
Merimiesurheilun historiaa ja nykypäi-
vää

Varustamon parhaita urheilulaivoja on valit-
tu jo 1950 -luvulta lähtien. Kiertopalkintoja on 
ollut monta, joista vuoden 1974 ”Kuntokalle” on 
yhä tallella.

Finnlines kannusti merenkulkijoitaan liikku-
maan ja varustamon toimitusjohtaja K. Alaka-
ri ryhtyi vuonna 1951 perustetun Kauppalaivas-
ton Urheilujaoston puheenjohtajaksi. Toiminta ja 
yhteistyö muiden Pohjoismaiden merimiesurhei-
luorganisaatioiden kanssa alkoivat välittömästi.

Finnlinesin laivat kilpailivat keskenään sekä 
muiden alusten kanssa muun muassa jalkapal-
lossa ja yleisurheilussa. Laivojen omistajayhtiöt 
lahjoittivat parhaille urheilijoille ja laivoille po-
kaaleita ja kiertopalkintoja. Tällaisia olivat esi-

merkiksi ”Willen pytty” ja ”Saha-Palo” 
kiertopalkinto, joka oli välillä kadok-
sissa, mutta löysi sittemmin tiensä 
muun muassa Finnoakin ja Finnarc-
tiksen palkintokaappeihin. Eräs yleis-
urheilupokaali päätyi 1960 -luvun pe-
rättäisten voittojen ansiosta merikap-
teeni Jaakko Varimaalle, joka yhä on 
aktiivinen varsinkin kirjojen ja lehti-
juttujen kirjoittajana.

Merimiesurheilun organisointi va-
kiintuu

Merenkulkijoiden vapaa-ajan toi-
mintaa ja urheilun koordinointia jat-
koi vuonna 1960 perustettu Kauppa-
laivaston Huoltoneuvosto ja vuodes-
ta 1973 lähtien Merimiespalvelutoi-

misto (MEPA). MEPAn aikaansaavana 
yhteistyökumppanina toimi Finnline-
sin merihenkilöstöpäällikkö, merikap-
teeni Bror Frostell. Hän oli ollut aktii-
vinen jo Kauppalaivaston Urheilujaos-
ton aikoina ja jatkoi yhtiön merenkul-
kijoiden kannustusta.

Varustamo järjesti palkintotilai-
suuksia, joissa menestyneimmät laivat 
ja urheilijat palkittiin. Vuosittain Fin-
nlinesin parhaan urheilulaivan titte-
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M/VFinnmill oli Finnlinesin paras urheilulaiva 2015.  Miehistö on kunnostautunut muun muassa minuuttikisassa ja golfissa. Uusi kiertopalkin-
to on nimeltään Finnlines Sport Trophy. Palkintotilaisuus pidettiin helmikuussa Turussa

”Kuntokalle” pölyttyi 
MEPAn kellarissa
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listä kilpaili kymmenkunta laivaa, jos-
kus useampiakin. Pahkasta tehty ”Kun-
tokalle” jäi lopulta Finnoakille, joka oli 
voittanut sen monta kertaa peräkkäin.

Paluu perinteeseen
Vuoden 1986 jälkeen Suomessa alet-

tiin ulosliputtaa laivoja, ja Finnoak 
myytiin. ”Kuntokalle” kulkeutui Finn-
linesin konttoriin, josta miehityskoor-
dinaattori Kalevi Silvasto toi sen Meri-
miespalvelutoimistoon ”odottelemaan 
parempia aikoja”.

MEPAn varastossa ”Kuntokalle” pää-
si hieman pölyttymään, kunnes huo-
mattiin ”parempien aikojen” koitta-
neen. Varustamolla on jälleen suu-
ri määrä laivoja Suomen lipun alla ja 
merenkulkijat ovat aktiivisesti otta-
neet osaa merimiesurheiluun.

Vuoden 2015 paras Finnlinesin ur-
heilulaiva oli Finnmill, jonka palkinto-
tilaisuutta ”Kuntokalle” kunnioitti läs-
näolollaan.

 ò

M/V Varjakan (1961) miehistöllä oli kum-
milapsi, jolle lähetettiin jouluna ja pitkin 
vuotta paketteja. Tämä oli yleinen tapa 
Finnlinesin laivoilla. Perheen isä valmisti 
kiitokseksi pahkaukon, josta myöhemmin 
tuli ”Kuntokalle”, kiertopalkinto Finnline-
sin parhaalle urheilulaivalle.

Pahkasta tehty ”Kuntokalle” on uovutettu M/V Finnoakin miehistölle.

Finnlinesin ensimmäinen kiertoplakinto “Saha-Palo” ja muita palkintoja luovutettiin 
M/V Finnbirchin kapteenille Heikki Autiolle. Oikealla urheilusihteeri Juhani Rinne ja 
puheenjohtaja  Veikko Kanerva Kauppalaivaston Huoltoneuvostosta.
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