
Kotkaan kokoontuneilla entisillä merimiehillä 
maakuume ei enää nouse —  "Laivoista on 
tullut tekniikkaa pursuavia laitoksia, joissa 
työnteko on yksitoikkoista puurtamista ilman 
seikkailua." 
Koko joukko entisiä merimiehiä saapui S/S Hyökylle nauttimaan perinteiset ”Kympin 
kahvit.” 

Ville Vanhala 

Entiset merimiehet, oululainen Kauko Rantapelkonen ja kotkalainen Veli-Matti Piipari ryydittivät 
”Kympin kahvejaan” reiluilla ryypyillä. 



Kotkalaisen Heikki Kaasalaisen vasempaan käsivarteen on tatuoitu pelastusliivit, 
katkennut masto ja lippu. 

Se on merimiehen hauta. 

Nykyään 70-vuotias Kaasalainen otti tatuoinnin ensimmäisellä pestillään M/S Castorilla 
16-vuotiaana Kööpenhaminassa vuonna 1964. 

— Isot pojat veivät tatuoitavaksi. He näyttivät myös muita kaupungin ihmeitä, 
Kaasalainen muistelee. 

Lauantaiaamuna Kaasalainen on tullut liki sadan entisen merimiesten joukossa Kotkan 
kantasatamaan S/S Hyökylle perinteisille ”Kympin kahveille.” 

— Laivoissa juotiin aina kello kymmenen kahvit. Me eläkeläiset juomme niitä nyt vain 
kerran vuodessa. 

Ville Vanhala 



Kotkalainen Heikki Kaasalainen esittelee Kööpenhaminasta ja Antwerpenistä ottamiaan 
tatuointeja. 

Kotkaan on saapunut seiloreita useista Suomen kaupungeista aina Oulua myöten, ja 
kaukaisimmat kahvivieraat ovat tulleet Hyökylle Ruotsista saakka. 

Merillä yhtäjaksoisesti jopa yli vuoden 
1960-luvun alussa hinaajien lämmittäjänä aloittanut ja vuonna 2002 kemikaalitankkerin 
konepäällikön työstä eläköitynyt oululainen Kauko Rantapelkonen, 77, ehti urallaan 
kiertää kaikki maailman valtameret ja mantereet Australiaa lukuun ottamatta. 

Hänen pisin yhtäjaksoinen rupeamansa laivan päällä kesti vuoden ja kuusi päivää. 
Hakurahtia ajaneen villin linjan tankkerin miehistössä hän ei aina edes tiennyt, mistä 
satamasta seuraava lasti haettiin ja minne se vietiin. 

Rantapelkonen myöntää kärsineensä pitkillä pesteillään koti-ikävästä, varsinkin kun 
hänen lapsensa olivat vielä pieniä. 



— Laivalla oli varmemmat tienestit kuin maissa. Nykyään asia taitaa olla päinvastoin. 

Ei enää merille kärsimään maakuumeesta 
Ville Vanhala 

Aikanaan vuosikymmenen moottorimiehenä seilannut kotkalainen Pekka Vesala ei 
ottaisi enää tänä päivänä pestiä rahtilaivaan. 

63-vuotias kotkalainen Pekka Vesala työskenteli 1970 ja -80- luvuilla kymmenkunta 
vuotta eri laivoissa moottorimiehenä. 

Tänä päivänä hän ei enää merille lähtisi. 

— Laivoista on tullut tekniikkaa pursuavia laitoksia, joissa työnteko on yksitoikkoista 
puurtamista ilman seikkailua. 



Vesala on kokenut sen maakuumeen, mikä iskee levottomuutena pitkään merillä 
olleeseen mieheen päivää ennen satamaan saapumista. 

— Satamasta ulos lähteminen taas synnytti kaihoa, mikä kesti niin pitkään kunnes 
maakuume taas nousi. 

Kotkassa hyvä tavata vanhoja tuttuja 
Ville Vanhala 

S/S Hyökyn yläkannella riitti turinointia, kun satakunta entistä merimiestä osui samaan 
laivaan 

Kotkan meripäivät ovat Vesalan mukaan oikea ajankohta ja paikka entisille merimiehille 
nauttia yhteiset ”Kympin kahvit.” 



— Kotkaan liittyy merenkäynnin kulttuuria ja historiaa, mutta meripäivien 
markkinahumulla on enää varsin vähän tekemistä merenkulun kanssa, Vesala 
harmittelee. 

Naantalissa nykyään asuva ”Jussiksi” itsensä esittelevä 66-vuotias entinen laivakokki on 
tyytyväinen siitä, että on tavannut Kotkassa koko joukon entisiä merimiehiä. 

— Onneksi on meitäkin, jotka emme ole kokeneet merimiehen kunniakasta kuolemaa 
ryyppäämällä itsemme hengiltä, Jussi sanoo. 
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