataprosenttinen. Siglufjörðuriin
veimme mm. Wiik&Höglundin paksuja
muoviputkia, joiden avulla kuumia lähteitä hyödynnettiin. Arvatenkin teräsputket
eivät olisi pitkään kestäneet rikkipitoista
vettä.
Matkamme jatkui seuraavan vuonon
pohjalla olevaan Akureyriin, jonne veimme loput muoviputket. Laiturissa, joka oli
noin 30 metriä pitkä, syvyys oli 30-40
metriä ja kaijan lyhyydestä johtuen siftauksia oli ja paljon.
Vielä oli hieman lastia jäljellä ja se vietiin hieman itään päin Akureyristä, eli
Husavikiin. Purettuamme alkoi lastaus,
kalajauhoa bulkkina täältä ja osa säkeissä.
Seuraava satama oli Eskifjörður, jossa
täydensimme kalajauholastiamme ja
lopuksi viimeinen satama oli Islannin
eteläpuolella oleva saari, Vestmannaeyar
eli Lännen miesten saaret. Saaret ovat
saaneet nimensä orjiksi vangittujen
irlantilaisten mukaan, olkoonkin, että
Irlanti on idempänä kuin Islanti
Tämä saari tuli tutuksi vuonna 1973,
jolloin saarella oleva tulivuori Eldfell
purkautui 8 kuukauden ajan. Saaren
kaikki,noin 500 asukasta evakuoitiin
manner-Islantiin. Kerrotaan, että vain
yksi hevonen menehtyi purkauksessa.
Entinen kaupunki oli osittain hautautunut laavaan ja talot osittain laavan alla
olivat yhä näkyvissä.
Saarella oli myös, muusta Islannista
poketen, luotsipalvelu ja sama luotsi
toimi myöskin meklarina ja pyydettyämme meklarilta tullia avamaan sikelimme,
tämä luotsi/meklari sujuvasti avasi salkkunsa ja muuttui tullimieheksi. Juotavaa
saimme siis pitkästä aikaa.
Kävimme tulivuoren kraaterin paikalla
ja se oli peittynyt laavaan. Silti metrin
syvyydessä tulivuoren rinteellä oli kuu-

lemma 600 astetta lämmintä.
Silmiini pisti saaressa oleva, noin parisen
kilometrin pituinen, asfaltoitu tie, jota
saaren nuoriso uudenkarheilla autoillaan
kiersivät koko viikonlopun. Taisi olla se
viides vaihde hiukan turha.
Laiturin vastaisella, korkean kallion rinteillä pesi tuhatmäärin lunneja, joten
oliskos sielläkin ollut bisneksen paikka
guanon myynnissä vai paskovatko vain
mereen?
Vestmannaeyar oli viimeinen satama
Islannissa ja kalajauholastimme kanssa aloimme matkamme kohti Saksaa ja
Bremeniä.
Purimme puoli lastia Bremenissä ja loput
Suomen Turussa, jonka jälkeen alkoi uusi
matkamme Helsinki-Leningrad jne., kuitenkin Islannissa aina ensimmäisen sataman ollessa Reykjavik.
Tällä kerralla se viinan myyminen alaikäisille rippikoulupojille kostautui, sillä
3 tuntia ennen Reykjavikia meillä oli
vastaanottokomitea, joka koostui rannikkovartioston veneistä ja helikopterista.

Meklari kertoi kauhuissaan, että koko
Akranesin nuoriso ja vanhemmatkin olivat olleet muutaman päivän umpikännissä, joten arvasivat syyllisen, ken viinat
oli myynyt.
Matkat olivat mielenkiintoisia ja työteliäitä koko porukalle ja erityisesti hienolle
täkkärikaartille. Töitä tehtiin kelloon katsomatta, hurttia huumoria viljellen.
Aikani kyseisessä aluksessa loppui ja sain
siirron Ro-Ro laiva Gunillaan ensin förstiksi ja sitten päälliköksi ja noin vuoden
kuluttua siirryin maihin luotsiksi..

Alhaalla: Kippari Rakkola ja alimmaisessa
perämies Svanur.
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Tällainen oli ruori joka putosin Jan Maeyn ín luona –
kuva on kuitenkin otettu jälkeenpäin Välimerellä.
Meillä oli tapana käydä silloin tällöin uimassa kun oli
lämmin vesi ja nätti ilma eikä ollut kiirettä..

KEPPO OFF JAN MAYEN
Voti Jokinen

Olimme matkalla Vardö’stä New
Bedford`iin
kauniilla
ilmalla
ja
myötatuulessa, Jan Maeyn’in saaren
läheisyydessä 14.10.1975 illalla kahvia
juodessamme alkoi Keppo kiertää ympyrää vasemmalle vaikka ruori-indikaattori
oli yli oikealle.
Tutkimme autopilotin, ruorikoneen ja
kaikki pelasi niin kuin pitikin, joten päättelimme että vika on oltava itse ruorissa.
Stoppasimme laivan ja vedin sukellusvarusteet ylleni ja menin katsomaan miten
sen peräsimen laita oikein on. Kun pääsin
ahterin alle, näin lampun valossa, että
vain ruoritukki oli paikoillaan. Ruorilapa
oli pudonnut valtameren syvyyksiin.
Pojat alkoivat suunnitella hätäruoria, ja
tekivät sellaisen lankongista, mutta se
kesti vain pienen matka. Seuraavan ruorin he tekivät lastiruuman vaneritralleista
jonka kanssa seilasimme hiljaa ajaen
noin 60 mailia.
Varustamo ja rahtaaja, sekä vakuutusyhtiö tekivät hinaussopimuksen Norjan
Meripelastusseuran kanssa.
Emme olleet merihädässä, ja Keppo
olisi kyllä kiikkunut turvallisesti myrskyssäkin, joten mistään pelastuspalkkiosta
ei koskaan ollut kysymys, mutta vakuutusyhtiön asiantuntijat ihmettelivät, että
miksi olimme niin kaukana Norjan ranni-
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kosta ja niin kaukana pohjoisessa.
Seilasimme lyhintä reittiä hyvällä ilmalla ja minulla oli näyttää heille säätiedotukset reitin valintani vahvistukseksi.
Hyvä ilma meillä oli kokoajan, ja pienet
pelastusseuran kutterit saivat hinattua
meidät Harstad’in telakalle vaikeuksitta.

Laitan liitteeksi muutaman kuvan ja
meriselvityksen kopioita norjaksi ja suomeksi. Meriselityksen annoin PohjoisNorjassa, ja se on ainoa meriselitys, jonka
annoin 20 vuoden päällikkönä oloni aikana.

”Tulppaanilamppu”, jatkoa sivulta 11
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VALKOINEN
LAIVA
Risto Honkaharju

Tuon kaverinhan näin jo aamulla istumassa tuolla rantakivikossa. Mies kävelee kohti epävarmoin ja horjahtelevin
askelin, näen heti että hänellä on asiaa
minulle. Arvioin miehen pyytävän kolikkoa paria sitä tavanomaista ·puurolautasta varten.
Alan kaivella taskujani odottaen sitä tuttua pyyntöä, sillä kaverin ruokkoamaton
olemus ei anna erehtymiseen mahdollisuutta.
Sattuisko kaverilla olemaan tikkuja?
Taskuja kaivellessani mietin missä olen
ennen kuullut tuon äänen, ja tutkiessani kaverin kasvoja tarkemmin, melkein
säikähdän, tikkuaski putoaa kädestäni
koukkaan sen kiireesti ja kähisen epäuskoa äänessäni.
Tolppis!!
Kaveri sävähtää, ja katseeseen tulee
outoa kiiltoa, kuin tunnustellen kaveri
sanoo.
Simanen, saatana!
Katselemme hetken toisiamme hämmentyneen hiljaisina, puristan vanhan toverini likaista kättä ja sanon.
Siitä on aikaa kun on viimeksi tavattu, en
meinannut tuntea.
Ne, onhan siitä aikaa, ei ole poikaa .näky-
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nyt.
Oikealta nimeltään Tolppanen Erkki
Antero, laivatoveri lähes kahden vuosikymmenen takaa. Lähtiessäni nuorena
poikana ensimmäiseen laivaani, oli hän
ensimmäinen laivatoverini johon kunnolla tutustuin ja joka esimerkillään auttoi
minua sopeutumaan suljettuun laivaelämään. Silmäillessäni Tolppiksen nukkavierua ja likaista asua ja päivän melkein
mustaksi paahtamia kasvoja, takertuvat
sanat kurkkuuni en tiedä mitä kysyisin.
Tolppis luultavasti aavistaa syyn hiljaisuuteen, koska kiirehtii kysymään..
Oletkos poika vielä seilannut?
Vikajieri jopeja, enimmäkseen. Helvetti
eihän nykyjään enää myllyssä vakituisia
jopeja ole, kaikkihan ne menee konttorin
kautta. Viimeksi olin lautassa, mutta siitäkin on jo aikaa. No, entäs itse?
Täh, jaa niin minä. Ei kai sitä kesän kynnyksellä kukaan laivaan lähde, täytyy sitä
joskus lomaakin pitää häh häh.
Ei tässä ole paljon varaa lomailla.
Jaa, niin näytät olevan aviossakin, onko
lapsia kanssa?
Vaimo ja poika minulla on, poika on
kuuden. No, onko ne naiset sinua saaneet
kiipeliin, vai rallatteletko edelleen poika-

miehenä?
Kuule poika, ei vanha kettu myrkkyä syö
häh häh.
Tolppiksella on tallella tuo tuttu hähätyksensä, ääni on ehkä vuosien varrella saanut lisää karheutta eihän elämä
ole näyttänyt muutenkaan käsitelleen
Tolppista silkkihanskoin.
Joku Tolppiksen kavereista asteli luoksemme, ulkoiselta olemukseltaan samanlainen kuin entinen laivatoverini.
Mihin sää Tolppis häivyit, meidänhän piti
Tuki turpas Tommo, ja painu helvettiin
Tommo yritti vielä puhua, mutta Tolppis
keskeytti hänet tylysti.
Etkö sä perkeleen nuija näe, että mä olen
tavannut vanhan seilauskaverini sieltä
hurjasta nuoruudesta häh hää. Se oli aina
kaupunki viikon sekaisin, kun me kävimme maissa ...
No, älähän nyt sentään. Me kaksi maanhiljaista heh heh.
Sä olit Simanen saatanan hyvä jätkä.
Kyllä mä muistaa, kun ,sä tulit siihen vanhaan Canopukseen jungiksi, vihree pojan
mulkku, me tehtiin poikien kanssa susta
mies. Vakituinen linja Amsterdamiin,
muistat’sä. Se oli oikea tulppaanikesä
Ai, sinäkö olet ollut kukka-alallakin?

Kysyi Tommo.
Äh, painu helvettiin, et sä mitään ponjaa, kukka-alalla voi pyhä yksinkertaisuus
häh häh. Kuule Jussi, tätä pitäisi kyllä juhlia. Ääh, perkele ei satu olemaan käteistä
kyllähän sä ymmärrät että mulle voi
joskus käydä näinkin.
Toki minä sen ymmärsin, eikä tuota rahaa
liiemmälti ollut itsellänikään. Ymmärsin
kuitenkin vihjeen ja sujautin kaverilleni
muutaman markan. Tolppis irvisti tyytyväisenä ja lähti kävelemään satamakatua
nokan kärkeä kohti. Lähdin astelemaan
hänen rinnallaan.
Kuule Eki, meidänhän piti •••• ?
Tommo ei taaskaan ehtinyt sanoa asiaansa loppuun, kun Tolppis tylysti keskeytti
hänet.
Saatanan paskahousu pidä nyt turpas
kiinni.
Ilmeisesti Tolppis ei halunnut minun
kuulevan heidän yhteisistä suunnitelmistaan. Kyllästynyt ilme kasvoillaan hän
sanoo Tommolle.
Kuule nyt Tommo, minä häivyn nyt tämän
kaverin kanssa, meillä on vähän puhuttavaa. Ponjaatko häh?
Tommo katsoi meitä surullisen näköisenä, lähti hiljaa laahustamaan kohti
kaupunkia. Tolppis huusi hänen peräänsä.
Ole tunnin kuluttua tässä samassa paikassa, niin lähdetään sitten hommiin.
Lähdimme
hiljaa
kävelemään
Katajanokan kärkeä kohden saisimme
puhella rauhassa, sillä täällä ei tähän
aikaan illasta liikkunut juuri ketään.
Tolppis kaivoi uudelleen saman ruttuisen
natsan, johon oli ’aikonut pyytää tulta
kun tapasimme.
Muutaman ahneen henkosen vetäistyään
Tolppis virkkoi hiukan kuin häpeillen.
En jumalaut olis tullut tulta pummaamaan, jos olisin arvannut tapaavani juuri
sinut. Hetken hiljaisuuden jälkeen Tolppis
jatkaa.
Ei sen puoleen, mukava sinua on nähdä
näinkin monen vuoden jälkeen.
En vain olisi halunnut sinun näkevän,
missä mallissa meikäläisen elämä on.
Sitä kun on tota luontaista levottomuutta
äh turha kai minun on noita asioita kaunistella. Itse kai minä olen tähän kaikkeen syypää, en osannut käyttää mahdollisuuksiani. Tolppis vaikeni. Katsoin
kysyvästi toveriani ja hän jatkaa.
Niin niin, olin minäkin aviossa kerran,
vain ohikiitävän hetken. Onneksi Pirkko
älysi häipyä elämästäni ajoissa, minä olisin kyllä onnistunut pilaamaan hänenkin
elämänsä. Pirkko oli hieno ihminen, hän
todella yritti, minä paskiainen en vain
tajunnut ennen kuin kaikki oli lopussa.
Tolppiksen ääni oli käynyt piukeaksi, nyt
hän ei voinut enää jatkaa. Rajut nyyhkytykset puistattivat toveriani.
Kävelimme hetken hiljaa, en osannut,
enkä kai halunnutkaaanhalunnutkaan

kysyä mitään. Mielessäni risteilivät
monenlaiset ajatukset, ne palautuivat
aikaan kauan sitten. Olimme molemmat nuoria ja iloisia miehenalkuja, minä
vähän ujompi kuin karski ja miehekäs
Tolppis. Kuitenkin viihdyimme yhdessä
ikään kuin täydentäen toistemme luonteita. Teimme kepposia ja vietimme aina
laivan ollessa satamassa iloista humuelämää. Kun ,tiemme aikanaan erkanivat,
en kuullut toveristani mitään. Joskus
kyselin uusilta laivatovereiltani tuntisivatko he kenties Tolppasen Ekiä. Koskaan
en saanut myöntävää vastausta ja niin
toveruutemme hiljakseen häipyi kaukaisten muistojen joukkoon. Havahdun toverini jatkaessa.
Ei minua ole huolittu aikoihin enää
mihinkään laivaan ja syyn siihen varmaan arvaatkin. Olen ollut jo niin kauan
ilman jopia, että ovat lopettaneet työttömyysavustuksenkin. Jos on tuuria, saatan
kesän tultua ·saadakin jopin. Pitäis saada
vähän uusia kamppeita, eihän näissä ilkiä
edes myllyyn mennä, saati sitten laivaan.
Yritän parhaani mukaan piristää Tolppista.
Kuule Eki, muistatko sen kellojutun. En
ehdi jatkaa pidemmälle, kun Tolppis
innostuu.
No helvetti että muistanko. Mehän huijasimme Tannun pojan myöhästymään
töistä häh häh.
Tolppis nauraa kyyneleet silmissä.
Kuule, Tannu ei tiedä tänäkään päivänä,
että myöhästyminen
oli meidän syytä. Uskotko me oltais saatu
kyllä selkäämme, jos se olisi tullut ilmi.
Kyllä se tyttökin varmaan ihmetteli, että
mikä ihmeen vika siihen herätyskelloon
oikein tuli.
Niin perkele kello ei soinut häh häh.
Näen Tannun ilmeen, kun suljen silmäni.
Tannu viuhtoi laivalle yhdeksän aikaan
aamulla, housunnapit auki. Tietysti olivat
kiireessä
jääneet, ja koko porukka seisoi täkillä
kuin kunnia komppania.
Niin, ja kun joku vielä vinoili jotain pukille simahtamisesta, eipä olisi Tannun poikaa enää paljoa tarvinnut ärsyttää, kun se
olisi särkenyt koko laivan.
Kyllähän me aika ruma temppu sille
tehtiin, niin mukava kaveri kuin se olikin.
Tannu muuten on nykyään Jätkäsaaressa
lastaamassa, jos niin kuin tulet synnintuntoihin.
En helvetissä, vaikka on kai Tannunkin
sieluntila siitä tasaantunut. Saattaa olla,
että käynkin joskus moikkaamassa.
Seisomme Katajanokan kärjessä, ja katselemme lokkien kirmailua, kuin joskus
kauan sitten reelinkiin nojaillen. Ilma
’on lämmin, emmekä pidä kiirettä paluun
kanssa. Säpsähdän’ takaani kuuluvaan
tiukkaan kehotukseen lähteä kälppimään, ja tylyyn huomautukseen.
Tänne ei tehdä avotulta.

Sanon takaamme ilmestyneelle poliisille,
ettei aikomuksenamme ollutkaan tehdä
avotulia, ei tänne, eikä mihinkään muuallekaan. Siihen sain vain kiivaan kehotuksen häipyä maisemista ja saatesanoiksi.
Perkeleen spurkut vai meinaatte tänne
majoittua yöksi.
Sain vaivoin kiukultani pidäteltyä vastauksen, jota varmasti olisin joutunut
katumaan. Eki nykäisi minua hihasta ja
niin lähdimme mitään puhumatta paluumatkalle. Matkalla Eki kertoo.
Täytyykin tästä joutua Tommon kaveriksi,
löysimme päivällä suuren pakkauslaatikon. Siinä on hyvä koisia kahden kodittoman se on vain niin pirun suuri ja se on
väärässä paikassa, eikä yksi mies jaksa
sitä liikutella. Sitähän. se Tommo hoputti,
kun ajoin sen tiehensä.
Näimme jo kauas Tommon odottavan
surkean hahmon sovitussa paikassa.
Päästyämme Tommon kohdalle, äyhkäisi
Tolppis tuttuun tapaansa.
No, puupää lähdetäänpäs töihin häh häh.
Osoittaakseen olevansa hyvällä tuulella,
läimäytti hän Tommoa kevyesti olalle.
Kuule Eki, saan kai minä lähteä kaveriksi,
ei tässä ole muutakaan kiireitä?
Älä perkele, luulevat ihmiset, että me
tunnetaan sut häh häh.
Tunnelma oli vapautunut. Tolppiksen
kyky nähdä ankeudessakin jotain huvittavaa, oli tallella.
Laatikko on todella raskas, se on pitkä
paksuista laudoista tehty ja täynnä lastuvillaa. Käänsimme laatikon kyljelleen,
niin että avoin sivu tuli varaston seinää
vasten. Jätimme niin paljon rakoa, että
mies mahtuu vaivatta ryömimään sinne
tarjoten kuitenkin loistavan näkö suojan.
Melkein liikutuin Tommon aidosta ja
.vilpittömästä kiitollisuudesta. En voinut olla tuntematta häpeää, kuuluinhan
itse siihen joukkoon joka nukkuu yönsä
kahden lakanan välissä tasalämpöisessä
huoneessa. Mielellämme vielä laskemme
tämän yksinomaa oman erinomaisuutemme ansioksi, missä ei sattumalla ole
mitään osaa.
Kävellessäni mietteisiini vaipuneena,
unohdin ajan kulun. Havahdun katsomaan kelloa, jos en nyt pidä kiirettä jään
viimeisestä bussista. Sitäpaitsi olin jo
roimasti myöhässä siitä ajasta, jolloin
lupasin saapua. Raija on varmasti hurjana
sillä hän ei pitänyt muutenkaan siitä että
hortoilin iltasin kaupungilla.
Välimme Raijan kanssa ovat olleet vähän
kireät viime aikoina, osasyynä oli tietenkin tämä työttömyys. Vähäiset säästömme alkoivat huveta kiusallisen nopeasti.
Raijan palkka on pieni, se ei yksin riitä ja
vähäinen työttömyys avustus ei pitkälle
auta.
Jukolauta, meinaako tuo kuski kuitenkin
jättää minut: Hei, heeii!!
Auto on jo hiljaisessa liikkeessä, mutta
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ovi räpsähtää auki, hyppään sisään ja
alan kaivaa lippurahaa. Kuski mulkaisee
minuun ja sanoo: Kuulkaas, kyllä meidän
täytyy muiden asiakkaiden vuoksi pysyä
aikataulussa.
Heitän rahan pieneen laatikkoon konekuomun päällä, en viitsi ruveta äyhkimään ja turhaa kai se olisikia, sillä
oikeassahan kuski oli. Sain lipun ja lähdin
kulkemaan käytävällä peräosaa kohden,
vaikka bussi oli lähes tyhjä en halunnut
jäädä eteen.
Tuntui kuin kuski olisi kuullut ajatuksenikin, siksi halusin aivan kuin piiloutua
perimmäiseen nurkkaan.
Mietteissäni aukaisin kotioven, Raija tuli
keittiöstä pyjama päällään ja sanoo hyvin
töykeästi.
Jaa, missäs sitä tuli taas luohattua, ei
enään viihdytä kotonakaan. Kyllä toisten
elämä on sitten helppoa, luuletko etten
minäkin haluaisi joskus mennä ja tulla
tekemättä tiliä sinulle
tai Karille. Jonakin päivänä unohdat varmasti, että sinulla kotia onkaan.
Raija tuli aivan viereeni, hänen tapansa
varmistaa salavihkaa olinko käynyt kaljalla. Kysyn kuin ohimennen.
Onko mulle kukaan soittanut?
Ai, odotitko jonkun soittavan? Et kai sinä
kuvittele, että minä istun iltakaudet herran puhelinvastaajana.
Raija aivan selvästi haastoi riitaa, minua
ei vain hiukkaakaan huvittanut ruveta
riitelemään, siksi sanoinkin vain.
Älä viitsi, en tarkoittanut pahoittaa mieltäsi.
Aikomukseni oli kertoa Raijalle toveristani, jonka tänään tapasin. Tänäiltana
siitä tuskin kannattaa tehdä, joten päätän
jättää kertomisen huomiseksi.
Muut tuntuvat jo nukkuvan, makaan valveilla. Yritän päästä irtiajatusteni karusellista joka pyörittää loputtomalta tuntuvana spiraaliaa minua. Vaivun jonkinlaiseen levottomaan horroksaen.
Herää nyt hyvä mies, huitoo kuin heikkomielinen. Mitä ihmettä sinä oikein peuhaat? Tässähän saa kohta ruveta sinun
vieressä pelkäämään, eikä lopeta vaikka
kuinka tönisi.
Hoo’oh, näin kummallista unta.
Niin niin, sinä niitä uniasi näet. Voisi
sitä vähän rauhallisemmin katsella niitäkin. Toisinaan huudat suoraa huutoa,
tai huiskii kuin heinämies. Luuletko, että
on mukava maata tuommosen vieressä.
Hermoissa sulla on vikaa, kyllä minä sen
olen aina tiennyt.
Höpö höpö, nukutaan nyt.
Muistin vielä aamulla unen josta minut
herätettiin yöllä. Seisoin laiturilla saattamassa jotain, en tiedä mitä. Laiturista
oli juuri irronut suuri valkoinen laiva.
Laivassa oli jotain omituista. Kannella ei
näkynyt ristin sielua, ja kuitenkin huidoin
vimmatusti hyvästejä.
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Aamukahvia juodessamme yritän saada
keskustelua aikaan ja sanon.
Tapasin eilen erään entisen laivatoverini,
en ollut nähnyt häntä liki kahteenkymmeneen vuoteen, en meinannut enään
tuntea.
Raija ei osoittanut pienintäkään mielenkiintoa, mutta jatkoin kaikesta huolimatta.
Olihan se kaveri jo nuorempanakin viinaan memevä, mutta nyt siitä oli tullut
puliukko.
Raija iski kahvikuppinsa pöytään ja
sähähti kiukusta punaisena.
Vai niin, vai niissä porukoissa sitä nyt
pyöritään.
Hän katsoi minua kuin saastaa ja jatkoi
melkein itkuisella äänellä.
Sinne, mene vaan sinne, rannoille.
Sinnehän sinun on aina mielesi tehnyt, siellähän sinun kaikki kaverisikin
on. Eihän sinulla ole kunnon ihmisille
mitään puhuttavaakaan. Aina saa hävetä
silmät korvat päästään, kun tuttavat tulevat kylään yyh.
Raijan mielen purkaus päättyi itkuun,
niinkuin monesti aiemminkin. Masennus
on saamassa minutkin valtaansa, saan
itsehillintää kun näen pikkupoikamme
heränneen. Kari seisoo keittiön ovella ja
kysyy ihmetystä äänessään.
Miksi äiti itkee?
Yritän miettiä mitä sanoisin, en· vain
keksi mitään järkevää, sanon.
Äidillä on pää kipeä.
Miksi äidin pää on kipeä?
Älähän nyt kysele, äidin pää nyt vain on
kipeä.
Poika istuu pöydän ääreen, ojennan
hänelle kahvimukin. Karile minun työttömyys on pelkkää juhlaa, hänen ei tarvitae mennä hoitopaikkaansa ja meille on
tullut tavaksi lähteä heti aamusta torille.
Ryypittyään hetken kahviaan, katsoo Kari
minuun ja kysyy.
Mennäänkö isi tänään torille?
Mennään.
Mennäänkö myllyynkin?
Syntyy hetken hiljaisuus, sillä Raijan mielestä Merimiesvälitys ei ole sopiva paikka
mennä lapsen kanssa. Karille paikka taas
on hyvinkin mieluisa, sillä vanhat merimiehet hassuttelevat mielellään pojan
kanssa. Eikä ilman jätskirahaa tarvitse
pojan sieltä koskaan lähteä. Tilanne vain
on tällä kertaa hieman kiusallinen, siksi
toivoin ettei Kari olisi esittänyt koko
kysymystä. Sensiaan poika jatkoi.
lsi, mennäänhän me myllyynkin?
Joo, kyllä me mennään.
Raija ei itkunsa jälkeen puhunut mitään,
seisoi vain peilin edessä ja kuivaili silmiään. Raijan lähdettyä töihin, teimme
aamutoimet ja laittauduimme mekin
matkaan. Päivästä näytti tulevan oikein
sellainen varhaiskesän helle.
Kauppatori kuhisi ihmisistä ja lokkien

korvia vihlova klrkuna täytti kuulakkaan
aamuilman. Puikkelehdimme toripöytien välissä, pysähdyimme kolera-altaan
ääreen ruokkimaan sorsia mukaamme
ottamasta pullapussista. Se on hyvin tärkeä tehtävä ja Kani piti huolen, että
jokainen sorsa sai lähes yhtä monta
pullapalaa.
Terve, mitä poika? Olet lähtenyt taas
ostoksille?
No joo, pitäähän näin kauniina päivänä
tulla torille.
Tapaamani tuttu on entisiä laivatovereita, jäänyt eläkkeelle ja on nyt myymässä kalaa erään sukulaisensa laskuun.
Häneltä olemme ostaneet monet silakkakilot vuosien varrella.
Missä hinnoissa kala on tänään?
No, näin kuumalla se maksaa vähän
enempi, kalaa tulee huonosti nykyään.
Jäätä menee kyllä sitäkin enempi.
Mihin tautiin nuo silakat ovat kuolleet?
Älä kuule se tämän aamuista silakkaa,
mutta näin kuumalla ne tietysti nukkuu
heh heh.
No, herättele siitä semmonen puolikiloinen kasa, jatkakoon untaan tuolla minua
kassisa.
Joo’o kauppa se on mikä kannattaa,
merenkulku on onnenpeliä.
Kauppias viskeli vielä muutamia ylimääräisiä silakoita jo punnitun kasan päälle.
Taitteli paketin ja kysyy.
Eikö ole vielä jopia tiedossa?
Jumissa on listat olleet tähän saakka.
Saas näyttää, kun kesä pitemmälle joutuu. Näinhän se on joka kevät.
Kauppias katsoo poikaa ja kysyy.
No, jokos tämä nuorimies on päättänyt
ryhtyykö merimieheksi?
Kari ei ollut luonteeltaan ujo niinkuin
monet ikäisensä, vaan erittäin sanavalmis pojan nappula. Niinpä vastaus tuli
nytkin kuin pyssyn suusta.
Minusta tulee isona kokki.
Jaa, että laivakokkiko?
Eei, kun semmonen joka laittaa ruokaa.
Häh, nokkela miehenalku sinulla on.
Kuule, pidätkö jääpalaa tuon minun
paketin päällä sen aikaa kun käväisemme myllyssä?
Käyhän myllyssä ja vie tutuille terveisiä,
ja lykkyä tykö.
No niin, se siitä taas tälläkertaa , sanoi
listanhuutaja ja lähti papereitaan hypistellen konttorin puolelle. Anti ei todella
ollut kehuttava, yksi moottorimiehen jopi
ja siinä kaikki.
Porukka alkaa hälisten liikehtiä ulkoovea kohden, niin mekin Karin kanssa lähdemme, kävelemme kauppatorin
kautta ottamassa silakkapakettimme.
No, etpä totisesti ole sen näköinen, että
olisit laivaan lähdössä.
Höh, yksi konepuolen jopi. Tekisipä mieleni kiroilla.
Noo, älähän nyt, kyllä se siitä vielä vir-

kistyy kunhan aurinko nousee vähän korkeammalle.
Entäs, jos loppuukin leipä sitä ennen?
Käy tässä silakkatiskin takana, niin kyllä
minä aina särpimen järjestän.
Palataanpa asiaan, kiitos vain. No hei
nyt taas.
Päivä alkoi olla todella lämmin, meidän on syytä suoriutua nopeasti kotiin
ennenkuin silakkamme lähtevät itsestään kävelemään. Kotona oli kokin virka
työttömyyteni aikana mimun harteilla ja
yhdessä Karin kanssa selvisimmekin siitä
hienosti. Siitä kai Karinkin viehtymys
ammattiin johtui.
Päivät kuluivat kotiaskareitten merkeissä,
kesä on jo pitkällä. Olemme jo juhannuksen tietämissä, lomasesonkialkoi olla
vilkkaimmillaan. Osa miehistä jäi lomalle, mutta oli niitäkin jotka nostelivat sydkeissinsä kaijalie ja jäivät maihin koko
kesäksi. Niinpä laskeskelinkin mielessäni, että lähipäivinä tulisi lähtö minullekin. Suurin osa viimetalven myllypenkin
kuluttajista oli jo häipynyt, minun huono
tuurini oli, että olin listan hännillä ja listoja ei tarvinnut huutaa läpi. Halukkaita
oli joka lähtöön.

Perhe-elämämmekin on tasaaatunut,en
ottanut enään esille tapaamistami
Tolppiksen kanssa. Ja miksi Raija olisikaan kiinnostunut ventovieraasta kaverista, saatikaan kun Tolppis kuului siihen
ihmisryhmään, jota Raija syvästi inhosi.
Tapasin kyllä Tolppista aika usein, yritin
avustaa kaikella tapaa, mutta mitään
tuntuvaa apuahan en kyennyt antamaan.
Yritimme yhdessä pohtia tilannetta ja
mitä olisi tehtävissä. Irtaantuminen niistä kuvioista ei ele helppoa. Tolppiksen
kaltaiselle kaverille se tuntui olevan
toivotonta. Luonteensa äkkipikaisuus
ja ailahtelevaisuus olivatkin suurin syy
Tolppiksen nykyiseen tilaan.
Kaverukset olivat onneksi saaneet
pitää mainionl korttieerinsa kenenkään
heitä häiritsemättä. Siitä ansio lankeaa
Tolppikselle joka alinomaan muistutti
Tommoa. Pidähän poika piha siistinä,
sillä heti kun huomataan tässä asuttavan,
siirretään laatikko muualle. Vaikka kesä
onkin jo pitkällä, on hyvä olla jonkinlainen suoja pitkiä ja koleita aamuyön
tunteja varten.
Sekin päivä koittli vihdoin, sain jopin.
Laiva on MS ARG0,

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön omistama suuri valkoinen laiva. Saamani tiedon
mukaan se liikennöi Välimeren linjalla ja
saapuisi vielä tänä iltana Helsinkiin. Olen
nähnyt sen usein Jätkäsaaren laiturissa,
ja siellä senlaituripaikka on nytkin.
Kaverit myllyssä onnitellessan minua
kiusoittelivat. Sait oikein pesulaivan tyyliin. ”Asentooo, levankia olalle vie”.
Itsestäni tuntuu, että on samantekevää
minkälaiseen laivaan menen. Näen jo
mielessäni kuvan valkokylkisestä laivasta halkomassa Välimeren aaltoja. Päätän
lujasti, että nyt pysyn laivassa oli se sitten minkälainen tahansa. En vain ymmärrä, mikä saa minun ne unohtamaan, eihän
vika aina voi olla laivassakaan.
Kävin noutamassa työhönosoituskorttini, ja palailin odotushuoneen puolelle.
Korvaani tarttui kahden nuoren, ehkä
aivan hiljan ammattiin sijoittuneen
pojan keskustelu.
Mitä se paloauto satamassa teki?
Pari spurgua grillaantui laatikkoonsa,
hiiltyivät kuin makkarat pannuun.
On jätkillä ainakin ollut lämmin, perkele
saisivat palaa, kaikki.
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KIINALAINEN
PALOAUTO
Jenkki-Junkki
Tässä on Kiinalainen juttu.
Olimme Kotka Rosen kanssa Kiinassa
Chiu tai jotain? Lähdin maihin, otin
uuden kameran mukaan. Kameran olin
hankkinut Singaporesta (Canon AV-1). No,
se oli hyvä kamera ja nappasin valokuvan
paloautosta jo satamassa. Siitäkös sitten
riemu nousi Kiinalaisten sot/pol:in kans-

sa ja JJ joutui putkaan kuudeks tunniks,
sillä aikaa ku ne tarkastivat Peginkin
kautta: kuka olin?
Ei auttanut selitykset…, ei mitkään. Sitten
aloin kyseleen yhdeltä vartijalta, miten
Kiinalaiset laatoittaa kylpyhuoneita. Siinä
sitten puhuttiin käsi- ja englanninkielellä
ja yks kaks oltiinkin laivassa tutkimassa

KOMPASSI
ja
BOGSKÄR?
Sain tässä eräänä päivänä kuvan (luultavasti netistä löytynyt) ja kyselyn: ”Laitappas keskustelupalstalle kysely, jospa joku tietäisi milloin
kuvan tapahtumat on tehty?”
Laitetaan tänne, ja vastata voi keskustelupalstalle.
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saunan laatoitusta, mihin tietoja tarvitsin.
Kiinalainen kertoi kuinka laatoitetaan
ja kuinka saumataan, ja sitten ei mitään
ongelmaa enää ollutkaan, olimme ystäviä.
JJ sai mennä maihin ja pitää kameran,
eikä ne filmiäkään ottaneet pois, tämä
oli 1983.....

