
Nortamo - Seor 
1930-2000

Muist raumlaine: isäs ja äitis o meri,
Snuu veljes sen duska ja vaeva.
Snuu suanisas kiärtä ai sualane veri.
Snuu daevas o meri ja laeva.
           Tauno Koskela



Tauno Koskela

Muist raumlaine
Nortamo - Seor 

1930-2000

Hj. Nortamo



4 5

© Nortamo-Seor ja Tauno Koskela
Valokuvat: Nortamo-Seoran arkisto, Sanomalehti Länsi-Suomen arkisto, 
  Pekka Lehmuskallio, Esa Urhonen, Olli Ylönen
Ulkoasu: Pekka Lehmuskallio
Painopaikka: Vammalan Kirjapaino Oy
ISBN: 952-91-4085-1

Sisällys
 Lukijalle    7

Ankkur hiivata   
 Myytti ja pöytäkirja       9
 Amiraal    10
 Nortamon patsaan syntyvaiheita  12
 Pikavisiitti Raumalle   14
 Säännöt    19
 Erinomase hyvä reisualkku  21
 Murheen vuosi   24
 Toiminta jatkuu   28
 Seor puolustaa Nortamoa  30
 Hiuk hiukast oteta   31
 ”Sellaista tavatonta kielemme rääkkäystä”  32
 Rauman saariston nimistö  33
 ”Mnää ole kiukkune”   34
 ”Älkkä suuttuk”   34 
 
Vasttuuld ja stormi
 Sotavuodet   35
 Seor menettää kapteeninsa  35
	 Seor	potki	palli	flikkatten	gans	 	 37
 ”Jossa Äänise rannal”   37

Alokse styyrämist 
	 Seoran	gokkous	 	 	 39
 Veisata jälles   42
 Purserin murheet   44

Hunööri ja flakuttamist
 Hj. Nortamon muistolaatta  45
 Seor saa oman lipun ja Uljaksen kellon 45
 Nortamo-mitali   47
 Ankkuroitu-mitali   47

Jubileeraust ja lystimbitto 
 Kuinka Kanali Helm sa nimensä  48
 Uljasta upottamassa   51
	 Hjalmarin	gousi	 	 	 53
 Tasala Vilkun patsas   56
 Hj. Nortamon 100-vuotisjuhlat  59
 Raumam bäevä   63
 Kaffeholan   66

Kokkomist ja ulosandamist  
 Julkaisutoiminta   67
 Seor radiossa   68
 Seor televisiossa   70
 ”Laulajapoik” taevam bortil  72
	 Plattingmatas	ja	Erkki	Tanttu	 	 73
	 Seor	saa	fliiteihis	 	 	 76

Plokata journaalei   80

Proviantti    
 Perinnerioka Lapskous  86
 Topseilvellinkki ja pilivinni  86

Reisum bääll   87

Kyll laevas tyät piissa  
 Hukkuneiden muistoankkuri  91
 Pyyrman trumputta   95
 Hj. Nortamon juhlapostimerkki  97
 Unto Koskelan muistolaatta  99
 Rauman kielen tallentaminen 100
 Kielikurssit 101
 Kitukränn 101
 Rauma ja laivat -näyttely 102
 Nortamon maalaus Kvartetti 102
 Savilankadun jatke 104
 Pitsinnyplääjän patsas 104
 Nortamo ja häne seoras -näyttely 105
 Vanhan Rauman talonnimet 106
 Nortamonkatu 109
 Ai Jumal kaupinkki varjelkko 112
 Kuunari Linden 112
	 Privileegiumpreiv	 114
 Oolanni sota 115
 Kuis sitt 116
 Järvluado fyyr 116
  
Kampraati 118

Nek gon ovap puuris 124
 Nortamo-Seorassa pidetyt esitelmät 135
 Lähteitä 136



6 7

Lukijalle
Kun lupauduin kirjoittamaan Nortamo-Seoran 70-vuotishistoriikin, 
olin tietoinen vahvuuksistani ja heikkouksistani. Minut oli mynsträtty 
v.1945. Olin siis kuulunut besättningiin yli 50 vuotta, josta ajasta kol-
mantena styyrinä vuoden, toisena neljä, förstinä seitsemän ja kaptee-
nina 25 vuotta, joten olin selvillä Seoran vaiheista. Mutta niitä selos-
taessani joutuisin toimimaan ikään kuin tuomarina omassa asiassani: 
olinhan kauan ja joskus ratkaisevastikin ollut vaikuttamassa Seoran 
tekemisiin ja tekemättä jättämisiin.

Päätinkin suoriutua tehtävästä kronikoitsijana,vain kertoa mitä on 
tapahtunut ja jättää vaikuttimet, syyt ja seuraukset toisten arvioita-
vaksi. 

Sen uskallan sanoa, että Nortamo-Seor on pyrkinyt olemaan huutavan 
ääni korvessa aidon raumalaisuuden puolesta.

Historiikin tekemistä on suuresti helpottanut Nortamo-Seorassa alusta 
alkaen vallinnut tapa laatia pöytäkirjat ja vuosikertomukset hyvin yksi-
tyiskohtaisiksi. Toinen arvokas lähde on ollut sanomalehti Länsi-Suo-
men vuosikerrat. Lehden päätoimittaja Väinö Lahtonen oli seuran 
perustajia ja hänen jälkeensäkin lehden toimittajia on kuulunut jäsenis-
töön, ja se on näkynyt kokousselostuksina ja uutisina.

Yksi vaikeimmin ratkaistavia kysymyksiä oli kielikysymys, paljonko 
Rauman kieltä, paljonko yleiskieltä. Seoran säännöissä sanotaan, että 
”kirjalisis edesottamisis saa käyttäs Suamen girikiäldäkki.” Olen pää-
tynyt kompromissiin, joka hiukan suosii yleiskieltä. Hyvikkeeksi tar-
jotaan Nortamon preivejä ja muuta ennen julkaisematonta aineistoa.

Kiitän redar Iiro Penttilää, joka on järjestänyt Seoran arkiston luku-
kuntoon ja muutenkin monin tavoin ollut avuksi. Seoran kapteen Jarmo 
Salon kokemus etenkin kirjan taittovaiheessa sekä Pekka Lehmuskal-
lion ammattitaito on kiitoksella mainittava. Kiitän myös kaikkia muita, 
jotka tavalla taikka toisella ovat edesauttaneet työtäni.

Tämän historiikin kokoaminen on palauttanut mieleeni monia muis-
toja. Olen saanut elää uudelleen elämäni riemukkaimpia ja rikkaimpia 
hetkiä Nortamon seurassa hyvien ystävien kanssa.

”Teille, veikot, ja entisille” omistan kirjani.

Raumalla syyskuussa 2001

Tauno Koskela

Nortamo-Seoran bäälysmiähe potretis 2001. Vasemmalta kokk Juha Ylönen, purser Jarmo Teränen, 
patakokk Olli-Pekka Nieminen, I styyr Eero Virtanen, kapteen Jarmo Salo, longluuts Antti Tuominen, 
II styyr Aarto Jalava, stuvert Olli Ylönen, III styyr Markku Toivonen, konst Hannu Heino. Kuvasta 
puuttuvat redar Iiro Penttilä ja konst Markku Paasio.
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Arvi Järventaus

Ankkur  
hiivata

Myytti ja pöytäkirja
”Se miäs, kene fundeerauksi alumbittäte ol Nortamo-Seor, ei olluk, 

klookku kyll, raumlaine. Kirjailija Arvi Järventaus o itt kertonn, ett 
hän paseras yks talvpäev pisim Borin gadui - ja hänell ol semne olo ko 
olis Siperjaha joutun. Hän läks sitt Raumall ja löys tääld koht mialust 
seora. Ja ko siins sitt istutti ja praakkaskeltti, ni Järventaus rupes pao-
hama Ungarist ja kuis siäll ol perustett semne runoilija Petöfi-seor 
ja lisäs: Pankkast te raumlaisep pystö Nortamo-seor, raumlaisude ja 
mere seor.”

Näin kertoo laajalle levinnyt tarina Nortamo-Seoran syntyvaiheista. 
Seoran journaal, pöytäkirja, esittää asian vähemmän dramaattisesti.

”Yks kaunis keväpäev kirjaoppin Arvi Järventaus tul Raumall.” Hän 
tuli Porista, hyvän ystävänsä Hj.Nortamon luota ja”ol innostust täynn, 
niingon gaikk ovak, ko ovas saann ollt tohtor Nortamom baris,”ja hän 
ehdotti muutamille raumalaisille, että heidän pitäisi perustaa Norta-
mon nimeä kantava seura, joka”ottaisi vaaliakseen Nortamon kirjalli-
sen aihepiirin muistoa ja ennen kaikkea Rauman murteen käytännöl-
listä taitoa.”

Järventaus oli juuri palannut Unkarista, jossa hän oli tutustunut Petöfi-
seuraan ja sen toimintaan. Meillä Suomessa ei tämän laatuisia seuroja 
ollut, mutta Keski-Euroopassa ne olivat kirjailijan mukaan yleisiä. 
Hänen mielestään Nortamo oli erinomaisen sopiva tälläisen aatteelli-
sen seuran nimikoksi.

Kotoseuturakkautt, vanha merihenkki ja huumori

Nuo ”muutma raumlaise” olivat konsuli Jalmari Penttilä ja päätoi-
mittaja Väinö Lahtonen. Kun Raumalla parastaikaa valmistauduttiin 
Nortamon 70-vuotisjuhliin, tuli Järventauksen ehdotus kuin taivaan 
lahjana. Mainitut herrat ottivat asian omakseen ja heidän kutsustaan  
toukokuun 29. päivänä 1930 kokoontui Rauman Kauppaseuran huo-
neistoon joukko raumalaisia toteuttamaan kirjailija Arvi Järventauk-
sen ideaa. Kaikkien mielestä ”seorast täyty tulls semne yritys, ett siäll 
viljellän gotoseuturakkautt, vanha merihenkki ja huumori” Nortamon 
tapaan.

Seuran ensimmäinen jäsenluettelo on tehty paperossilaatikon kan-



10 11

 
Piän glumm

Nortamon patsaan paljastus-
tilaisuudessa tapahtui piän 
glumm. Patsas oli peitetty Nur-
misen pressulla, mutta kun 
firman miehet satamakokemus-
tensa perusteella pelkäsivät, että 
se varastettaisiin yöllä, olivat he 
köyttäneet sen hyvin  lujasti - 
niin lujasti, että kun sitten Ruos-
teen veljekset Jarmo ja Matti 
saivat käskyn poistaa verho, ei 
siitä tullut mitään. Mutta ”Älä 
välit, ann Nurmise välittä” - 
sataman ammattimiehet hoiti-
vat asian. Joku oli näkevinään 
hymynväreen Nortamon graniit-
tisilla  kasvoilla.

teen. Siinä ovat nimet J.K. Nordlund, 
Penttilä, E. Nurminen, V.Nuotio, 
A.Långfors, Honkavaara, Rahi, 
Risto, Hugo Ruoste, Valpio, A. Alho 
ja A.J. Björk, kaikki tunnettuja ja 
vaikutusvaltaisia raumalaisia.
Samassa kokouksessa laadittiin 
myös sääntöehdotus, joka suurelta 
osaltaan oli Väinö Lahtosen  käsialaa 
sekä valittiin päällysmiehet: kap-
teeniksi konsuli Jalmari Penttilä, I 
perämieheksi poliisikamarin sihteeri 
Alfons Rajahalme, II perämieheksi 
meklari Erkki Nurminen, III perä-
mieheksi lehtori J.Honkavaara ja IV 
perämieheksi,”jota kutsutaan super-

cargoksi”, konsuli Aarne Långfors.” Konstaapeleiksi valittiin pankin-
johtaja Hugo Ruoste ja toimittaja Väinö 
Lahtonen sekä redareiksi merikapteeni 
J.K.Nordlund ja tuomari B.Östman. 
Stuertiksi valittiin toimittaja Risto Rahi 
ja kokiksi opettaja A.J.Björk.
Viralliseksi perustamis- ja vuosipäi-
väksi sovittiin Hj.Nortamon syntymä-
päivä kesäkuun 13. jolloin ”alos pää-
tetti ajat vette.”Seuran amiraaliksi pää-
tettiin kutsua kirjailija Hj.Nortamo.

Amiraal

Nortamon 70-vuotispäivää kesäkuun 
13. vuonna 1930 vietettiin Raumalla 
monin juhlallisuuksin.”Koko kaupung 
ol flakutett ja ihmssi ol liikkell niingo 
enne vanha Rauma markknoill.” Posel-
lin torilla, joka sitten nimettiin Nor-
tamo-aukeaksi, paljastettiin kirjailija-
mestarin graniittikuva, jonka oli muovaillut Wäinö Aaltonen.

Patsaan paljastuspuheen piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja toh-
tori J. K.Rapola. Kun verho oli poistettu,ilmoitti puhuja, että Nord-
ling-Nortamo oli kutsuttu Rauman ensimmäiseksi kunniaporvariksi 
ja kohotti hänelle kolminkertaisen eläköön-huudon. Nortamo vastasi 
puheeseen todeten mm. että Raum o sendä ai Raum. Mieskuoron esi-
tyksen jälkeen lehtori Juho Äijälä piti juhlapuheen ja tilaisuus päättyi  
torvisoittokunnan säestämään Maamme-lauluun.

Ajan oloja kuvaava on Länsi-Suomen kommentti:”Ilahduttavaa oli, 
että Maamme-laulua soitettaessa kaikki, niin työmaaltaan kotimatkalla 

olevat työpukuiset työläiset kuin muutkin paljastivat päänsä.”
Kaupungintalolla pidetyille kansalaispäivällisille saapui tasavallan 

presidentin sähke, jossa ilmoitettiin, että Nortamolle oli myönnetty pro-
fessorin nimi ja arvo. Päivänsankarille kohotettiin 9-kertainen eläköön-
huuto. Nortamo-Seoran vastavalittu kapteen Jalmari Penttilä selosti 
perustetun seuran tarkoitusperiä ja ilmoitti, että Nortamolle on annettu 
amiraalin graad ja ojensi hänelle amiraalikirjan ja ölikankkast tehdy 
sydvästi, seuran tunnuksen, mikä lehtiselostuksen mukaan ”herätti 
suurta hilpeyttä.” Seoran meriselitys puolestaan kertoo: ”Ko hän sai 
seora merkim bäähäs, ni hän unhott silkkhattus kokonas Raumall ja 
painoi amiraalhattus kans Porihi.” Pärre Parvala on kertonut, että 
stormar unohtui Kauppaseuraan, ja kun muistetaan, että silloin oli voi-
massa kieltolaki, on aivan mahdollista, että herrat olivat ”jatkoilla”.
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Nortamon 70-vuotispäivää kesäkuun 13. vuonna 1930 vietettiin Raumalla monin 
juhlallisuuksin.”Koko kaupung ol flakutett ja ihmssi ol liikkell niingo enne vanha 
Rauma markknoill.” Posellin torilla, joka sitten nimettiin Nortamo-aukeaksi, pal-
jastettiin kirjailijamestarin graniittinen kuva, jonka oli muovaillut Väinö Aaltonen.

Nortamon patsaan syntyvaiheita

Rauman kaupunki tilasi Wäinö Aaltoselta Hj. Nortamon veistokuvan 
jo v.1925. Työn esivaiheita valottaa kirjailija Maila Talvio kirjeissään  
vanhalle ystävälleen hammaslääkäri Jalmari Pentille, josta sittemmin 
tuli Nortamo-Seoran redar. Pentin kirjeet eivät ole säilyneet. Maila Tal-
vion ensimmäinen kirje  on kirjoitettu 20.4.1925.

”Kirjeesi tuotti minulle suuren ilon. Nortamolle on tietysti kunniak-
kainta, jos hänen kotikaupunkinsa tilaa hänen kuvansa. Tämän tun-
nustuksen ja kunnianosoituksen on hän täysin ansainnut. Kuulin juuri 
eilen täysin luotettavalta taholta että Nortamo huolimatta siitä että hän 
ulospäin näyttää iloiselta - saattaa istua kello kädessä ja kuunnella 
sydäntään kauanko se voi kestää. Hänellä on vaikeita huolia ja hyvä 
on että hänelle saadaan se kirvoitus minkä kanssaihminen voi toiselle 
suoda. Kun Rauman kaupunki on päättänyt kuvan tilaamisen, niin kir-
joittakaa Poriin virallisesti Nortamolle tai vielä parempi, jos Sinä ja 
tohtorinna Rapola käytte persoonallisesti esittämässä hänelle rauma-
laisten asian. Toimikaa nyt nopeasti.

Väinö Aaltosen rouvalle soitin heti kirjeesi saatuani. Rva A. on nimit-
täin täällä ja kun Väinö Aaltonen on niin kuuro, että vieraan on vaikea 
hänen kanssaan puhua, pyysin rouva Aaltosta toimittamaan miehel-
leen sanan telefonitse (Turku, Hirvensalo), että hän paikalla kirjoit-
taisi Nortamolle ja kysyisi milloin työ voi alkaa. Lisäsin omasta puo-
lestani että luulisin olevan edullista jos Nortamon kanssa joku keskus-
telisi modelleeraamisen aikana, jotta veistokseen tulisi eloa - Nortamo 
vaikuttaa aivan toiselta, jos hän istuu yksinään ja ääneti.

Nyt pitäisi raumalaisten lausua Aaltoselle toivomuksiaan. Se esim. 
pitäisi sanoa, että toivotaan kuvaan niin paljon yhdennäköisyyttä kuin 
suinkin - seikka mihin taiteilijat joskus kiinnittävät vähemmän huo-
miota kuin taiteelliseen luomaan yleensä. Jos - koska ette pitäneet 
hintaa korkeana - haluatte kuvan jonkun verran suurempana, niin 
voitte sopia siitä. Se riippuu siitä, mihin kuva asetetaan. Suuressa huo-
neessa ehkä vaadittaisiin suurempaa kokoa. Pääasia että kuva saa-
daan…”

Tässä vaiheessa ilmeisesi vielä ajateltiin, että kuva sijoitettaisiin sisä-
tiloihin, ehkä kaupunginvaltuuston istuntosaliin.

Seuraavassa kirjeessään, jo kolmen päivän kuluttua, Maila Talvio 
kantaa huolta käytännön asioista:

”Väinö Aaltonen tarvitsee etukäteen niin paljon rahaa että hän voi 
matkustaa Poriin ja tehdä Nortamon kuvan. Hän on niin ahkera, kun-
nollinen ja vakava ihminen, hänellä on myöskin korkea taiteellinen  
pyrkimys ja päämäärä, mutta niin huonosti kannattaa sellainen työ, 
ettei hän voi lähteä Poriin jollei hän saa tukea. Jollette sieltä voi 
hänelle lähettää varoja (pitäisikö hienotunteisesti kysyä miten paljon 
hän tarvitsee) niin minä hankin täältä.

Nortamolla on suuria huolia, vaikkei niistä saa puhua ja vaikka hän 
ne peittää - antakaa hänen tietää että hän on meille kallis, ehkä hänen 

on helpompi siten kantaa ristiään…”
Kolmannessa, kesäkuun alussa kirjoitetussa kirjeessä, Maila Talvio 

kertoo jo työn edistymisestä. Aaltonen on päässyt hyvään alkuun. 
”Väinö Aaltonen on tehnyt Nortamosta useita luonnoksia ja arveli 

että ehkä komein olisi seuraava kuva - lähetän sen tässä Sinulle.  
Se tulisi olemaan 3 metr. korkuisen, tasaisen mutt ei kiiltäväksi hiotun 
graniittipatsaan päässä ja olisi itse pää yli 1 metrin korkuinen. Jos 
mielestäsi ehdotus ansaitsee huomioon ottamista, niin kirjoittakaa siitä 
Aaltoselle. Minusta patsas pääasiassa on entinen, sillä pää on sama.

Aaltonen on kovin ihastunut Nortamoon ja Nortamo (joka hiljan kävi 
täällä) oli hyvin onnellinen Rauman tilauksesta ja erittäin mieltynyt 
Aaltoseen. Voin vielä lisätä että eräs ulkomaal. taiteentuntija eilen oli 
meillä ja puhe kääntyi myös Aaltoseen, jolloin hän mainitsi, että Aal-
tonen on suurin taiteilija Suomessa tällä hetkellä. Piti Nortamon kuvaa  
suurena taideteoksena. Tulin E.Cedercreutziin nähden varsin rauhal-
liseksi, kun Nortamo vakuutti, ettei hän ikinä olisi suostunut istumaan 
mallina hänelle…”  
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”Kui mont trokari”

Kieltolaki oli edelleen 
voimassa. Merellä käytiin 
toivotonta taistelua salakul-
jettajia vastaan. Edellisenä 
syksynä tullimiehet olivat 
aluevesirajan tuntumassa 
takavarikoineet saksalaisen 
pirtulaivan As de Pican ja 
tuoneet sen Rauman sata-
maan, mutta taitavat asian-
ajajat saivat sen vapaaksi. 
Kaupungissa rehotti sala-
kauppa ja ravintoloissa tar-
joiltiin ”kovaa teetä.” Tun-
nettu ”alan mies” ja lai-
takaupungin talonomistaja 
kysyi rehvastellen poliisi 
Lempiseltä:”Kui mont tro-
kari mnuun talosan oikke 
o?” ”Kymne,” tiesi Lem-
pinen. ”Perhan, sitt o yks 
salakauppias!” kirosi talo-
nomistaja. Hän ei laskenut 
itseään mukaan

Vanhaa Raumaa

Pikavisiitti Raumalle v.1930 
Vuonna 1930 edellisen vuosikymmenen lopulla alkanut pula-aika koet-
teli koko maailmaa. Poliittiset ja yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet 
kärjistyivät kaikkialla. Saksassa Hitler oli nousemassa valtaan, Neu-
vostoliitossa Stalinin vainoharhaisuus ja pakkollektivisointi olivat luo-
massa vankileirien saaristoa, Suomessa  oli lakkoja, mielenosoituksia 
ja mellakoita ja taistelu kommunismia vastaan huipentui talonpoikais-
marssiin.

Ei Nortamon Rauma  

Millainen oli Rauma tänä vuonna, jolloin Nortamo-Seor perustettiin? 
Se ei ollut Hj. Nortamon Rauma.”Sellaista idylliä, niin vapaata elämän 
vaikeuksista ja yhteiskunnallisista vasta-
kohdista kuin millaiseksi Nortamo Rau-
mansa kuvaa, ei tietenkään ole koskaan 
ollut olemassa” (Jaakko Anhava). Se oli ja 
on kirjailijan utopia, lintukoto, josta - Alek-
sis Kiven sanoin - ”kaukana oljentelivat 
kurjan, tavallisen ihmislapsen surut ja mie-
limurteet.”

- eikä tohtori Nordlingin Rauma

Se ei myöskään ollut enää se merimies-
ten ja pitsinnyplääjien kaupunki, jossa toh-
tori Hj.Nordling oli elänyt ja vaikuttanut 
vuoteen 1900. Valtameripurjehtijoiden aika 
oli ohi. Uusi tekniikka ja maailmansota oli 
tehnyt siitä lopun. Rauman laivaluettelossa 
oli vielä 16 purjealusta ja vielä hevoset kis-
koivat parru- ja lehterikuormia läpi kaupun-
gin satamaan - tänä vuonna tosin poikkeuk-
sellisen lämpimän talvenkin vuoksi taval-
lista vähemmän.
Mutta vanha meri- ja tapulikaupunki oli 
peruuttamattomasti muuttumassa. Jo Nor-
dlingin aikana rakennettu yksityinen 
Rauman rautatie oli luonut uusia mahdolli-
suuksia. V.1911 oli Korkeakariin perustettu Rauman Lasitehdas, seu-
raavana vuonna Samppusten lahden rannalle suuri saha ja neljä vuotta 
myöhemin sulfiittitehdas, vanha karvriversta oli kasvanut Rauman 
Nahkatehtaaksi, kolme suutaria oli perustanut Satakunnan kenkäteh-
taan - kaupungin siluettia eivät enää hallinneet laivanmastot vaan teh-
taanpiiput.

Pula-aika koetteli Raumankin elinkeinoelämää. Teollisuuden tuotanto 
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laski, sataman liikenne hiljeni, Rauman rautatie tuotti tappiota, työt-
tömyys lisääntyi, monet yksityiset liikkeenharjoittajat ajautuivat kon-
kurssiin. Mutta tulevaisuudenuskoakin oli havaittavissa. Rauma Wood 
Ltd. suunnitteli tehdaslaitostensa laajentamista.

Jussit ja merikoululaiset

Rauma oli jo Nortamon aikana ollut huomattava koulukaupunki. 
Merikoulu ja seminaari, siminaar, toivat kaupunkiin paitsi oppinutta 
opettajakuntaa, joka monin tavoin vaikutti kaupungin elämään, myös 
melkoisen määrän opiskelijoita. Jussit ja merikoululaiset, jotka jälkim-
mäiset tunnettiin knallista, huojensivat alivuokralaisina monen rauma-
laisperheen toimeentuloa - puhumattakaan tyttölapsista: kapteenska 
ja opettaja frou olivat arvostettuja titteleitä. Rauman yhteislyseo oli 
laajan maakunnan opinahjo, lähimmät oppikoulut olivat naapurikau-
pungeissa. Kun Rauma ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä sai 
ensin kauppakoulun ja sitten kauppaopiston, lisääntyi kaupungin opis-
kelijamäärä entisestäänkin.

”- tuon haisevan Kanalin varrella”

Pikkukaupunki Rauma oli edelleenkin, asukkaita hieman yli 8000. 
Vesi- ja viemärilaitosta ei ollut. Vesi kannettiin kaivoista ja joka huus-
hollis oli slaskämpär kööki nurkas ja pihan perällä hyys, jonka ruuman 
tuoksuva sisältö ajettiin kaupungin pelloille. Kanalikin  haisi kesäisin - 
ilmankos laulettiin lyseosta ”kauniilla, komialla paikalla / tuon haise-
van kanalin varrella” - mutta keväisin joessa oli niin runsaasti vettä, 
että siinä virutetti pyykkiä ja pojat lipostiva kutemaan nousevia kaloja 
- ja juoksivat poliisia pakoon, kalat kun kuuluivat pormestarille. Koti-
eläimiä, hevosia, lehmiä ja sikoja, oli monessa talossa ja koirat juok-
sentelivat ympäri vuoden kaupungin kaduilla - mutta autoja näkyi har-
voin. Nyyruusi Empp lähes ainoana ajo pirssi.

”Piru olkoon teatterin tirehtöörinä”

Kaupungin kulttuurintarjonta pula-ajan puristuksessa oli vaatima-
tonta. Virkeästi toiminut Työväen Näyttämö, joka oli perustettu jo vuo-
sisadan alkuvuosina ja esiintyi Soihtulassa, oli edellisenä vuonna joutu-
nut niin suuriin taloudellisiin ja poliittisiin vaikeuksiin, että epätoivoi-
nen johtaja oli kirjoittanut: ”Piru olkoon teatterin tirehtöörinä! Teatteri 
on muutenkin oiva helvetti” Näyttämön toiminta sammuikin kokonaan 
pariksi vuodeksi. Rauman toinen harrastajateatteri Rauman Näyttämö 
oli perustettu v.1923, se esiintyi Seurahuoneella mutta oli sekin henki-
toreissaan. Nämä kaksi amatööriteatteria yhdistyivät kymmenen vuotta 
myöhemmin Rauman Kaupunginteatteriksi. Silloin oli jo käytettävissä 
Raumanlinnan näyttämö.

Elokuvateatterit menestyivät paremmin. Niitäkin oli kaksi, Titania ja 
Fennia. Elokuussa saatiin ihmetellä ensimmästä äänielokuvaa - siihen 
asti taustamusiikista olivat huolehtineet pianisti ja viulisti. Kaupun-

gissa oli myös Rauman soitannollisen seuran soittokunta ja muutamia 
laulukuoroja. Konserttipaikkana oli yhteislyseon sali, joka oli tunnettu 
hyvästä akustiikastaan.

Taiteilijoita

Rauma oli juuri menettänyt ensimmäisen ammattitaiteilijansa, kun 
Vihtori Ylinen oli edellisenä vuonna muuttanut Yläneelle. Hänen mai-
semiaan oli monen raumalaisen seinällä. Kaikki kansakoulun käyneet 
kautta maan tunsivat hänen havaintotaulunsa. Kuvataiteita edustivat 
vakaa Jalmari Karhula, museonjohtaja, joka ikuisti erikoisesti Vanhan 
Rauman näkymiä akvarelleihinsa, hiljainen Eelis Ismari, ammatikseen 
koristemaalari, ja nuori monilahjakkuus ja boheemi Kosti Koskinen, 
impressionisti ja rohkea kokeilija. Hän oli myös taitava 
pianisti - soitti leipätöikseen mm. elokuvateatteri Fen-
niassa - ja juuri tänä vuonna hän  julkaisi novellikoko-
elman Ihmeellinen kuherruskuukausi.

Kirjojen vuosi

Vuosi 1930 on ainutkertainen raumalaisen kirjallisuu-
den historiassa. Hj.Nortamo julkaisi kaksi kirjaa, jaa-
rituskokoelman Umme ja pimjä sekä Akseli Urhonen 
muistelmiin perustuvan Valtamerillä ja Unto Koskelalta 
ilmestyi runokoelma Purjeet sumussa - kaikkiaan siis 
neljä tasokasta kirjaa yhden vuoden aikana. 

Potku- ja jääpalloa

Vain viikkoa ennen Nortamo-Seoraa perustettiin 
Rauman Pallo-Iirot -nimikin sopivasti nortamolainen- 
ja siitä tuli heti Rauman urheiluväen lempilapsi. Ensimmäinen jalka-
pallo-ottelu Porin Palloilijota vastaan syksyllä 1930 päättyi rauma-
laisten voittoon 5-4 ja menestys jatkui myös toisessa lajissa, jääpal-
losa, kun talven tultua päästiin Karin jäälle. Siellä Rauman partiopojat 
olivat jo vuosia ylläpitäneet luistimpaana, oli torvisoittoa ja rusettiluis-
telua. Nyt siellä nähtiin jännitysnäytelmiä, joista yksi vähän myöhem-
min päättyi lumisotaan matkustajakoti Kalevan portailla. Urheilusuh-
teet Rauman ja Porin välillä katkesivat ja raumalaisia alettiin nimittää 
”Suomen espanjalaisiksi.”

Raum o ai Raum

Ylpeitä raumalaiset olivat omasta kaupungistaan, eivät niinkään sen 
vanhasta osasta vaan uudemmista aikaansaannoksistaan.

”Rauman kuuluisan joen yli johtaa uusi komea kivinen silta. Tulet 
Valtakadulle. Mikä valtava näky!” Komea katu kuin Buenos Airek-
sessa,” sanoi eräs englantilainen kapteeni kävellessään tätä katua pitkin. 
Suuret lehmukset kadun kummallakin reunustalla antavat tälle juh-
lallisen asun,” J.V. (Jalmari Valpio) ylistää. (Juho Helomaa Muistel-
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mia Rauman kaupungin muinaisista ja nykyisistä oloista. 2:n korjattu 
painos.)

Kaupungin tulevaisuuteen uskotaan vahvasti.”Rauma seuraa valpaasti 
aikaansa ja menee kehityksessään eteenpäin niinkuin muutkin paikka-
kunnat ja ehkä vielä nopeammin kuin sen naapurit Pori ja Uusikau-
punki.”

Ja ennen kaikkea - raumalaisilla oli Nortamo, joka oli nostanut 
Rauman, sen merimiehet ja sen kielen arvoon ja kunniaan!

”Kukapa ei tuntisi tuota pitkää, nyt jo harmaahapsista, komeaa arvok-
kaan näköistä herrasmiestä. Lämmin, vilkas, herkästi tunteva ja ystä-
vällinen kaikkia kohtaa. Hänen entiset potilaansa jumaloivat häntä ja se 
laaja ystäväpiiri, jolla on kunnia olla hänen, tietää, ettei miesmäisem-
pää, jalompaa ja ihastuttavampaa persoonaa ole tämän ilman kannen 
alla.”

Säännöt
Seuran sääntöehdotus toimitettiin Nortamon tarkistettavaksi ja ”pali 
hän dek niihi muistutuksi,” vaikka kirjoittaakin kohteliaasti kapteen 
J.Penttilälle: ”O oikke hauska, ko Nortamo-seoras osata ni hyvi Rauman 
giäld kirjotta. Puhuma stää met tiätystengi ole mestreit ja kelppa muit 
opettaman gosk hyvänäs.”  

Lokakuussa 1930 säännöt lähetettiin hyväksyttäviksi ja maaliskuussa 
1931 Nortamo-Seor r.y. merkittiin yhdistysrekisteriin, ”ett ny o sitt 
Rauman giäl viralinen giäl kans.”

Seoran tarkoitus ja fregatti Osmo

”Seora nimi o Nortamo-Seor ja kotopaikk Rauman gaupung. Seoran 
darkotuksen o Rauma merengulu historjalliste ja merimiäskulttuuri 
muistotte hoevaminen gokkomall ja ulosandamall stää koskeva mater-
jaali ja säilyttämäll Nortamom bruukkama Rauman giälen gäytänölist 
taitto.”

Kirjailija Järventauksen ehdotuksen mukaan seuran tuli vaalia sekä 
Nortamon kirjallisen aihepiirin muistoa että Rauman murteen käytän-
nöllistä taitoa. Se, että ensimmäinen tavoite laajeni ja täsmentyi, johtui 
osaltaan siitä, että samaan aikaan oli vireillä laajamittainen museo-
laivahanke. Satakuntalainen Osakunta oli edellisenä vuonna hankki-
nut omistukseensa Raumalla v. 1867 rakennetun fregatti Osmon kun-
nostaakseen siitä maamme ensimmäisen museolaivan. Kirjailija Maila 
Talvio ja raumalainen Risto Nylund (Orko) johtivat maanlaajuista pro-
paganda- ja varainkeruutoimintaa. Raumallakin oli tammikuussa 1930 
järjestetty Osmo-juhla, jonka pääpuhuja oli itse Nortamo. Yritys osoit-
tautui liian mittavaksi pula-ajan Suomessa - Osmo sai viimeisen sata-
mansa Uudessakaupungissa, jossa sotaveteraanit lopulta pilkkoivat sen 
polttopuiksi - mutta tietyllä tavalla sen idea, purjelaivakulttuurin  säi-
lyttäminen, elää Nortamo-Seorassa.

Toinen sääntöjen määrittämä toiminnallinen tavoite, Rauman murteen 
vaaliminen, joka vielä oleellisemmin kuin edellinen juontuu Nortamon 
kirjailijalaadusta, on alkuperäisen ajatuksen mukainen.  

Jäsenet
Nortamo-Seoran muodostavat ikään kuin laivan miehistön. Puheen-

johtaja on kapteeni ja hänen lisäkseen kuuluvat hallitukseen, päällys-
miehiin, ensimmäinen, toinen ja kolmas perämies ja purser. ”Sihteerin 
doimest pitä huald ensmäine styyr ja raha-asjoi hoita purser.” Vara-
jäseninä kuuluu päällysmiehiin kaksi konstia. Vuosikokouksessa vali-
taan myös stuertt (klubimestari) ja hänen apulaisensa kokk sekä kaksi 
redaria, ”ko syynävät tilei.”

Päällysmiehet nimittävät tarpeellisen määrän poosuja, timpereitä, 
matruuseja ja puolimatruuseja. Muut ovat jungmanneja. Jäseneksi pyr-
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kivän on osoitettava Rauman kielen taitonsa vastaamalla tyydyttävästi  
kapteenin tekemiin äxamkysymyksihi. Kunniajäsenet ovat kontra-ami-
raaleja, vain Nortamolle kuuluu amiraalin arvo. Seoran jäsenet käyt-
tävät koolla ollessaan sydvästiä, keltaisesta öljykankaasta tehtyä meri-
miesten sadelakkia. Kokousten puhekielenä on Rauman kieli, jolla 
myös journaalit, pöytäkirjat, ja meriselitykset, vuosikertomukset, laa-
ditaan. Tietyissä poikkeustapauksissa ”saa käyttäs Suamen girikiält-
äkki.”

Meriperinteiden mukaisesti säännöissä määrätään, että ”kapteeni täyty 
ehdottomast totell”, ja ehkä voimassa olleen kieltolain vaikutuksesta: 
”Seora edesottamisist ei saa suullisest eik kirjalisest saattak kuuluvill 
muit tiädoj, ko mitä styyr kapteeni hyväksymäs muados anda.”

Nortamo-Seor, maamme vanhin suomenkielinen kirjailijan nimik-
koseura, on siis sääntöjensä mukaan omalaatuinen kotiseutuyhdistys, 
jonka vastine on ainakin Kanadassa, Winnipegin kaupungissa. Siellä on 
vastaavanlainen, purjelaivakulttuurin perinteitten säilyttäjäksi perus-
tettu, sisäiseltä muodoltaan yhtäläinen yhdistys Cutty Sark Club. 

Eroavuuksiakin silti on.”Kanadan klubihi ei ens alkkum bäässy, josei 
olluk kiärtännk Kap Huurni, mutt nyp piissa se, ett o seillaevas pal-
vellu,” ja pöytäjuomana on pelkkä vesi!

Nortamoseuran perustamisasiakirja 
Toukokuun 29. pnä 1930 kokoontui Rauman kauppaseuran huoneistoon joukko, johon 

kuuluivat seuraavat henkilöt:
Rehtori Väinö Nuotio, opettaja A.J.Björk, lehtori Johannes Honkavaara, pankinjohtaja 

Hugo Ruoste, kapteeni J.K.Nordlund, toimittaja Risto Rahi, meklari Erkki Nurminen, 
konsuli Jalmari Penttilä, varatuomari B.Östman, poliisilaitoksen sihteeri Alfons Rajahalme 
ja toimittaja Väinö Lahtonen. 

Toimittaja Lahtonen kertoi, että edellisen huhtikuun 15 pnä oli kirjailija Arvi Järven-
taus hänen seurassaan olleille toimittaja Lahtoselle ja konsuli Jalmari Penttilälle tehnyt 
ehdotuksen sellaisen seuran perustamisesta, joka ottaisi vaaliakseen Nortamon kirjallisen 
aihepiirin muistoa ja ennen kaikkea Rauman murteen käytännöllistä taitoa. Mukana 
olleet Penttilä ja Lahtonen olivat tilaisuudessa laatineet tähän liitettävän ensimmäisen 
jäsenkirjaehdotuksen ja muuten ottaneet tehtäväkseen Arvi Järventauksen ajatuksen 
toteuttamisen laatimalla mm. sääntöehdotuksen tähän tilaisuuteen.

Nortamoseuran ensimäinen nimiluettelo (savukerasian pohja)
J.K.Nordlund, Penttilä, E.Nurminen, V.Nuotio, A.Långfors,
Honkavaara, Rahi,Risto, Hugo Ruoste, Valpio, A.R.Alho, A.J.Björk.

Kun tämän jälkeen oli kokouksen puheenjohtajaksi valittu konsuli Jalmari Penttilä ja 
pöytäkirjuriksi toimittaja Lahtonen, hyväksyttiin ajatus seuran perustamisesta yksimie-
lisesti sekä säännöt, joihin tilaisuudessa tehtiin eräitä muutoksia.

Seuran kapteeniksi valittiin 9 äänellä konsuli Jalmari Penttilä, konsuli Långforsin saa-
dessa 1 äänen. I perämieheksi valittiin poliisilaitoksen sihteeri A.Rajahalme, II perämie-
heksi meklari Erkki Nurminen, III perämieheksi lehtori J.Honkavaara ja IV konsuli Aarne 
Långfors, jota kutsutaan supercargoksi. Konstaapeleiksi valittiin pankinjohtaja Hugo 
Ruoste ja toimittaja Väinö Lahtonen sekä redareiksi kapteeni J.K.Nordlund ja tuomari 
B.Östman. Stuertiksi valittiin toimittaja Risto Rahi ja kokiksi opettaja A.J.Björk.

Seuran amiraaliksi päätettiin kutsua kirjailija Hj.Nortamo. Amiraaliksi kutsuttaessa 
kesäkun 13 pnä antavat kapteeni ja I perämies amiraali Nortamolle amiraalikirjan ja 
amiraalihatun.

Seuran jäsenmaksuksi hyväksyttiin 25 mk.
Tämän perustamisasiakirjan tarkastajiksi valittiin kapteeni Nordlund ja pankinjohtaja 

Ruoste.
Jalmari Penttilä                Väinö Lahtonen

Erinomase hyvä reisualkku
Innostuneen mielialan vallitessa Seoran toiminta lähti ripeästi käyn-
tiin. Ensimmäisen seilausvuoden aikana pidettiin kokonaista seitsemän 
kokousta ja mynsträttiin useita uusia jäseniä. Joulukuun 13. päivänä, 
jolloin Nortamo täytti seitsemänkymmentä ja puoli vuotta, tehtiin retki 
Poriin amiraalin luo.

Amiraali gratuleeramas
Meit ol viistoist miäst, ko Nor-

tamo-Seor kävei Poris amiraali 
gratuleeramas. Hän täytt 70 ja 
pual vuatt joulkuun 13 päev 
vuann 19 sata ja kolmkkymmend. 
Kapteen Penttlä telefuneeras ens 
tääld, ett ”ankkur o nostett” ja 
näi mes sitt läksi onnipussillp 
Pori päi.

Luvjald otetti Holmbergin 
Galle föleihi ja ko oltti - nii 
mnuust tunnus - kahtengerttan 
giärett se suur kivi, ko on Gna-
pernumme ahtell, pääsi me ilma 
mittän glummei ”Rojohoppe” 
ette, misä Nortamo huusholl ol.

Amraalska Mimmi ol duukann 
oikken gomjan gaffepöödä meit 
varte. Ol monttalai sortti leippä 
ja mikä ihme, ol Riikolam bladei 
ja piparkakoijakki. 

Kolmanen gupin gans amiraal 
trahteeras klasin gonjakki. Sillo 
nous kapteen ylös ja sanos, ett 
me olen dullt tännk gratuleerama 
amiraaali, ko hän nyt täyttä 70 ja 
pual vuatt. Ja ett jotta merkilist, 
yliluanolist tiät Nortamo-Seor o 
saant tämse vanha Nooaki aikka-
sen gaukoputke juur stää varte, 
ett herr amiraal näkis sen gans 
syynät joka päev, etei häne rak-
kall Raumales tehdäis mittä ever-
valtta. Ja jos jotta ruppe näkymä, 
tliis karate appu.

Amiraal kiitt ja sanos, ett jos 
Raumall joku hätä tlee, ni hän 
lähettä Mimmis ensmäitteks 
hättä. Hän sanos viäl, ett kaikk 
valuvaarakki ovas samonn jo 
alkkuhus, ko flikklapse ova ollf 
föleis ämbreines.

Ko ”Rojohoppe” emänäll ol 
ojennett kukkasbukett ja hurau-
tett yks kappal, menttim Borin 
gauppseoraham bitämän gok-
koust.

Amiraal Nortamo pyydetti 
fyärämäm buhett. Ensmäitteks 
mönsträttim buurihi neli jung-
manni. Holmberginn Galle pantti 
veissama. Kauniste hän vetiki 
ulkko ”Mä kuudentosta olin, 
ehken vielä sitäkään.”

Aarni Vähä-Kirvelän gysymyst 
en muist, mutt kapteen ol kiukku-
nen, go hän kaas konjakkaristas 
eine verram biohos ja flättäs sen 
glanihis. ”Päähä se mene niin-
gon deillekki, mutt mnuulls se 
kasvatta tukka,” sanos hän vaa 
ja amiraal ol sama miäld.

Yrjäse Yrkkö otettim buurihi 
sen dähde, ett hän ol oll Etelä-
Ammeriikas niin gaua, ett osas 
pannja puhhu. Mnuuld kysytti, ett 
oleng mnää kova ryyppämä. ”En 
ol, herr kapteen, mutt ko iha hua-
mamatt joskus, ko ole juavuksis.” 
Kapteen määräs mnuu opetta-
mam besättningillk kaikk Nor-
tamo veisu ulkko. Sitt amiraal 
määräs:”Pumbuihi!” Hän 
tykkäs, ett Yrjäse olis tarvins 
saad heti lättmatruusin graadin, 
go ol näi fiini West-India rommi  
kaatanp pumpkrottihi.

Pali ol asjoi pöödäll. Lupa 
täyty kyssy Nortamo-Seorald 
ennengo saa menn radioho 
raumlaist praakkama. Rauman 
talotte nimep päätettim bann 
nominatiiv-muattoho ja antta ne 
amiraali syynättäväks. Amiraal 

ehdott, ett ruvetais kokkoma van-
hoitte raumlaiste suvuitte histor-
joi. Amiraal lahjott seorall viimse 
jaarituskirjas ”Umme ja pimjä.” 
Luettim breiv misä Rauma his-
torjan girjottaja Aina Lähteenoja 
luppa ol apun suvutten dutkimi-
ses. Hän pyys pääst seora jäse-
neks, mutt kaikk oliva vasta ja 
amiraal löi naakeli nii voimali-
sest pöyttä, ett se katkes.

Sitt ko asja olivat tull reedaha, 
syätti lapskoussi, veisatti välill 
Nortamo laului ja lopuks Juhlam 
bäättäjäislaul. Amiraal saatettin 
gotti ja me läksi rakast Rauma 
päi.

Tämä kokkous ol viimenen, go 
mnää näi Nortamo. Hän kävei 
Raumall viäl kesäkuun golmas-
toist päev vuan 1931, mutt mnää 
oli sillo ”Esterim” bääll.

Wassin gapteen sanosiki onni-
pussis, ett huano tiätä, ko se 
naakel katkes. Ei täytt vuatt 
kulunk, ko amiraal sai hyyry 
Suuren Gapteeni laeva. Siäll ova 
jo kaikk muukkin, gon dosa kuvas 
ovap, paitt.

Pärre Parvala
(Länsi-Suomi 13.6.1980)
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Nortamo-Seor 13.12.1930 Porin kauppaseuran tiloissa Hjalmar Nortamon 70 ja pual vuatis päivillä. 
Vasemmalta Hj. Nortamo, amiraal, Johannes Honkavaara, I styyr, G.V.Wass, timber, Aarni Wahn-
lund (Vähä-Kirvelä), lättmatruus, Unto KOskela, jungman, Kalle Holmberg (Homeri), matruus, 
J.V. Valtonen, redar, Heikki Tossavainen, jungman. Oikealta Jalmari Penttilä, kapteen, Alfons 
Rajahalme, III styyr, Erkki Nurminen, II styyr, Yrjö Yrjänen, lättmatruus, Väinö Lahtonen, konst, 
Risto Rahi, stuertt, A.J. Björk, kokk, Into Berglund (Parvala), jungman.
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Mimmi ja Hj Nordling

Kokouksen journaali ei tiedä Aina Lähteenojan jäsenanomuksesta 
mitään. Vasta kaksi vuotta myöhemmin pidetyn kokouksen pöytäkir-
jaan on merkitty, että maisteri Aina Lähteenoja oli ilmoittanut halu-
avansa liittyä seuraan. ”Asja fundeeratti ja päätettin dähä journaali 
merkat, ett hän o ain dervtulls sillon go muitakki naisembuali puurihi 
oteta, mikä merkitsi käytännössä sitä, että hän oli tervetullut vuosiko-
kouksiin. Mutta joka tapauksessa - Uljaksen naakeli on paikattu kupa-
rihelalla.

Aloitteita, suunnitelmia

Tämän ensimmäisen toimintavuoden aikana kannettiin huolta muis-
takin asioista kuin kielen puhtaudesta ja talojen nimistä. Päätettiin 
mm. ryhtyä kokoamaan elämäkerrallisia tietoja vanhoista raumalaista 
yhteistyössä maisteri Aina Lähteenojan kanssa. Nimiluetteloon lisättiin 
Nortamon toivomuksesta ”roodman Henrik Östmanni lesk Johanna 
Östman, go omist Väinö- ja Toivo-nimises skuunari ja ol semne nais-
ihmne, ett hänest ränttäis kans pann hiukam baperill.” Merimiesjuttuja 
ja meritermejä tallentamaan valittiin toimikunta ja Satakunnan Kirjal-
lisen Kerhon aloitteesta kaavailtiin muittenkin kotiseudun muistojen 
kokoamista.

Nortamo-Seor otti myös kantaa ajankohdan ilmiöihin. Huhtikuun 
kokouksessa laadittiin julkilausuma, jossa protestoitiin Neuvostoliiton 
inkeriläisiin kohdistamia sortotoimenpiteitä vastaan. Tämä voimakas-
sanainen julkilausuma lähetettiin Suomen Uutistoimiston kautta maan 
sanomalehdistölle.

Voidaan yhtyä meriselityksen arviointiin: ”Seora ensmäisen vuaten 
on goko joukk pant asioi alkkuhu. Valmist ei ol niingän dull, mutt hyvä 
näingi. Meillp pidäis ny oleman diados se reitt, ko meijän dlee seilat.”

Murheen vuosi

Toinenkin purjehdusvuosi alkoi lupaavasti. Nortamo oli mukana seuran 
ensimmäisessä vuosikokouksessa Purjehdusseuran paviljongilla, tosin 
ilman Mimmi-rouvaa, koska ”amiraalska sano, ett händ varten darvit-
tis rustat nostokurje ja muu alstandi joka prykin gylkken go hän semne 
handel on doisest takakäpälästäs.” Vuosijuhlassa Nortamo piti puheen 
ja ” se ol niin gaunis, etei semmost puhett kaikk kualevaises saak kuull 
yhtän gertta elämäs aikan.”

Syyskuun kokouksessa mynsträttiin toimitusjohtaja Ilmari Helenius 
(Helaniemi), joka esitteli laatimansa laajan sanakirjan käsikirjoituk-
sen Raumalaisten murresanojen selityksiä ja pitsinnimiä luovuttaen  
sen Nortamo-Seoran haltuun samalla toivoen, että sitä Seoran toi-
mesta täydennettäisiin. Hanketta pidettiin niin arvokkaana, että Nor-
tamolle lähetettiin tervehdyssähke: ”Matruus Heleniuksen sanakiri o 
rahaväärtt.”(Kuten tunnettua Rauman kielen sanakirja valmistui vasta 
v.1992).
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Mutta jo seuraavassa kuussa jouduttiin Poriin lähettämään toisenlai-
nen tervehdys. Nortamo oli sairastunut ja nimikkoseura lähetti kukkia 
hänen sairasvuoteelleen. Nortamo kuoli marraskuun 30 päivänä 1931 
ja Seor osallistui näyttävästi hänen hautajaisiinsa. Seuran kapteeni Jal-
mari Penttilä lausui muistokokouksessa: ”Meijän däyty muistak Kir-
jatten Girja sana, ett milläs sitt sualata, jos sual tlee mauttomaks. Se 
kuulu meijä huanendaulusan, ett misäs sitt o raumlaisuutt ja Amiraal 
Nortamo henkki, josei Nortamo-Seoras.”

Muistokokoukseen kuvanveistäjä Arvi Tynys oli lähettänyt Norta-
mon muotokuvaehdotuksen, jota kuitenkin pidettiin epäonnistuneena. 
Alfred Kordelinin Säätiöltä päätettiin anoa 10.000 markkaa Heleniuk-
sen sanakirjan täydentämiskustannuksiin. Esille nousi myös Hj. Norta-
mon elämäkerran kirjoittaminen ja arveltiin, että yhteistyö Satakunnan 
Kirjallisen Kerhon kanssa edistäisi asiaa.

Syntymäpäivästä liputuspäivä

Kevätkokouksessa 1932 päätettiin kapteenin ehdotuksesta, että Nor-
tamon syntymäpäivänä 13. kesäkuuta järjestetään kaupungissa ylei-
nen liputus ja lähetettiin sitä koskeva ilmoitus kaupunginhallitukselle. 
Seuran jäsen, maisteri Kalle Pietilä ilmoitti ryhtyneensä tekemään toh-
torinväitöskirjaa Hj. Nortamon jaarituksista ja esitti eräitä työnäyt-
teitä.

Seoran vuosipäivänä paljastettiin juhlavin menoin Nortamon synty-
mätalon seinään kiinnitetty tummakivinen muistolaatta.

Tämän toisen purjehduskautensa aikana Seor menetti amiraalinsa 
lisäksi myös innokkaan toisen perämiehensä Erkki Nurmisen.

Amiraalin viimeinen matka
Nortamon hautajaiset olivat 

joulukuun 5. päivänä 1931. 
Länsi-Suomi kertoo:

”Koko kaupunki otti hartain 
mielin surujuhlaan osaa. Liput 
olivat puolitangossa. Nortamon 
patsas oli aistikkaasti tyylitel-
len verhottu vihreillä männyn 
ja kuusen oksilla sekä köynnök-
sillä. Tuntui kuin luontokin olisi 
halunnut ottaa juhlan menoihin 
osaa peittämällä kuolleen, syksyn 
hyisten säitten kulottaman maan 
hohtavan valkosella vaipalla.

Klo 10.30 kokoontuivat Nor-
tamo-Seoran jäsenet Kordelinin 
kappeliin siirtäen ruumiin kirk-
koon paikkakuntalaisten runsas-
lukuisina seuratessa katuvieriltä 
tätä vainajan matkaa.

Läheskään kaikki kirkkoon pyr-

kivät eivät mahtuneet sisälle. 
Yksinpä  kutsuvieraillekin vara-
tut paikat täyttyivät ääriään 
myöten. Kirkon ulkopuolelle oli 
asetettu kovaäänisiä, joiden väli-
tyksellä ulos jääneet olivat tilai-
suudessa seuraamaan hautaustoi-
mituksen menoa. Tilaisuus myös 
radioitiin Porin lähetysaseman 
välityksellä.”

Kun urkutaiteilija Kyösti Alho 
oli esittänyt surumarssin, toi-
mitti ruumiinsiunauksen Norta-
mon hyvä ystävä kirkkoherra 
Arvi Järventaus lausuen puhees-
saan mm: ”Tämä runoilija, tämä 
Rauman poika, näki ihmiselä-
män, tämän kärsimyksistä, sai-
raudesta, tuskasta ja kuolemasta 
rikkaan ihmiselämän pohjaan. 
Mutta hän ei silti tullut murheel-

liseksi. Hän osasi sen kirkastaa 
niinkuin vain armoitettu runoilija 
osaa, nähdä surun ja tuskan läpi 
sen, mikä on pysyväistä: väären-
tämättömän lapsenomaisuuden, 
oikean naivisuuden, josta kaikki 
hyvä ihmissydämessä kasvaa.”

Ruumiinsiunauksen jälkeen 
lauloivat Porin sk:n mieskuoro 
ja Rauman Mieslaulajat  tri Altti 
Järvisen johdolla yhteisesti 
laulun ”Kuin painuva päivä” ja 
maisteri Alvar Grunström esitti 
yksinlaulun urkutaiteilija Kyösti 
Alhon myötäilemänä.

Vainajan arkulle laskettiin 
omaisten kukkien jälkeen ensim-
mäisenä tasavallan presidentin 
seppele, jonka omistus kuului: 
”Viimeinen tervehdys vanhalta 
ystävältä.” Läänin maaherran ja 

Poris 30.4.31
Korkkjast kunnjotett Nortamo-seor

Pali kiitoksi vaa siit, ett käskitt meijä 
emänä ja mnuu seora ensmäist vuasjuhla 
viättämä Raumam burjehdusseoram bavil-
jonkkihi. Kyll amiraalska sano, ett händ 
varten darvittis rustat nostokurje ja muus 
semse alstandi sinn joka pryki nokkahan 
go hän semne handel o siit toisest takakä-
pälästäs. Nii ett ei hän uskall lähti niim bali 
vaeva teillt toimittama muttkon giittä käs-
kemisest. Kyll mar mnää sendä sitt tleen, 
goskan viäl ole aika käppi kondeistan ja ko 
mnuu miälen muutongin deke nähd, kumses 
reedas se Rauma hamin ny oikke o. En 
ol näättk stää lainkka nähn siit saakk, ko 
vaa Laitkari astikk pääs jalkasi. En olp 
pakkhuanettakka nähn. Nii ett kyll mnuulls 
siällk kattlemist piissa ja kyll aik kulu. Se o 
viss asi se. Olis mar oikkem boikka, jos se  
Järvendauski viäl tliis lengeihi.

Kiitoksi pali viäläkkin gerra ja näkemihi 
sitt vaa.

Kunnjotuksell
Hj.Nortamo

Poris 31/10  1931
Nortamo-seora 
velje

Kiitoksi pali kukkastervehdyksest ja 
peräte ystävälisest preivist.

Niin, gyll mnuun derveyten nyp prindull o. 
Se o mnuu vanh sydänvikan, ko o ruvenn 
maksam bäällk käymä, ni ett maks hipu 
helkkrihi vähitelle. Ja se on dylkki ja toti-
nem baikk. Ilma maksa ei tult toime, niingo 
ymmärätt. Aino mahdollisuus paranemam 
bäin gäändymyksehe olis, ett maksa hipu-
minem byssäis. Mutt se mahdolisus o hyvim 
biän. Toevota nys sendä stääki.

Terveksi teillk kaikill
Amiraal
Hj.Nortamo

 
Nortamolle

oppi-isälleni, murrekirjallisuuden suurmestarille
Perniön murteen pienviljelijältä
(kirjoitettu Nortamon 70-vuotispäiväksi),

Mieli reipas, henki nuori. 
Järkikulta terävä kuin paras partaveitsi.
Vaatimaton ulkokuori.
Sydän suuri, avara ja pitkä ivanpeitsi.
Vanhan Rauman patriarkka,
Hyvin tuntee myyrät maan ja meripurakatki.
Kaiken huomaa silmä tarkka,
Efrosiinain harharetket tietää tarkoin ratki.
Tuiki terävä on kynä.
Reseptit ja pakinat se vuoroin pyöräyttää..
Huumori on aina hyvä,
Uusi vitsinaihe mieltä elähdyttää.
Tarmo ratki uupumaton,
Jatkuvasti jaaritukset seuraa toinen toistaan. 
Leikinlasku loppumaton. 
Taivahalla huumorin ain aurinkona loistaa.
Nimi suuri Nortamon
Kauvan vielä  ilahduttaa meitä elontiellä.
Aivan todentotta on:
Professori huumorin niin mainio on meillä
  G.B. Höijer  
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Nortamo-Seoran päällysmiähe amiraalin haudalla. Seoran kapteen Björk laskee 
seppelettä. Taustalla vasemmalta Yrjö Kirvelä, Aapo Rajahalme, Tauno Koskela, 
Arvo Hollmén ja Ville Helkelä.

suojeluskuntain päällikön ken-
raali L Malmbergin seppeleitä 
seurasivat lukuisten yhteisöjen 
ja seurojen kukkatervehdykset. 
Turun yliopisto, Suomen kir-
jailijaliitto, Merenkulkuhallitus, 
Rauman kaupunki, Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim, Sata-
kunnan Lääkäriseura, Satakun-
nan Kirjallinen Kerho, Porin kau-
punki, Werner  Söderström OY, 
Kansainvälinen kaunokirjallinen 
yhtymä, Satakuntalainen Osa-
kunnan Osmo-toimikunta, Sata-
kunnan Kilta, Rauman VPK ja 
monet muut muistivat edesmen-
nyttä puhein ja kukkasin. Nor-
tamo-Seoran seppeleen laskivat 
seuran kapteeni Jalmari Pent-
tilä ja ensimmäinen perämies 
A.Rajahalme, edellisen lausu-
essa mm.

”Kaikk kon dundeva Rauman, 
dundeva Nortamo, ja kaikk kon 
dundeva Nortamon, dundeva 
Rauma. Niin guldast sydänd, 
nii hyvändahtost  huumori ja 
niin täysmeiningist kotopaika-
rakkautt ei olk kellä muullk ko 

Amiraal Nortamoll. Tällk kertta 
ei sur yksi raumangiälise ihmse, 
ny sure koko maa. Ja tääll Rau-
malls sure kaikk, ko on dääll 
vanha ja kaunist. Vanhat talo, 
sammaloittunnuk kalljo ja 
sprongis mistannus seillaevak-
kim buhelevak keknäs, ett olet-
tak kuull, ett Raumam baras 
poik ny viädä syndymkaupun-
gis hauttausmaall. Ja vanhap 
puukki meijä hauttausmaall 
puheleva, ett koeteta ny oll juh-
lalissi, ko mes saa suurima rau-
mlaisen dänn meijä raohalisse 
seorahan.”

Surumarssin soidessa kantoivat 
Nortamo-Seoran jäsenet arkun 
kirkosta ruumisvaunuun, minkä 
jälken suuren vainajan viimei-
nen matka alkoi kohti Rauman 
Jumalan peltoa koululaisjoukon 
kantaessa valtavaa seppeleitten 
määrää, Satakuntalaisen Osakun-
nan, Porin suojeluskunnan mies-
kuoron, Rauman suojeluskun-
nan ja Rauman VPK:n lippujen 
seuratessa ensimmäisinä pitkässä 
saattorivistössä.

Hautausmaan portilta kantoi-
vat ruumiin hautaan Satakunnan 
Lääkäriyhdistyksen jäsenet. Sep-
peleet asetettiin telineelle, missä 
ne muodostivat silmin näkyvän 
ja käsin kosketeltavan todisteen 
siitä ainutlaatuisesta rakkaudesta, 
jonka tämä Rauman suuri poika 
oli kansansa sydämissä vallan-
nut.” 

Hautajaistoimituksen päätyt-
tyä kokoontuivat vainajan omai-
set ja Rauman kaupungin kutsu-
vieraat kaupungintaloon, johon 
oli järjestetty muistotilaisuus. 
Professori Kaarle Krohn puhui 
Hj.Nortamon tuotannon maape-
rästä, kosketellen sitä vanhaa 
kulttuuripohjaa ja jäyhää uskon-
nollista vakaumusta, josta se 
on noussut. Juhla sai ”suuressa 
määrässä paikallispatrioottisen 
kulttuurijuhlan luonteen. Kaik-
kia tuntui elähdyttävän Ernst 
Lampenin jo kirkossa lausuma 
ajatus: ”Murheell ei saa muis-
toasi viettää, Nortamo elää 
Suomen kansan muistossa ja 
sydämessä.”

Toiminta jatkuu
Nortamon kuolema vaikutti luonnollisesti masentavasti nimikkoseu-

ran toimintaan.
” Klaaramine niist myrskyist, misä meijä aloksen o viimäs vua jou-

tunns seilama, o jättän niingom biäne väsymykse meihi,” meriselityk-
sessä todetaan.Toisaalta se suuri huomio ja arvonanto, jota maan leh-
distö osoitti Nortamon elämäntyötä kohtaan, oli rohkaisevaa:”Amiraal 
o saan aikka se, ett jokane raumlaine o ylppi siit, ett saa oll raum-
laine.” 

Seor kokoontui keskimäärin kolme kertaa vuodessa, yleensä Rauman 
Kauppaseuran huoneistossa, vuosikokoukset kuitenkin pidettiin Pur-
jehdusseuran paviljongilla. Seuraan mynsträttiin säännöllisesti uusia 
jäseniä ja traditiot vakiintuivat.

Kokouksissa käsiteltiin monenlaisia asioita. Harkittiin mm. oman 
talon ostamista niin kuin vuosikymmeniä myöhemminkin - ehdolla oli 
mm. Kirstin talo - ja ehdotettiin kaupunginhallitukselle, että joulurau-
han julistus palautettaisiin vanhaan asuunsa.

Kaupunginhallitus puolestaan pyysi seuralta ehdotusta Nortamon hau-
tapatsaan tekstiksi ja hyväksytyksi tulivat Läksilaulun säkeet: ”Jumal 
hallitte aalo ja taeva ja maa / kodoranna me nähd saa ja syndymä-
maa.”
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Julkilausuma 1932  
”Nortamo-Seor, joka sääntö-

jensä mukaan vaalii Hj. Nor-
tamon ja hänen kuvaamansa 
merimieskulttuurin muiston säi-
lyttämistä, kiinnitti vuosikoko-
uksessaan 13.6. Nortamon syn-
tymäpäivänä, huomionsa siihen 
omituiseen unohdukseen, joka 
Nortamon tuotannon osaksi on 
tullut V.Tarkiaisen äskettäin jul-
kaisemassa ”Suomalaisen kir-
jallisuuden historiassa.” Kan-
sankielen vaikutusta esittele-
vässä lauseessa kuitataan Nor-
tamon koko tuotanto mainin-
nalla:” … niinkuin on tehnyt 
ensin Hj.Nortamo hupaisissa 
raumalaisissa jaarituksissaan ja 
hänen antamansa esimerkin jäl-
keen yksi ja toinen muukin 
murrekirjailija.”

Kirjoittaja (…) antaa räikeän 

todistuksen aiheensa heikosta 
tuntemuksesta. Hän ei tunne, 
mitä monet pätevät kirjallisuu-
den tuntijat kirjoittivat Norta-
mosta mm. hänen 70-vuotispäi-
vänään ja muistelmissa hänen 
kuoltuaan. Professori Tarkiai-
selle Nortamo on vain hupaisa 
jaarittelija, kun muut sensijaan 
tietävät, että Nortamo on tuotan-
nossaaan luonut pysyvän muis-
tomerkin jo unohtumassa ole-
valle purjelaivakulttuurille ja 
että hän on tälle muistomerkil-
leen antanut jo ammoin sitten 
vallinneeseen kulttuurikauteen 
viittaavan muodon, kielitieteel-
lisesti mielenkiintoisen mur-
teen.

Puhtaasti kirjailijana sanoo  
Nortamosta muuan toinen fil. 
tohtori näin: ”Nortamo on mur-
rekirjallisuutemme suuri nimi, 

yleisessä tietoisuudessa koro-
tettu miehisen taidetyypin edus-
tajana  maamme suurimpien 
kirjailijanimien rinnalle.” Nor-
tamo-Seor haluaa tästä julki-
sesti huomauttaa, jotta ei totuus 
unohtuisi, vaikka tri Tarkiainen 
onkin sen nyt unohtanut.

Toivottavasti prof. Tarkainen 
mahdollista uutta painosta 
valmistaessaan korjaa tämän, 
arvokkaan teoksen lukijakun-
nassa ikävää  huomiota  herät-
täneen seikan.”

Seor puolustaa Nortamoa 1932

Seuran kokouksessa todettiin, että professori V.Tarkiainen oli Suomen 
kirjallisuuden historiassaan pahasti aliarvioinut Hj.Nortamon tuotantoa 
ja merkitystä. Konst V.Lahtonen sai tehtäväkseen kritisoida mainittua 
historiaa. Hän laati seuraavan julkilausuman:

Julkilausuma herättää vastakaikua

Satakunnan Kansan Huomioita-palstalla nimimerkki Neekeri ”pyytää 
Porin puolesta kättä puristaen tervehtiä raumalaista Nortamo-Seoraa ja 
yhtyä siihen protestiin, jonka Nortamo-Seor on tehnyt prof. V Tarki-
aista vastaan.”

Nimimerkki tietää kertoa, että Tarkiaisen arvioinnit ovat herättäneet 
arvostelevaa huomiota laajemmaltikin. Erityisesti ovat Nortamon 
sivuuttamisesta huomauttaneet mm. prof. V.A.Koskenniemi ja tohtori 
Mikko Saarenheimo. Viimeksi mainittu kirjoittaa Valvoja-Ajassa Tar-
kiaisen teoksen arvostelussaan: ”Nortamon, jonka huumori on lähem-
min kuin kenenkään muun meikäläisen sukua Kiven suurelle huumo-
rille, olisi luullut enemmän kiinnostaneen tekijää kuin niukasta mai-
ninnasta päättäen on ollut asianlaita.” 

Hiuk hiukast oteta

Vuosikymmenen puolivälissä Seoran toiminta selvästi taantuu. Ehkä 
vilkastunut liike-elämä ja lisääntyneet luottamustoimet rasittivat pääl-
lysmiehiä, niin että voimia ei enää riittänyt seuraharrastukseen. Kokoon-
nutaan vain pari kertaa vuodessa, purser ilmoittaa, että jäsenmaksuja 
laiminlyödään ja meriselityksessä valitellaan: ”Nortamo-Seora alos o 
huanotte frahdeitten dähde maann ylös melkken goko vuade.” Seu-
raavana vuonna todetaan:”Pakka oikke häppemän däsä, kom bidäis 
tekemä Nortamo-Seora meriselityst. Kyll asi o niingo Impola muari-
kin gerra Euras meinas, ko naarast porsast kuahitt, ett hiukk hiukast 
oteta.”

Jotakin sentään on kirjoihin viety. V.1934 seura yhdessä Rauman 
Killan ja eräiden muiden yhdistysten kanssa oli järjestämässä Aleksis 
Kiven 100-vuotisjuhlaa. Selviteltiin Rauman saariston nimikysymyk-
siä ja Yleisradiolle lähetettiin tiukkasanainen kirje,”ett joku ordning 
tarvittis oll, etei kuka vaam bääs raumlaist esittämä.” Tehtiin myös 
joitakin alotteita ja pari retkeä, mutta täysin aiheellisesti meriselityk-
sessä 13.6.1939 todetaan”Frahdi ova olluk kai huanoj, kosk meijä alos 
on gulunu vuade ajall oll enemä haminas, taikk miähe ova laiskoj ja 
tuuminnu, ett haminas pääse vähemällp pumppumisell.”

Museon alle trahtöör ja Nortamo-museo

Nortamo-Seorassa on muutaman kerran suunniteltu oman talon hank-
kimista. Esillä on ollut mm. Kirstin talo. Hankkeet ovat aina kariutu-
neet varojen puutteeseen. Oman lisänsä keskusteluun toi Seoran konst 
A.R.Alho 21.3.1938:

”Mnää ole huaman, ett tua filistealaiste seur, Kilta, pitä istunnoitas 
museos ja mnää ole ruven ajattelema, ett eik se paikk olis juur oikkia 
paikk kaikell vanhall raumlaisell. Mutt siäll on kova ahtmus eik sitä 
pytinkki juur äkkist saa levitetyks, mutt mnää olin kerra ulkomaill 
yhdes trahtööris maa all ja se ol oikke mukav paikk. Mnää ole fun-
deeeran, ett sinn vois kaiva vaikk kui iso sali ja samall vaivall tehd 
Nortamo-museo, misä sopis istuskell ja vaikk ja ei muut ni juad olut ja 
hyvä kaffet. Ei ne raha menis hukka vaan kyll kaupunk sais vähä divi-
dendiki lopuks ja kyll ny jo vois ruvet Nortamo-muistoijakkin kokkoma, 
nyk ko niit viäl hyvi saa päjätyks. Ja olis sitt maar joku mukav paikkaki 
näyttät tullistulluill, semne jota ei joka paikas Suameaat olekka: Skool

Alho
Alokse lääkär
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Äggören,  Munakari  (kansan antama)
Frouvankari,  Rouvankari -
Havais,   Ilavainen   (kansan antama)
Mullotuskari,  Kivi-Reksaari, kansa käyttää sekä Molotuskari että Kivi-Reksaari nimiä.
Paska-Aikko,  Vähä-Aikko,  joka esiintyy Raumanseudun kartassa. 
Nurmisbrott (iso), Kuohu -
Pihlusgrund,  Pihlus   (kansan antama nimi), merkitsee pihlajan haltiaa.
Rekisaari, Reksaari.  Lapinkielinen alkuosa rek (merkitsee venhettä) lienee parasta 

    säilyttää, koska kansa itsepintaisesti niin tekee.
Porimestari kari,    nimi joutaa tykkänään poistettavaksi.
Rihtiniemi,  Rihtniemi,  koska se on liian vakiintunut voidakseen siirtyä murreasusta 

    kirjakieliseen asuun

Rauman saariston nimistö
Keväällä 1934 Nortamo-Seor sai luotsivanhin, merikapteeni 

P.J.Laitakarilta kirjeen, jossa kerrottiin, että Merenkulkuhallitus oli 
päättänyt ”suomalaistuttaa viittojen, matalikkojen, karien, riuttojen, 
saarien ja luotojen nimet suomalaisilla rannikon seuduilla,” ja oli siinä 
tarkoituksessa kääntynyt luotsien puoleen ”kehoitukella keksiä mai-
nituille paikoille sopivat Suomalaiset nimet.” Luotsivanhin Laitakari 
pyysi, että Nortamo-Seor antaisi luotseille apua kyseisessä asiassa, 
”kun tiedossani on, että arvoisa Nortamoseura harrastaa tämäntapaisia 
asioita.”

Seor valitsi vuosikokouksessaan komitean, johon tulivat maisteri 
K.Pietilä, opettaja A.J.Björk ja rehtori J.Putta. Merenkulkuhallitus oli 
ohjeissaan toivonut, että nimet olisivat puhtaasti suomenkielisiä, ei 
murteellisia. Komitea sai arvokasta apua lehtori Juho Äijälältä, joka 
tiedusteli rannikon kalastajilta ym. asiantuntijoilta, mitä nimiä Rauman 
ja Luvian saaristossa oli käytetty. Ja kun hän lisäksi ”ol oikken dyäkses 
bladaskell kaike mailma sana- ja muu lähdekirja ja käyttänn ai joukko 
stää viisast järkkiäs,” syntyi nimiluettelo, joka toimitettiin luotsivan-
hin Laitakarille. Lehtori Äijälä julkaisi ehdotuksen Länsi-Suomessa 
6.2.1935.

Luettelossa on kaikkiaan 139 paikannimeä. Ensimmäinen sana ilmai-
see merikartassa n:o 35 v:lta 1924 esiintyneen nimen. Sitä seuraa ehdo-
tettu nimi, jonka jälkeen tulee murreasuinen nimi - mikäli sellainen oli 
tiedossa - ja tarpeen vaatiessa sen merkityksen selitys tai muu huomau-
tus. Muutama näyte Rauman saaristosta:

Räsänen kelpasi myös Nortamolle. Erään lausuntaillan jälkeen kerro-
taan hänen sanoneen Räsäselle: ”Snää puhu juur ko se yks äij ko mnää 
tunne.”

”Viimeisessä kokouksessaan t.k. 13 p.nä, 
missä kokouksessa myös seuran ”ami-
raali”, professori Nortamo oli mukana, 
päätettiin kääntyä Suomen Yleisradio OY:n 
puolen pyynnöllä, että Yleisradio vastai-
suudessa raumanmurteisia jaarituksia y.m. 
radioidessaan valvoisi, että murteen esit-
täjä ainakin tyydyttävästi hallitsisi Rauman 
murteen, jotta meidän ei enää tulevaisuu-
dessa tarvitsisi kuulla sellaista tavatonta 
kielemme rääkkäystä. mitä esim. herra 
Reino Palin`in esityksissä olemme joutu-
neet kuulemaan. Milloin epäilystä mur-
teemme esittäjän taidoista syntyy, pyy-
dämme Yleisradion hyvänt. kääntymään 

seuramme puoleen. Jos tarvitaan täältä 
Raumalta kyllä on halukkaita ja kykeneviä 
lähtijöitä paljonkin. Helsingissäkin on kyllä 
useita taitavia kielemme esittäjiä,” tode-
taan kirjeessä ja heistä mainitaan insinööri 
Heikki Hermonen, pankinjohtaja Risto 
Nylund (Orko) ja toimitusjohtaja Selim 
Ekroth. Lopuksi annetaan sentään tunnus-
tusta muillekin:”Ainoa tuntemamme ulko-
puolella Rauman kielialueen syntynyt joka 
tyydyttävästi on esittänyt murrettamme, on 
maisteri Ilmari Räsänen, joten meillä ei ole 
mitään muistuttamista, jos hän haluaa mur-
rettamme esittää.”

”Sellaista tavatonta kielemme rääkkäystä”
Kirje Suomen yleisradiolle 20.12.1930

Lopuksi Juho Äijälä huomauttaa, että kartta, jota varten luettelo on 
pyydetty, tulee olemaan vain väliaikainen ja ilmoittaa ottavansa kiitol-
lisuudella vastaan ne asialliset huomautukset ja toivomukset, jota luet-
teloa vastaan tai sen johdosta tehdään.

Keskustelu Rauman saariston nimistä jatkuu aika ajoin vieläkin.

 
Julkilausuma 1931

Eilen illalla koolla ollut Nortamo-seura Raumalla päätti Inkerin kohtaloa koskevien viimeisten 
tietojen johdosta esittää seuraavan julkilausuman:

Seura tuntee vakavaa surua ja katkeraa pettymystä sen johdosta, että slaavilainen sorto koskee 
tällä hetkellä niin raskaasti heimojemme sitkeintä osaa, Inkerin kansaa. Kun kotiseuturakkaus 
ja heimotunne kuuluvat ensi sijassa vaadittaviin Nortamo-seuran tehtäviin, tahtoo seura saattaa 
kaikkien suomalaisten sivistyksen harrastajien tietoon vakavan valittelunsa siitä, että Suomen 
heimon sitkeimmän ryhmän jäseniä, inkeriläisiä, nyt laumoittain kuljetetaan orjavaunuissa 
pakkotöihin vanhoille slaavilaisille pakkotyömaille.

Tämä julkilausuma päätettiin sähkösanomana saattaa asianomaisten viranomaisten tietoon.



34 35

 
Kapteen ampu tykill

Kapteen Jalmari Penttilä  
kävi muiden Rauman kau-
pungin edustajien kanssa 
kevättalvella 1943 tervehti-
mässä raumalaisia rintama-
miehiä. Rauman patteristossa 
hänelle esiteltiin valmiiksi 
ladattua ja suunnattua haupit-
sia. Patteristoupseeri ojensi 
sen laukaisunuoran Pentti-
län käteen sanoen: ”Tämä 
on tämän meidän koiramme 
häntä, siitä kun vetää, niin 
heti koira kiljahtaa.” Arvele-
matta Penttilä veti ”hännästä” 
ja lähes pökertyi viisituumai-
sen tykin valtavasta lähtöpa-
mauksesta. Muut olivat tie-
tysti avanneet suunsa vaimen-
taakseen painevaikutusta kor-
vaan, mutta sitähän Penttilä ei 
osannut tehdä. Hänen hieno 
tumma hattunsakin putosi 
päästä tykkiaseman hiekka-
pohjalle. Toinnuttuaan Pent-
tilä otti hattunsa maasta, puh-
disti hiekan pois ja sanoi 
poikien riemuksi: ”Pankkast 
pojap pyssyhyn doinengi 
lading,  mnää ammu viä-
läkki.” Ja ampui myös. Jäl-
keenpäin hän on kyllä kerto-
nut päänsä humisseen tapa-
uksen jälkeen ainakin kaksi 
päivää.

Vasttuuld  
  ja stormi

Sotavuodet 1939 - 1945
Sotavuodet lamaannuttivat Nortamo-Seorankin lähes täydellisesti. 

Vuosikokoukset sentään pidettiin ja meriselitykset laadittiin: ”Meijä 
rakas vanha Raum sai kans kärssis sodast aika pahast. Ilmapommi-
tuksi ol usse ja toinem bäev viime helmikuut (1940) näytt valla gama-
lald. Sillo ryssä löysivä mm. vanha Rauma sydämehe - Naolamäkkehe. 
Samanp päevänp palo muitakkin daloi ja haminas men 
tuhkaks mond rakenust ja tavara laevalastittaisi. Kap-
teenin goto men kans ja se fölis paloi se kuparinen daul, 
kom baron Cedercreutz lahjott Seorallp pari vuat takasi. 
Seora muu omasus saattim bärjätyks.”
Välirauhan aikana ehdittiin vielä pohtia Rauman talon-
nimiä ja”potkip palli partioflikkatten gans” sotainvali-
dien hyväksi. Mutta sitten sota alkoi uudelleen.
Jatkosodan ensimmäiset viikot olivat Raumalla vaikeat: 
”Tunnus sild, ett ryssäll olis oll jottan gauna Rauma 
vasta. Ol päevi, kom bommitetti rindaman dakan vaa 
Rauma. Ei se nii lystikä ai oll, mutt hiuka ylppjäks siit 
sittengim bakkas tleema, ko radios usse sanotti, ett ryss 
pommitt Rauma, saksmanni Londot ja engelsman yritt 
pääst Berlinihi.”
Nortamoseuralaisen tyyliin todetaan lisäksi: ”Pahaki 
ryss sai aikka Raumall. Klasiruutui men rikk ja mikä 
kamalimppa, kom Baviljongill men potuijakki rikk.”
Kun saksalaiset valloittivat Viron ja rintama siirtyi kau-
emmaksi itään, päättyivät Rauman pommitukset.
Nortamo-Seoran ikärakenne oli sellainen, että vain nuo-
rimmat osallistuivat taisteluihin. Heistä seuran styyr Risto 
Rahi haavoittui vaikeasti. Muutamat seuran jäsenistä 
joutuivat saattelemaan sankarihautaan poikansa tai vel-
jensä.

Seor menettää kapteeninsa

Kesäkuun 28. päivänä 1943 tapahtui Raumalla järkyt-
tävä merionnettomuus, joka vaati kolme uhria. Nortamo-
Seoran kapteen, kauppaneuvos Jalmari Penttilä, Seoran 
jungman, toimitusjohtaja Arvo Reivinen ja talousneuvos 
Albert Lähteenoja hukkuivat veneen kaatuessa Petäjäk-
senlahdella.

Raumall 21 päev toukok.1936
Suomen Yleisradio O.Y.
Helsing

Älkkä suuttuk.

Ko raumlaise ei tykk siit, ett yks ja 
toine ”viarasmaalainem” bääse kyndämä 
meijä vasikallan, ni meijä Seoran om bäät-
tän mitä suurimallk kunnjoituksellk käänttyt 
teijäm bualehen seoravall journaali ottell:

”Journaal Nortamo-Seor r.y. reisust 
Rauman Gauppseoras 6. päev toukkokuut 
1936. Fölis ol pali miähi.  
6.§ Helmkuus ol jälles pääss radios sort-
teerama yks viaraspaikkundlaine raumlaist  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ohjelma ja ko se tälläkkin gertta luanist  
raumlaiste miälest kokolael huanost, nim  
besättning ol yksmiäline siit, ett joku ord-
ning tarvittis oll, etei kuka vaam bääsis 
raumlaist esittämä. Ko fundeeratti, ett millt 
tavall tämä meijä enemän daikk vähemä 
jyrisev vastalause tliis paremi Yleisradion 
gorvihi, nin gonst ehdott, ett säälitä sinn 
ote täst paragraaffist. Tämäm besättning 
hyväksys.”

Erinomasellk kunnjoituksell
J.Penttilä
Kapteen

”Mnää olen giukkune”
Seoran poosu, merenkulkuneuvos John 

Nurminen lähetti kapteenille kirjeen 
9.2.1936 aina ajankohtaisesta aiheesta:

”Mnää olen kiukkune, ko mnää juur laka-
sin kuulustleemast radiost ”Raumlaist.” 
Eiköst siäl enä ol muut kon kaks ”raum-
laist?” Jokost teijän täyty importteratuj 
pann raumlaissi esittämän ”Pro Rauma?” 
Ottakkas ny siäl asjoist kii, etei kaike-
mailma nuare maistri saap pilat raumlaiste 

niin kiält kon koko nortamolaist henkki. 
Kyll asi o nii, ett jos ett pia huam otta 
asioist vaarii, ni Rauma unhottu pois.

Matkustuspropaganda olis jo aikoi sitt oll 
ensluakkane ohjelmnummer. Pankkast töpi-
näks. Raumast ei ol yhtän kuva aalbumi 
laitett. Kyll Savolinnast ja muist om painett 
sadoituhanssi kuvi ja tehdä reklaami.

Niin töpinäks sitt vaa ja kiukkusest ennen 
kon kaikk o förbii.”

Poosun vakava vetoomus ei kaikunut kuuroille korville. Nortamo-
Seor lähetti Suomen Yleisradiolle jo toisen vakavan vetoomuksen, 
ensimmäinen oli vuodelta 1930. 
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Besättningin edustajat 
vas. Kalle Pietilä, Jalo 
Putta, A.J. Björk, 
Väinö Peltonen, Alfons 
Rajahalme, Jalmari 
Pentti, Ville Äärilä ja 
Arvo Kaijakari kan-
tamassa  kapteen Jal-
mari Penttilää 4. hei-
näkuuta 1943 ikuiseen 
vapaavahtiin.

Koko Rauma koki Jalmari Penttilän kuoleman korvaamattomana tap-
piona. ”Hän oli nykypäivien ja edellisten vuosikymmenienkin  huo-
mattavin mies, kun oli kysymys Raumasta ja raumalaisuudesta. Hän 
vaikutti ratkaisevasti kaupungin asioiden valmisteluun ja kaikkea aito 
raumalaista oli hän ensimmäisenä miehenä toimeenpanemassa,” por-
mestari T.A.Aalto-Setälä lausui muistosanoissaan.

Jalmari Penttilän hautajaisista muodostui vaikuttava surujuhla, jossa 
koko Rauma oli mukana. Nortamo-Seoran seppeleen laskivat redar 

J.Pentti sekä styyrmannit F.W.Äärilä, K.Pietilä ja A.Rajahalme. J.Pentti 
lausui muistosanoissaan: ”Seuran kapteenin muisto ja elämäntyö jäävät 
vaikuttamaan seuran keskuuteen ainiaaksi.”

Siunaustilaisuuden jälkeen Rauman VPK:laiset kantoivat surumarssin 
soidessa vainajan arkun kunniakujannetta myöten odottaviin ruumis-
vaunuihin. Katujen varret olivat raumalaisyleisön reunustamat. Hau-
tausmaan portilta kantoivat vainajan arkun Nortamo-Seoran jäsenet 
alkupuolen matkasta ja vainajan omaiset loppupuolen matkasta perhe-
hautaan.

”Nortamo-Seora alos on goko vuade oll ilma piilos, se o maann ylös 
huanotte frahdeitte ja vaaralisten gulkuvesitten dähde. Mutt suurim-
pans syynt tähä ankkrismakkamisse o sendä se, ett meill ei ol ollk kap-
teeni.”

”Me Rauman partiotytöt, jotka 
emme pelkää ketään emmekä 
mitään, olemme päättäneet haas-
taa teidät, arvoisan Nortamo-seo-
ran uljahat miehet, kanssamme 
nahkakuulan mittelöön sunnun-
taina tulevan lokakuun 6 pnä. 
Tiedämme, ett mies on luoma-
kunnan kruunu, mutta tällä ker-
ralla olemme päättäneet kumota 
tämän miehen itsensä tekemän 
päätöksen..”

Lokakuussa 1940 oli Länsi-
Suomessa tällainen haaste. Nor-
tamo-Seor vastasi haasteeseen:

”Me nortamoseorlaise olen 
govaste miälisän siit, ett tek kult-

tasef flika olett muistan meit 
vanhoi äiji ja vaatin meit pela-
mam botkupalli…Jos käveis nii, 
ett me rookkaisi hävemä, niin 
dlee se siit, etem me mald oikke 
rohkjast potkit, sill ett sillo olis 
teijän gaunip piänes säären 
suures vaaras. Me vedä sydväs-
tim bäähän siin miäles, ett inva-
liidette ohkassen gukkrohon dliis 
potkituks pali markoi.”

Seoran meriselitys kertoo: 
”Kyll siin oliki fundeeramist, ett 
ketä uskalleta säälit nii suure 
riskihin, go o nuarte flikkatte 
fölisolo vähis vaatteis. Mutt, viis-
saj ko olla, nii valikoittim bot-

kima semssi miähi, ko ova jo 
vähäm barkkindunnuj, ja sillt 
tavall tul meijä sakin geskiäks 
yli 50 vuatt. Jos siihem baik-
kaha olis pantt nuaremppi miähi, 
nii olis voink käöd nii, ett poja 
olsiva unhottanp pallim bela-
mise ja fundeerans sulosemppi 
asioi.”

Ehkä juuri korkean keski-iän 
ansiosta Nortamo-Seoran jouk-
kue voitti jännittävän ottelun. 
Peliä katsomassa oli enntysmäärä 
yleisöä ja ”raha tul netto yli 5.500 
mk invaliidetten gukkroho.”

Jossa Äänise rannall 7.6.-42
Herr Kapteen ja koko besättning!
Kolmastoist kuudett o jäll tosa paikas. Hengesän me nään teijäk 

kaikk kokkondunnunf fiirama amiraali syndymbäevä. Nii miälelän ko 
me olsingi föleis täsä raumlaise merihenge juhlas, ei se kukatiäs tällk 
kertta luanist, ko - niingon diädetä - meijä vooron o ny oll utskiikis. 
Monellt tavall on dätä besättninkki kolhitt tälls sotavuade reisull, mutt 
ai ylpjemi liähu Suame flagu mesaangaffeli nokas ja märskorist näky 
jo uude Suur-Suame rand.

Friski sivumyättäst uudell reisullt toevottava

Pärre        Tuomo
(Kirjeen lähettivät Pärre Parvala ja Tuomo Rahi)

Seor potki palli flikkatten gans 
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Alokse
 styyrämist

Joskus kapteeni voi 
käyttää merilain ja 
seuran sääntöjen 
hänelle suomaa valtaa 
ja komentaa: ”Jos jolla 
o viäl jotta vastan 
gränittämist, nim bi-
täkkö suus kii.”

Kuvassa oikealta 
Kalle Pietilä, kapteen 
Björk, Tauno Koskela 
ja Into Parvala, Ville 
Helkelä kokouksessa 
vuonna 1963.

Seoran gokkous
”Meripoikkate veis,” kajahtaa kapteenin komennus. Sydvästit 
sovitetaan päähän, säestäjät, kaksi, kolmekin hanurinsoittajaa, kaikki 
seuran omia miehiä, astuvat esiin ja rytmikäs laulu alkaa.
Sen päätyttyä komento on ”pumbuihi!” jonka miehistö meritavan 
mukaan toistaa. Perinteinen rommtodi lämmittää sisikuntaa ja nostaa 
tunnelmaa. Sitten kapteeni ”piänell 
lystilisellp puhell”, jossa muistellaan 
muinaisia tai käsitellään ajankoh- 
taista aihetta, avaa kokouksen ja 
toivottaa pasiseerarin, kutsuvieraan, 
tervetulleeksi. Määrättyään paikalla 
olevan perämiehen fyärämä jour-
naali, pitämään pöytäkirjaa, hän hoitaa 
alkumuodollisuudet ja päällysmiesten 
laatiman esityslistan asioita ryhdytään 
käsittelemään.
Puheenvuoroja pyydetään runsaasti, 
mutta välillä ehditään myös pumbuihi. 
Yksimielisyys saavutetaan yleensä 
keskustelemalla, niin että aniharvoin turvaudutaan äänestykseen. Joskus 
kapteeni kuitenkin käyttää merilain ja seuran sääntöjen hänelle suomaa 
valtaa ja komentaa:”Jos jolla o viäl jotta vastan gränittämist, nim bi-
täkkö suus kii.” Kun työjärjestyksen asiat on käsitelty, kysyy kapteeni 
vielä varmuuden vuoksi, onko jollakin vielä ”jotta järjelist asia tähän 
gokkouksehe.” Ellei sellaista ole, päättää kapteeni naakelin iskulla 
virallisen kokouksen.

Nyt voidaan jo hiestyneet sydvästit riisua ja on taas veisum baikk. 
Kesäpäivä oli kaunis, taivas pilvetön, Tilta Tuohimaa tai jokin muu 
tuttu Nortamon laulelma keskeyttää alkaneen puheenhälinän ja ravin-
tolan henkilökunta valmistelee ruokatarjoilun aloittamista. Ennen sitä 
kutsuvieras niin halutessaan saa suuvooro tai kuullaan illan epistola, 
tavallisesti Nortamon jaaritus, mutta muidenkin murretekstejä voidaan 
esittää.

Ateriaan kuuluu aluksi silli ja sallatti, peruni ja aladooppi ja etei syä-
däis niingom borilaise lauletaan ryyppylaulu Kaad liiveihis ryypp. Sitä 
seuraavat Pocula tria ja muut Nortamon, Pallen ja muidenkin pöytä-
laulut. Pääruokana on aina  lapskous.

Nortamo-Seoram besättingill
Tiadoks anneta, ett Amiraali syndymbäevä 13.6.1957 fiirata jäll aamust 

alkkate.
Josas olet talo isänd, nii ved flagu raakkaha, josas asu hyyryll, niin gäsk 

isändäs se tehd.
Kell 12 Pyyrman drumbutta Nortamon batsall ja raastuvan drapuill, jos 

häne luus ovak kerjennk kasoma yhtehe ja ovat tarppeks fasta.
Se jälkke viimästäs joka miäs ruppe raakkamam barttatas ja hakeman grais 

ja knappis  ja sydvästis ja Seora merki framill, etei kirote ja karaten darvitt 
tull kell vartti vaillk 6 Kauppseora ettehe, mist marsita yhdes ja tahdis 
- jos se o mahdolist - Amiraalim batsall ja siäld hukkunutte merimiäste 
muistomerkill. Suame ja Seora flagu menevä edell ja mukulak karavap peräs. 
Muttt  sitt nek krapisevap pois slääpist, sill ett kell pual seittmä lähdetä 
automabiilill niim bitkällk ko sillp pääse. Ja  ko meri tlee vasta, nii flika 
menevä ensmäitteks paateihi.

Purjehdusseoram baviljongills Seor pitä sitt vuaskokkoukses reglementtet-
tes jälkke. Purser Putta muistle muinassi merireisuijas ja yht mun doist 
muutakki on diados - muutakkin go lapskoussi. Viaraijakkim pidäis tleema, 
ni ett kaikk komjap pojak kummingi ja nätif flikat tiätystengin darvittis saad 
heit vastustama.

Päälysmiähe

Nortamo-Seor 
Porissa Nortamon 
patsaalla.  
Vas. kapteen Tauno 
Koskela ja longluuts 
Into Parvala.
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Besättning pumbuihi!
Miehet näyttävät kieltämättä aika koomisilta istu-
essaan Rauman merenkulkuoppilaitoksen Kiikartorn-
ravintolassa. 
Heillä on ykkösvetimet yllään, mutta kaikkien 
päässä komeilee öljykankainen sydvest eli perintei-
nen merimiesten ja kalastajien sadelakki.
Asia on määrätty säännöissä. Seuraan kuuluminen 
ilmaistaan pitämällä kokouksissa sydvestiä.
Miehet ovat tulleet Kiikartorniin Rauman pimeästä 
syysillasta päähineet kainalossa ja asettuneet pitkän 
pöydän ympärille. Sen jälkeen on kuulunut komento: 
Sydväst päähä!
Sitten lauletaan aina ”Meripoikkatte veis,” niin 
nytkin.
Paikalla on vain miehiä. Se johtuu siitä, että vanhan 
ajan purjelaivoissa oli mukana vain miesväkeä.
Seoran gokkouksis noudateta seuravi reglementej: 
Kapteeni täyty ehdottomast totell…
Nöyrästi miehistö toteuttaakin kapteeni Haapion 
käskyt. Muutaman kerran hän tehostaa komentoaan 
paukauttamalla pöytään seuran puheenjohtajan nui-
jalla, joka sekään ei tietysti ole mikään tavallinen 
nuija (varmastikin sen takia, että purjelaivoissa ei 
jne.)
Haapion kädessä on naakeli (pitkänomainen 
pulikka, johon kiinnitetään köysiä) Rauman viimei-
sestä purjelaivasta, kuunari Uljaksesta.
Useimmiten Haapio komentaa: Pumbuihi!
Miehistö käy silloin pumppuihin ripeydellä,joka on 
ominaista jo pitkään yhdessä työskenneelle, hyvin 
koulutetulle joukolle.
(Tämäkin oli elintärkeätä purjealuksissa, laivan ja 

miesten elämä oli kiinni siitä, että kaikki osasivat tehdä velvollisuutensa turhia 
hapuilematta.)

Kaikuna Haapion käskylle Kiikartornin kaikista kolkista kajahtaa vastaus ”pum-
buihi!” ja kaikki kulauttavat kurkkuihinsa aimo annoksen kuumaa rommitotia.

      Aamulehti 27.10.1991
      Hannu Hyttinen

”Eiköst ollu hauskas paikk”
Vuosijuhlissa Purjehdusseuran tunnelmallisella Paviljongilla viihdyt-

tiin ja viivyttiin - joskus Päättäjäislaulun ”päivän kultainen kehrä” ter-
vehti viimeisiä juhlijoita. Pärre Parvala on muistellut, että jonakin kau-

niina kesäkuun aamuna Nortamo-Seoran 
jälkeen hän ja Unto Koskela lauloivat 
torilla Kuubalaisen serenaadin kalakaup-
pias Lytylle varhaisten asiakkaiden har-
taina kuunnellessa.

 
Kunnes tunnelma lyö yli

”Nortamo oli sekä prosaisti 
että lyyrikko, molempia kah-
della kielellä. Mikään muu 
Suomen kaupunki ei voi 
ylpeillä yhtä runsaalla paikal-
lislaulujen varastolla, monet 
niistä tunnettuja Rauman maa-
laiskunnan rajojen ulkopuo-
lellakin: ”Kai muistat kannella 
kun fregatin” tai raumankie-
linen ”Meripoikkatte veis.” 
Missä raumalaiset tapaavat, 
siellä pian Nortamon laulut 
kolmantena seurassa.

Perinne jatkuu ja elää Tauno 
Koskelan oivallisessa tuo-
tannossa, niin myös muiden 
kynänjäljissä. Tai Nortamo-
Seoran vuosikokouksessa, 
joka on meriterminologias-
saan täydellinen parodia kui-
van-sitkoisesta suomalaisesta 
yhdistyselämästä: vuosikerto-
mus on meriselitys, tilintar-
kastaja ”redari” eli laivanva-
rustaja.

Kunnes tunnelma lyö yli, 
vakavoituu, kuin Nortamo-
ssa parhaimmillaan. Seuran 
puheenjohtaja eli kapteeni 
kehoittaaa kunnioittamaan 
kuolleiden jäsenten muistoa - 
ja lyö laivakellon ”lasit”, niin-
kuin hautajaisissa merellä on 
tehty kautta merikaupungin 
pitkän menneisyyden.”

Timo Tiusanen 1984

Vuosikokouksessa 
13.6,1983 mönst-
rättiin tarkan har-
kinnan tuloksena 
kaksi uutta jung-
mannia Tauno 
Nylund ja Ilkka 
Pohjanoksa. 
Kuvassa punni-
taan jälkimmäisen 
kelvollisuutta jäse-
neksi.

Laulut, muistelukset ja vitsit vuorottelevat. Kuullaan ehkä Rauman 
ganal, Rauman herrojen vanha ruotsinkielinen vuorolaulu, jonka Pärre 
Parvala ja Eero Rantanen käänsivät Rauman kielelle tai bassot innos-
tuvat kilpailemaan  In tiefen Kellerissä. Myös chanty-matruus saattaa 
yhteislaulujen lomassa tarttua kitaraansa ja kuullaan Tuall metän dakan 
ja niämen gannall. Lopulta tulee hetki, jolloin vakavoidutaan, noustaan 
ja lauletaan Nortamon Juhlan päättäjäislaulu. Nortamo-Seoran gokkous 
on päättynyt

Vuosikokous

Vuosikokouksessa, jota on edeltänyt Pyyrmannin trumbutus Raastu-
van drapuill ja Seoran kunniakäynti Nortamon patsaalla ja hukkuneit-
ten merimiesten muistoankkurilla, ovat flikaf fölis. Myös ystävyysseu-
rojen edustajat käsketä juhlaan. Kapteeni lausuu muistosanat niille, 
jotka seilauskauden aikana ovat saaneet avräkningi ja vanhin paikalla 
oleva merikapteeni lyö Uljaksen laivakellolla kahdeksan glassi mer-
kiksi siitä, että he ovat päässeet ikuiseen friivahti.

Ohjelmaan kuuluu virallisen asioiden lisäksi vuosijuhlaesitelmä, joka 
sivuaa seuran intressejä, Nortamoa, vanhaa Raumaa, Rauman kieltä, 
laivoja tai merenkulkua. Lisäväriä kokoukselle antaa uuden jäsenen  
päällmynsträys, jossa tulokas pyrkii Rauman giälellt tydyttäväst vas-
taamaan kapteenin tekemiin äxaamkysymyksihi ja saa sitten nimikirjoi-
tuksin vahvistetun kontraht-kirjansa. Kategorisen lapskousin jälkeen 
päästään tanssama ja juhlan lopuksi, kuten aina, lauletaan Päättäjäis-
laulu.
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Kun Jouko Raja-
halme, Kalle Hermo-
nen, Eero Virtanen ja 
Kalle Aalto mynst-
rättiin, oli seuralla 
omasta takaa erin-
omainen hanuripar-
tio, joka loi tun-
nelmaa kokouksiin 
samoin kuin chanty-
matruus Erkki Hel-
kelä kitarallaan.

Veisata jälles
”Nortamon laulelmat tipahtelivat aikoinaan kultajyvinä kirjailijan pää-
tuotannon rakosista. Ne ovat tekotavaltaan huippuluokkaa: huolitel-
tuja, nasevariimisiä ja ennen kaikkea reiluja suomalaisia koko perheen 
lauluja. Pääasiana kaikissa Nortamon lauluissa on laulamisen ilo, joka 
avaa sydämet, virittää rattoisan mielen ja yhteishengen,” Reino Hirvi-
seppä, Palle, Nortamo-Seoran poosu h.c., luonnehtii Nortamon lauluja. 
Ei ole ihme, että niitä jatkuvasti lauletaan.

Merihenkisyys ja monien Rauman kieli tekivät ne läheisiksi nimen-
omaan raumalaisille. Niitä laulettiin - ja lauletaan tietysti vieläkin - 
purjehdusseurassa, juhlissa ja illanistujaisissa, kesäsin rannoilta ja 
veneistä kaikuu kaihoisa Kai muistat kannella kun fregatin. Porilaiset 
tosin sanovat, että raumalaiset taitavat olla jo piänes, kun ovat ryhty-
neet fregatoima..

Nortamo-Seorassa jo perustajajäsenten joukossa oli musiikkimiehiä, 
jotka tunsivat Nortamon laulut ja ymmärsivät niiden arvon ja merki-
tyksen. Seuran ensimmäinen först, Alfons Rajahalme, oli ansioitunut 
kuoromies, kaunisääninen tenori, solisti, joka tunnettiin myös Norta-
mon laulujen taitavana esittäjänä.

Pian hän sai seurakseen muita laulumiehiä. Jo joulukuussa 1930 
mynsträttiin seuraan ylioppilas Into Berglund (Parvala), Ylioppilaskun-
nan Laulajien kantabasso ja hänet velvoitettiin opettamaan besättingille 
amiraalin lauluja. Seuraan liittyi myös Alvar Grundström, konsertoi-
nut laulaja, ja Arvo Kajakari, Pärre Parvalan vanha lauluveikko. Myös 
muita kuoromiehiä mynsträttiin Seoraan jo ennen sotia. Siitä syystä 
Rauman Mieslaulajat osallistuivat kunniakäyntiin Nortamon patsaalla. 
Näinä vuosina oli tapana, että seuran kokouksessa valittiin erityinen 
lukkar johtamaan yhteislaulua.

Toisen polven laulajia

Seuran jäsenmäärän kasvaessa myös hyvien musiikkimiesten osuus 
vahvistui. Saatiin jopa toisen polven laulajia, jotka jo melkein äidin-
maidosta olivat imeneet intonsa ja taitonsa. Heikki Kiviluoto, Aapo ja 
Jouko Rajahalme ja Erkki Helkelä toivat nuorekkaan lisänsä seuran 
laulutraditioon. Heistä Heikki Kiviluoto, Jouko Rajahalme ja Erkki 
Helkelä muodostivat maineikkaan lauluyhtyeen Luuvartim boja, johon 
seuran ulkopuolelta kuului Jukka Lehtonen.Yhtyeen levytys Raum-
laissi veisui ja värsyi sisälsi Nortamon tunnetuimmat laulut sekä muita 
meriaiheisia sävellyksiä. Mukana oli myös Tauno Koskelan murreru-
noja. Levy sai Länsi-Suomen taidemitalin v.1978. Kun pojat Seoran 
kokouksessa esittivät Pocul trian, teki se sellaisen vaikutuksen, että 
kunnianarvoisa haminkapteen puhkesi puhumaan: - Oi voi sendä, olis 
nyk kotoväkiki ollk kuulustleemas, nii sais vallan doisen gäsityksen 
goko asiast.

Seoran gapell

Jo Pärre Parvala oli kaksirivisellään säestänyt laulua, ja kun sitten 
Jouko Rajahalme, Kalle Hermonen, Eero Virtanen ja Kalle Aalto myns-
trättiin, oli seuralla omasta takaa erinomainen hanuripartio, joka niitti 
laakereita Hjalmarin gousill ja loi tunnelmaa kokouksiin samoin kuin 
chanty-matruus Erkki Helkelä kitarallaan.

”Mahtak koska ol Meripoikkatte veissu veisatt niin gomjast ko 
ny. Se näättäk veisatti Nortamo-Seoran gapellin gans. Semne ihme 
ol ny nähn päevävalu. Aalton Galle, Rajahalme Jouko ja Virtase 
Eko kiskosiva harmo-
nikka, Jalosem Bepe 
sahas isso fioli ja Hel-
kelä Eki soitt kitara-
tas. Tuns koht alkku, 
ett ehtost tlee luani-
kas.”
Laulunjohtajina ja 
esilaulajina jo mai- 
nittujen lisäksi ovat 
toimineet etenkin 
Heikki Santala ja 
Jaakko Karta. Seo-
ralaisten mieliin on 
jäänyt myös först 
Harry Karlssonin rie-
hakas Espanjatar ja 
sen mukaansa tem-
paava refrängi, josta 
Pärre tosin sanoi: ”Ei 
stää tarvittis juur noin gauhjast karjut.”. 

Nortamon lauluperinnettä on ansiokkaasti jatkanut Jukka Lahtinen, 
kuoronjohtaja, joka on säveltänyt mm. Tauno Koskelan murrerunoja, 
niin kuin myös Jouko Rajahalme.

Mainittakoon, että kun Nortamon Laulajapoika I-II oli myyty lop-
puun, Nortamo-Seoran aloitteesta kustantaja otti siitä uuden painoksen 
v.1965

Yhteislaulutilaisuuksia

Nortamo-Seor on järjestänyt myös useita yhteislaulutilaisuuksia. Eri-
tyisesti luutsolderman Into Parvala, joka jo mynsträystilaisuudessaan 
oli velvoitettu huolehtimaan Nortamon lauluperinteen jatkuvuudesta, 
kantoi huolta raumalaisten laulutaidosta. Kaikissa Seoran järjestämissä 
tilaisuuksissa on yhteislaululla ollut huomattava osuutensa.
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Hunööri ja
 flakuttamist

Purserin murheet
Nortamo-Seoran perustamis-

vuoden kirjanpito on hyvin lyhyt. 
Jäsenmaksuja on saatu 375 mk eli 
viideltätoista mieheltä ja menoja 
on ollut yhteensä 315 mk. Sääs-
töön on jäänyt 60 mk. Tilin 
on allekirjoittanut Aarne Lång-
fors, super garco. Tilintarkasta-
jat sanovat:”Tarkastett ilma etei 
vikka ol löödett.”

Vuosikokouksessa l931 Aarne 
Långors valittiin seuran purse-
riksi ja hän jatkoi tilinpitoa. 
Ensimmäisen kokonaisen sei-
lausvuoden aikana 1931-1932  
”Seor om bistän elämä jo nii 
risaseks,”että menoja on ollut 
paljon enemmän kuin tuloja. Ali-
jäämä on ollut 423 mk 90 p. Pur-
seri-parka on joutunut pistämään 
ne omistaan, ”etei Seor vallam 
bankrottihi olis menny.” Tilintar-
kastajat sanovat: ”Kyll räkningik 
klaarei ova.”

Vuonna 1932-1933 purser on 
jälleen joutunut maksamaan 
seuran menoja omasta kukka-
rostaan 133,65 mk. Aikaisempi 
velka on kuitenkin saatu makse-
tuksi.

1934-1935 on kerätty jäsen-
maksuja (silloin ei vielä puhuttu 
ansiomaksost) 825 mk ja ja kirjat 
kertovat, että rahaa on jäänyt 
säästöön 52:85 mk. Redarit ovat 
kuitenkin huolissaan:”Syynätt o 
ja oikke nämä ova, mutt täyty 
sanno, ett om bali semssi miähi 
puuris ko ei ol maksan jäsen-
maksoas. Niit o vuadelt 1931 
6 miäst, vuadelt 32 10 miäst, 
vuadelt 1933 21 miäst ja vuadelt 
1934 kans 21 miäst.” Ja redarit 
jatkavat:”Tämä o jäsenittem pua-
lest vähä ruakotont.”  

Seuraavanakin vuonna reda-
reilla on huomauttamista:”Kyll 
nämä räkningip paikkas pitä, 
mutt sama anmärkning täyty tehd 
ko viime vuanakki ja ehdota, ett 
annetan gokin gorjat tämä asi.”

Vuonna 1937 ei vuosikokousta 
pidetty lainkaan eikä jäsenmak-
sujakaan kerätty. Seuraava tilin-

päätös on tehty 13.6.1938. Sil-
loin redarit sanovat näin: ”Kyll 
nämäp posti oikke ova, mutt 
ko viime vuann ei ol lainkkan 
goot jäsenilt vuasmakso ni ollam 
burserill velkka, niinko näky 
581,65.” Merkillistä on kuiten-
kin se, että Säästöpankin tilillä 
on rahaa 1210 mk!

Seuraavasta tilikaudesta vastaa 
uusi purser Jalo Putta. Uuden 
miehen tilinpäätös 13.6.1939 on 
päätetty juhlallisesti: Salve errore 
et omissione, sattuneet erehdyk-
set korjataan. Erehdyksi ei oltu 
tehty, koska redarit kirjoittavat: 
”Tili ova oikke ja jäsenmak-
sokki ovak koott aikanas niin-
gom bidäiskin gosk pankis o raha 
iso jouko.” Velka edelliselle pur-
serille on kuitenkin yhä vielä voi-
massa ja se on entinen 581,65 
mk.

Vuoden kuluttua ei ollut muuta 
sanottavaa kuin että velkaa Aarne 
Långforssille on ruvettu lyhentä-
mään siten, ettei hänen ollut tar-
vinnut maksaa jäsenmaksuaan.

Vuonna 1941 Seor on vielä 
velkaa entiselle purserilleen 
531,65 mk.

Vuoden 1942 kirjanpidossa 
velka on pienentynyt, niin että se 
on enää 506,65 mk. Säästöpan-
kin tilillä on rahaa 4993,05 mk. 

Vuonna 1943 jäsenmaksujen 
yhteydessä on lyijykynällä tehty 
reunamerkinta:”Anttila karas, 
mutt kadus ja tul takasi.” Ja Ant-
tilalta onkin saatu jäsenmaksuja 
neljältä vuodelta. Velkaa konsuli 
Långforssille ollaan vielä 481,65 
mk.

Toinen reunamerkintä kertoo: 
”Korteilam bostiennakk jäi sillt 
tiäll, ei tullu raha eik kortti 
takasi, mutt Rajahalme makso 
sitt.” Kysymys oli vuoden 1941 
ja 1942 jäsenmaksuista. Redarit 
J.K.Nordlund ja Jalmari Pentti 
sanovat: ”Kyll räkningi oikke 
ova niingo ennengi ja me ehdota, 
ett annetais purseri ol edellengi 
vapaudes.”

Seuraavan vuonna redarit 

ilmoittavat: ”Jälle ova räkningi 
oikke ja sem bualest ehdoteta, 
ett annetais purseri ol viäläkki 
vapaudes.”

Vuonna 1945 on tilikirjassa 
merkillinen ylöspano: ” Lokakuu 
4 pv:n 1944 o saatt tuntematto-
malt lahjottajalt 3000 markka.

Nyt alkaa tilinpidon ulkopuo-
lella olla erilaisia rahastoja. Reu-
namerkintä ilmoittaa, että sävel-
lysrahastossa on rahaa 528 mk 
ja edustusrahastossa 2038 mk. 
Myöhemipnä vuosina tulevat 
patsasrahasto, kuvarahasto, mita-
lirahasto ja Jallun-päivän rahasto. 
Yksinkertainen eikä kaksinker-
tainenkaan tilinpito ei ole riittä-
nyt, on ruvettu pitämään monen-
kertaista kirjanpitoa.

Vuonna 1946 on rahaa pan-
kissa 10 842 mk ja velkaa kon-
suli Långforssille vieläkin 431,65 
mk.

Seuraavana vuonna ei velasta 
ole enää merkintää. Konsuli 
Långfors oli edellisenä vuonna 
kuollut. Redarit puoltavat friise-
delin myöntämistä ja kirjoittavat 
mm.: ”Nek kopekak kom purse-
rill ol pios taikk piirongiloodas 
näyttiväk kans oikkjoilt.”

Vuonna 1949 on lyijykynällä 
tehty reunamerkintä: ”Näilt kah-
delt o jo enne yritett perit jäsen-
maksoi, mutt ei ol närpän. Ny 
närppäs.” Ja niin matruuseilta 
Laajo ja Anttila saatiin jäsen-
maksu neljältä edelliseltä vuo-
delta.

Tämä historiallinen katsaus 
päätetään redareitten lausuntoon 
v:lta 1972:

”Seor sengom bamppandu vaa 
ja purser ja muukki ansatteva 
friisedelis. Ny o semnengi ihme 
tapattunn, ett yks miäs o ansio-
maksos maksan förskotti jo ens 
vuadelt. Mailmalopu merkei 
semne o.”

Juhani Honkavaara     Lauri 
Ylönen

(Jouko Nummela, purser  
1993-2000)

Hj.Nortamon muistolaatta 
Kesäkuun l3. päivänä 1932 paljastettiin Nortamon kotitalon seinään 
kiinnitetty muistolaatta, jonka Nortamo-Seor ja Satakunnan Kilta olivat 
yhdessä hankkineet. Sateisesta säästä huolimatta paikalla oli runsaasti 
väkeä. Kutsuvieraina olivat Satakunnan Killan edustajina professori 
Pentti Eskola ja maisteri Aina Lähteenoja, Satakunnan Kirjallisesta 
Kerhosta tohtorit Toivo Vanhatalo ja Altti Järvinen sekä paroni Emil 
Cedercreutz. Professori Eskola piti paljastuspuheen, mieskuoro esitti 
pari laulua, jonka jälkeen siirryttiin hautausmaalle, missä laskettiin 
seppele Nortamon hautakummulle ja Nortamo-Seoran kapteeni Jalmari 
Penttilä puhui. 

Seor saa oman lipun  
ja Uljaksen kellon 
Nortamo-Seor juhli amiraalinsa 90. syntymäpäivää 13.6.1950 ja samalla 
20-vuotista toimintaansa arvokkain menoin. Ilapäivällä tapahtuivat 
käynnit hautausmaalla, jossa laskettiin kukkalaitteet Nortamon ja 
Seoran ensimmäisen kapteenin Jalmari Penttilän haudoille ja klo 
18 suoritettiin kunnianosoitus Nortamon patsaalla. Juhlakokouksessa 
RPS:n paviljongilla Seoran kontra-amiraal Kalle Pietilä esitelmöi 
säveltäja Aksel Törnuddin elämäntyöstä ja iangaikkinem basiseerar Bror 
Mikkelä selosti Nortamon elämänvaiheita lääkäri Toivo Vanhatalon 
sairaskertomuksen perusteella. 

Grogilasit ja hopeiset 
aluslautaset on Seora 
lahjoittanut kapteeneille 
Jalmari Penttilä ja 
Tauno Koskela heidän 
merkkipäivinään.
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Nortamo-mitali 
Nortamon täyttäessä 70 vuotta oli kuvanveistäjä Emil 
Cedercreutz, hänen hyvä ystävänsä, muovaillut hänestä 
mitalin, jonka toisella puolella oli hänen sivukuvansa ja 
nimensä ja toisella tyylitelty fregatti ja teksti: Poeta maris et 
portus, (meren ja sataman runoilija). Tämä mitali oli lyhyessä 
ajassa myyty loppuun.
Nortamon satavuotisjuhlien jälkeen keväällä 1961 Bror Mikkelän 
aloitteesta Rauman Kilta ja Nortamo-Seor saatuaan Harjulan 
Killan suostumuksen päättivät ottaa mitalista 200 kappaleen 
uusintalyötöksen, puolet kummallekin seuralle. Jokaisella 
Nortamo-Seoran jäsenellä oli oikeus lunastaa itselleen yksi 
mitali, loput jäivät Seoran käyttöön. Jäsenmäärän kasvaessa 
tästä lunastusoikeudesta luovuttiin.

Nortamo-mitali on seuran arvokkain tunnustuksen osoitus. Ensimmäisenä sen sai 
Nortamo-Seoran	kontra-amiraal,	filosofian	tohtori	Kalle	Pietilä	v.	1961.	Muut	mitalin	
saajat:	Hampurin	yliopiston	suomen	kielen	opiskelijat	1961,	filosofian	tohtori	Timo	Tiu-
sanen 1962, johtaja Kosti Ekroth 1962, tuotantopäällikö Heikki Packalen 1962, Meripirtin 
Kerho 1962, hammaslääkäri Into Parvala 1965, hammaslääkäri Altti Järvinen 1968, konttoristi 
Eino Hopea 1972, kirjailija Tauno Koskela 1976, taiteilija Erkki Tanttu 1977, Satakunnan Kirjallinen 
Kerho 1979, Rauman Taidemuseo 1980, taiteilija Erkki Tuomi 1980, toimittaja Lasse Sorsakivi 
1980, professori Risto Orko 1984, laskentapäällikkö Harry Karlsson 1986,Rauman kaupunki 
1992, konsuli Bertil Blomqvist 1992, vuorineuvos Reino Salo 1993, kauppatieteen maisteri 
Olli Nuotio 1994, Rauman Kilta ry 1994, opettaja Eero Virtanen 1995, toimitusjohtaja 
Erkki	Ettala	1996,	Helsingi	Raumlaiste	Seor	1997,	opettaja	Seppo	Willgren	2000.

Ankkuroitu-mitali 
Tauno Koskelan täyttäessä 70 vuotta lyötätti Nortamo-Seor 
tapauksen johdosta mitalin. Mitalin nimi on Ankkuroitu 
Tauno Koskelan runokokoelman mukaan. Sen suunnitteli 
professori Kauko Räike. Mukana hankkeessa olivat Werner 
Söderström Osakeyhtiö, Satakunnan Säästöpankki, Länsi-Suomi 
OY, Rauman Kilta, Satakunnan Kirjallinen Kerho ja 
V.A.Koskenniemen seura. 
Kiitospuheessaan Koskela lausui: ”Olen näkevinäni itse Hj. 
Nortamon kiikaroivan jostain tuolta pilvenreunalta tänne alas 
ja selvästi kuulen hänen sanovan: ”Nääks vaan, Grönforssi 
Viku vähäpoik, ne annovas snuullf fiinim buttkive.”

Nortamo-Seor varasi itselleen tietyn määrän mitalia ja on jakanut sitä kunnianosoi-
tuksena seuraaville:kirjailija Tauno Koskela 1986, teknikko Tuomo Varho ja Rauman 
Kauppaseura 1987, toimittaja Hannu Heino ja pankinjohtaja Olli Varho 1990, elo-
kuvaaja	Jouko	Nummela	1992,	meklari	Mark	Williams	1993,	muusikko	Rauno	Tuuna	
1994. 

Jo neljä vuotta aikai-
semmin päällysmiesten 
rouvat Vilma Rajahalme, 
Sirkka-Liisa Kajakari, Ilta 
Äärilä ja Senja Björk olivat 
ilmoittaneet tietävänsä, että 
”joka laevas o oma flagu, 
ko vedetän doppihin, go laev 
lähte reissu ja tlee reisust 
kotti ja kodoranna ruppeva 
näkymä” ja olivat lah- 
joittaneet seuralle ”piänem 
böytflagu”, koska oikeata 
lippua varten ”ei mistä saas 
semmost värkki, ko siihen 
darvita.”

Nyt, aikojen parannuttua, he lahjoittivat upean lipun, jonka oli 
suunnitellut piirtäjä, seuran matruus Kaino Kari. Sen oli ommellut 
neiti Liina Sandberg ja OY Sytytin ja Rauman Puuvalmiste OY olivat 
lahjoittaneet varoja sen hankkimiseksi. Luovuttajien puolesta puhui 
rouva Vilma Rajahalme: ”Em met tehns stää mistä fiinist silkkisest 
kankkast, ko mep pelkäsi, ett se kastuis sualases vedes…Liahukkon 
dämä puhtant Teijä aloksesan ja olkko ai merkk siit uljudest ja 
rohkeudest mitä seilaevatte aikkase merimiähe osotiva ja mitä perinttei 
Nortamo-Seor o ottann vaalitakses.” Journaali kertoo, ett ”besättning 
tul valla liikutetuks ja kapteen Arvo Kajakari ään valla väris, ko hän 
koitt änkät besättningin giitoksef frouill.” 

T:mi John Nurmisen puolesta varatuomari Juhani Honkavaara lah-
joitti seuralle muutama päivä aikaisemmin juhlallisesti upotetun kuu-
narilaiva Uljaksen lasinlyöntikellon. Kultaseppä V. Helkelä oli tehnyt 
kelloa varten pöytätelineen. Luovutuspuheessaan Juhani Honkavaara 
toivoi, ”ett kello fölis tlee Uljakse onn perinöks Nortamo-Seorall.”

Vuonna 1997 todettiin, että seuran vanha kunniakas lippu, joka lähes 
puolen vuosisataa oli ”tehn hunöri” ja saatellut seuran jäsenet heidän 
viimeiselle matkalleen, oli palvellut aikansa. Kun saatiin tietää, että 
uuden lipun hankkiminen Virosta tulisi huomattavasti edullisemmaksi 
kuin kotimaasta, lähti ”kahdeksan luotettavaa miestä” Tallinnaan muka-
naan vanha lippu. Sen kopio uusi lippu tilattiin Lipuvabrik AS nimi-
seltä tehtaalta, joka valmisti sen vuoden 1998 alussa.

Vasemmalta Einari 
Kivinen, Pekka Aalto 
ja Antti Tuominen.
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Jubileeraust ja
 lystimbitto 
 Kuinka Kanali Helm  

sai nimensä 
Sunnuntaina kesäkuun 29. päivänä 1947 paljastettiin Kanalin partaalla 
Helmisimpukka ja mustekala-niminen naisfiguuri, jonka Alfred Kor-
delinin Säätiö oli lahjoittanut Rauman kaupungille 25-vuotisen toi-
mintansa kunniaksi. Patsaan oli alun perin suunnitellut kuvanveistäjä 
Mauno Oittinen, mutta valantakuntoon sen viimeisteli taiteilija Lauri 
Leppänen.

Raumalaisten mielestä patsaalle tarvittiin tyylikkäämpi nimi ja niin 
Nortamo-Seor, Rauman Kilta ja Rauman Purjehdusseura julistivat Nimi 
tyttärelle-kilpailun. Nimiehdotuksia tuli kaikkiaan 120, joukossa runo-
jakin:

Hän siinä istuu mietteissään,
haaveissaan. Neitsyt veden, meren.
Melu kaupungin ei yllä luo.
On meren annit seuranaan.

Kuuluu jopa historin siipien havinaa:
Sota idässä Saimaan kanavan niitti.
Rauma lännessä Kanalin Saiman taas historiaan liitti.

Vahvana nimiehdokkaana pysyi kauan Monna-Mari sillä perusteella, 
että Monna  tarkoittaa Madonnaa. Tulkoon mainituksi, että Monnan 
hautausmaata ei vielä silloin ollut perustettu. Eräänä ehdotuksena oli 
Vasaraiste flikk, joka Nortamon jaarituksessa ”pit nii hyvä huald siit 
kokistakki.” Muita Nortamo-aiheisia olivat Rojohoppen Gulu ja Hentt, 
ko ei olp paittaka yll ja Iiskin Miina. Rauman omia kaunottariakaan ei 
unohdettu. Eräs vanha merimies ehdotti nimeksi Nättäste Hanna,, oli 
Sauna-Manta - Mantan sauna sijaitsi aikanaan Kanalin vastakkaisella 
rannalla - vaikka Manta tuskin oli ”kauneudellt turmellt.” Mielikuvi-
tuksen lentoa osoittivat sellaiset ehdotukset kuin Kaino Kaunokainen, 
Hurman Hengetär, Karoliina Kranttila, Salmetar, Puistotähti ja Koti-
Sulotar. Lopullinen palkintojärjestys muodostui seuraavaksi: 1) Kanali 
Helm - U.V.Kaunisto, 2) Susanna - G.Toivonen 3) Mere flikk - nimi-
merkki X. Kunniamaininnan saivat Monna-Mari - Mari - V.Vase ja 
Nättäste Hanna - Akseli Urhonen.

Patsaan nimen kirjoitusasu on joskus herättänyt keskustelua. Yleis-
nimi helm on Rauman murteessa kyllä loppuheittoinen, erisnimi Helmi 
sensijaan ei. Pitäisi siis kirjoittaa joko Kanali helm taikk Kanali 
Helmi. Käytännössä on kuitenkin vakiintunut kilpailun voittanut Kanali 
Helm.

Kuvapatsaat ovat aina nostattaneet ristiriitaisia tunteita. Samoin kuin 
Nortamo pylväänsä nokassa Rauman uusi kaunokainenkaan ei miel-
lyttänyt kaikkia raumalaisia. Sen paljastustilaisuudesssa tapahtui pieni 
episodi, josta Tauno Koskela on kertonut jaarituksessaan Mitä olis 
frouaka mahtans sanno.

Hulda oli nuoruudessaan palvellut herrasväessä, ihan komesroodilla, 
ja oli jo siellä kuullut puhuttavan Alfred Kordelinista.

”Ja sunnunda Hulda sitt seisos pyhähabetisas muu juhlväe joukos 
Kanalim barttallk Kauppseora vastpäät ja vauhkottel stää uutt pysti ja 
koett arvat, ett mimne herr siällp pressu all oikke mahdo oll: pongsuun 
niskas ja silkkistormar pääss kaiketakki, niingon komesroodillakki. Ja 
sitt professor oijens köppis ja huus korkkjall äänell:

- Ottakka verho pois!
Siins samas joku nytkäs narust, pressu liäppe heilativa - ja Hulda 

seisos silmäp pystös ja suu seljäläs juur niingo olis ruvens slaagi 
saama. Ja sitt häne suustas tul:

”Tomne ämm! Ja mnää luulin Korteliini olevas!”
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Jalo Putta ja Jussi 
Björk W.P. Timmin 
maalaaman taulun 
edessä.

Vas. Arvo Kajakari, 
Kalle Homeri ja 
Risto Orko Inkeri 
Nurmisen kannella 
4.6.1950.

Uljasta upottamassa 

Kesäkuun 4. päivänä 1950 täyttyi kuunarilaiva Uljak-
sen lokikirjan viimeinen lehti. Kunniakas alus poltto-
haudattiin kotokaupunkinsa edustalle Raumanmereen. 
Sen omistajat olivat pyytäneet, että Nortamo-Seor muo-
dostaisi laivan viimeisen miehistön.
”Stää enne besättninkki ol filmatt, ol mynsträtt ja inter-
veivatt.” Ja kyll me vissi saa joskus nähd, ko meijä styy-
rin Björki Juss lähte Kirstin dalom bortist Pohjangadull 
ottama hyyry Uljakse ensmäisse reissuhu.”
Puolen päivän aikaan Uljas lähti hinaajan vetämänä 
satamasta tervehtien lipullaan muita aluksia. ”Valkeaksi 
maalattuna ja juhlaliputettuna Uljas tarjosi sinisellä 
merellä juhlavan näyn, vaikka laiva olikin jo lähes 60 
vuoden vanha,” Länsi-Suomi kertoo.

Valkeakarin ulkopuolelle upotuspaikalle kerääntyi kymmenkunta suu-
rempaa laivaa ja toistasataa moottori- ja purjevenettä. Mukana olivat 
mm. hl. Aino Nurminen ja  hl. Inkeri Nurminen, jonka kannella olivat 
kutsuvieraat.

Uljaksen mastot kaadettiin toinen toisensa jälkeen, räjähdyspanokset 
sytytettiin, viimeiset miehet poistuivat ja vähitellen liekkien ympäröimä 
alus painui Raumanmeren aaltoihin.Vaipumishetkellä soittokunta soitti 
Porilaisten marssin ja Rauman Mieslaulajien kuoro lauloi Pois meni 
merehen päivä. Uljaksen poismenoa kunnioittivat muut alukset laske-
malla lippunsa puolitankoon.

Paluumatkalla Nortamo-Seor piti hl. Inkeri Nurmisen kannella kap-
teeni Arvo Kajakarin johdolla kokouksen, jonka aikana toimitettiin 
ulosmakso Uljaksen viimeiselle miehistölle.

Illalla oli Raumanlinnassa juhlatilaisuus, jossa mm. Seoran matruus, 
varatuomari Juhani Honkavaara puhui Uljaksen syntyvaiheista, pur-
jehduksista ja kuluneen päivän merkityksestä ja matruus Tauno Kos-
kela lausui kirjoittamansa runon Uljas lähtee.

Meritaulu 
Vuosikokouksessa 1947 Seor sai arvokkaan lahjan. Seora lättmatruus 
agronomi A.Korteila luovutti seuralle ”isä-Valtosen” perikunnan puo-
lesta W.P.Timmin suurikokoisen meriaiheisen maalauksen mainiten 
puheessaan: ”Meri, Raum ja Nortamo-Seor oliva ai isä-Valtose sydänd 
liki ja hän ol jo eläisäs määränt tämän daulu Nortamo-Seorall.” Taulu 
oli aikoinaan kuulunut Alf. Kordelinin rakennuttaman Kultarannan 
kokoelmiin. Laivanvarustaja J.V.Valtonen oli Kordelinin veli.

Taulua säilytettiin Kauppaseuran huoneistossa, mutta kun seura siir-
tyi uuteen toimitaloonsa, ei se enää kelvannut sinne.Taulu sijoitettiin 
Rauman yhteiskoulun aulaan nostattamaan nuorisossa merihenkki, 
kunnes Kauppaseura pyysi sen takaisin. Nykyisin se Ensio Kohosen 
restauroimana koristaa Marelan ruokasalia. 
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Hjalmarin gousi 21.11.1961.

 
Viimeiset penkkirivit olivat  
Valtakadun eteläreunalla

Ensimmäisen Nortamo-ehton 
ohjelma ”juhlatte meno” oli 
seuraava: Kaupungin soittokunta 
esitti torvisoittoa, yhteislaulu 
Nortamon Juhlan alkajaislaulu, 
tervtuliaissana Tauno Koskela, 
duettoja Pare oliki ja Vanham-
boja valitus H.Kiviluoto ja 
A.Rajahalme, säestäjänä L. Här-
könen, Tasala Vilkum berindraha, 
osa, A.Hermonen, Meijän dorpp, 
Väinö Peltonen, Ulos mailmaha 
viä ja Priki Efrosiina, sov. 
A.Räikkönen, Rauman Mieslau-
lajat. Väliajan jälkeen laulettiin 
yhteisesti Brankkori mars ja Bror 
Mikkelä haastatteli Nortamon 
sisarta rouva Thyra Söderlundia. 
Kun vielä oli laulettu Seiskarin 
kaunis Siiri esittivät ”tilapäisek 
komeljanttri” E. Hopean sovit-
taman ja ohjaaman Kon Dasala 
Vilkk sulkku saerast. Lopuksi lau-
lettiin yhteisesti J. Jaakkolan rau-
mantama Nortamon Juhlan päät-
täjäislaulu, Lopplaul.

Länsi-Suomen pakinoitsija 
Efraim, Antti Aalto, kirjoitti, että 
”juhliin oli kokoontunut niin 
paljon väkeä, että viimeiset penk-
kirivit olivat jossakin Valtakadun 
eteläreunalla”  ja että ensimmäiset 
saapuivat paikalle jo 45 minuut-
tia ennen soittokunnan fanfaaria.

Läheltä piti

Kun Uljaksen mastot oli kaadettu, pohjapanokset räjäytetty ja laiva 
saatu palamaan, ajoi hinaaja kyljelle ja viimeinen miehistö siirtyi 
siihen. Silloin huomasi Juhani Honkavaara, että Uljaksen peräkannelle 
oli jäänyt tyhjiä vichyvesipulloja. ”Ei sunkka noit sendä jätet,” hän 
huolestui ja komensi hinaajan takaisin Uljaksen perään. Niin tehtiin-
kin stuertt Väinö Peltosen ankarista vastalauseista huolimatta. Juhani 
hyppäsi haltäkille, kokosi arvokkaat pullot ja loikkasi takaisin. Siinä 
samassa peräkansi lensi ilmaan. Kukaan ei tiennyt ylimääräisestä dyna-
miittipanoksesta, joka vasta nyt räjähti.

Hjalmarin gousi 
Syksyllä 1952 Rauman Killan hallitus kutsui Nortamo-Seoran edus-
tajat keskustelemaan ”Nortamo-illan järjestämisestä jonakin loka-mar-
raskuun iltana Raumanlinnassa.” Jotta juhlasta tulisi mahdollisimman 
täysipainoinen Nortamo-henkinen tilaisuus, oli kutsu lähetetty myös 
Rauman Mieslaulajille, Nätistem braakkajille ja kapellimestari Väinö 
Walldenille.
Kutsu otettiin joka taholla innostuneesti vastaan ja niin 
sitten marraskuun 20. päivänä, Jalmarin päivänä 1952 
oli Raumanlinnan salissa ensimmäinen Nortamo-ehto. 
Saman nimisenä sitä vietettiin seuraavanakin vuonna. 
Sitten se oli Jallum-bäevä-ehto ja Jalmarim-bäev kunnes 
v.1956 raumalaiset toivotettiin tervetulleiksi Jalmarin 
gousill, nimipäiväkekkereille. Vasta v. 1970 nimi kirjoi-
tettiin Hjalmar niin kuin Nortamo itsekin sen kirjoitti.

Pitk traditsuun

Tästä illasta alkanut ja vuosikymmeniä jatkunut tradi-
tio on muodoltaan ja sisällöltään pysynyt hyvin saman-
laisena. Parisenkymmentä vuotta juhlasta vastasivat 
Rauman Kilta ja Nortamo-Seor yhdessä, kunnes vastuu 
siirtyi kokonaan jälkimmäiselle.
Pitkään tätä kotiseutujuhlaa vietettiin joka vuosi, kunnes 
1972 alkaen se järjestettiin vain parillisina vuosina. 
Tapahtumapaikkana oli kauan Raumanlinnan juhlasali. 
Vain v.1960, jolloin Hj. Nortamon syntymästä oli kulu-
nut sata vuotta, hänen nimipäiväänsä vietettiin Rauman 
seminaarin juhlasalissa, jolloin juhlavieraille tarjottiin 
myös lapskoussi eikä vain tavanomaista Rauman Mart-
tojen kaffett ja nisust. Erikseen mainittava on myös 
vuoden 1956 Jalmarim bäev, jonka tuotto 45 000 mark-
kaa luovutettiin Unkarin kansannousun uhreille. Vii-
meistä kertaa kokoonnuttiin Raumanlinnaan vuonna 
1972, jonka jälkeen juhlapaikkana olivat eri oppilaitos-
ten tilat, kunnes paikaksi vakiintui Rauman Kauppaop-
pilaitoksen Rauma-sali.

Program

Ohjelman runkona ovat olleet Nortamon tekstit, laulut 
ja jaaritukset, joista useita on esitetty myös näytelmänä 
harrastelijavoimin. Katavkari Efraim ja häne suviviaras, Ko seppmes-
tar Turtiaine veroilmotustas täytt ja Preciosa Maij nähtiin Eino Hopean 
ja Tasala Vilku valehammas, Pitsreunane nestuukk, Kui Raumall meri-
koul saatti, Linnalan gorsteeni ja Antonim bäev Tauno Koskelan sovi-
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Nortamo-Seoran juhlat keräävät runsaan yleisön kuten Hjalmarin bäevän 20.11.1976 Rauman ammattikoulussa .

tuksina. Harjoitukset pidettiin tavallisesti Parvalan salissa. Vuonna 
1958 Rauman Kaupunginteatteri juhlisti Nortamon nimipäivää esittä-
mällä Kalle Rounin ja Ilmari Unhon koosteen Mnää, Tasala Vilkk ja 
Hakkri Iiro 

Näytelmän tilalla oli v.1964 Rauman tyttölyseon tanssiryhmän Sata-
kuntalainen potpuri, v. 1976 kuultiin runosikermä Rauma nuorten 
silmin Rauman Teinilausujien esittämänä ja kaksi vuotta myöhemmin 
Sinisaaren yläasteen teatteriryhmän  taidonnäytteenä oli Porim bojaf 
flikois Rauman dorill. Eurajoen suviteatteri esitti v:n 1980 juhlassa 
katkelmia Pentti Saariston näytelmästä Munakari veljekse ja Rauman 
kansalaisopiston näytelmäpiiri v. 1986 Eino Hopean sovittaman Pre-
ciosa Maij jo toiseen kertaan. Nortamo-Seoran gomeljanttri esittivät 
v. 1992 Röyskä isänd todista Myllkoske ja Leppkorve jutus. Lisäksi 
on ollut  elokuvaesityksiä, kuten kuunarilaiva Uljakse viimäne reis ja 
myöhemmin monia Jouko Nummelan Rauma- ja jaaritusaiheisia fil-
mejä ja sketsejä, joista muistetaan mm. Raumlainen gaala-ehto, jossa 
parodioitiin kaupungin 550-vuotisjuhlia.

Nortamon jaaritusten esittäjien nimilista on edustava. Vanhempien 
Heikki ja Antero Hermosen, Eino Hopean, Signe Kuutian ja Mikko 
Kallakarin lisäksi on saatu kuulla mm. Timo Tiusasen, Heikki Packale-
nin, Väinö Leppäsen ja Eero Virtasen tulkintoja. Tauno Koskela, Kalle 
Krappe, Reijo Arola, Jorma Aarnio ja Into Parvala ovat esittäneet omia 
tuotteitaan.

Ohjelmistoon on kuulunut myös haastatteluja ja esitelmiä. Pärre Par-
vala jututti Nortamon hyvää ystävää ja lauluveikkoa, hammaslääkäri 
Altti Järvistä v. 1953 ja muutamaa vuotta myöhemmin kalastaja Jalmari 
Koskista. Kunnallisneuvos J. E. Malmivuori kertoili vanhasta Rau-
masta valokuvien pohjalta ja Harry Karlsson haastatteli merimies Paul 
Nordblommia v.1968. Samassa juhlassa hammaslääkäri Altti Järvinen 
selosti vastikään ilmestynyttä kirjaansa Elämäni laulut, jonka yksi luku 
kertoo Nortamosta ja v. 1970 varusmestari Antti Hallio muisteli, ”kuip 
prankkor huakkiast valuvaara voitt.” Reino Hirviseppä, Palle, järjesti 
v. 1974 Nortamo-aiheisen tietokilpailun juhlayleisölle ja v. 1977 kalas-
taja Aarne Aikko kertoi elämästä Rauman saaristossa. Pari vuotta myö-
hemmin professori Risto Orko, Nylundi Riso, muisteli hyvällä Rauman 
kielellä mm. tapaamisiaan Nortamon kanssa. Professori Pertti Virta-
ranta selosti v. 1986 tutkimusretkiään Itä- Karjalassa.

Hjalmarin gousien musiikkiohjelmasta ovat Seoran omien musi-
kanttien lisäksi huolehtineet mm. Kaupungin soittokunta, Rauman 
poikasoittokunta, Rauman poikakuoro, Luuvartim boja, Jungmannit, 
Friivaht, Shanty Singers,Vermuntilan nuorisosoittokunta ja Eurajoen 
nuorisosoittokunta.
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Tasala Vilkk sellai-
sena miksi Nortamo 
hänet Emil Ceder-
creuzille kuvaili.

Tasala Vilkun patsas
Emi Cedercreutz ja Vilkk 

Jo niin varhain kuin vuonna 1913 kuvanveistäjä Emil Cedercreutz 
tarjosi Rauman kaupungille muovailemaansa Tasala Vilkun patsasta. 
Se esitti seisovaa sydvästipäistä mieshahmoa ja oli nähtävänä Rauman 
torilla mutta ei kelvannut raumalaisille. Cedercreuztin uudelleen 
muotoilema ruorimies koristaa nyt Marianhaminaa, jossa se paljastettiin 
v.1936.

Ilmeisesti sen innoittamana toimittaja Eero Salovuori, Seoran matruus, 
ehdotti vuotta myöhemmin lehtiartikkelissaan, että kun Rauma v.1942 
täyttää 500 vuotta, olisi kaupunkiin silloin saatava merimiespatsas. 
Cedercreutz, joka kertoi keskustelleensa useaan otteeseen Nortamon 
kanssa Tasala Vilkun olemuksesta, innostui uudelleen aiheesta ja 
luonnosteli kaksi Tasala Vilkkua ”N:o 1 jossa Vilkk seisoo pitkävartiset 
jalassa villapaidassa sydvästi päässä” ja toisen, jossa hän on ruorirattaan 
takana katse tähdättynä tiukasti kohti merta. Jälkimmäinen oli lähes 
identtinen Marianhaminaan pystytetyn kanssa. Nämäkin Tasala Vilkut 
jäivät luonnosasteelle.

Kauko Räike ja Vilkk ja Iiro 

Hj. Nortamon 100-vuotispäivän lähestyessa havahduttiin huomaa-
maan, että vanha merikaupunki tarvitsi merimiehilleen omistetun tai-
deteoksen. Kymmenisen vuotta aikaisemmin oli tosin Nortamo-Seoran 
aloitteesta pystytetty hukkuneiden merenkävävijöiden muistoankkuri, 
mutta sitä pidettiin riittämättömänä.Niinpä kaupunginhallitus kutsui 
Nortamo-Seoran, Rauman Killan ja RAP:n edustajat neuvottelemaan 
patsashankkeesta.

Kokous pidettiin 5.5.1958. Läsnä olivat kaupunginjohtaja Erkki Oksa-
nen, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston edustajat sekä Nor-
tamo-Seorasta Tauno Koskela, Rauman Killasta Johannes Honkavaara 
ja Rauman Ammatillisesta Paikallisjärjestöstä Erkki Salminen. Kau-
punginjohtaja totesi, että taas oli herännyt ajatus Tasala Vilkun patsaan 
hankkimiseksi johonkin kaupungin keskustassa sijaitsevaan puistoon. 
Jotta varojen kerääminen tarkoitukseen saavuttaisi laajemman kanna-
tuksen, oli kaupunginhallitus kääntynyt edustettuina olevien yhdistys-
ten puoleen. Läsnäolijat kannattivat lämpimästi hankkeeseen ryhty-
mistä. Sen toteuttaminen liittyisi sopivasti Nortamon 100-vuotisjuhlien 
yhteyteen.

Patsastoimikunta

Kokous valitsi toimikunnan kehittämään asiaa edelleen. Siihen valit-
tiin kaupunginhallituksen jäsenet Eero Korkeakoski ja Arne Andsten, 
Nortamo-Seoran edustajana Tauno Koskela, RAP:n Erkki Salminen, 
Rauman Killan Johannes Honkavaara ja Liike- ja Virkanaisten yhdis-

tyksen edustajana Bertta Lankinen. Toimikunta valitsi puheenjohtajak-
seen J.E.Malmivuoren ja sihteeriksi Antti Tuomisen. Nortamo-Seor oli 
varsin vahvasti edustettuna viidellä jäsenellään.

Pitä olema vanhan gaupungim bualell

Toimikunta pyysi kuvanveistäjä Kauko Räikkeeltä patsaan luonnok-
sen ja pohti samalla sen sijoituspaikkaa pitäen Kauppatoria parhaana 
ratkaisuna. Mikäli sitä ei voitaisi hyväksyä, esitti toimikunta toissijai-
sesti Helsingintorin itäpäätä katsoen kuitenkin sen olevan liian syrjäi-
nen. Myös kuvanveistäjä Räikkeen mielestä ”raumalaishengen muis-
tomerkki viihtyisi” Kauppatorilla. Muina sopivina paikkoina hän piti 
Nortamon aukion länsipäätä ja Helsingintoria ja myös Tarvonsaaren 
puistikko oli mahdollinen ulkoilmaveistoksen paikaksi.

Nortamo-Seorassakin mietittiin asiaa. Kaikkien mielestä ”paikam bitä 
olema vanhan gaupungim bualell. Styyr Parvala vaades, ett Kanali 
Helm tarvitte nostap pois paikaltas ja traijat sinn Ventaliite-puistoho, 
ett Vilkk ja Iiro saadan gunnjalissem baikkaha.” Kapteen Björk ja 

Kuvanveistäjän 
pyynnöstä otettiin 
valokuvia ”tositi-
lanteesta”. Oikealla 
Lasse Andersson.
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Kirjailija Tauno 
Koskela piti 
raumankielisen  
juhlapuheen. 
Kuvassa taustalla 
vasemmalta Antti 
Tuominen, Pekka 
Aalto, Iiro Penttilä, 
Sven Grönman, 
Lasse Andersson ja 
Heikki Ylönen.

useimmat muut olivat Kauppatorin kannalla.
Kaupunginhallitus tuli kuitenkin siihen tulokseen, että patsaan pai-

kaksi sopi parhaiten Tarvonsaarenkoulun ja Valtakadun välillä oleva 
aukio.

Juur niingo jokkus seoravan aamun 

Muistomerkin ideaksi taiteilija ehdotti laituri-aihetta vesialtaineen. 
Merihenkeä symbolisoisi vähintäin kaksi mieshenkilöä laiturilla. Vilkk 
oli siis saanut seurakseen Iiron.

Kun ensimmäiset luonnokset saatiin nähtäville, herättivät ne ankaraa 
kritiikkiä ”Vilkk ja Iiro ova valla liia laehoi ja kraistimbaikkassi 
molema vaikk redar Rajahalme sanos, ett laehoi ovap poja, mutt 
kamala semnengi olis, jos heill olis möhömaha.” Huomautettiin myös, 
että luonnoksen hahmot olivat kovin alakuloisen oloisia ”juur niingo 
jokku seoravan aamun Nortamo-Seoran gokkoukse jälkke ja matruus 
Lounasmeri paohas sydvästeist ja muist Vilku ja Iirom barseleist.” Toi-
mikunta, joka oli kutsunut asiantuntijajäsenikseen arkkitehti Eero O. 
Karin ja taiteilija Alpo Saravan, pyysikin kuvanveistäjältä toisen ehdo-
tuksen.

Pryki nokast merell

Uusi luonnos lähti kirjaimellisesti uudelta pohjalta. Vilkk ja Iiro nos-
tettiin möljältä halvtäkille ruorin ääreen ja kun vielä kokeneelta pur-
jelaivan päälliköltä Lasse Andersonilta saatiin neuvoja ja vihjeitä, oli 
tulos sellainen, että patsastoimikunta, joka tiiviisti seurasi luonnoksen  
muotoutumista taiteilijan ateljeessa Kankaanpäässä, saattoi ehdottaa 
sen hyväksymistä.

Nortamo-Seorassakin oltiin nyt tyytyväisiä: ”Tasala Vilkk ja Iiro 
hänen gansas ova vuade aikan muuttan valla muattoas. He ova lähtenp 
pryki nokast merell jäll. Nek ko ovap paikam bääll nähn heijä uude 
fasuunas, ovas sääkrei siit, ett ny tlee semnem batsas, ett stää passa 
viaraillekki näyttä.”

Kaupunginhallitus hyväksyi patsastoimikunnan ja kuvanveistäjä 
Kauko Räikkeen välisen hankintasopimuksen 5.6.1959. Sen mukaan 
patsaaseen tuli kaksi pronssiin valettua seisovaa figuuria korkeudel-
taan noin 230 cm, symbolinen ruoriratas ja punagraniittinen aluskivi. 
Vesialtaan suunnitteli arkkitehti Eero O.Kari.

Patsaan rahoittamiseksi järjestettiin yleinen rahankeräys. Keräyslis-
toja oli kaikkiaaan 64 ja n. 1000 lahjoittajalta kertyi yhteensä 574.684 
mk. Nortamo-Seor lahjoitti patsasrahastoon 15 000 mk, Jallun-päivä-
toimikunta 50 000 mk, Helsingi Raumlaiste Seor 11 209 mk ja Sata-
kuntalainen Osakunta 12 550 mk. Kaupungin osuus oli 3 650 000 mk, 
mikä summa saatiin rautatien myyntivaroista.

Tasala Vilkun patsas, viralliselta nimeltään merenkulkijoiden 
muistomerkki, paljastettiin Nortamon 100-vuotisjuhlien yhteydessä 
12.6.1960.

Nortamon 100-vuotisjuhlat 

Vilkk ja Iiro uudes mundeeringis

Sunnuntaina 12. kesäkuuta 1960 klo 8 halkaisivat Rauman sunnun-
taiaamuisen hiljaisuuden jyhkeänä sarjana kajahtaneet amiraalille kuu-
luvat 17 kunnialaukausta, joiden äänten vaiettua suoritettiin lipun-
nosto Nortamo-aukiolla ja kaupungin edustajat laskivat kukkalaitteen 
Nortamon patsaalle. Hevosen vetämissä vaunuissa paikalle saapunut 
Pyyrman Antti Hallio luki sitten ”kaikillk kunjalisill ihmsill” kuulutuk-
sen, jossa ”kaikki käsketäm byhähabetis Keskusaukkjall vastustamam 
Tasala Vilkku ja Hakkri Iirot, ko ova uudes mundeeringis tull vanhan 
gotokaupunkkihis.” Saman kuulutuksen hän luki eri puolilla kaupun-
kia.

Jo paljon ennen paljastusjuhlallisuuksien alkua alkoi Keskusaukiolle 
virrata tuhansittain ihmisiä. Kutsuvieraitten joukossa nähtiin mm. 
läänin maaherra Esko Kulovaara puolisoineen ja Nortamon tytär rouva 
Judit Ponkala. Klo 12.30 Nortamo-Seoran sydvästpäinen kunniavartio 
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lippuineen asettui paikoilleen ja kaupungin soittokunta Väinö Wallde-
nin johdolla aloitti ohjelman soittamalla Merimiäste läksilaulu. Pat-
sastoimikunnan puheenjohtaja, kunnallisneuvos, Nortamo-Seoran seil-
maakar J.E. Malmivuori piti patsaan luovutuspuheen kiittäen samalla 
kuvanveistäjä Kauko Räikettä hyvin suoritetusta työstä.

Kaupungin puolesta patsaan otti vastaan kunnallisneuvos Erkki Saa-
rinen, joka mainitsi puheessaan, että patsas tulee aina muistuttamaan 
meille kirjailija Nortamon kuvaamista raumalaisten merenkulkijoiden 
henkilöhahmoista, mutta se tulee myös palauttamaan mieliimme ajan, 
jolloin suuri osa kaupunkimme asukkaista hankki toimeentulonsa pur-
jehtimalla maailman merillä käyden ankaraa taistelua luonnonvoimia 
vastaan. Meri ja merenkulku ovat tänäänkin erikoisen lähellä rauma-
laisia. Raumalaisilla telakoilla rakentavat ahkerat ja taitavat rakentajat 
nykyaikaisia laivoja, jotka kaikilla maailman merillä antavat nykypäi-
vän raumalaispanoksen merenkulkuun.

Puheen päätyttyä kaupunginjohtaja E.H. Oksanen, Nortamo-Seoran 
kapteen A.J. Björk ja Rauman Killan oldermanni Bror Mikkelä las-
kivat kukkalaitteen patsaan juurelle. Mauno Lehtonen lausui Tauno 
Koskelan runon Muist raumlaine jonka jälkeen kirjailija Tauno Kos-
kela piti raumankielisen juhlapuheen. Yhteisesti laulettu mies- ja poi-
kakuoron sekä soittokunnan tukema Ulos mailmaha viä päätti patsaan 
paljastusjuhlallisuudet.

Nortamo-juhla Raumanlinnassa

Päivän juhlallisuudet jatkuivat illalla Raumanlinnassa. Fanfaarien 
kajahdettua kaupungin soittokunta esitti sikermän Nortamon lauluja. 
Nortamo-Seoran kapteen A.J.Björk lausui avaussanossaan mm: Nor-
tamo on jättänyt meille suuren ja velvoittavan perinnön, ilmaisurikkaan 
raumankielen, hyväntahtoisen huumorin ja reilun miehekkään meri-
hengen.

Rauman Mieslaulajat esittivät Heikki Kiviluodon johdolla Nortamon 
laulut Pohjahan juo ja Ulos mailmaha viä. Professori Rafael Koskimies 
luonnehti juhlapuheessaan Nortamoa kirjailijana, joka tehokkaammin 
kuin kukaan muu on tallentanut jälkipolville kotikaupunkinsa histo-
riaa ja sitä tehdessään luonut jo klassillisiksi muodostuneet raumalaiset 
sankarinsa.

Fil. maisteri Timo Tiusanen esitti sitten Nortamon runon Meijän 
dorpp. Kirjailija Tauno Koskelalle luovutettiin 200.000 markan suurui-
nen Nortamo-palkinto, jonka oli lahjoittanut Rauma-Repola Oy.

Leppoisasti ja eloisasti saatteli kuulijakunnan Nortamon aikoihin 
hänen läheinen ystävänsä hammaslääkäri Altti Järvinen kertoen muis-
tikuviaan Nortamosta ihmisenä ja erityisesti laulujen luojana. Juhlan 
päätti Maamme-laulu.

Kansalaisillalliset

oli kaupunginhallinnon toimesta järjestetty Raumanlinnan ravinto-
laan. Ruokalistalla oli mm. sautettu siikka ja Kuapukse muikui ja 
munastuuvninkki. Tilaisuudessa esitettiin lukuisia tervehdyksiä. Vierai-
den kiitokset toi julki maaherra Esko Kulovaara. Sähkeiden välityksellä 
olivat juhlapäivän hengessä mukana mm. opetusministeri Heikki Hosia 
ja Helsingin yliopiston rehtori Edwin Linkomies. Atlantilta lähetti ter-
vehdyksensä Nortamo-Seoran matruus Jouko Rajahalme. Illan aikana 
maisteri Timo Tiusanen esitti Nortamon jaarituksen ja yhdessäolo päät-
tyi Juhlan päättäjäislauluun.

Nortamo-Seor 30-vuotias

Seuraavana pävänä, 13. kesäkuuta vietti Nortamo-Seor 30-vuotisjuh-
laansa. Seor in corpore suoritti kunniakäynnin amiraalin ja kaptee-
niensa haudoille ja marssi sitten tekemä hunöri Nortamon patsaalle 
ja hukkuneitten merimiesten muistoankkurille.Meriselityksessä tode-
taan, että ”amiraali 100-vuatispäev ol jubileeratt monellakkin gaunillt 
tavall: saatti Nortamo-friimerkk, saatti Vilkk ja Iiro näyttämä meri-
miähe malli, pidettin girjotuskilppailuk kaupungin goulmukulill ja saat-
tin, doevo jälkke, mondakkin dämä aja raumlaist luutsatuks Nortamo 
hengem barihi.” Vuosijuhlaesitelmän piti iangaikkinem basiseear Bror 
Mikkelä Nordling-Nortamosta ja kontra-amiraal Jalo Putta jatkoi meri-
muistelmiensa sarjaa.

”Ja ko viäl lisätä, ett lapskous ol erinomast ja kaikk seora lukkri 
hyväs stämningis, nii siins stää vuaskokkoust ja juhla jo oliki.”   

Ko ihmnen deke oikke suuri töit toiste 
ihmiste ette, ni suutta käöd nii, ett kiito-
linen jälgmailm hakka häne muatos kive-
hen daikk vala sem bronssihi, ja nii häne 
nimes ja hyvät tyäs pysyvä muistos aik-
katten daa.Täsäkin gaupungis o oll ja 
elänns semssi miähi. Kolm vuaskymmend 
takasin dualls sillan doisellp pualellp 
Poselli aukkjalls seisos yks semne miäs - 
ja seisos oman guvapatsas juurell. Semnen 
dapaus ei ol juur jokapäeväne, mutt ei oll 
vallan davalinen se miäskän, go siin ol. 
Häne virkas ol saerattem barandamine ja 
taedoll ja tundmukell hän se virkas tek. 
Sada ja tuhanes saeras saiva hänell appu 
vaevoihis.

Mutt ei hän dytyn vaam paikkama ja 
parandama. Hänen doine virkas ol luamsen 
dyä. Hän anno uude elämä ja uude henge 
semsellk, ko ilma händ olis jo aikka kuall 

ja kuapatt katukivette ja telefoontolppatte 
all. Hän pelast meill vanha rakka Rauma, 
se ihmse ja sen gaunin giäle. Ja sendähde 
Nortamo nimi o nii suures arvos ja kunnjas 
täsä kaupungis.

Mes seiso ny jäll patsa juurell. Tällk 
kertta tuallk kive nokas on gaks miäst. 
Mitäst miähi hes sitt oikke ova ja mitä he 
ovat tehn, ett heijä o noin gorkkjall nostett? 
Nime ovak kyll tiados: sanota, ett siin on 
Dasala Vilkk ja tua toine o sitt tiätystengi 
Hakkri Iiro. Mutt ei ol ny Iirollk knalli pääs 
niingo sillon, go hän ol kummiks käskett, 
eik Vilkungan gondeis mittä uussi lakernah-
kassi saappai. Eik ny olla missä Valkon 
gerruillt Turkkuhu menos taikk Tasala salis 
todiklasi noka all. Kaikk näyttä olevan doisi 
mihi me olen dottunn ai sillon go Vilkku 
ja Iiro mainita. Koko heijän gatandos o nii 
vakav ja totine, ett mahtak siin mittä Vilkku 

Tämä patsas julistakko: Täälls seilat o määr
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Knuutsonin Galkke 
sanasaattaja 
Heikki Kiviluoto 
luk Raumam bri-
vileegiumbreivi 
vuadeld 1442.

ja Iirot ollakka…
Kyll he siink kummingi ovak, kaks miäst, 

kaks raumlaist merimiäst, ja siint tyäs, ko 
o sadoi vuassi oll ja o viäläkki nii mone 
Rauma miähe jokapäevänen dyä. Kaukan o 
nyk koto, kaukan haminatte lysti. Iiro ko ei 
olk koului  käynn - ”kukast sitt laevas tyät 
teke, jos kaikk kouluihi menevä?” niingo 
hän se sanos - Iiro o ruaris. Vilkk, ko 
semnen girimiäs ol ja tuns kaikk ”kometi 
ja planeti” ja ol kapteen arvoldas - on 
giivent täkill hängi. Siit me ymmärä, ett 
siin ovat totisep paika. Ruarmiäs katto ylös-
päi seileihi, etei nef flagamam bääs, kap-
teeni silmä ovat terotetu ettippäi: mitä siäld 
mahta ruvet näkymä? Ylöspäi ja ettippä - 
nii hek kattova. Se o merimiästen dapa ja 
stää olis hyvä muistat tääll maisakki.

Tämmöst mnää ole näkevännäs, ko mnää 
heit tosa kattle. Joku toine näke heis 
isän, go jongu Imperator Aleksander Toisen 

daikk Osmon daikk Sylfidin gans kiärs 
ymbär mailma ja kukatiäs jäi sillt tiäll. 
Joku muista miähes taikk veljes - noi 
hekkim, besättninkkihin guuluvaise ja pää-
lysmiähe, kovallt tyäll leipäs ansattiva ja 
muistakki murhem bitivä. Moni äit ajattle 
nyp poikkatas, kom barastaikka on gukatiäs 
ruartörniäs tekemäs. Ja mnää tiädä sengi, 
ett moni Raumam boik tuall aeda syrjill 
näke tosa ny ittes: - Noi mnääki viäl kerra. 
Ruar käändy mihi mnää sen gäänä ja laev 
tottle ruarias…

Ja näim bitä olemangi. Juur stää varten 
dämä patsas on dähä rustatt. Puhukko se 
muistotten giäld ja kiitoksen giäld. Mutt 
viäl voimalisemmi se julistakko meill ja 
niillk ko meijä jälkken däsä rakkas Rauman 
gaupungis asuva ja elävä:”Täälls seilat o 
määr, siit ei mihinkkäm bääs - ei elämise 
olekka nii nuukka.”

Tauno Koskela 13.6.1960

Nii ett sau pännäst käve
Nortamon 100-vuotisjuhliin liittyi myös kirjoituskilpailu, jonka Nor-

tamo-Seor järjesti Rauman kansa- ja kansalaiskoululaisille keväällä 
1960. Aloitteen oli tehnyt matruus Heikki Ylönen ja redar Lauri Ylönen 
oli lahjoittanut palkintosummankin.

”Toukokuus kirjotuskilppailu tul päätöksehe ja komjast tliiki. 1300 
Rauma flikka ja poikka kirjott nii ett sau pännäst käve Nortamost ja 
Raumast.” Kapteen Björk ja först Koskela sekä opettaja Jenny Valto-
nen toimivat palkintotuomareina ja matruus Ylönen arvostelulautakun-
nan sihteerinä, joka ”kanno päevä heltte ja kuarma.” 

”Parhas siin sitt koitettim bääld plokat ja heillp palkinot tasit.” Pal-
kintoja lahjoittivat redar Ylösen lisäksi Nordbergin kirjakauppa ja kul-
taseppä, redar Ville Helkelä.

Vuonna 1992 Rauman täyttäessä 550 vuotta Nortamo-Seor pani toi-
meen toisen kirjoituskilpailun kaupungin koululaisille. Primus motor 
oli opettaja, Seoran kokk Jukka Männistö. Kilpailuun voi osallistua 
niin yleis- kuin raumankieliselläkin kirjoituksella. Osanottajamäärä oli 
kerrassaan huikea: n. 3000 nuorta raumalaista kuvaili kotikaupunki-
aan ja sen erikoispiirteitä. Parhaat kirjoitukset painettiin Sydväst-nimi-
seen erikoisjulkaisuun, jonka toimittivat kokk Jukka Männistö, water 
clerk Hannu Heino ja jungman Antti Rouhio. Lehden julkaisemisen 
tekivät mahdolliseksi tuellaan Rauman Seudun Osuuspankki, Riisla 
Oy ja Teollisuuden Voima Oy.

Raumam Bäevä 
”Syyskuu 4. - 5. päev 1965 olivas sitt ne Raumam Bäevä, kon goko kevä 
ja suve  ol ylösrakenett. Ne onnistusiva nii erinomasest, ett mahtak vaa 
enä semssi juhli tullakka. Först Into Parvala, koko Raumam Pärre, ol 
se miäs, ketä kiittät täyty. Ilma händ ei päevist olis tull yhtikä mittä. 
Pääjuhlas uude ammattkoulu salis hänell annetti Seoram bualest Nor-
tamo-mital, ja hän ol se sääkrist ansann. Kiitoksen gans täyty muista 
niit moni muitakki Seora jäseni, ko oliva Raumam bäevi edesautta-
mas.”

Raumam Bäevä olivat Into Parvalan kuningasajatus. Vuodesta toi-
seen hän oli Nortamo-Seoran kokouksissa, sanomalehtien yleisönosas-
toissa ja muissa yhteyksissä tähdentänyt Raumalle ja raumalaisuudelle 
omistetun kokonaisen juhlapäivän merkitystä. Tosin Nortamo-Seor oli 
yhdessä Rauman Killan kanssa jo vuodesta 1952 säännöllisesti järjes-
tänyt kotiseutujuhlan Hjalmarin gousi, mutta sen sanoma tavoitti ker-
rallaan vain yhden iltamayleisön. Olisi koottava kaikki raumalaiset 
tutustumaan omaan kaupunkiinsa ja omaan itseensä.
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Nortamo 110-vuatissyndymbäev ja prankkor 
”Hj.Nortamo 110-vuatis-
syndymbäevä, ko samall ol 
häne seoras 40-vuatispäev, 
fiirattin, guingast muuto, 
hiuka juhlalisemmin gon 
davalist. Flagu liahusivak 
koko kaupungis ja Pyyr-
man trumbutt niingo ai 
ennengi. Mutt juhlan gun-
njaks Martat trahteerasiva 
makso vasta lapskoussi ja 
pannkakoi Rauman dorill 
ja kaupungin Gapell puhals 
marsei ja valsei, ni ett 
apteekin glasit tärräsivä.
Ja sitt kell 2 j.p.p. Nor-
tamo-Seor ja Rauma VPK 
(Nortamo ol prankkori yli-
päälikk) panivap pystö yhteses suvijuhlak Kanalim barttallp Parpasalis. Ol torvsoitto ja muut 
musikki, matruus Santala ja Pyyrman Hallio praakkaskeliva Kaevopuisto muinasist suvijuhlist ja 
luuts Kiviluoto veisas Syvärauma flikast ja Kaevopuisto soukast penkist, prankkor näytt, kui enne 
valuvaara samotetti ja sem bäällk, kuis seivakkast se ny jo käy. Jungmanni hurauttliva meripoikkatte 
veisui ja viimätteks ol Seora ja Prankkori välillk köödevetokilppailu. Seor se häves, ko stuertill 
ol uude vaatte ja hän pelkäs, ett net tahrenduva. Mukuli varte ol ol lusikkjuaksu ja pussjuaksu ja 
onkimist  ja limunaadi. Ni ett toevo jälkken gaikill ol lysti Parpasalis.

Kell 6 j.p.p. Seor tek hunöri Amiraalim bystill ja merimiäste muistoankkrill. Vuaskokkoukses 
pit juhlesitelmä vanheve konst A.R.Alho.”

Tammikuussa 1965 kutsuttiin Rauman kansalaisopistoon eri kan-
salaispiirejä edustava kokous.”Melkken gaikk raumlaise ol käskett 
Raumam Bäevä fiiramist fundeerama.”Kokous valitsi toimikunnan  
kehittämään ajatusta. Puheenjohtajaksi nimettiin Nortamo-Seoran seil-
maakar, kunnallisneuvos J. Malmivuori ja sihteeriksi rehtori Viljo 
Salmi. Varsinainen primus motor oli Seoran först, hammaslääkäri Pärre 
Parvala.

Lauantai 

Päivien ohjelma oli runsas ja monipuolinen. Lauantaina 5. syyskuuta 
Rauman johtavat teollisuuslaitokset olivat aamulla ”raumlaiste ja 
heijä viaratte syynättävän,” torilla Martat tarjosivat lapskoussia 
ja ”Kaupungin gapell puhals marsei ja valssei.” Puolilta päivin 
itse”Knuutsonin Galkke sanasaattaja luk Raumam brivileegiumbreivi 
vuadeld 1442.”Rauman kuorot kävivät laulutervehdyksellä  sairaalassa 
ja vanhainkodeissa, Rauman Taiteilijaseura ja Taideyhdistys järjesti-
vät taidenäyttelyn Kansalaisopistolla ja poikasoittokunta yhdessä Nor-
tamo-Seoran ja Meripelastusseuran kanssa ”tekivä hunöri” Nortamon 
patsaalla ja merimiesten muistoankkurilla. Rauman kaupunginteatteri 
esitti Teuvo Pakkalan Tukkijoella ulkoilmanäytäntönä Vesitorninmä-
ellä. ”Ja ehtost saivak Kanali suarsas slaagin, go ruvetti gengäandroi 
kattuhun grahnama Lyseom blanki viäres.”Katutanssien musiikista 
huolehti kaupungin soittokunta aluksi ja ”sitt rupesiva rautlangas 
soima.”

Sunnuntai

Sunnuntai oli ilmeeltään vakavampi kuin ensimmäinen juhlapäivä, 
joka oli viritetty pääkohdiltaan aitoraumalaisen huumorin henkeen. 
Juhlajumalanpalveluksen jälkeen vietettiin muistohetki sankarihauto-
jen äärellä rehtori Viljo Salmen puhuessa ja Monnan hautausmaalla 
sosiaalipäällikkö Heikki Ylönen ja neiti Ritva Leino laskivat kukka-
laitteen vuotta aikaisemmin tapahtuneen järkyttävän merionnettomuu-
den uhrien hautakummulle.

Päiväjuhla pidettiin uutuuttaan hohtavassa, ääriään myöten täytty-
neessä Rauman ammattikoulun salissa. Musiikkiohjelman lisäksi kuul-
tiin Heikki Packalenin jaaritutus, Aira Korkeakoski esitteli vastikään 
valmiiksi saadun Rauman seudun kansallispuvun ja Tauno Koskela sel-
vitteli ääninäyttein Rauman kielen olemusta. Juhlassa Into Parvalalle 
ojennettiin Nortamo-mitali ”Yks miäs o meill andann nämä Raumam 
Bäevä, hammastohtor Pärre Parvala on garan ja homman meijän gaik-
kittem bualest.”

Pyhän kolminaisuuden kirkon raunioilla

Vaikuttavan huipentuman näille ensimmäisille kotiseutupäiville muo-
dosti menneiden sukupolvien muistolle omistettu iltajuhla Pyhän Kol-
minaisuuden kirkon raunioilla, joita partiolaisten tulisoihdut valaisivat. 

Titanicin hymnin vaiettua Ester Pitkäpaasi lausui Risto Kuusavan Nor-
tamon muistolle omistetun Met tlee sinn ja Unto Koskelan runon Outo 
mies ja kirkkokuoro Erkki Tallilan johdolla lauloi Rauman seudun 
hengellisiä sävelmiä. Kirkkoherra Voitto Viro lausui päätössanoissaan: 
”Tässä on paikka, jossa kaikki raumalaiset, muinaisuus ja nykyisyys, 
tutut ja tuntemattomat ovat saapuvilla, niinkuin menneisyys, nykyisyys 
ja tulevaisuus ovat läsnä.”

Päivän muuta ohjelmaa olivat kaupungintalon esittely, Eka-jollien 
kilpapurjehdus satamassa sekä teatteri- ja elokuvanäytännöt. 
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Kokkomist ja
 ulosandamist

Julkaisutoiminta

Sääntöjensä mukaan Nortamo-Seoran tarkoituksena on ”Rauma meren-
gulu historjalliste ja merimiäskulttuuri muistotte hoevaminen gokko-
mall ja ulosandamalls stää koskeva materjaali ja säilyttämäll Norta-
mom bruukkama Rauman giälen gäytänölist taitto.”

Seoran journaaleissa ja arkistossa on tallennettuna huomattava määrä 
Rauman merenkulkuun liittyvää aineistoa. mutta ulosandamine on 
jäänyt perin vähäiseksi. Kun Pärre Parvala raumansi valikoiman 
Pyrman trumbutta Eva Ljungbergin Raumo historier-kirjoista v. 1982, 
osallistui Nortamo-Seor yhdessä Rauman Killan kanssa sen kustan-
nuksiin ja Rauman juhlavuonna 1992 Seor julkaisi Sydväst-nimisen 
lehden, joka sisälsi kirjoituskilpailun tulokset, kuten toisaalla on selos-
tettu. 

Pari vuotta myöhemmin suunniteltiin juhlakirjaa, johon seuran jäsenet 
kirjoittaisivat muistelmiaan tms. Käsikirjoituksia saatiin vain muuta-
mia, joten seuran yhteisjulkaisusta on toistaiseksi luovuttu.

Seor on yksin ja yhdessä Rauman Purjehdusseuran kanssa ollut toi-
mittamassa laulukirjaa Veisata jälles.

Seoran jäsenet ovat olleet tuotteliaita. Kalle Pietilä, Väinö Lahtonen, 
Unto Koskela, A.R.Alho, Tauno Koskela, Jalo Putta, Timo Tiusanen, 
Lasse Sorsakivi, Antti Kylänpää, Hannu Heino, Jouko Nummela, Olli 
Nuotio ja Tapio Koivukari ovat julkaisseet kirjoja, joista osa rauman-
kielisiä, mutta Seoran osuus heidän työssään on ollut lähinnä symboli-
nen - lukuunottamatta Tauno Koskelaa, joka monessa jaarituksessaan 
on hyödyntänyt Nortamo-Seorassa kuulemiaan tarinoita ja Jalo Puttaa, 
joka esitti muistelmansa Nortamo-Seorassa, ennen kuin ne julkaistiin 
kirjana.

Rauman kielen sanakirja Sillail oikke 

Kuten aikaisemmin on mainittu, lahjoitti Ilmari Helenius (Helaniemi) 
v. 1931 Nortamo-Seoralle käsikirjotuksensa Raumalaisten murresa-
nojen selityksiä ja pitsinnimiä toivoen, että sitä seuran toimesta täy-
dennettäisiin. Kun Tauno Koskela v.1945 mynsträttiin, hän sai sen 
tehtäväkseen. Vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, toimiessaan 
Rauman kansalaisopiston murrepiirin ohjaajana, Koskela ryhtyi syste-
maattisesti keräämään sanoja ja sanomuksia ja selvittämään Rauman 
murteen muoto-oppia. Taustatuekseen hän sai apulaisprofessori Matti 

Kaffeholan 
Rauman kaupungin perustamispäivänä, huhtikuun 17. päivänä 1994 

Seor först Antti Tuomisen aloitteesta järjesti taidemuseo Pinnalan ylä-
salissa Kaffeholaniksi nimetyn yleisötilaisuuden. Kapteen Esa Aalto 
toivotti vieraat tervetulleiksi, vara-amiraal Tauno Koskela lausui omia 
runojaan, oli yhteislaulua, konst Jorma Aarnio selosti kokemuksiaan 
vanhan talon korjauksesta ja purser Jouko Nummela näytti elävikuvi. 
Water clerk Hannu Heino toimi sanafyärärin ja Seoran naiset Arja 
Aallon johdolla huolehtivat kahvitarjoilusta.

Siitä alkaen Kaffeholani on pidetty säännöllisesti joka vuosi. Pai-
kaksi on vakiintunut kaupungin kulttuuritalo Poselli.

Päälysmiähe 1985, istumassa vas. I styyr Harry Karlsson, kapteen Tauno Koskela, 
III styyr Lasse Andersson, II styyr Antti Tuominen. Takana vas. purser Mauno 
Laine, redar Juhani Honkavaara, redar Alpo Rajahalme, redar Erkki Ettala, konst 
Heikki Santala, stuertt Iiro Penttilä, kokk Jukka Männistö.
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K.Suojasen, joka nuorena  maisterina oli ollut nauhoittamassa Rauman 
murretta. 

Sillail oikke Rauman kielen sanoja ja sanomisia ilmestyi Länsi-Suomi 
OY:n kustantamana v.1992. Se sisältää n. 5000 sana-artikkelia, lähes 
1000 sananpartta ja sanomusta sekä selvityksen murteen erityispiir-
teistä eli kieliopin. Lisäksi on elämäkertatietoja Nortamon raumalai-
sista. Luvussa Elämää Raumalla parisenkymmentä raumalaista kertoo 
muistelmiaan. Vielä esitellään Hj.Nortamo ja hänen teoksensa. Kirjasta 
on tähän mennessä ilmestynyt jo kolmas, tarkistettu painos.
Esipuheessa Tauno Koskela kirjoittaa:”Tavoitteena on ollut 
eräänlainen kotiseutukirja, joka kuvaa vanhan Rauman elämää 
suurista nälkävuosista talvisotaan - sen ihmisiä, kulttuuria ja ennen 
kaikkea kieltä, joka muuttuvanakin yhdistää meidät menneisiin 
sukupolviin. Kirja on kiitokseni 550-vuotiaalle kotikaupungille.”

Nortamo-Seor radiossa

Ensimmäinen yritys 

Keväällä 1933 raumalainen toimittaja Eero Salovuori Lahdesta ehdotti 
seuralle radioesiintymistä. Toukokuussa samana vuonna kokoonnut-
tiinkin vastavalmistuneeseen Raumanlinnaan ja ”lähetys algo. Seoraha 
mönsträtti diploom-insinöör Heikki Hermonen Tambreld mikrofooni 
edes ja Suamen gansa kuulustel korvah hörölläs. Mutt siihe se toimitus 
sitt lopuski. Langa oliva jollan davall menns  sekasi nii etei lähetyksest 
tull enä mittä. Päätetti, ett freistata syksyll uuden gerra ja mennä var-
mude vuaks heti Lahtehe saakk, etei toist kertta pääs mittän glummi 
tleema.”

Koko maa kimaroitt naurust

Niin sitten tehtiinkin. Seuran esiintyjät matkustivat makuuvaunussa 
Lahteen  ja seuraavana päivänä lokakuun 11p:nä oli radiointi. Ohjelma 
oli runsas ja monipuolinen ja lähetys Lahdesta onnistui erinomaisesti. 
Jungman Kalle Pietilä piti esitelmän Hj. Nortamosta ja vanhoista rau-
malaisista ”ja ol niim blyygi, etei samas huanes saann ollk kukka muu 
ko hän ja Salovuori,” kapteen Jalmari Penttilä puhui Rauman hengestä 
ja kielestä ja ”se ol semne, ett varmast koko maa kimaroitt naurust,” 
kvartetti lehtori Leo Härkösen johdolla esitti Nortamon lauluja, styyr 
Alfons Rajahalme ja matruus Into Berglund (Parvala) lauloivat yksin ja 
yhdessä ja jälkimmäinen vielä matruus Unto Koskelan kansa englanti-
laisia merimieslauluja ja matruus Heikki Hermonen jaaritteli. Lopuksi 
laulettiin yhteisesti Juhlan päättäjäislaulu.

Kirjailija F.E. Sillanpää, postihallituksen johtaja Risberg ja useat muut 
lähettivät onnittelusähkeitä jo Lahteen heti ohjelman jälkeen.

Nortamoa Raumalta

Yleisradion Porin ohjelmatoimikunta tiedusteli keväällä 1946 ottai-
siko Nortamo-Seor järjestääkseen tunnin kestävän Nortamo-aiheisen 
päivälähetyksen Raumalta. Se toteutui maaliskuun 3. päivänä samana 
vuonna. Nortamo-Seoran osuutena  kontra-amiraal Kalle Pietilä piti 
esitelmän lääkäri Hj.Nordling - Nortamosta, styyr A.J.Björk esitti oman 
jaarituksensa ”Wassin Gyäri reisust Imperator Aleksandet ll:n gans 
Bangkokkihi ja ryssän gonsli juhlist”, stuertt Väinö Peltonen lausui 
lättmatruus Tauno Koskelan pari runoa, kapteen Alfons Rajahalme 
lauloi yksin ja duettoja styyrman Arvo Kajakarin kanssa. Lauluja säesti 
rouva  Sirkka Kajakari.

Taedais viäläkki elät

Heinäkuun 7. päivänä 1960 ohjelmassa Nortamon jäljillä olivat 
mukana styyrmannit Into Parvala ja Tauno Koskela sekä hammaslää-
käri Altti Järvinen. Samana vuonna Jalmarin päivän Aamukahvi-lähe-
tyksessä styyr Parvala ja luuts Heikki Kiviluoto esittivät dueton Muis-
taks Rauman ganali. 

Maaliskuussa 1963 olivat yleisradion Rinnakkaiseloa-nimisessä sar-
jassa vastakkain vanhat kiistakumppanit Rauma ja Pori. Jälkimmäistä 
edusti Nortamon lauluveikko hammaslääkäri Altti Järvinen, raumalai-
sia först Tauno Koskela, andra styyr Into Parvala ja matruus Jorma 
Aarnio. Sulassa sovussa keskusteltiin mm. siitä, oliko Nortamo porilai-
nen vai raumalainen. - Tietysti porilainen, Porissa hän eli ja kuolikin, 
Altti Järvinen todisti, johon Pärre Parvala vastasi: ”Taedais viäläkki 
elät, jos olis Raumallp pysyn.” Kun Altti Järvinen vielä totesi, että 
Porissa on Nortamon patsaskin ihan kokonaisena mutta Raumalla vain 
pää, niin Jorma Aarnio sanoi siihen, että ”se hänes paras paikk oliki.”

Rääppjäissi

26.11.1966 ”fiiratti Hjalmarim bäevä rääppjäissi” Yleisradion 
aamukahvilähetyksessä.

Ohjelmasta vastasivat kapteen Tauno Koskela, styyrmannit Heikki 
Ylönen ja Harry Karlsson sekä konst Arvo Hollmen, musiikista Jung-
mannit ja Kaupungin soittokunta.”Kui mond miljuuna mahdo ollakkan 
guulustleemas!” ihasteltiin meriselityksessä.
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Nortamo-Seor televisiossa

Sydvästi merkeis 

Televisiossa Nortamo-Seor nähtiin ensimmäisen kerran v.1958. Rau-
malainen tuotantopäällikkö Heikki Packalen kysyi, olisiko seura 
halukas esittämään, miten uuden jäsenen mynsträys tapahtuu. Pääl-
lysmiehet suhtautuivat asiaan myönteisesti, vaikka tv-lähetyksiä saat-
toi silloin seurata vain Helsingin lähiympäristössä. Heikki Packalen 
saapui Raumalle neuvottelemaan yksityiskohdista. Först Tauno Kos-

kela laati käsikirjoituksen 
ja osajako oli seuraava: 
Kun kapteen A.J.Björk oli 
estynyt, styyrman Into 
Parvala oli hänen roolis-
saan, först Koskela oli 
förstinä  ja lättmatruus 
Heikki Ylönen  esiintyi 
kokkina. Mynsträttäviksi 
valittiin ”jungman Kalle 
Katavisto näkymä ja lätt-
matruus Erkki Helkelä 
kuuluma.” Harjoitukset 
aloitettiin heti ja ”ruvet-
tin gauhjan giirun gans 
opettleman rollei ja 
veisui.” 
Ohjelma esitettiin suo-
rana lähetyksenä Hel-
singissä toukokuun 14. 
pävänä, parhaaseen kat-

seluaikaan klo 20,15 - 20,55 nimellä Sydvästi merkeis Nortamo-Seor 
mynsträ uussi jäseni. Miehistön muodostivat Helsingi Raumlaiste 
Seoran neljätoista jäsentä oldermanninsa Kosti Ekrothin johdolla. Hän 
myös toimi speakerina.

Ohjelma sujui hyvin - vaikka meriselitykseen onkin kirjoitettu: ”Yks 
asi ei menn niingo meinatt ol. Meill ei annett todi, vaikk pumbuihin 
gäskettingi - ei annett, ko jotta ruskjafärist limunaadi vaa. Pärre sanos, 
ett mahtak tul mittän goko mynsträyksest. Mutt kyll siin joingi sitt 
sendäm bärjätti.”Lehtiarvostelut olivat yleensä myönteisiä. Tosin jos-
sakin pidettiin ohjelmaa liian lukukinkerimäisenä ja arveltiin - tietysti 
aivan oikein - että todellisessa Nortamo-Seoran kokouksessa meno on 
remsseämpää.

Nortamo-album ja kuvakiri 

Seuran matruus Heikki Packalenin toimittamana nähtiin televisiossa 
syksyllä 1964 mittava musiikkipitoinen Nortamo-album, jota suunnit-
telemassa oli styyr Into Parvala ja”muukki Seora miähe oliva hiuka 
föleis, vaikk ei heijä äändäs kuulttukka.”

”17.2.1965 Eorjoen TV-mastom bystytykse jälkke ol TV-programmi 
Raumald. Fölis oliva Seora miähep Pärre, Kivi-
luoto, Packalen ja muitakki hyvi ihmssi.”
Parin päivän päästä helmikuun 19:nä oli televi-
siossa Kanali Helmen guvakiri-niminen ohjelma. 
Se lähetettiin Raumalta yhteiskoulun juhlasalista 
suunnittelijana ja ohjaajana Kauko Käyhkö ja 
nyt raumalaiset olivat pääosissa.. Kuuluttajina 
toimivat Tuula Ignatius ja matruus Heikki Pack-
alen. Nortamo-Seoraa edustivat lisäksi först Into 
Parvala ja luuts Heikki Kiviluoto ja he”siäll hää-
räsivä niingo föörmannein ja lyst ol heit katto ja 
kuulustell.”Muita esiintyjiä olivat mm. Rauman 
Mieslaulajat, Rauman Poikasoittokunta ja Eino 
Hopea sekä Sylvia Kiviluodon johtama tanssi-
ryhmä.

Tampere

Seuraavan kerran raumalaisia nähtiin televisi-
ossa 14. toukokuuta 1966, jolloin kapteen Tauno 
Koskela, luuts Heikki Kiviluoto, timber Kosti 
Ekroth sekä hammaslääkäri Altti Järvinen Porista 
olivat Tampereella TV 2:n iltaohjelmassa kes-
kusteluaiheinaan Nortamo, Rauma ja Rauman 
kieli.

Paras paikk jäi näyttämätt

Rannikolta rannikolle-nimistä  televisio-ohjel-
maa varten kuvattiin Seoran kokous Raumalla  
syyskuussa 1966. Mukana oli 32 seuran jäsentä. 
Ohjelma esitettiin seuraavana keväänä.”Mone 
miälest paras paikk jäi näyttämätt: se kom bum-
buihi  mentti. Mutt semssi net televisuuni ova 
näämäs ai. Ko edelisen gerra niis lengeis oltti 
oikkem baikam bääll Helsingis, nin dodiklaseis ol Coca-Cola. Mutt se 
filmaus ol kummingi lysti.”

A.J.Björk, Yrjö Kirvelä 
ja Väinö Peltonen 
Uljaksen upotusfil-
missä mynsträyskohta-
uksessa.

 
Kyll komjast marsitti

Seura oli myös mukana, kun 
Luuvartim boja -lauluyhtyeestä 
tehtiin Tv-ohjelma 13.9.1978. 
”Seora filmatti Amiraalim bys-
till. Rivis ol 39 miäst. Se nähti 
sitt keväste ja kyll komjast mar-
sitti.”

Jo lueteltujen lisäksi useat 
muutkin Seoran jäsenet ovat 
esiintyneet sekä radio- että 
TV-ohjelmissa. Heistä mainitta-
koon Lasse Andersson, Jouko 
Rajahalme, Heikki Santala, 
Väinö Leppänen, Jukka Lahti-
nen, Reino Peippo, Reijo Arola, 
Jukka Männistö, Tauno Nylund 
ja Eero Virtanen.

Erikseen on mainittava Seoran 
water clerk, toimittaja Hannu 
Heino, joka on esittänyt murre-
pakinoitaan  radiossa ja esiinty-
nyt lukuisia kertoja TV:ssä. Nor-
tamo-Seor on myöntänyt hänelle 
Tauno Koskela-mitalin.

Elokuvaaja, Seoran purser 
Jouko Nummela on tuottanut 
useita Hj.Nortamon, Tauno Kos-
kelan ja Hannu Heinon murreta-
rinoiden dramatisointeja, joissa 
myös seuran jäsenet ovat esiin-
tyneet. Ansioistaan Jouko Num-
mela on saanut Länsi-Suomen 
taidemitalin.



72 73

Nortamon jaarituksia 
äänilevylle 

”20.3.1969 ol ilom bäev. Niingo muisteta, nim 
bari aastaikka takasi Nortamo-Seor preivas 
Werner Söderström Osakeyhtiöll ja ehdott, ett 
se ruppeis hommama Nortamo jaarituksi gra-
mofoonsiivull. Ja nys sitt saattin diättä, ett asi 
on glaar: Seora matruus Timo Tiusane o lukenk 
kolm juttu ja valla erinomasellt tavall. Nes Seora 
miähek, ko olivat tilannt tämä levy förskotti, saiva 
ja saavas se Helkeläm buadist ja hind o 15 
markka. Muuto se maksa 27 markka, mutt o viäl 
sengi väärtt.”

Plattingmatas ja Erkki Tanttu
”Plattingmatastak poja väändävä?” kysyi Hakkri IiroVilkulta ja 

Kalkkelta ja taiteilija Erkki Tanttu puolestaan Nortamo-Seoralta, mitä 
pojat oikein väänsivät. Keväällä 1973 taiteilija Erkki Tanttu lähetti Nor-
tamo-Seoralle osoitetun kirjeen. Siinä hän kertoi olevansa syntyjään 
viipurilainen, mutta hänellä oli ollut raumalainen kummisetä, merikap-
teeni, joka oli lukenut hänelle Nortamon jaarituksia. Ne olivat hänelle 
varsin tuttuja. Mutta tuo plattingmatas oli jäänyt arvoitukseksi.

Lisäksi hän kertoi joskus harkinneensa Nortamon jaaritusten kuvitta-
mista, mutta se oli toistaiseksi jäänyt. 

Tantulle lähetettiin hänen pyytämänsä tiedot ja meripartiolaisten naru-
punostyö plattingin näytteeksi. Kiitoskirjeessän hän mainitsi, että Nor-
tamon kuvitustyö on ”edelleen utopia. 3 vuotta sitten kokemani kaula-
valtimon tukos aiheuttaa vieläkin häiriöitä nimenomaan luovan työn 
lohkoissa. Pitäisi tosiaan käydä Raumalla, jos tähän hommaan tosis-
saan tarttuu.” 

Vielä hän kertoi, että kuvittaessaan Volter Kilven Albatrossin tarinaa 
hän oli saanut Marianhaminan merimuseosta paljon rekvisiittaa. ”Ei 
lisä pahaa tekisi saada sitä Raumaltakin ja itse kaupungistakin. Yhtä 
ja toista hyödyllistä olen saanut Kalle Pietilän väitöskirjasta Norta-
mon jaarituksista. Jos mitään meinaan aikaansaada, on se otettava 
hyvin rauhallisesti. Täytyy nyt ”hissutellen hiipiä” kuten Otto Manni-
nen sanoi.”

Nortamo-Seorassa innostuttiin kovasti Tantun suunnitelmista. Nor-
tamon tytär Judit Ponkala oli kuvittanut Mnää ja Tasala Vilkk ja 
Hakkri Iiron toisen painoksen vuodelta 1907 ja Erkki Tuomi julkais-
sut laajan kuvitetun valikoiman Raumlaissi jaarituksi v.1958. Lisäksi 
J.R.Ekelund oli tehnyt sarjan siluettikuvia jaaritusten aiheista.

Mutta Erkki Tanttu oli kuvittajana maineensa huipulla nimenomaan  
Albatrossin tarinan ansiosta. Ja niin Seor kutsui hänet Raumalle vuosi-
juhlaansa.

Erkki Tanttu ei voinut noudattaa kutsua maatessaan ”Hiltonin sai-
raalassa tutkintovankina. Ihmettelen, mistä tämä kunnia? Olen tieten-
kin iloinen siitä, samoin vaimoni (joka useimmiten jää vastaaviin tilai-
suuksiin kutsumatta) antaa sille suuren arvon.” Hän kuitenkin toivoi 
myöhemmin kesällä pääsevänsä Raumalle erään kollegansa kanssa ja 
lupasi silloin ottaa yhteyttä Nortamo-Seoraan.

Tämä matka toteutuikin. Tantun oppaina ja isäntinä olivat kapteen 
Tauno Koskela, jonka erään kirjan kansikuvan Erkki Tanttu oli piir-
tänyt, ja shantymatruus Erkki Helkelä. Hän oli pakottanut metalliin 
Tantun sananparsikuvia. 

Syksyllä Tanttu kirjoitti näyttelykiireistään mutta kertoi niistä päästy-
ään paneutuvansa ”siihen Nortamoon. Jos nyt jostain voimia ja aloite-
kykyä ja kestävyyttä tulisi.”

”Laulajapoik” taevam bortill
(praakkaskle Pyhäm Biätarin gans)

Taasen portilta kolkkehen kuulen, 
Kuka kurja taas rauhani vie!
Mutt on lyöntinsä leikkisä luulen.
Kuka siellä? Et eksynyt lie?

”Piätar kuulestas, raotast nyp portti,
Ei olk kumnenga oldav tääll viäl.
Ja vaikk poik ole lystemppä sortti,
Teke taevasse sendä mnuu miäl.”

No, kas terve! Jo tunnenpa miehen,
Jonka kieli niin kauniisti soi.
Yhä nuor! Mikä taivahan tiehen
Tällä hetkellä askeles toi?

Päevä kans vaa ja terveksi Raumald,
Ole hengesän nääks ai sillp puall,
Mnää hae  seora nys siälutte laumald,
Mnää tliin dännk ko mnää rookkasin guall.

Ethän kuolleena voi sinä tulla,
Miehet moiset ne elävät ain.
Mutta ohje on ankara mulla,
Sisään lasken mä vainajat vain.

Tosi kyll, ett mnuu hengestän sendä
Runssambualsest sinn Raumall viäl jäi,
Mutt kyll tarppeks kai vissi stää lendä
Viäl mnuu fölisän dännekkim bäi.

Niin on kyllä sun henkesi laita,
Että liiankin suureks sen loit,
Sillä porttimme ahdas on kaita
Kuinka mahtua siitä sä voit.

No sitt kurs pisi lavja tiät panna,
Kohdem bortei ko auk o ai vaa.
Yhde ryypyn gais ens sendä anna,
Sill ett siälls stää kai harvemi saa.

Olet veitikka entises lainen,
Sinut sinnekö painuvan nään!
Ei, jos ootat sä hetkisen vainen,
Teemme korkeemmaks porttimme tään

Kyll mar mnääki se reeda ja färjä,
Ole häärän nääks luamsengin dyäs.
Ja kyll mnää ja mnuun duttvan gans pärjä
Ittem bortist sitt vaikk pimjäs yäs.

Jyrki Jaakkola
Nortamo-Seorall omistett.
(Nuatiks passa vaikk:”Meripoikki meit varjelkkon daevas”)
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Poosu Heikki. 
Packalén ja matruus 
Otto Mikkelä luo-
vuttavat professori 
Erkki Tantulle Nor-
tamo-Seoran hänelle 
myöntämän Notamo-
mitalin Helsingissä  
Aleksis Kivi-Seuran 
kokouksessa 11.10.1977

Ja tulihan sitä. Keväällä 1974 Erkki Tanttu jopa lähetti Nortamo-Seo-
ralle suunnittelemansa uuden logon.

”Väsäsin viime pyhänä, kun kuvitustyötäni varten oli kokoamaani laiva-
rekvisiittaa esillä, oheisen ruorirattaan teksteineen. Teillähän on kirjelomak-
keesta päätellen syydvesti tunnuksena ja merkkinä. Silläkin riskillä, että 
minut väärinkäsitetään ja pidetään kovin itsevarmana, tulin tämän väsän-
neeksi ja lähetän sen nyt Sinulle, jos sillä jotain käyttöä teille on. Teillä 
lienee se syydvesti jo käynyt rakkaaksi perinteeksi, joten kaikki kunnia sille. 
Minusta, anteeksi nyt suorasuisuuteni, ei autotypialaatalla painettu valokuva 
ole mielestäni graafisesti tyylikäs. - Toisaalta tällainen ruori  on niin itses-
tään selvä merisymbooli, että se voi olla käytössä jossain, kun ei kaikenmaa-
ilman merkkejä voi tuntea. Jollakin purjehdusseuralla tai redarifirmalla.”

Kirjeensä Tanttu lopettaa railakkaasti:
”Värkkäsin tässä parhaillaan kuvia jaaritukseen Naula-Juss, joka siis tulee 

luetteloni jatkoksi kahdenneksitoista. 
Hii o hoo, hii o hei!!
Kiitos
Erkki Tanttu

Oikein Erkki Tanttu oli aavistellut. Muutaman päivän päästä hän 
lähetti uuden ruorirattaan. Nyt siinä luki Merenkulkuhallitus / Sjöfarts-
styrelse.

”Eivät tosin minun piirtämäni ja tämä ole täysin identtiset, mutta 
ettei myöhemmin syytetä kopioimisesta, kehoitan suhtautumaan teke-
leeseeni kriittisesti. Makuasia oikeastaan.”

Nortamo-Seor noudatti Tantun kehotusta. Sydväst on edelleenkin 
Seoran merkkinä. 

Erkki Tanttu oli kutsuvieraana Seoran vuosikokouksessa 13.6.1974 ja 
viihtyi erinomaisesti.

”Kun tultiin maanteitse Raumalle, oli siellä tienvarressa taulu ”Ol 
niingon kodonas” (tuliko kielivirhettä?) Se toivotus täyttyi täysin mitoin 
ja ylikin. Kyllä meillä on ollut muistelemista hauskan Rauman matkamme 
johdosta. Majoituksesta alkaen kaikki ensiluokkaista. Itse juhlat mitä vaikut-
tavimmat. Koruttomat mutta aidot tunnelmalliset hunöörinteot muistomer-
keillä. Molemmat puheesi muistan sanasta sanaan. Kun olikin niin lyhyttä, 
nasevaa ja ehtaa. Niin myös vuosikokous, en ole eläisäni niin hauskoissa 
ollut. (Eva tosin kertoi minun jo vilkastuneen liikaa kokouksen aikana ja häi-
rinneeni.) Mutta minkäs mahtoi kun stämninki oli niin välitön ja kaikki ihmi-
set niin mukavia. Haluan vaan esittää suuret lämpimät kiitokseni siitä, että 
meillä oli kunnia ja ilo olla mukana niin juhlallisissa ja samalla huumorin 
täyteisissä iloisissa juhlissa. Eva kertoi minun Raumalta palattua puhuneen 
unissani Raumasta. Oli valtava elämys Raum ja amiraalin syndymbäevä!”

Samassa kirjeessä Tanttu puhuu vielä valokuvista, joita hän otti Rau-
malta työnsä avuksi ja seminaarin mäen myllystä, joka jäi tarkemmin 
tutkimatta: ”Kyllä minulla harakkamyllyn malleja on, joten selviän, jos 
pistän sen sille kalliolle josta näkyy molemmat leimaa-antavat tornit ja 
josta aiheesta toivon saavani aineksen esilehdelle.”

Erkki Tantun kuvittama valikoima Raumlaissi jaarituksi ilmestyi 
WSOY:n kustantamana v. 1975. Se ei aivan vastannut odotuksia. Ikään-
tyvä, sairauden rasittama taiteilija ei enää päässyt parhaitten vuosiensa 
tasolle, mutta sellaisenaankin hänen teoksensa on arvokas lisä jaaritus-
ten uusintapainoksiin. 
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Nortamo-Seor saa fliiteihis

”Rauman kielen raiskaus” 

Nortamo-Seor on yleensä saanut osakseen myönteistä julkisuutta. 
Joskus sitä on nimitelty sisäänlämpiäväksi koplaksi, joka istuu sydväs-
tit päässä ja tekee rommitoteja eikä mitään muuta, onpa sitä epäilty jon-
kinlaiseksi salaseuraksikin. Tällaisten ylimalkaisten huitaisujen lisäksi 
kritiikkiä on muutaman kerran myös perusteltu, jolloin seuran taholta 
syytöksiin on vastattu.

Kesäkuussa 1990 nimimerkki Pieni vihreä mies ihmetteli Länsi-
Suomessa ”mistä, milloin ja kenen toimesta sellainen Ruotsin kielestä väki-
sin väännetty sanahirvitys kuin ”jubileerata” on tullut pilaamaan kaunista 
Rauman kieltä. Ei ainakaan Hj.Nortamon toimesta. En ole löytänyt ainoasta-
kaan Nortamon Rauman kielisestä jaarituksesta tällaista sanaa, vaikka olen 
oikein hakemalla hakenut. Sen sijaan sanaa ”juhl” sen eri taivutusmuotoina 
Nortamo käyttää jaarituksissaan varsin runsaasti.”

Nimimerkki arvelee, että tämä jubileerata on ”joittenkin uusimpien 
Rauman kielen ”asiantuntijoiden” aikaansaannosta. On toinenkin sana, 
jota hän ei hyväksy. ”Samanlainen väkisin väännetty sanahirvitys on ”fii-
rata” sana, jolla myös tarkoitetaan jonkin juhlan viettämistä. Hj.Nortamo 
ei tällaisiin järjettömiin mauttomuuksiin koskaan hairahtunut. Fiirata 
Hj.Nortamo käytti aivan muussa merkityksessä. Esim”Kuapukse isänäm 
buhe tais fiirat yhde eine.”

Nimimerkki jatkaa: ”Nortamo todennäköisesti kääntyisi haudassaan jos 
tietäisi, miten hänen raumalaisille jättämäänsä erittäin arvokasta ja korvaa-
matonta perintöään häpäistään.”

Nortamo-Seorakin saa osansa: ”Ihmettelen sitä, että Nortamo-Seor ei 
ole millään tavalla puuttunut tällaiseen Rauman kielen raiskaukseen vaikka 
tässä seurassa luulisi olevan todellisiakin Rauman kielen taitajia. Sama 
meno vaan jatkuu vuodesta toiseen kenenkään siihen puuttumatta. Tämä jo 
panee epäilemään koko Nortamo-Seoran Rauman kielen tuntemusta.”

Vielä pienen vihreän miehen ”sydämelle käy, kun suurissa yleisötilai-
suuksissa ”asiantuntijajuontaja” puhuu täysin suruttomasti ilmeisen tietä-
mättömälle raumalaisyleisölle Hjalmar Nortamosta, vaikka Frans Hjalmar 
Nordlingin kirjailijanimimerkki oli Hj.Nortamo. Mielestäni Nortamo-seoran 
velvollisuus olisi valvoa, ettei tällaisiakaan asiavirheitä jatkuvasti vuodesta 
toiseen toistettaisi.”

Raiskaajien puolustuspuheenvuoro

Nortamo-Seoran vara-amiraal Tauno Koskela vastasi Pienelle vihre-
älle miehelle kiittäen aluksi hänta  harvinaisesta Rauman kielen harras-
tuksesta: hänhän oli rivi riviltä käynyt läpi kaikki Nortamon jaaritukset 
etsien kahta sanaa. Niitä ei ole löytynyt. Ja niin hän on tehnyt johtopää-

töksen: jubileerat ja fiirat eivät ole Rauman kieltä, koska Nortamo ei 
niitä käytä.

”Miten olisi esim. kakko tai fläsksoos tai krämpät ja trumffat? Niitäkään 
en ole löytänyt Nortamon teksteistä. Asettaako Pieni vihreä mies niidenkin 
raumalaisuuden kyseenalaiseksi? Jos hyväksymme vain Nortamon käyttämät 
sanat, jäävät ilmaisumahdollisuudet omalla kielellämme hyvin niukoiksi.

Ja sitten nuo pahennusta herättäneet sanat. Jubileerat, ”Ruotsin kielestä 
väkisin väännetty sanahirvitys,” ei ole aivan uusimman ajan tuote, kuten 
nimimerkki luulee. Kantasana on latinan jubilo, joka merkitsee riemuita. 
Se kaikui raumalaisten korvissa varmasti jo 1300-1400-luvuilla, kun fran-
siskaanit täällä messusivat ja pitivä koulua. Elias Lönnrot mainitsee sen 
sanakirjassaan ja myös Nykysuomen sanakirja sen tuntee tarkentaen lisäksi, 
että sanalla on nykyisen leikillinen merkitys. Se on myös Helmer Winterin 
Uudenkaupungin sanakirjassa ja Turku-Seuran julkaisussa Kummottos.

Ja se fiirat. Sekään ei ole mikään ”Rauman kielen raiskaajien” jätös, 
vaan suora laina ruotsin kielestä samoin kuin lukemattomat muut Rauman 
kielen sanat ja merkitsee viettää juhlaa, mutta meriterminä myös laskea alas, 
hellittää. Hauskan, nimimerkinkin mainitseman lisämerkityksen se on saanut 
ilmaisussa puhe fiira. Sanotaan myös, että joku on fiiris. Fiirat kaikkine 
lisämerkityksineen on ilman pienintäkään epäilystä vanhaa hyvää Rauman 
kieltä. Suositellaan sydämellisesti!

Tohtori Hj.Nordling - näin hän itse kirjoitti nimensä - oli kirjailijanimeltään 
todellakin Hj.Nortamo. Ylioppilas Alexis Stenvall tunnetaan nimellä Aleksis 
Kivi, vaikka hän itse käytti kirjailijanimeä A.Kivi. Jos me raumalaiset nyt 
sanomme omaa kansalliskirjailijaamme Hjalmariksi, ei se liene kovin suuri 
synti - fiiraammehan me hänen nimipäiväänsäkin. Vai pitäisikö Nortamo-
Seoran sittenkin ”käskik kaikk raum-laise Hj:n gousill?” Mitä arvelee Pieni 
vihreä mies?”

”Rauman kieli pahoinpidelty alennustilaan”

Pieni vihreä mies ”pit asjas pääll”, Tauno Koskelan selvitykset eivät 
häntä vakuuttaneet.

”Uskon kyllä, että Latinan kieltä fransiskaanimunkit tuona aikana Rauman 
seudulla käyttivät opetustoimessaan ja hartaudenharjoituksissaan. Tästä ei 
siitä huolimatta tullut Rauman eikä Suomen kieltä, vaikka sitä näin mahta-
valta taholta tyrkytettiin Suomen kansalle. En tiedä, montako sanaa fransis-
kaanit Latinan kielestä Rauman kieleen jättivät, mutta kovin monia sellaisia 
ei Nortamon aikana ollut käytössä. Hj.Nortamokaan ei ilmeisesti tiennyt että 
fransiskaanien jo 600 vuotta sitten käyttämä Latinan kielinen jubilo sana 
onkin vanhan Rauman kielisen sanan kantasana.”

Nimimerkki ei myöskään käsitä, mitä tekemistä Uudenkaupungin 
sanakirjalla tai Turku-Seuran julkaisulla on Rauman kielen kanssa, 
”vaikka näissä julkaisuissa jubileerattaisiin kuinka paljon hyvänsä” ja 
jatkaa hyökkäystään: ”Kaikista ”tieteellisistä” selvityksistä huolimatta 
olen edelleen sitä mieltä, että jubileerata tai fiirata sanojen käyttö on 
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Rauman kielen raakaa raiskausta ja että ne ovat pelkästään Ruotsin kielestä 
väännettyjä epäraumalaisia sanoja.”

Eikä hänen mielestään Rauman kielen pahoinpitely lopu vielä sii-
henkään. Raumangiälisest ekstra avisist hän on löytänyt ”seuraavat järjettö-
mät sanahirvitykset: jubileerata, fiirata, kratuleerata, steedata, studeerata, 
slaageri, framootti, feeber, grundatti. Väitän, että näistä sanoista ei yksikään 
ole oikeata Rauman kieltä. Jos Rauman kieleen ilman minkäänlaista kontrol-
lia hyväksytään tämän kaltaisia järjettömiä sanahirviöitä, niin tällä menolla 
koko Rauman kielestä tulee Ruotsin kielestä väkisi väännettyjen sanojen 
järjetöntä sekamelskaa, jolla ei ole enää mitään tekemistä Rauman kielen 
kanssa. Tällainen Rauman kieli on verrattavissa siihen järjettömään slan-
giin, jonka Helsingin lättähatut kehittivät joskus 35 vuotta sitten. Välitän 
Rauman kielestä sen verran, että toivoisin sen pysyvän puhtaana Rauman 
kielenä, eikä muodostuvan joksikin Ruotsin kielestä väkisin väännettyjen 
sanojen järjettömäksi sekasotkuksi.”

Vielä kerran

Vastatessaan tähän toiseen tunteenpurkaukseen Tauno Koskela 
toteaa, että Pienen vihreän miehen kantama huoli Rauman kielen 
puhtaudesta on epäilemättä vilpitöntä ja sellaisena kunnioitettavaa.”Se 
muistuttaa elävästi 1930-luvun aitosuomalaisuutta. Nuorena koulupoikana 
kuljin itsekin sormi pystyssä ja piinasin kavereitani: ”Ei se mikkäm piirong 
ol, se o lipasto.”

On nyt vain sillä tavalla, että suomen kielen puhdistajat pyrkivät murteelli-
suuksien hävittämiseen ja mahdollisimman yksiselitteiseen ja selkeään yleis-
kieleen. Me raumalaiset ymmärtääkseni pyrimme aivan päinvastaiseen: me 
haluamme säilyttää kielemme omalaatuisuuden ja erikoisuuden. Ja silloin 
meidän on todettava ja tunnustettava, että Rauman murteen näkyvimpiä 
tunnusmerkkejä on ruotsalaisten lainasanojen runsaus. Ne eivät ole ”väkisin 
väännettyjä epäraumalaisia sanoja”, vaan historiallisten olosuhteiden tuo-
tetta aikojen takaa. Nimenomaan Nortamo, jonka koti- ja koulukieli oli 
ruotsi, käytti niitä mielellään. Hänellä ”vede vallas o skandäkk ja reeling”ja 
”kapteen huuta:Hei haala po jeeling,” Nortamolla ”gleinimboltte ja kynsi-
lise ja heimeroodtaudi” käyvät vaimoväen kimppuun jne. loppumattomiin. 
Rohkeneepa hän - varmaan nimimerkin järkytykseksi - tehdä uusiakin ”sana-
hirvityksiä” kuten vängstiil ja konstuurjum. Nimimerkin suosima ”juhl” on 
sekin sivumennen sanottuna vanha germaaninen laina, ruotsin jul, josta 
tulee myös suomen joulu.

Pieni vihreä mies epäilee, ettei Nortamo tuntenut sanaa jubilo. Eiköhän 
sentään: Nortamo - anteeksi Hj.Nordling - tuli ylioppilaaksi Turun ruotsa-
laisesta klassillisesta lyseosta, jossa luettiin latinaa ensimmäiseltä luokalta 
alkaen. Vielä nimimerkki kyselee, mitä tekemistä Uudenkaupungin sanakir-
jalla ja Turku-seuran julkaisulla on Rauman kielen kanssa. Onpa sen verran, 
että oma kielemme kuuluu lounaismurteisiin, joiden sanasto on suurimmaksi 
osaksi yhteistä, kuten jokainen voi omin korvin kuulla Turun torilla tai 
Uudenkaunpungin venerannassa .

Lopuksi yhdyn hartaasti Pienen vihreän miehen toivomukseen, että Rauman 
kieli pysyisi aitona ja puhtaana - mutta ei niin alastomana, että siitä karsit-
taisiin oleellinen osa sen vanhaa sanastoa.”

Keskustelu Rauman kielen raiskauksesta päättyi tähän.

”Tullista tullut” ja Nortamo-Seor

Länsi-Suomen eroava päätoimittaja Jarmo Virmavirta julkaisi keväällä 
1996 jäähyväiskolumnin, jossa hän toi esille vaikutelmiaan Raumalta. 
Kolumni sisälsi kritiikkiä ja parannusehdotuksia. Osansa sai myös 
Nortamo-Seor:

”Raumalla olen ollut ”tullista tullut.”Sillä vedetään raja, jonka yli muu-
kalainen ei saa astua.Tämän neuvon haluaisin antaa: Unohtakaa koko 
sanonta. Melkein kaikki hyvä Raumalle on tullut tullista, sananmukaisesti, 
siis mereltä. Jos vain paljasjalkaiset hyväksytään, käy Raumalle kuin Nor-
tamo-seuralle. Se pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä, kun joukkoon 
pääsevät vain paljaskonttiset. Rojohoppe on viimeisellä reisullaan, ellei 
uutta kurssia oteta.”

Nortamo-Seoran kapteen Esa Aalto totesi vastauksessaan, että on kun-
nioitettavaa, kun arvostelua seuraa parannusehdotus. Se todistaa, että  
arvostelija on huolellisesti paneutunut julkituomiinsa tapauksiin.

”Allekirjoittanutta jäi kuitenkin vaivaamaan Nortamo-Seoran saama nega-
tiivinen kohtelu. Sitä on vaikea ymmärtää. Ikäänkuin kaikki Raumalle muut-
taneet saisivat ajan myötä Nortamo-Seoran ansiosta ”tullista tullut” komp-
leksin. On totta, että seoran kokouksissa käytetään paikkakunnalle juuri 
muuttaneen korvissa erilaiselta kuulostavaa kieltä, mutta ei silti ole syytä 
kompleksiin, vaikkei aivan joka sanan merkityksestä ole varma. Kirjoituk-
seen oli lipsahtanut asiavirhe. Kohdassa, jossa todetaan, että vain paljasjal-
kaiset raumalaiset ovat oikeutettuja seuran jäseneksi, ei pidä paikkaansa. 
Tässä mielessä tarkkaa rajaa ei ole koskaan vedetty. Kieltämättä paljain 
kontein Raumalle tulleet miehet ovat tulleet yleensä valituiksi, eikä linjaa 
muuteta. Jäseniä on tällä hetkellä 84.

”Nykypäivän ihminen” arveli kolumnissaan Nortamo-Seoran omaksuman 
linjan johtavan Rojohoppen viimeiselle reisulle. Jos niin käy, on se kovasti 
surullista, mutta toivokaamme siitä silloin loputtoman pitkää ja vaiherikasta.

Kaikesta huolimatta Nortamo-Seor pyrkii huolehtimaan raumalaisten rau-
malaisuuden tarpeista tarjoamalla Kaffeholanin lisäksi elokuussa ikimuistoi-
sen seilausreisun S/Y Lindenillä. Lisäksi kuluvan vuoden ohjelmaan kuuluu 
joka toinen vuosi järjestettävät Hjalmarin Gousi. Mutta jos niin hassusti 
kävisi, ettei yksikään tilaisuus sopisi, niin tervehtikäämme toisiamme ainakin 
Mustan Pitsin Yössä. Olemme silloin prännvahdissa.
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Plokata
 journaalei

Hyvi pasiseerarei
”Kaks vanha raumlaist, Seth Palmisto ja Onni 

Harpio, ko olivap pasiseerareiks käskety, paoha-
siva valla erinomase luanikkai jutui Nortamost ja 
monest muust raumlaisest. Päätettingi ett tämssi 
viarai koiteta saad ussemingim buurihi: ryyppävä 
hiuka mutt puhelevap pali.” 

Vast kokkoukse jälkke
”Kapteen sanos, ett kosk matruus Pärre näyttä 

olevas väsynn ai enne Nortamo-Seoran gokkoust, 
niim bäätetäis, etei hän täst alkkate saa oll väsynn 
muut ko Seoran gokkoukse jälkke.”

Sada litra viinatynnyr ja karhuliha
”Pasiseerar Luosma joodus makkaman goko 

talve 1914 Vianameren Kantalahdes. Hän palvel 
sillo matruusinp parkk Loch Linnhes. Se ajo 
hamina edes karill ja jäi talveks sinn. Kolm miäst 
jäi laevast vaari pitämä. He asusiva mais mutt 
kävevä joka päev laeva syynämäs. Ja seoraus ol 
se, ett keväste sada litra viinatynnyr ol nii ravis-
tunn, etei liänd oll jälill muut kon gymmengund 
litra - ja sigell ol valla siljäks kulunn. Nii ett ei 
heills siällp pahaka hättä ollu. Kortteerisänd tapo 
kirvellk karhu ja hes söiväs sen kolmestas, kotei 
kreekiuskosek kuulem kajokkan garhulihaha.”

Vanhampiikam boik
”Jungmanniks mynsträtti NN. ko ensi saattin 
diättä, ett hän ol endine NM. - Jaa, se Elleni, se 
vanhampiikam boik vai? kysys timber Niämine, 
mutt joku klaaras, ei hän sillo enä vanhpiik olluk 
ko hän poja sai.”

Ruumisharkk laevan däkill 
”Pasiseerar Harpio kerros, kuik kerran geskell 

Aklantti laevan däkillt tul ruumisharkk ja kans 
paukatt auk. Peljästyttin govast ja fundeeratti, 
ett mitä se oikke meriteera. Kapteen sanos, ett 
siihe on dultt hakema jotta laeva väest ja komens, 
ett jokasen däyty menn voorolas freistama, ett 
passak se mitastas. Kaikk käytti läpitte, mutt 
ei vaa mittän dapattunn. Sillo huamatti, ett yks 
Laitla miäs ol lymyttänn ittes. Se löödetti ja pantti 
väkisi harkkuhu - ja sillon gans paukatt ittelläs kii 

ja harkk ja miäs meniväs sem bitkän diä. Hullis 
olivap polisi laeva vastas ja kysysiväs stää miäst. 
Se ol ämmäs tappann. Mutt hän ol jo saannp 
palkkas

Sunkvist hirmustus
”Pasiseerar Toivo Virta sai vähitelle suuvooro. 

Hän ol joskus 1930 paikkeill Uljakses ja kaptee-
nin ol Sunkvist. Heill ol fölis yks laeh ensmäise 
reisum boik Kodisjoeld. Itämerellp poik ol ruaris. 
Lailnen gurs ol sillo till vest halv vest ja yks 
pirulaine vanh meripurakk opett siins sitt pojall 
mukamas merimiästaitto sills seorauksell, ett ko 
Sunkvist tul täkill ja kysys pojald, ett mikä kurs 
o, niin dämä vastas: ”Sunkvist vist halv vist.” 
Sunkvist hirmustus kauhjast ja yrmis poikka koko 
reisu. Virta ol viime menns Sunkvistin dyyijö ja 
klaaran asia. Sunkvist ol sanon, ett ol mar Juma-
lan giitos hyvä asi, ettäs tliik kertoma. Muuto 
mnää olsi saan viattoma verem bäällen. Sitt Sun-
kvist ol ottan nef fingerporin gokkose ryyppklasif 
framill ja tarjonnp pari ryyppy.”

Särksalos ja Raumall
”Herr Kalervo klaaras, kumnem baikk se heijä 

Särkisalos oikke o ja mitä hes siäll hommaleva. 
Vasikoi ja halgoi he enne veivät Tukholmaha ja 
viäläkki heill o merimiähi ja kapteenei. Kapteen 
Förbom ol se kon doi jääkris Saksast Suamehe. 
Ja hänell ol muitakki meritei: hän opett Sibeliuk-
sellk, kui ryypp oteta niingo Mannerheimiki se 
otta. Ko Sibeliuksen gäsi tärräs, ni Förbom näytt: 
- Otast staagin kans. Ja Sibelius ott salveti ja sai 
otetuks ryypy.

Viäl heill ol oma kiäliki niingo Raumall. Nykysi 
he eliväp parhast pääst kalkist. Stää hek kaevova 
ungefäär 300 tonni päeväs. - Varjelkko, mutt 
eiköst sillf faartillk koko luat tulp pia hontoks? 
kysys Honkavaara Juss, mutt Kalervo sanos, ett 
hep pumppuvat tyhjäm baikkaha öljy.

Täsä paikas matruus Huhtanem byys Särksalo 
miähi, ko he niin gauhjoi kaevama ova, ett he  vii-
mästäs Unajan gohdall varotaisivat tulostas, jos 
heijän gursis rookkais käändymä Rauma kohde. 
Ja he lupasiva.

Viäl herr Kalervo kehus, ett semssi ihmissi heill 
o, etei ol yhtän gertta käynn Helsingis mutt 50 
kertta Tukholmas. Siihe sanos kapteen, ett kyll 
Raumaldakki löödäis mond semmost, ko ei ol 
yhtän gertta ollp Poris, mutt kymni kerroi New-
Yorkis.”

Särksalom brovasti luu
”Meripirtin Gerhom bäämiäs Boris Saarmaa 
kerros, ett Särksalom brovasti, pispa Henriki 
luu oliva menn hukka ja hän rupes niit hakema 
ymbärs mailma:Turust, Särksalost, Nousiaisist, 
Oolannist ja Tukholmast. Mutt ei niit vaa mistä 
löödett. Kerran hän sitt jälle men Tukholman 
duamjokirkkoho. Siäll ol remontt menos ja hän 
kysys yhdeld äijäld, ett ollek mittä vanhoi luit 
missä näkyn. Ja sillo se miäs vei häne yhde sein-
kolo ette ja sanos: - No tosaki olis kaks. Ja siin 
ne luu oliva! - Ja semne miäs se Saarmaa ol pao-
hama, ett ol jämt niingon Seorahuane seinäst ne 
luu olis löödett.”

Särkisalolaissi sanasutkauksi
Telläköst joku toinenki perkel ankkuri nii ree-

rast pohja ku mää telläsi - sano Vinki Juss, ku hän 
ankkuri mere heitt ja putos ite fölys.

Holttast ny Manda, mää sytytän piippun enssi - 
sanos Nyybaka Lingreen, ku hene emmäs merem 
putos.

Ku mää puhristi paska pois syrämest, ni pers 
halkes - sanos Ruusuntaalska, ku hä öljylampu 
rikkos.

Kom hiit - sanos Myry silakka.
Ku ihmine mista jerkes, ni hä tule hulluks.

Ei kolmatt kertta
”Matruus Ettala paohas, kui hän talvsoda aikan 

ol kaks kuukautt yksnäs kihlois, ko hänem brei-
vis ol menn hukka, ja kui Iiro hävesivät tärkkjäm 
belin Dambrell, kotei hän enä kolmatt kertta 
uskaldanns siirttä häitäs.”

Pärjäkkä voipytt
”Kapteen Frans Tork ol soda aikans saann josta 

luadost kolmk kilo voit. Sauko nokas hänem baat-
tis kaadus, mutt onneks valla liki ol toinem baatt 
ja se tul koht appu. Mutt kon Dorkki ruvetti ylös 
kiskoma, ni hän karjas: - Perklettäk mnuu nyhjitt, 
pärjäkkän dua voipytt!”

Ei enä
”Kapeen kysys Stackelbergild, ett kosk hän o 

viimeks syänn lapskoussi. Stackelberg sanos, ett 
ei hän ols saan 20 vuatte, ei se jälkken go Ceder-
manni Aili pit purjehdusseora, eik semsist pre-

sarveeratuist lihoist ko nykysi o mittä lailist laps-
koussi saadakka. Viäl Stackelberg sanos, ett ei 
nykyjä merikoulum boikkika erot muist ihmsist 
niingo enne net tuns knallist.”

Eluka nimi
”Kapteen Björk pit heill (Hampurin yliopiston 

suomen kielen opiskelijoille) fiinim buhe. Pari 
sata vuatt takasi yks sakslainem brofessor tul 
kans Suamehe suamen giäld opettlema ja hän kir-
jott ylös: -Vetojuht o suameks heone, mutt kyn-
dävä eluka nimi om berkel.”

Klooku sorttise jutu 
”Se Karlsson paohas, ett hän on dullp paljan-

gonde Raumall, nii ett kapteenin däydys nuhdell 
händ ja ilmotta, ett viimistäs Orelli sillallt tarvit-
tis pannk kenkäk konttihin go sendän gaupunkki-
hin dulla. Ja toine, se Tuamine, sanos, ett hän o 
syndynnp Pohjangadull. - Jaa ett kadull? ihmet-
tel kapteen, ei sunkka niin gova kiiru sendän 
dullu.”

Rajas kaikell
”Kapteen paohas lahtar Jalavast, kuip pastor 

Hanhine händ nuhtel huanost elämäst.- Kyll 
mnuus syyt ja syntti pali o, myändel Jalava, mutt 
epäsiivelline, se o sendä liiam bali sanott.”

Mikä pahapolv
”Fiiratti jäll Hjalmarim bäevä. Sali ol väkki 

täynn ja lysti tunnus kaikill olevas, kaikill muillp 
paitt Omenpuumaan Koskisellk, ko esinys valla 
erinomasell menestyksell, mutt parkus koko yässe 
se jälkkem Bärren göökis, ett mikä pahapolv pan 
mnuu nii äkki lakkama.”

Luetti ruakottomast
”Stuertt Peldonen gysys, ett ei sunkka siin 

mittäm berä ol, ett vuaskokkoukses ol miähi 
ussema frouan gans, niingo först ol uloslukenn. 
Onneks journaalis ol lailes, ett ussemaf frouan 
gans. Först ol vaa lukens stää ruakottomast.”

Tiäs erotukse
”Nimi ol Kosti Mikael Ekroth. - Snuull o engli 

nimi, sanos kapteen ja kysys sitt, ett misä hän 
luseeri pitä ja ihmettel kovast kon guul, ett Hel-
singis, vaikk Kusta Vaasa ol päästäns siäld kaikk 
raumlaise jo aikka kottit tleema. Merelläkki  hän 
ol Rosvallin gans oll ja kapteen ol tytyväinen, 
gotei hän sanonn, ett Rosvall o ollu hänen gansas. 
Ja kotei hän pyytänk ko hiuka roittrahoi ja tiäs, 
ett priki ja parki erotus o se, ett priki voi kuljettap 
parkki, mutt ei toissip päi, ni hän mynsträtti mat-
ruusiks.”
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Kova sialuhätä
”Provast Oiva Tuominen  muistel, kui hän nua-

rens studenttin ol Satakundlaise Osakunna flagu-
vahtink, ko Nortamo siunatti Rauman girkos. Ja 
mond muisto hänell ol yhtesild sotareisuild raum-
laisten gans - niingo sekin, go händ kerra niin 
govaste odotetti. Hän ol ollt toist voorkautt etu-
linjas ja ko hän tul takasi esikunttaha, ni hänells 
sanotti, ett ol mar hyvä, ettäs tliis sendä viime: 
tääll o yks miäs odottans snuu koko päevä. - No 
ommar sill miähellk kova sialuhätä, ol pastor 
fundeeran ja hak miähen gäsiles. Ja tosi hätä sill 
oliki: - Olisik pastorill mnuullt tupakki antta? Ja 
kyll pastor sitt viäl hiuka Rauma Luku uusist miä-
histäkki jottam baohas”

Nii mnääki ole
”Salmeeni Nasse ol samonp Papinpolgull. Pro-

vast löys häne ja sanos:”Oi voi Nasse, näin 
gaunis pyhäaamu ja niin govaste juavuksis!” 
Nasse nost päätäs:”Älkkä olk milleskäm, brovast 
hyvä, nii mnääki ole.”

Kaks Isberi
”Pasiseerar Isberg sai sitt suuvooro. Häne isäs 

tul Raumallk klasitehtallt töihin, go hän itt ol viäl 
valla mukul. Piukills siin välist oltti, mutt ko hän 
sitt pääs tulli hommi, ni siit se rupes tekkendymä. 
Tullmiähen dyäst ja merimiäste jemmoist hänell 
ol mond juttu. Korkkfändär ol vakituinem botum-
baikk, mutt löys hän niit saappavarrestakki, vaikk 
saappa roikusivak varre alaspäin gamina viäres. 
Hän ol sillo sanonukki, ett ved ny nua rautlankap 
pois saappam bohjist ja lyäp puutapi, niim bitävä 
vetes.

Varhon Timppa kysys, ett eiköst Isberg ollup 
paha nimi koko Suamemaas. - Sill meinata vissi 
mnuu velimiästän. Kaikk merimiähet tiäsivä, ett 
Turus ol ”den jävla Isberg” ja Raumall ”den 
snälla Isberg.”

Koko suku mynstringill
”Mutt ko hän sitt rupes viäl kiiruman gaupallk  

klaarama, ett ”mnää ole asunp Porisakki niingo 
Nortamo ja mnuu systrin miäs on gans merikap-
teen ja mnuu vaimon o merimiähe flikk ja mnuu 
veljen seila kans…” ni hänells sanotti, ett hän 
o mynstringill eik häne sukus ja hän käskettim 
borstoho odottama. Matruusiks hän sitt myns-
trätti.”

Mentti siutte
”Jouko Rajahalme tek ensmäise reisus Annam 

bääll Londoho ja pan kottik korti: - Mentti yhde 
laeva siuttengi. Se ol kyll fyyrlaev.”

Se ol ykstoikkost
”Hän ol seilan 350 kuukautt yhtpäät, valu-

laevois. Kyll se muuto men, mutt provjantt ei ollus 
semmost ko ny: välist ol viis kertta viikos liko-
kala ja se ol ykstoikkost. Elukalihasäkk roikus 
ahtermastos, kotei mittä jääkaapei ollu… Ja kotei 
hän ikä oll ryypännykkä enemppä ko ol saan, ni 
hänest tehti nuareve donkeyman.”

Sopeva provjantti
”Redar Honkavaara tiäs, ett vanhas Rauma 

Lehdes ol tämne ilmotus:”Myytävänä vähän 
pilaantuneita perunia. Sopivia laivan provian-
tiksi.”

Ei tiätän
”Semses kilppaseilamises turklaissi vasta häne 

ol kerran dull niin gova hätä, ett se helppas 
vast Hiittiste rantpuskis. - No sitt snää tiädäkki, 
mikä paikk laevas on runhytt. Mutt ei Eetu tiätän. 
klookku kyll.”

Redari näköne miäs
”Häneld kysytti, ett mitä varte nii redari näköne 

miäs merellp pakka. Hän sanos, ett kyll hän jon-
gungaldane redar o ollukki. Ko Levätykses tansei 
pidetti, nim bolisi rupesiva vänkkämä, ett flikoillt 
täyty saad oma erilinem butkas. Hän men ja ost 
Isostkarist vanha reimarpaati vinssenes päevi-
nes ja hyyräs se Levätykse naistembutkaks. Täst 
”Möhköst” tehti sitt semnem buadpaatt, kon giärs 
yhde möljä nokast toisse möljähä ja myys haluli-
sill riaska ja kalja ja muut semmost.”

Pasiseerar Peltose neli juttu
”Ei kukka olis uskon, ett kapteen ol 80 täyttän. 

Puhe ol selkki ja järk klaar. Koht alkku hän 
ilmott, ett hänell o neli juttu. Ensmäitteks hän 
kerros, kuip panssarlaev Ilmarine men pohjaha 
13.9.1941. Kapteenluutnantt Peltone ol VMV 1:n 
päälikk ja varmist Väinämöist, ko ajo Ilmarisem 
beräs. Kell 20.30 he näkiväk kaks leiskaust: Ilma-
rine ol ajan miinaha. Seittmäs minutis se men 
pohjaha, mutt Peltonen gerkes siin ajas pärjämä 
sen gölim bääld 56 miäst ja yhde merest.

Toinengi jutt ol sodast. Peltone ol jällen gerra 
VMV:n gans Väinämöist varmistamas Yhtäkki  
hes saivap periskoopin giikreihis ja mitäst muut 
ko semssi syvyspommei vaa äkkist merehe - ja 
kauhiast nous torska pinttaha mutt sukeluspaatt 
jäi pohjaha.

Kolmas jutt ol raumlaisest Palawanist, kapteen 
F.Edvin Wene. Yäll ol vaht tulls sanoma, ett vaikk 
ankkri oliva ulkon, ni laev traka nii helvetist. 
Joingi he olivas saans soodetuks vaijeri johonk-

kim boijuhu ja klaarasiva ittes. Wene ol kuarsan 
melkken goko aja ja sanon vaa, ett jos tämä laev 
täsä ny mene, ni mene kaikk mitä mnää omista.

Neljäs jutt ol Aamuruskost, kon geskellp Pohi-
mert rupes niin gauhjast vuatama, ett heijän 
däödys mennp pelastuspaateihin, gon gonepumpp 
menn tukkoho ja laev ol täkkiäs myäde vedes. 
Koko yässe hes siin oliva, keskells stormi. Aamust 
he näkivä laeva masto horisontis ja läksiväs stää 
kohde. Ja siin heijä Aauruskos ol viäl pinnall! He 
menivät takasi ja ko josta ilmestys viäl puksee-
riki, ni hyvi heijän gäve sitt kumming.”

Palawani viimäne reis
”Pasiseerar Vilho Huvitus kerros Palawani 

viimsest reisust. Suvell 1932 he oliva menos 
Makslahdest Kööpenhaminaha. Keskell Itämert 
masinmestar Rauhavirta huamas, ett konehuanes 
o sau haju. Kovallk kiirull ruvetti repelemä seini 
ja täkki, mutt ei mikkä auttan. Viimen gapteen 
F.E.Wene käsk, ett laev täyty jättä. Isso pelas-
tuspaatti ei enä saatt vette, mutt jollaha hes 
saiva ittes tunketuks. Norjalaine valulaev heijä 
sitt pärjäs ja toi Hankkoho. Sinnp Palawaniki 
viime hinatti ja siäld Raumalls Salinkedom buh-
tihi. Palawan ol muutongi Wene suvull uutuuri 
laev. Reposaarell löi vinssi vaijer styyr Antti Wene 
alas ruumaha. Häneld katkes kylkluit ja lonk-
kaki murrus, eik hän iha endselles koskam baran-
dun.”

Korpu ja tiiliskive
”Orakse Ontt kerros, ett kapteen Koskela  isä 

I.V.Grönfors ol paakarmestar, mutt rupes sitt tiil-
tehtalijaks. Hänen gilppalijas paakar Ekqvist pan 
avissi ilmotukse:”Ostakka Ekqvistin gorpui, ova 
yht suuri kon Grönforssin diiliskive.” Seoravas 
avisis ol vastaus:”Ostakkan Grönforssin diiliski-
vei, ova yht kovi ko Ekqvistin gorpu.” Ei tullu 
enä uussi ilmotuksi.”

Mihi nes suka oikke joutuva?
”Mailmakim boik ol hiuka nähn, ol käyn ilma-

laevan gans Jaappanisakki. - Näiks villassi sukki 
siäll? kysys redar Honkavaara. - En yhtäm bari, 
sanos poik. - No ei nähn Jees-Vainioka, se Jaap-
panin gonsul, vaikk isä-Valtosen diadotte jälkken 
gaikk Jaappani-lähetykse muija niit kaikk talvek 
kutova. O hän glookku, mihi ne oikke joutuva, 
ihmettel redar Honkavaara.”

Todiklasei täyty ruvet varjelema
”Vesipoik hän sanos olevas, kerra ol flunssa 

vastan dehn rommtodi, mutt putos koht toolim 
bääld ja klasi men palasiks. - Todiklasei täyty 
ruvet varjelema, sanos matruus Tiusane siihe. 

Jaska pantti sitt veissama ja kyll se vaan gäve,  
ni ett redar Honkavaara sanosiki, ett kuik kaunist 
mahdais veisatakka, jos uskalais todin dehd.”

Yks meriselitys
”Puape tiäs, ett kom Prinsessan ajo mäkke, ni 

meriselitys alko: - Johtuen Bornholmin epäedul-
lisesta asemasta merenkulkuun nähden…käve sitt 
niingon gäve”.

Mikä nimi, mikä maa
”Poik sanos, ett häne ristimnimes o Iiro. - Se 

o fiin nim, sanos kapteen, mutt tiädäks, ett joses 
olis raumlaine, ni snuu nimes olis ny Iisak. Sitt 
kysytti, ett misä maas Rauman giäl on dunnus-
tett viraliseks kiäleks. Poik fundeeras iso aikka 
ja sanos sitt, ett mahtaks se ollk Kulamaa. Se 
katotti hänell meritiks, vaikk se maa on gyll tua 
iso naapur, ko o sedelihis selkkjäll Rauman giä-
lellp präntän ”viis rubla.”

Äxaamkysymyksi
- Es sunkka snää vaa ollp paha tapplema? 
- En olk ko hyvä.
- Kuingast, käytäkköst snää väkijuami?
- Mihi mnää niit käytäisi, hyvä ko sengi saa ko 

ryyppä.

Silt toiseltakkim bojalt kysytti, ett käytäkköst 
snää sitt väkijuami.

- En käyt ko haem buadist.

Ol ollu
”Lehtise Arkkolt kysytti, ett oleks merell ollu.
- Ole oikke, 15 vuade ikkäsest saakk. Sillo mnää 

meni Mere rautpuadihin traviks.”

Klyysist tlee lissä
”Laevam baikoist Virtase Eko tiäs, ett mikä on 

glyys - mutt ennengon gapteen sai hänen dop-
pama, hän ol paohan, ett yhdell merimiähell ol 
tatueeratt kaunis ankkur rinttaha ja siit kätting  
yli olka selkpualell ja siälls siihe yhtem baikka 
saakk - ja rinttaha ol viäl kirjotett: - Jos keske 
loppu, nin glyysist tlee lissä.”

Eko kiittä
”Virtase Eko kiitt hanuristas. Ko ystvä olivat 

tuamas hanuri Ekon gotti, ol Eko ruvenn heti kiitt-
lemä: - Kyll mnuu hanurkoppan o huan ollukki, 
ol mar hyvä, ett huamasitt osta uude. Jumal siu-
nakko, ong tääll hanuriki! Mnää luuli ett kopp 
vaa. Olett mar te vähti nähn, ko olett antanp 
präntät tähä mnuu nimenikki ja viäl italjaks: Vir-
tuoso!” 
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Ei toist kertta
”Fiskaal Östman, Seora redar, ei oikken dykän 

herrasväe visiteist, mialukkami hän käve ketujah-
tis. Kerra yhde hänen gollegas frou telefuneeras 
hänell, ett ens pyhän häne miähes täyttä 50 vuatt 
ja olis kovaste luanikast, jos tuamringim bassais 
poiket sillo heill. - En daedt tull, sanos fiskaal, 
mnää ole semsis 50-vuatisjuhlis tänä vuan jo 
kerra oll”.

Kaikke suureve
”Ko seoras ei siihe saakk olluk kukka ollk kaikke 

suuremam gokkone, nim bäätetti otta matruusiks 
135-kilone liikenepäälikk”.

Ainu korotus
”Kapteen Aalto ilmott, ett ainu korotus tänä 

vuan o ansiomakson gorotus.”

Oikki vastaus
”Kapteen näytt sitt semmost sakkiruutuse näköst 

signaleerausflaku ja kysys.-Tiädäks mikä kirjain 
se o? Koivukari vastas lyhkäsest:-En. - Oikke 
vastatt, se on dodestakki N-kirjain, vastas kap-
teen.”

Lailne ol
”Kokkous ol lailnen, gosk kaikk ko fölis oliva, 

olivas saans siit tiado.”

Mitä Raumallk kuulu
”Äärilä Vilkk käve Helsingis ja träffäs Ekrothin 

Goso.- Mitä Raumallk kuulu? kysys Koso - taikk 
kyll mnää se ilmangin tiädä: imigranti hallitteva 
ja raumlaise ova verka.”

Kunnalisvaali
”Huamatti, ett kunnalisvaali oliva menn hyvi: 

Nortamo-Seor ol saan läpitt viis miäst, vaikk ei 
ollu oma vaaliliittoka.”

Sai pualeles
”Juhlehtolisellf först piti piänem buhe - ilma 

stää siäll oliski ollt tavalise olematond - ja Kol-
piino edustaja innostus siit niin govast, ett pyys 
koht suuvooro hängi ja ilmott lämmjäst kannat-
tavas Pärre ehdotust, ett tämssi 525-vuatisjuhli 
fiiratais joka vuas - ja Pärre ol ilone ja sanos, ett 
kyll ny vissi asjast tosi tlee, ko hän sai suurval-
lam bualeles.”

Pätevä syy
”Silveri Eino ol ilmottann, etei hän voi jaaritell 

Jalmarim bäevillk ko uudet tekohamppa ei tunten 
viäl ässä lainkka.”

Viljasen Gallum baati
”Yhde suve hän ol seilanp poosun Marjo-Ritas 

ja saank kovan goulun, go siin ol nii säser kap-
teen. Se jälkke hänell ol oll omi paatei niingom 
byhämaalaisill muina - kotopaatt, rääkkpaatt ja 
isopaatt. Rääkkpaatt vuas styyrpuuri halssill ja 
kom baapuuri halssill ei saank kajuta ovi auk 
eik kii, ni seilamine ol hiukan glookusorttist. Se 
ol niingo vaimihmne sengim bualest, ett aikka 
myäde se tarvitt pakkeli ja maali ai vaa hul-
lumi.”

Ostisonnastakki niin gauniste
”Pasiseerar Heiku isänd rupes sitt kiittämän 

drahteerauksest ja sanos, ett ny tarvitais semmost 
puhelahja, ko ol Hankkla maamiässeoras yhdellk 
konsulentill: se puhus ostisonnastakki niin gau-
niste, ett kaikk ämmäp parkusiva ja puale äijis-
täkki.”

Tohtri resäht
”Stuertt Tuamine luk avisist, ett Timo Tiusane 

ol kinan ittes tohtriks ja hän pan telegrammi 
menemä ja pyys resähti, niingon dohtrild pruu-
kata. Ja vastaus tul koht:-Todi päeväs Nortamo 
jaarituksen kans”.

Hirspuumäki o hypän Nanun galljoll
”Huamautetti, ett Rauma merikortis ja kartas o 

vääri paikanimei. Asi tarvittis pann jongumoisse 
reedaha. Ny o jo Hirspuumäki hypänn Nanun 
galljoll ja mukulap puttovak Kanalihin geskell 
Raumajokki.”

Yks peen lappu
”Rauma olupryki frou Mandorf valitt naapri 

frouall: - Yks peen lappu på bordet: - Hyvesti - ja 
piika poies.

Herr Mandorf pan avissi ilmotukse: - Vertail-
tuamme tuotteitamme muiden tehtaiden tuottei-
siin, olemme päättäneet laskea tuotteittemme hin-
toja.”

Kolm nätti flikka
”Kapteen Björk muist flikoijakki ja anno tullp 

piäne runovärsy:
Raumall on golm nätti flikka
ko ryyppä paloviina:
Öörni Maija, Buulaag-Leena
ja Efraimssonni Stiina.”

Must taikk valkone
- Kaikk vanhema raumlaise merimiähet tun-

siva Riios yhde Maria-nimise flika. Träffäsik snää 
koska semmost flikka? kysyttim bojald.

- Onk kysymys mustast taikk valkosest?

Ei vett eik lasku
”Ens tul ohkane. Sanos olevas Aallo Antt. Kon 

gapteen kysys, ett tiätäk hän mittä  merest, nim 
boik sanos, ett hän on gyll oll mone alokse vesill-
laskus fölis, mutt klookku kyll, hän ei niis ol nähn 
sem baremi vett ko laskuakka. Sitt tul se pakseve 
ja hän kans ilmott olevas Aallom boikki, Pekka 
nimeldäs. Kon gapteen häneld tiadustel, kui o 
merimiähen taedotte lait, nim boik kehus, ett hän 
taita tehd köödest punsi. Plissamist hän  tarkott, 
niingo viime ymmäretti.”

Sans sitt
- Oleks merell ollu?kysys kapteen.
- Se verra ett sannos saa.
- No sans sitt, nys saa.

Vesi alhall
”Ja hyvim baatill Hakuni nokkaham bäästi, 

vaikk vesi ol nii alhall, ett huvilatte rannois miähe 
joudusiva uima valla seljäläs, sääkräs andra styyr 
Rajahalme, ko journaali fyäräs.”

Ryyppveisu
”Ko sitt ruakpöyttäm bäästi ja ryyppveisuihi, ni 

joku nuareve sanos, ett kyll veisu luannikkai ova 
mutt sanoi o liiam bali. Kapteen sanos siihe, etei 
ryyppveisu olekka stää varte, ett ryypätäis enemä, 
ne ovas stää varte, ett ryypätäis vähemä - sen-
dähde Amiraalinki lauluis o nii mond värssy. Ami-
raal kontrolleeras Satakunnan Girjalises Kerhos 
stää ryyppämist viäl niingi, ett niingaua sai todei 
tehd ko osas sanno:Yksiksekköst yskiskelet .Mutt 
käve kummingi nii, ett yks ja toine rupes jäämäm 
bois kokkouksest. Uudeks sanaks otetti Leo.

Juhlanpäättäjäislaul latinan giälell
”Besättning sai tiättä, ett lehtor Timo Kova-

koski Kuapjost, ko jo pari vuatt takasi ol kään-
dän Nortamo Juhlanpäättäjäislaulu latinan giä-
lell, ol lähettäns siihem bari korjaust. Ensmäise 
värsyn doine rivi o ny:”nos omnes ducet iam via 
diversa,” ja muitakkim baranuksi hän ol tehn. Nii 
ett ko veissatt stää latinan giälell, niin gäyttäkkä 
näit uussi sanoi.”

Veisattin gomjast
”Ruakpöödäs veisatti Sandala Heikin gomenos  

niin gomjast, ett Suarskive Laaso huakkas:- Oi 
voi sendän go näytetän doll Vesallekkin goht 
alkku näin gauhia hoilamist ja trankkamist.”

Kyll täit tiäsivä
”Super cargo Lounasmeri kerros isäs, merika-

peen Löfgreni reisuist. Kerra  Austraalia reisull  
hän ol löytännk kistustas kolm oikke jumalattoma 
suurt täit risti muados. Hän tiäs koht, ett jottan 
gamala tlee tapattuma. Ja niin gäve kans. Hän 
ol stormis seili pärjämäs isosmastos, kom bert-
köys katkes ja hän putos täkill ja loukkas ittes 
niim bahaste, ett vast Austraalias hän saatti ree-
daha.”

Perhana akitaattori
”Seilmaakar Malmivuari muist viäl sengin, go 

Seorahuanell ensmäissi vaalkokkouksi pidetti. 
Valkopää-Ylen läks keske ulos ja kiros, ett per-
hana akitaattorik kom beljättävä ämmi, ni ett nes 
syävät tänäp huamse rua.”

Heijä sivistykses
Rauma herrak kävevä Lapis puhumas kansa-

koulu ja kansasivistyksen darppelisudest. Ko heit 
seoravan aamun lähdettin guskaman dakasi Rau-
malls, sanos Anttla vanhisänd, ko ol semssi koului 
vasta: ”Tosa o heijä sivistykses:toisell om bask 
housuis ja toisell oksenust lakis. 

Longluuts Pärre kiittä
”Ko haminkapteen Andersson ol tehn selvä, kui 

iso herr longluuts o, sai longluuts Pärre suu-
vooro ja kiitt uudest karahtääristäs. Hän kerros 
sitt, kumne luuts hän oikke o: kerrangi hän seilas 
Sannin gans Merikarviall ja Sanni katos meri-
kortti ja sanos, ett tosa on gari. - Ol vai ols, sanos 
Pärre, - kärväsem bask se o, ja siins samas paatt 
paukatt kivell.”

Blomroossi puukotetti
”Parvala luk Blomroosim breivin go hän ol kir-

jottant Turu lasaretist. Händ ol kuulem sapettan 
ussema vuatt, mutt nys sitt seki asi klaarannus 
puuukkojunkkrette voimall.”

Kysytti
”Kapteen ilmott:-Nyk kokk Penttlä pitä esi-

telmä.
Iiro: -Ovak kaikk jo syän?
Matruus Pakkala: -Menek siit ruaklyst?
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Perinneruoka lapskous
Nortamo-Seoran kokouksissa nautitaan aluksi silli, sallatti ja aladooppi ja lämpi-

mänä ruokana lapskoussi. Se on ollut merimiesten arkista provianttia. Kerrotaan, että 
laivassa on lauantaisin tarjottu lapskoussina kaikki viikon varrella kerääntyneet täh-
teet. Nortamo-Seoran ansiosta siitä on kehitetty Rauman perinneruoka  voikastikkei-
neen ja  lisukkeineen.

Lapskous tunnetaan kaikilla maailman merillä. Englanniksi sen nimenä on lobscouse, 
saksaksi lapskaus, ruotsiksi lapskoj.

Nimen alkuperää on selitetty eri tavoin. Tunnetun Time-Life Books´in kustantamassa 
kirjassa The Cooking of the British Isles esitetään yksi mahdollinen etymologia.

”Liverpoolissa on kuuluisa ruokalaji, joka tunnetaan nimellä lobscouse. ”Scouse” on 
erään Liverpoolin murteen nimitys ja liverpoolilaisia kutsutaan joskus nimellä ”scou-
sers”. Lobscouse liitetään merielämään. Se on lammas- ja kasvismuhennos, samanta-
painen kuin ”hot-pot”, lisänä on laivakorppuja ja ohraa, osterit on jätetty pois (!) On 
esitetty sellainenkin käsitys, että lobscousen olisivat tuoneet Liverpooliin irlantilaiset 
eräänlaisena Irish stewn (irlantilaisen muhennoksen) muunnoksena, mutta enimmäk-
seen sitä pidetään Liverpool-lähtöisenä. Sen alkuperä on hämärän kätköissä, mutta sen 
syntyyn ovat epäilemättä vaikuttaneet elämän niukkuuden asettamat vaatimukset.”

Saksalaiseen muunnokseen kuuluu silli ja paistettu muna, norjalaisissa laivoissa  
lapskoussia valmistetaan myös kalasta.

Lapskousista kerrotaan Raumalla: ”Lailne lapskous tehti semsest arkenttiinalaisest 
buffelist, ko ol kaks kertta kiärtän mailma ymbärs. Ja ko semnen dynnyr ruumas 
aukasti, ni vissi sen diäs, vaikk olis isomaston dopis ollu, semne haju siit pöffätt.”

Lapskoussia on nimensä perusteella saatettu pitää lapsenruokana. Sen ruotsinkielinen 
nimitys lapskoj on aiheuttanut huvittavia väärinkäsityksiä. Joku nerokas hovimestari 
oli kääntänyt ruokalistaansa sen nimeksi Lapinpila ja se levisi laajemmallekin. Kallu 
Viljanen kertoi kerran kysyneensä selitystä ja se oli tullut sujuvasti. ”Lapinpila on lap-
palaisten ikivanha perinneruoka.” Raumalaiset saanevat pitää sen itsellään.

Topseilvellinkki ja pilivinni
Raumalla on rusinasoppaa, jota tarjotaan jälkiruoaksi eli peräruaks, ruvettu nimit-

tämään topseilvellingiksi erään selityksen mukaan siksi, ettei raumalaisia merimiehiä 
saatu menemään mastoon, ellei heille annettu siirappia, siis jotakin makeata. Niin 
luvialaiset väittävät Nortamon mukaan.

Vanha raumalainen laivakokki on eri mieltä, vaikka makea topseilvellinki on päässyt 
jopa Satakuntalaiseen keittokirjaan. Hänen reseptinsä on seuraava:

”1l maitoa, 10 pientä perunaa (keitettyjä), 1 sipuli, 10-15 maustepippuria, suolaa, 1 
laakerinlehti, 1 lihaliemi- kuutio, 1 rkl vehnäjauhoja (suurustamiseen), 1 rkl voita, 2 
rkl riivattua juustoa (Edam), persiljaa.

Perunat, sipuli ja maito kiehautetaan, lisätään mausteet ja suurustetaan. Lopuksi 
lisätään juusto ja persilja.

Niissä raumalaisissa seililaivoissa, joisa olen ollut on keitetty tällaista Topseil-
vellinkiä. Rusinasoppaa kutsuttiin siellä Pilivinniksi. Siitä 55 vuotta aikaa, kun olin 
raumalaisissa seililaivoissa. Siellä kokit keittivät tällaista Topseil-vellinkiä.

Terveisin Esko Uuramo”

E lokuussa 1937 kuvanveistäjä, paroni Emil Cedercreutz, Nor-
tamo-Seoran läheinen ystävä ja pasiseerar, kutsui seuran vierai-
lulle huvilalleen Harjavaltaan. Paikalla tutustuttiin Maahengen 

temppelin kokoelmiin ja taidemuseon aarteisiin.Seuralaisia kiinnosti 
erikoisesti kaksi luonnosta, jotka taiteilija oli valmistanut Raumalle 
suunniteltua purjelaivakauden muistomerkkiä varten. Nautittiin myös 
satakuntalaisen pitopöydän antimista.”Sillo ol paras nahkiaiste aik ja 
kyll ne oliva hyvi, niingo muukki rua ja kyll nek kaikk kiarus saiva.” 
Ihailtiin tyylikkäitä rakennuksia ja komeaa maisemaa.”Ko o häne huvi-
lallas, ni ei luulis olevas Suames. Luulis, ett vähindäs Rein juaksis 
häne huvilas siutte ja kummingi se on Gokemäejoki.”

Kymmenen vuotta myöhemmin, samoin elokuussa, tehtiin toisenlai-
nen matka, ”kon dykätti, ett paika ravistu, jos ain guivills seilata,” ja 
otettiin kurssi Levätyksen saareen. Hakunin nokasta lähdettiin omilla 
veneillä - Pinokari Heikk sendän doi kontra-amiraal Kalle Piätlän 
Gulhasist - ja perillä Omenapuumaan Koskinen  ”trahteeras fiilpunkka 
ja siikka ja mitä muut lailsse meriaterjahan guulu ja pit piäni puhei ai 
joukko ja kehus meijä flikoi kon gans olvaf fölis.”

Elokuussa 1948 Nortamo-Seor vieraili Kuuskajaskarin linnakkeella, 
jossa järjestettiin Nortamo-henkinen viihdytystilaisuus varusmiehille 
ja muulle henkilökunnalle. Sen jälkeen nautittiin linnakkeen pääällikön 
tarjoama kenttäateria

Saunreisui

Saunreis-traditio alkoi Vaikkusissa Ville Helkelän saunassa syyskuun 
19. päivänä 1954 ”oikken gontra-amiraali ja kapteeni johdoll ja 19 
miähe voimall.”

Nämä saunaillat seuran jäsenten huviloilla olivat vapaamuotoisia 
seuran kokouksia, joissa ”paohatti muinassi, syätti lenkkmakkra ja 
juatti Rauma olutehta lahjottama olut.” Helkelän erinomaiseksi tode-
tussa saunassa käytiin useamman kerran, vaihteeksi poikettiin Narvi-
järvellä, jossa ” konst Hollmen ol panns saunas ja kamaris lämmjäks.” 
Sitten taas maistui kokk Aallon Friivahtin merisauna ja  jung Santalan 
tarjoamat löylyt Rihtnimen Länstorpassa, jossa ”veisattingi, nii ett ollek 
Rihtniämes ikä niin gomjast veisatt. Joku jo kysyski, ett joko jälle ukko-
nen gäy, mutt hänellk klaaratti: - Ei, Hollmeni Arvo veissa.”

Monen muunkin seuralaisen saunassa käytiin. Jung Timppa Varho sai 
isännyydestään arvosanan: ”Erinomanen drahteering, eritotte sallatt 
ol hyvä - rommtodi o ain dodi.” Vanheve konst Olavi Marvan kutsua 

Proviantti
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Saunreis Ville Helke-
län huvilalla Vaik-
kusissa. Vasemmalta 
Yrjö Kirvelä, Into 
Parvala, Erkki Hel-
kelä, A.J. Björk, 
Tauno Koskela, 
Hemmo Paasio, 
Pekka Aalto, Harry 
Karlsson, Arvo Holl-
men, Ville Helkelä, 
Lasse Andersson, 
Juhani Honkavaara, 
Einari Kivinen.

noudatti 30 miestä. Hänelle vietiin ”rommpott, mutt kon drahtering 
ol semmost, ko se siint talos pruukka oll, ni ei hän lainkka omilles 
pääss.”

Ikimuistoinen oli paluumatka purser Mauno Laineen huvilalta Lyö-
kistä. Oli tähtikirkas syysyö. Pysähdyttiin tyhjentämään pilssivesiä. 
Yhtäkkiä luutsolderman Lasse Andersson nosti katseensa taivaalle ja 
loihe lausumaan: - Jos tämä onnipuss mene Raumall, ni mnää en tulf 
fölis. Autonkuljettaja oli erehtynyt tienhaarasta, mutta  vanha merikap-
teeni luki ilmansuunnat tähdistä - ja Raumalle päästiin onnellisesti sil-
täkin reisulta.

Fiinei puhei

”Oltti jällen gerra Helkelä saunas. Ennengon gotti lähdettim, bit 
kapteen Björk piänen giitospuhe. Isänd Ville Helkelä kiit kiittämisest: 
”Kyll meill o erinomanen gapteen. Se pitä nii fiinei puheijakki, etei 
lainkkan diäd, kosk se kiittä ja kosk se haukku.”

Kerjuki o valla villihi menn

Seoran jäsenmäärän kasvaessa oli yhä vaikeampaa löytää riittäviä 
yksityisiä saunatiloja, joten toisinaan oli pakko turvautua eri yhteisöjen 
vieraanvaraisuuteen. Vuonna 1969, poikkeuksellisesti tammikuussa, 
käytiin Rauman Osuuspankin savusaunassa. ”Saunast ol puhe oll, mutt 

se lisseks ol niim bali muutakki, etei kapteen taitan muut kon giittä 
niingo muinanen geriäij: - Kerjuki o valla villihi menn: kom bala pyytä, 
nin gyrssä kaupata.”

Syksyllä 1974 tehtiin retki Luvian Rekojärvelle Satakunnan Säästö-
pankin saunamajalle. Tarjoilu oli sielläkin ”valla ylömbalttist, vaikk 
redar Kirvelä aluks ihmetteliki, ett kummost tämä on, gotei kaffen 
gans lainkkan greda annet,”  kunnes huomasi hänkin, että kahvi olikin 
kaffeplörö. Myös useat teollisuuslaitokset kuten Hollming Oy, TVO,  
Metsä-Rauma ja muut yhteisöt ovat kutsuneet Nortamo-Seoran vie-
raakseen, tavallisesti juuri saunomaan.

Nortamon jalanjäljillä

Muitakin kuin saunaretkiä on tehty. Syksyllä 1977 Nortamo-Seor 
vieraili toisen kerran Porissa. Ensimmäisestä käynnistä olikin jo ehti-
nyt vierähtää 47 vuotta. Silloin oli mukana myös seuran amiraali 
Hj.Nortamo, jonka 70,5-vuotispäivää  Porissa juhlittiin vuonna 1931. 
Silloisista juhlijoista oli vielä mukana longluuts Pärre Parvala, joka 
matkan varrella kertoili muistojaan. Matruus Jukka Määtän opastuk-
sella tutustuttiin Satakunnan keskussairaalaan, tehti hunöri Nortamon 
patsaalla ja päätteeksi pidettiin kokous Mäntyluodon hyväruokaisessa 
hotellissa.

Nortamon jalanjäljillä oltiin myös v. 1985, jolloin Seor vieraili ami-
raalinsa asuinsijoilla Nakkilan kirkon vaiheilla. Kunnallisneuvos Eero 
Peren johdolla tutustuttiin Penttalan tilaan, jota Nortamo isännöi muu-
taman vuoden 1920-luvulla. Päästiinpä kokeilemaan kiesejä, joilla 
Porissa vastaanottoa pitänyt lääkäri-kirjailija haettiin asemalta kotiin. 
Syysretki päättyi Porin Suomalaisen Säästöpankin järjestämään sau-
nontaan. Nortamo oli pankin perustajajäseniä.

Lystreisui 

Vaikka Tasala muarin mukaan maamatka ova vaaralissi, teki Nor-
tamo-Seor  keväällä 1972 retken Helsinkiin. Seuran matruus Timo Tiu-
sanen oli silloin Helsingin Kaupunginteatterin johtaja ja hänen kut-
sustaan käytiin katsomassa Teuvo Pakkalan Meripoikia, josta oli muo-
kattu musikaali Nortamonkin lauluja hyödyntäen. Retkellä olivat flikaf 
fölis.

”Lystreis Oolanttihi 18-19.1985 omall linja-piilill ol kaikimbualim 
barhamppi, mitä Seor on dehn. Ilm ol kaunis, meri plankstiltt. Ja kon 
droppiki ol juur sopevast, ol frouillakki lysti.”

Vielä pidemmällä käytiin keväällä 1989, jolloin tehtiin kahden päivän 
kiertomatka Gävlen kautta Ruotsin rannikkoa pitkin Uumajaan, sieltä 
yli Vaasaan ja ”ehtoyäst takasin gotti. Fölis ol 30 henkki kuski lisäks.”

Stuertt Iiro Penttilä on järjestänyt lähes vuosittain useita näyttely-, 
teatteri- ja museomatkoja sekä Turkuun että Helsinkiin.
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Kyll laevas 
 tyät piissa

Ko mailmat träffäsiväk Kuapjos 

Suomen yleisradio Hannu Taanilan ideoimana järjesti Kuopiossa 30.- 
31. 10. 1992 Rauman kielen ja historian päivät. Ne liittyivät sarjaan 
Kun Euroopasta tuli Eurooppa.

Raumalaisten osuudesta vastasivat lähes kokonaan Nortamo-Seoran 
jäsenet.Vara-amiraal Tauno Koskela luennoi juuri ilmestyneen sanakir-
jansa pohjalta Rauman kielen ominaisuuksista, ja raumlaisis ehtolys-
teis, joissa mailmat träffäsivä. Pyyrman Reino Peippo trumbutt, water 
clerk Hannu Heino käänsi kaupunginjohtaja Koivun puheen Rauman 
kielelle ja savolaisten edustaja puolestaan vääns se Savo murttell. 
Hannu Heino toimi myös iltamien sanafyärärin savolaisen virkavel-
jensä kanssa. Muusta ohjelmasta vastasivat seilmaakar Heikki Hermo-
nen, lättmatruus Jukka Lahtinen ja mukana olivat myös kapteen Esa 
Aalto ja jungman Antti Rouhio. Rauman kansalaisopiston näyttelijät 
esittivät katkelman Nortamon jaarituksesta.

Savolaisten luvattua vastahyökkäystä Raumalle odotetaan yhä.

Hukkuneiden merimiesten 
muistoankkuri 

Osmon ankkuri Raumalle?

Syksyllä 1940 Nortamo-Seor tiedusteli Satakuntalaiselta Osakun-
nalta, olisiko mahdollista saada Uudessakaupungissa hylkynä makaa-
van Osmon ankkuri merimiesten muistomerkiksi Raumalle, jossa suun-
niteltiin kaupungin vuoden 1942 puolituhatvuotisjuhlia. Ankkuri ket-
tinkeineen oli jäänyt mereen aluksen jouduttua tuuliajolle ja Seor oli 
valmis yrittämään sen nostamista: ”Seillaeva ankkur olis kovaste luani-
kas ja jos se viäl olis kuuluisa ”Osmo” ankkur, nii se olis viäl suureve 
arvo.” Pian alkanut monivuotinen jatkosota katkaisi kuitenkin kaikki 
tämän tapaiset hankkeet ja Osmon ankkuri on vaipunut yhä syvem-
mälle pohjaliejuun.

Ann Nurmise välittä

Vasta keväällä 1947 asiaan palattiin. Tmi John Nurminen oli luvannut 
lahjoittaa merimiehille omistetuksi muistomerkiksi vanhan purjelaivan 
Palawanin ankkurin kettinkeineen. Arveltiin, että kauppaoppilaitoksen 
edessä oleva puistikko satamaan johtavan tien varrella sopisi muisto-
merkin paikaksi. Päätettiin lähettää asiaa koskeva kirje kaupunginhal-
litukselle ja seuran pasiseerarilta, kuvanveistäjä Emil Cedergreutzilta  
pyydettiin suunnitteluapua.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan heinäkuun 10. päivänä hyväk-
syä ehdotuksen ja rakennustoimisto laati alustavan kustannusarvion, 
niin että jo syyskokouksessa kapteen Arvo Kajakari saattoi ilmoittaa: 
”Pulder ankkri all o jo löödett ja se tuadan dalvkelillp Palokunnan 
dalon garttnoll.” Seora matruus Hemmo Paasio puolestaan ilmoitti, 
että Yrjäsen firmalla olisi jopa kaksi muistomerkiksi sopivaa ankkuria, 
niin että valittavia oli nyt kaikkiaan kolme. Kuvanveistäjä Emil Ceder-
creutz oli lähettänyt ehdotuksen merkkiin tulevaksi reliefiksi, mutta  
siihen suhtauduttiin kriittisesti.

Yks Taaveti linkokivi

Kevätkokouksessa 3. huhtikuuta 1948 puhuttiin taas merimiesten 
muistomerkistä. Peruskivi oli tuotu kaupunkiin, mutta se oli kooltaan 

New Yorki saunreis

Syksyllä 1998 yhdeksän Seoran jäsentä teki tavallista pidemmän 
saunreisu. Matkan kohteena oli New York.

”Runssa viiko aja hes studeerasivas siällp paikoi ja meiningei. 
N.Y.meklar Mark Williamssi luutsaukses. Reisun gohokoht ol tutustu-
mine legendaarisse New Yorki Yacht Klubihi. O muuto semnem baikk, 
ett tarvita jottalai enemän go raha ovest sisällp pääsemiseks. Nortamo-
Seora viralise edusmiähe annova heill meijä ja Raumam Burjehdus-
seoram böytästandaari. Olsik syyt kymne aastajam bääst käöd vilkase-
mas, ett ovak tavarak korjus.”

Onnistuneen matkan innoittamina sunniteltiin seuraavaa saunreissu 
Etelä-Amerikan Tulimaahan. Lähtöpäivästä ei vielä ole sovittu. 
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niin mitätön, että andra styyr A.J.Björk ”sanos, ett se kivi o häne miä-
lestäs yks Taaveti linkon kivei ja ett sen gokkosill hän o mukulanp pais-
kin voileippi.” Päätettiin kirjoittaa kaupunginhallitukselle ja ilmoittaa 
tarvittavan kiven mitat.

Hanke viivästyi vielä senkin takia, että syntyi riita muistomerkin pai-
kasta, kun osa kaupunginhallituksen jäsenistä halusi sen satamaan, 
merimieslähetyksen rakennuksen eteen. Asia joutui kaupunginvaltuus-
ton ratkaistavaksi. Se oli  Nortamo-Seoran ehdotuksen, Kauppaoppilai-
toksen puistikon, kannalla, mutta palautti asian muilta osin kaupungin-
hallitukselle lisäselvityksiä varten - Seoran suureksi harmiksi: ”Toevo-
tan gummingi, ett nes siäld joskus ulos tliisiva ja jos näyttä kestävä, ni 
ripote fiini suala välihi, etei ne hometuis.”

Vaikk besättningi miäsvoimi

Homehtumisen vaara oli todella olemassa, sillä pitkään aikaan ei kau-
pungin taholta kuulunut mitään. Keväällä 1949 Nortamo-Seor lähetti 
taas muistomerkkiä koskevan kirjeen kaupunginhallitukselle, mutta 
vuosikokouksessa kesällä todettiin, ettei se ollut pannut kortta ristiin 
muistomerkin hyväksi.

Sydämistynyt kapteen Kajakari kirjoittaa meriselitykseen: ”Kaupun-
gihallitus koetta parhas jälkke jarrutta meijä hommi. Tarkoteta stää 
merimiäste muistomerkki ja Kuninkkangadu nime muuttamist Norta-
mongaduks. Kummastakka ehdotuksest ei olt tull mittä, mukkom baperi 
makkavak kaupungijohtaja loodas. Ja kerra hän yksityiskeskustelus 
sanos, etei händ kiinost raumlaisus lainkka, ett hän on Tambreld kotosi. 
Mutt kon gysytti, ett maksakost Tamper hänem balkkas, nii hän hilje-
nys.”

Syyskokouksessa päätettiin uhmakkaasti, ”ett ens keväst se tehdä 
vaikk besättningi miäsvoimi.”Kaino Kari käy Peipohjan sorakuopalla 
valitsemassa sopivia kiviä ja Seora styyr, liikennepäällikkö Äärilä toi-
mittaa ne kaupunkiin. Jos tarvitaan aaltojen sileiksi hiomia kiviä, niitä 
kerätään saaristosta ja toimitetaan jääkelillä mantereelle.

Muistitietojen mukaan niin tehtiinkin, mutta journaaleissa ei siitä ole 
mitään merkintää. Vasta 8.12.1951 mainitaan lyhyesti, että kapteen 
Björk selosti merimiesten muistomerkin sen hetkistä vaihetta. Jotakin 
oli siis alkanut tapahtua.

Muist raumlaine: isäs ja äitis o meri

Kesväällä 1952, kaupungin juhlavuonna, muistomerkkihanke saa-
tettiin päätökseen. Vastavalitun kaupunginarkkitehti Hannu Vainion 
suunnitelman mukaan raumalaisen kuunari Palawanin jyhkeä ankkuri 
pystytettiin luonnonkiviselle perustalle Nortamo-Seoran ehdottamalle 
paikalle Kauppaoppilaitoksen eteen. Puistikkoa ruvettiin nimittämään 
Ankkuripuistoksi. Ankkuriin kiinnitettiin seuran matruusin, kultaseppä 
Viljo Helkelän valama pronssinen laivakello, jossa teksti Hukkuneitten 
merimiesten muistolle ja alempana Tauno Koskelan säe Muist raum-
laine: isäs ja äitis o meri.

Kesäkuun 13. päivänä ”lämpöisen merituulen henkäillessä ja iltapäi-
väauringon säteillessä vanhojen lehmusten vaaleanvihreän lehvistön 
lomitse,” kuten Länsi-Suomi kuvailee, muistomerkki paljastettiin. Nor-
tamo-Seoran lippu teki kunniaa ja kapteen, johtajaopettaja A.J.Björk 
piti paljastuspuheen palauttaen mieliin edesmenneitten merenkävijäsu-
kupolvien työn.” Usein satamaan saapuvan laivan lippu saattoi olla 
puolitangossa tai ehkä laiva ei palannut ollenkaan. Moni Raumankin 
poika löysi hautansa merestä. Jälkipolvien kiitollisuus ympäröi näitten 
miesten muistoa.” Kaupunginhallinnon puolesta puhui kunnallisneu-
vos J.E.Malmivuori ja tilaisuus päättyi Merimiäste läksilauluun. Erään 
äskettäin hukkuneen merimiehen leski laski ankkurin juurelle kauniin 
kukkavihkonsa.

Kyll kivemolkoist ai o vähti oll
Rakennusmestari Taavi Saurio on muistellut merimiesten muistomerkin 

perustamisvaiheita. Erkki Ettala on ollut kirjurina. Seuraavassa lyhennelmä 
tarinasta, josta Jouko Nummela on tehnyt myös videon.

”Rauttiäm bäämiäs ol Äärilä Wilkk. Hän 
paohas mnuull, ett Raumallk kohjata sem-
most muistomerkki ja siihen darvita se 
ankkri lisseks luanikka näkönen givi. Kau-
pungill ol Peipohjas sandkuapp. Sanna 
joukos ol madekivei, punassi ja luanikka 
näkössi. Wilkk meinas, ett kukatiäs niitten 
kivette joukost löödetäis passel kivi siihe 
muistomerkkihi. Viime yks kivi katottin gel-
voliseks ja mnuu ol määräs toimittas se kivi 

Palokunnandalom bihall.
Kaikk hes siält sitt tliivas stää kivi syy-

nämä. Mnää kuuli Wilku sanova, ett josei 
kelpp ni saa niit uussi siält sandkuapast. 
Sillo mnää huamasi, ett Björk jollan davall 
heräs ja hän kysys, ett ong se kivi tuatt 
jostam Beipohja sandkuapast. Semmost kivi 
ei missän dapaukses hualita merimiäste 
muistomerkill, viäkkän diähes tomnen givi. 
Kyll sen given täyty oll merem bualeld. Asi 
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Rauman kaupungin 
viimeisestä suurpa-
losta oli vuonna 1932 
kulunut 250 vuotta. 
Rauman maineikas 
VPK järjesti sen 
johdosta muistoti-
laisuuden, jonka 
yhteydessä rumpa-
lina esiintynyt Paul  
Lagerbom luki Jal-
mari Penttilän laa-
timan raumankieli-
sen kuulutuksen.

Pyyrman trumbutta 

Vielä 1800-luvun lopulla kaupungin virkailijakuntaan kuului rum-
pali, joka julkiluki viralliset kuulutukset ja muut tärkeät tiedotukset 
kuten huutokaupat, kokoukset ja kuvernöörin vastaanotot. Hän joutui 
myös ”kaahistamam budotetuj rahakukkroj ja karkkum bäässyj heossi 
ja kadoksi mennyj koerambenikoj ja katimboikki ja eksynnyit ihmiste 
mukuliakki.”

Tunnetuin rumpali oli Isak eli Iiro Pyrman, joka esiintyy Nortamon 
jaarituksissa ja jonka liikuttavan elämäntarinan raumalainen rovastin-
tytär, kirjailija Eva Ljungberg on kertonut kirjassaan Raumo historier. 
Sen raumansi Into Parvala. Pyrman trumbutta-nimisenä se ilmestyi 
vuonna 1982.

Kun Raumalla kesällä 1930 järjestettiin suuri maatalousnäyttely, 
muistettiin vanha tapa ja jaaritusten esittäjänä ansioitunut Mikko Kal-
lakari rummutti tilaisuuden alkaneeksi. Hän sai itseltään Hj. Norta-
molta rummutusrytmin nuottipaperille merkittynä ja esiintymisohjeet:

”Julistus paperille kirjoitettuna säilytetään rumpalin lakissa. Hän rum-
muttaa ensin, ottaa julistuspaperin lakistaan, painaa lakin päähänsa, 

lopus siihe ja kivi viätti haminaha fylliks.
Tammivaara -Affeks händ enimäkses 

sanotti - ol siihe aikkan gaupungijohtaja ja 
hän soitt mnuullk kerra. Hänen diadosas ol 
Kylmäspihlajas semnen givi, ett siit tehdäm 
bohikivi siihe muistomerkkihi. Kive viäres o 
vähäne lepängränä ja sen kiven gyljes on 
dyhi samppanjapott. Nii mnää se löödä.

Ol kova pakanen go mnää ensmäitten 
gerra suksesin Kylmäpihlajaha. Kiven goh-
dall ol kolm meetteri ahtojäit eik kivi näkyn 
missä.

No snää pidä asjam bääll ja kivi tuadan 
gaupunkkihin goht ko o semnen geli, sanos 
Affe.

Usseman gertta mnää siällk Kylmäspihla-
jas kävei, mutt ai ol vaan gauhjast jäit. 
Kevän dulle nes sendä rupesiva vähitelle 
sulama ja tul siält joku lepändrönttiki 
näkyvi. Haminas rupes olema jo suli paikoi 
ja mnää pelkäsi, etem me enä lainga 
uskalls sinnk Kylmämbihlaja menn.

Lauanda-aamuste mek kummingi läksi 
Iisaki heosen gans reissuhu. Heosem beräs 
ol kivireki ja kivireem bäällt tyhi tynnyr ja 
pino halkoi. Affe ol andans semse oorderi, 
etei mingängaldassi räjäytyksi saat tehd, 
etei siihen givehe vaan dul mingängaldast 
vikka.

Ol hiljane syydvest ko mes sinn ajeli, 
auring paist lämmjäst meijä selkkähän. Kui 
ollakki me nukusi molema. Heonen giappas 
ymbär ja läks hiljast travi takasi. Iisak 
heräs ja pömppäs mnuugi ja sanos, ett ny 
Saurio on dapattunk kamali, me ole ajan 
Kylmämbihlaja siutte, Gävlem biipu näky-
vät tosa. Ko mnää niit piipui nuukemi syy-
näsi, nin dutu näkössi ne oliva, Repolam 
biipui ne oliva. Met tein täysvenda.

Kive me löysin goht. Koko päev sitt väh-
dätti sen gans. Kannetti vett ja halkoi ja 
kaadettin guuma vett kivem bääll ja kyll se 
siit vähitelle irt saatti ja rekkehe.

Meining ol semne, ett me aja Martingarin 
gautt. Mutt siäll ei ollukka lund lainkka. 
Ko heonen goitt väkisi vettäs stää rekki pisi 
rauttiät, ni se astus rauttiäkiskom bäällk, 
kompastus ja silt men etuhamppai poikk. 
Summ ol se, ett lahtrills se viäd täydys, 
kotei se enä syädyks saan. Ol se kamala, 
hyvä heone.

Maananda me vedi sen givem biilim beräs 
kaupungindalom bihall. Mutt Björk, ko ol 
huanois väleis Affen gans, kysys häneld, ett 
snääköst tämän give ole valikoins siält saa-
rest vai kui, ja sanos sitt, etei tätä kivi siihe 
muistomerkkihi hualita ja se täyty kiirust 
viäd kaupungi rajatte ulkpualell. Kaupun-
gijohtaja haukus koko poruka, mutt se kum-
mingim bäätökseks tul.

Mnää sovesi yhden Goso-nimise miähen 
gans, ett me viä sen give Vasaraisten diät 
maaseorkunnam bualell.

Mutt Etelämbitkällkkadullk kiviree jalakse 
rauttane andur men poikk. Joingi mes 
sendäm bääsi jatkama matkatan, mutt Kuk-
kiskalljot vastpäät kaatopaikan gohdall 
koko ree jalas ol kulun loppuhu ja meijän 
däydys pysättä. Autokusk rupes käändä-
mäm biiliäs ja hän tönäs stää kivi ja se 
putos alas sandkuappaha.

Ko mnää sitt kerra asjoittin gaupunginda-
loll, ni se sama kivi ol jälle siällp pihall! 
Se makas semste vankkurettem bäällk kon 
gaupung siihe aikka omist. Sitt mnää 
träffäsi Ruusteti Urho. Hän ol kaupungi 
varastohoitaja. Ja hän sanos,ett hänen gäs-
ketti hommat sopevainen givi hukkunutte 
merimiäste muistoankkri varte. Sen given 
darvittis ollk kaupungi aluelt ja miälumi 
merest.

Mnää rupesin gyselemä, ett mist hän o 
noim basselin give löytänykki, ni Urho 
sanos, ett näi meijän geske mnää sano 
snuull, ett ko mnää meni viämä sinns sand-
kuapalls semmost klappu ett ”Jätteiden 
kaato sakon uhalla kielletty” ni mnää hua-
masi siällk kuapam bohjall oikke luanikka 
näkösen give, ol ni mere näkönengi. Ja tosa 
se ny o se kivi.

Em mnää viittin Urholls selittä, mimsen 
give hän ol tuann. Hän ol jumalinengi, 
käynns sama luakka mnuun gansan ”Mull-
koulus” ja sodas ol fääbelin, en hualin 
häne miältäs pahotta.

Sitt pidetti suure juhlak ko se muistomerkk 
vihittin darkotuksehes. Mnääki meni sinnk 
kuakkviaran. Mnää kysysi Urholt, ett eik 
Björk mittäm buhun niist kiviasioist. Urho 
sanos, ett kyll Björk semssi paohas, ett se 
Saurioki niit kivei kohjas, mutt ei se saann 
mittän doimeks.
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Pyyrmanni  Antti 
Hallio lukee kuulu-
tusta yllä olevassa 
kuvassa ja oikean-
puoleisessa kuvassa 
pyyrmanni Reino 
Peippo samassa 
puuhassa. Alla Hj. 
Nortamon omakä-
tisesti kirjoittama 
rummutuksen nuo-
titus 1930 Rauman 
maatalousnäyttelyn 
trumputusta varten. 

lukee julituksen, panee 
sen takaisin lakkiinsa, 
lyö loppuiskut ja lähtee 
seuraavaan kadunkul-
maan.”
Rauman kaupungin vii-
meisestä suurpalosta oli 
vuonna 1932 kulunut 
250 vuotta. Rauman 
maineikas VPK järjesti 
sen johdosta muistoti-
laisuuden, jonka yhtey-
dessä rumpalina esiinty-
nyt Paul Lagerbom luki 
Jalmari Penttilän laati-

man raumankielisen kuulutuksen. Tulkoon mainituksi, että Lagerbom, 
tunnettu amatöörinäyttelijä, oli edellisenä vuonna saanut Nortamo-
Seoralta luvan esittää Nortamoa radiossa.

Rummutusperinne elvytettiin pysyvästi v.1956, jolloin Nortamo-Seo-
ran styyr Into Parvalan aloitteesta Antti Hallio kuulutti ”kell 12 Norta-
mom batsall ja Raastuvan drapuild”, miten amiraalin syntymäpäivää 
oli vietettävä.Varusmestari Antti Hallio mynsträttiin Seoran pyyrman-
niksi.

”Enne stää hän kummingi joudus klaarama, kui hän ol trumbuttama 
ovennk, kosk först eppäl händ trankk miäheks, kon gädet tollallt tär-
rävä. Valerian Tiaine händ kuulem ol opettannk Kämpäll.”

Pyyrman Antti Hallio hoiti virkaansa erinomaisen arvokkaasti kuole-
mansa saakka. Hänen seuraajakseen tuli sanavalmis Reino Peippo. 

Hj. Nortamon 
juhlapostimerkki 
Nortamo-seoran kevätkokouksessa 25.4.1959 oli esillä kirje, jonka pro-
viisori Otto Ruotsila oli seuralle lähettänyt. Siinä hän ehdotti, että Nor-
tamo-Seor yhdessä Rauman Filatelistikerho r.y:n kanssa 
ryhtyisi toimiin Nortamon juhlapostimerkin aikaansaa-
miseksi. Ehdotus otettiin innostuneesti vastaan, ”eritot-
ten go Rauma 500-vuatisfriimerkk ol sodan dähde jääns 
saamatt.” Först Koskela ja andra styyr Parvala valittiin 
toimikuntaan, johon Filatelistikerhosta kuuluivat Paavo 
Vanhatalo, Tauno Suomela, Otto Ruotsila ja Juha Ant-
tila.
Toimikunta laati alustavat suunnitelmat ja niiden poh-
jalta mainostaiteilija Juha Anttila  teki kaksi ehdotusta, 
jotka lähetettiin posti- ja lennätinhallitukselle osoitettuna 
seuran matruusi, toimitusjohtaja Kosti Ekrothille. Hänellä 
oli suhteita mainittuun hallitukseen ja hän toimitti ne 
perille henkilökohtaisesti.
Hanke ei kuitenkaan heti ottanut luistaakseen. Helsin-
gissä kohdattiin monia vaikeuksia, ennen kuin juhlamerkistä tuli tosi. 
Erityisen suuri ansio myönteisestä ratkaisusta lankeaa Kosti Ekrothille. 
Helmikuussa 1960 hän raportoi Seoran kapteenille:”Se friimerkkasi 
pakka väkisingi menemä vallam brindull ja oliki jo siäll…Päevä menivä 
ja mnää eleli vähä tuskalises odotukses.” Mutta, niin kuin meriselitys 
kertoo:” Vihdo viime Ekroth sai Helsingi herra niin dainuksihi, 
ett he nostivak kätes pystö ja sanosiva, ett andakka raum-
laisill ja eritotten tollk Kosoll mitä hän tahto,” ja niin 
hän saattoikin pian ilmoittaa:”Asi o nyk klaar ja Nor-
tamo saa friimerkkis.” Posti- ja lennätinhallitus myön-
tyi valmistamaan postimerkin toisen heille lähetetyn 
ehdotuksen pohjalta.
Lopullisen piirtämisen suoritti taiteilija Olavi Vepsäläi-
nen. Pääaiheen muodostaa Väinö Aaltosen veistämän patsaan 
sivukuva sekä kaupungin merenkulun perinteitä edustava ruoriratas. 
Juhlamerkin painolaatan kaivertamisen suoritti kaivertaja S. Rönnberg. 
Hj. Nortamon 100-vuotissyntymäpäivänä 13.6.1960 leimattiin kaikki 
juhlapostitoimiston kautta menevät lähetykset erityisellä juhlaleimalla. 
Tämän sydvästiä kuvaavan leiman piirsi mainostaiteilija Juha Anttila.



98 99

Nortamo-Seoran golmanells styyrill
(In memoriam)
Unto Koskela, päätys jo matkas,
Olik kaikke nuareve styyr.
Snuuld kualem ny retke jo katkas,
Snuull loista ny taevane fyyr.

Olis nuar, mutt nii hausk kirjandekki,
Sen diätä nyk koko maa.
Piam bäätys net toimituksekki,
Saas laakreillas levät ny vaa.

Sinnk kos tlii o niin gauni ranna,
Ja niin gomjas ja kiildäv selk.
Snuull on griipustak kulttases sanna,
Laul ei missä niin gorjaste helk.

Sitt o siäll aiviherjäinen gesä, 
Saa seilat kon deke miäl.
Joka linnull on gulttanem besä,
Ja siällk kaiku vaa engelden giäl.

Veli kallis, mek koht peräs tulla,
Puuris meill viäl aik klasi lyä.
Logliin meijäm baatis viäl rulla, 
Mutt jo huame voi lopp olls sen dyä.

Unto Koskela, päätys jo matkas,
Olik kaikke nuareve styyr.
Snuuld  kualem ny retke jo katkas,
Snuull loista ain daevane fyyr.

Unto Koskelan muistokokouksessa
Arvi Järventaus 1934

Unto Koskela.

Unto Koskelan muistolaatta 
Joulukuun 3. päivänä 1958 oli kulunut 50 vuotta nuorena kuolleen rau-
malaisen kirjailijan Unto Koskelan, Nortamo-Seoran 3. styyrin, syn-
tymästä. Hän oli julkaissut runokokoelman Purjeet sumussa, kaksi 
romaania, Hedelmätön puu ja Helena ja valhe sekä raumanmurteisen 
matkakuvauksen Valaskaloid ruakka prakkamass, joka oli omistettu 
Nortamo-Seoralle. Parhaiten hänet muistetaan Kuubalaisen serenaa-
din runoilijana. Saman kuun 7. päivänä kiinnitettiin hänen synty-
mäkotinsa seinään Kuninkaankatu 28 muistolaatta, jossa on teksti: 
Kirjailija Unto Koskelan syntymäkoti ”Mert eniten elossa rakastin” 
3.12.1908 - 19.10.1934. Muistokilven oli piirtänyt lehtori Arvo Iissalo, 
sen olivat valaneet Viljo ja Erkki Helkelä ja rahoittaneet Nortamo-Seor, 
Rauman Kilta ja Satakunnan Kir-
jallinen kerho.
Paljastustilaisuudessa oli kunnia-
vartiossa Nortamo-Seor lippui-
neen, Rauman Kilta ja ja Sata-
kunnan Kirjallisen Kerhon edus-
tajat. Myös yleisöä oli kerään-
tynyt kadun varrelle runsaasti. 
Rauman Mieslaulajat esiintyivät 
Heikki Kiviluodon johdolla ja pal-
jastuspuheen piti Rauman Killan 
oldermanni Bror Mikkelä, jonka 
jälkeen Tauno Koskela lausui vel-
jensä kirjoittaman runon Hauta, 
josta muistolaatan säe on lainattu. 
Lähiomaisten kiitoksen esitti kir-
jailijan äiti Elli Koskela.
Muistotilaisuudessa kirjailijan 
syntymäkodissa paljastusjuhlan 
päätyttyä hammaslääkäri Altti Jär-
vinen puhui Satakunnan Kirjalli-
sen Kerhon puolesta ja Into Par-
vala muisteli Unto Koskelaa lap-
suudenystävänään. Samana päi-
vänä esitettiin uusintana teatteri 
Iso-Hannussa Unto Koskelan 
romaanin mukaan tehty elokuva 
Hedelmätön puu. Ennen näytän-
nön alkua hammaslääkäri Into Par-
vala esitteli Unto Koskelan kirjal-
lista tuotantoa.

Joulukuun 7. päivänä 1958 kiinnitettiin Unto Koskelan muisto-
laatta Kuninkaankatu 28 seinään. Vasemmalta Tauno Koskela, 
Olavi Lounasmeri,Pekka Aalto, Bror Mikkelä, Väinö Pelto-
nen ja Antti Tuominen.
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Rauman kielen tallentaminen
Keväällä 1959 Turun yliopiston suomen kielen professori Osmo Ikola 

lähetti seuran  förstille Tauno Koskelalle kirjeen, jossa hän ilmoitti, että 
hänen assistenttinsa, maisterit  A. Alhoniemi ja Kalevi Wiik olivat läh-
dössä äänitysmatkalle Rauman seudulle. Jotta ei menisi turhaan aikaa 
kielimestareitten etsimiseen, hän pyysi jo etukäteen tietoja sopivista 
murteen taitajista. Heidän pitäisi yleensä olla vanhoja ihmisiä ja sel-
laisia, jotka ovat suurin piirtein koko ikänsä asuneet samalla seudulla 
eivätkä olleet käyneet paljon koulua ja puhuisivat selvästi. 

Kesäkuun alkupäivinä kierreltyään lähipitäjissä äänittäjät saapuivat 
Raumalle, jossa heidän oppainaan toimivat seuran redar Alfons Raja-
halme ja först Tauno Koskela, joka myös haastatteli vanhoja murteen 
taitajia. Todellinen löytö oli 94-vuotias Fia Reinholm, joka ”puhus niin 
gaunist Rauman giäld, ett se ol niingo musikki.” Hänen muisteluksensa 
ulottuivat aina suuriin nälkävuosiin asti.

Rauman kielen tallentamista jatkettiin Nortamo-Seoran toimesta muu-
tamia vuosia myöhemmin. Seura tarjosi Turun yliopiston suomen 
kielen laitokselle 800 markan apurahan, josta kaupungin osuus oli 
500 markkaa, käytettäväksi murteen tallentamiseen kesällä 1966. Elo-
kuussa maisteri M.K.Suojanen äänitti Rauman ja sen maalaiskunnan 
alueella vanhaa murretta, jota kertyi yhteensä 41 t 30 min. Haasta-
teltuja oli kaikkiaan 46, joukossa muutamia aivan erinomaisia kielen 
taitajia ja kertojia. Useat nortamoseuralaiset toimivat tälläkin kerralla 
äänittäjän oppaina ja jotkut jututtajinakin. Keruukertomuksensa päät-
teeksi maisteri Suojanen toteaa: ”Äänitysten jatkaminen ei olisi pahit-
teeksi, koska vanhan murteen puhujien rivit harvenevat uhkaavasti.” 
Nortamo-Seor oli  samaa mieltä.

Maaliskuussa 1967 seura pyysi kaupunginhallitukselta 500 markkaa 
murteen äänittämiseen ja ilmoitti itse osallistuvansa hankkeeseen 
samalla summalla. Kaupunginhallitus suostui tälläkin kerralla ano-
mukseen, samoin Lapin ja Pyhämaan kunnanhallitukset, jotka kumpi-
kin myönsivät tarkoitukseen 300 markkaa. Rauman maalaiskunta oli 
mukana 150 markalla. Kenttätyön suoritti kesällä maisteri Aapo Tai-
minen. Suurin osa oli yksittäishaastatteluja ja loput yhteishaastatteluja, 
jolloin haastateltavia oli kaksi tai haastattelijana toimi nuorempi paik-
kakuntalainen, Raumalla tavallisesti Nortamo-Seoran jäsen. Vanhin 
haastatelluista oli 89-vuotias Amanda Aalto, hyvämuistinen ja murteen 
taitajana  parhaita. Hän kertoi mm. Tampereen suuren pankkirosvon 
jännittävästä vangitsemisesta ja kansalaissodan punaisten pakoretkestä, 
joka päättyi Lahden kaupungin laitamille. Äänitteitä kertyi 30 tuntia 
26:lta kertojalta.

Alkuperäisiä ääninauhoja, kaikkiaan siis 71 t 30 min 72:lta kertojalta, 
säilytetään Turun yliopiston äänitearkistossa. Parhaista on otettu kopi-
oita, joita on käytetty mm. Rauman kansalaisopiston Rauman kielen 

kursseilla oppimateriaalina. Eräitä on litteroitu ja julkaistu Tauno Kos-
kelan kirjassa Sillail oikke Rauman kielen sanoja ja sanomisia. Myö-
hemmin Rauman museo on jatkanut murteen tallentamista.

Keruukertomuksia

90-vuotias vanharouva oli lähes sokea ja hyvin huonokuuloinen. 
Hän luuli nauhoitinta valokuvauskoneeksi ja kun hän ei oikein saanut 
selvää, keitä vierailijat olivat, hän arveli heidän olevan nuoria pappeja. 
Haatattelu sujui erinomaisesti.

Toisessakin tapauksessa kuurous aiheutti pienen väärinkäsityksen, 
johon turkulainen haastattelija oli osasyyllinen. Tämä nimittäin kysyi 
vanhalta kauppiaalta:”Kummossi puari olivas siihe aikka?” Ja vastaus 
kuului:”Jaa huari - kyll niit ol, kyll niit ol.”

Vanha kunnallismies, tunnettu jutunkertoja, suhtautui haastatteluun 
niin haudanvakavasti, että puhui koko ajan - tosin hiukan omatekoista 
- kirjakieltä, ja saman tien unohtuivat kaikki vanhat hyvät tarinat.

Muuan iloluontoinen jo iäkäs merimies innostui myös laulamaan van-
hoja merimiesviisuja. Niitä nauhoituksia ei käytetty kansalaisopiston 
kielitunneilla oppimismateriaalina. Sattuneesta syystä.

Kielikurssit Kansalaisopistossa

Keväällä 1965 Rauman Kansalaisopistossa rehtori Viljo Salmen aloit-
teesta ryhdyttiin, ensimmäisinä koko maassa, opettamaan paikallista 
murretta, Rauman kieltä, aluksi lähinnä kaupungin turistioppaiden 
kielitaidon kohentamiseksi. Ohjaajana toimi Nortamo-Seoran kapteen 
Tauno Koskela. Opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi raumalaisia, 
mutta myös lähikunnista, Lapista, Laitilasta, Kalannista ja Uudesta-
kaupungista oli mukana murteen harrastajia. Pitkämatkaisin oli ruotsa-
lainen siviili-insinööri, joka esitti kielitaitoaan Nortamo-Seorassakin. 
Tauno Koskelan jälkeen vuodesta 1993 ohjaajana toimi Nortamo-Seo-
ran iangaikkinem basiseerar Aku Riikilä.

 
Kitukrännistä virallinen 

Nortamonkatu ei ole ollut ainoa katu, jonka puolesta Nortamo-Seor on noussut bar-
rikaadeille. Helmikuussa 1967 seura lähetti kaupunginhallitukselle kirjeen,”varmude 
vuaks kirikiäle murttell”, jossa se ehdotti Kuninkaankadun ja Kauppakadun välisen 
Vähäpoikkikadun osan nimen muuttamista Kitukränniksi, ”jolla nimellä se on ellei 
Suomen niin ainakin Suomen kirjallisuuden historian tunnetuimpiin kuuluva katu 
Hj. Nortamon jaaritusten ansiosta.” 

Vielä perusteluissa todettiin, että tätä kuuluisaa Kitukränniä käydään katsomassa 
läheltä ja kaukaa, mutta ilman asiantuntevaa opasta  sitä on nykyisellään vielä 
vaikeampi löytää kuin Vilkun perintöhattua ja että nimi on yleisessä käytössä täysin 
vakiintunut.

Nortamo-Seor sai tukea kaupungin matkailulautakunnalta ja niinpä Hjalmarin 
päivänä 1967 uusi nimikilpi naulattiin juhlallisesti paikalleen.
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Seora väki käve syynämäs amiraal 
Nortamo maalaust häne huvilasas 
Syväraumas ja oltti stää miält, ett se 
olis saatava korjuhu.
  Nykyään Nortamon vuonna 1900 
maalaama Kvartetti-niminen fresko on 
Rauman taidemuseossa.
  Sammakon sanotaan kuvaavan olu-
enpanija Johan Magnus Fröjdmania, 
jäniksen maisteri Hugo Branderia, 
mehiläisen kaupunginviskaali Hannes 
Gahmbergiä ja kottaraisen insinööri 
Viktor Johanssonia.

Rauma ja laivat -näyttely 
Rauman museo täytti 80 vuotta 1971. Juhliva laitos, Rauman taide-

museo ja Nortamo-Seor kokosivat yhdessä näyttelyn Rauma ja laivat, 
jonka avajaiset olivat lokakuun 16. päivänä. Avajaisissa piti juhlaesi-
telmän professori C.J.Cardberg.

Suuri osa maalauksista ja pienoismalleista, joita oli kaikkiaan 96, oli 
peräisin Rauman museon kokoelmista, mutta myös monet yhteisöt ja 
liikelaitokset olivat luovuttaneet omia teoksiaan näyttelyyn. Hollming 
Oy:llä ja Rauma-Repolalla oli edustavat osastonsa. Eniten oli esillä 
kuitenkin yksityisten raumalaisten teoksia

Nortamo-Seoralta oli näyttelyssä kaksi maalausta. Seura osallistui 
näyttelyn kuluihin 200 markalla. Tiedot näytteillä olleista laivoista 
olivat peräisin Seoran timperin, toimitttaja Niilo Niemisen arkistosta. 

Nortamon maalaus Kvartetti 
Hj.Nortamo omisti aikanaan Syväraumassa Vappula-nimisen huvi-

lan. Sen palomuuriin hän maalasi eläinaiheisen Kvartetti-nimisen teok-
sen. Keväällä 1971 huvilanomistaja 
Heikki Jäppinen ilmoitti seuralle, että 
rakennus puretaan uudisrakennuksen 
tieltä ja Nortamon teos tuhoutuu sen 
mukana.
Asian kiireellisyyden vuoksi Seoran 
kapteeni kääntyi suoraan  apulaiskau-
punginjohtaja Lauri Aakulan puoleen 
ja hänen toimestaan kaupungin palo-
miehet irroittivat maalauksen muu-
rista ja siirsivät sen taidemuseo Pin-
nalaan, jossa se nyt on yleisön 
ihailtavana ja Nortamo-kabinettia 
koristamassa.”Ni ett o mailmas sendä 
yks suru vähemä,” todetaan meriseli-
tyksessä.
Toinen Raumalla säilynyt Nortamon 
maalaus on Rauman Purjehdusseu-
ran hallussa. Se esittää America´s 
Cup-kilpapurjehdusta.  
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Hj.Nortamo ja  
häne seoras -näyttely 

Kesäkuun 13. päivänä 1980, jolloin Nortamon syntymästä oli kulu-
nut 120 vuotta ja hänen nimikkoseuransa täytti 50 vuotta, avattiin Pin-
nalassa laaja näyttely, joka esitteli kirjailijamestarin elämää ja tuotan-
toa sekä Nortamo-Seoran toimintaa. Seuran lisäksi sen olivat koon-
neet Rauman museo ja Rauman taidemuseo. Näyttelyaineistoa oli saatu 
mainittujen lisäksi Satakunnan museosta sekä yksityisiltä henkilöiltä.

Näytteillä olivat mm. Nortamon kirjoituspöytä ja tuoli - ”ämmä riisu-
siva ja professor kirjott”, niin kuin Mimmi-froua on kertonut - ja instru-
menttihylly, nojatuoli, sekä öljymaalaus hänen kodistaan. Esillä olivat 
luonnollisesti kaikki Nortamon teokset sekä niihin liittyvää kirjeen-
vaihtoa, oli myös muisto- ja kunniajulkaisuja sekä tutkimuksia. Näyt-
telyhuoneiden seinillä oli lukuisia valokuvia Nortamosta ja hänen per-
heestään. Nortamon teosten kuvittajat, tytär Judit Ponkala, J.R.Ekelund, 
Erkki Tuomi ja Erkki Tanttu esiteltiin kuvanäyttein.

Nortamo-Seoran huoneessa oli seuran kamferipuinen arkistoarkku, 
lippu ja muuta esineistöä, kuten Uljaksen laivakello ja kapteenin 
naagel. Vitriineissä oli mm. Seoran perustamisasiakirja, journaaleja eli 
kokouspöytäkirjoja, seurasta kertovia sanomalehtiartikkeleita ja Seoran 
kontraht.Valokuvat, ohjelmat ja julisteet esittelivät seuran toimintaa. 
Huoneeseen oli myös kerätty Nortamon jälkeen julkaistut raumankie-
liset kirjat ja äänitteet.

Näyttelytiloja juhlisti Nortamon suurikokoinen maalaus, joka esittää 
Atlantin kilpapurjehdusta. Taulun omistaa Rauman Purjehdusseura. 
Esillä oli myös Nortamon omakuva  sekä W.P.Timmin merimaalaus 
Nortamo-Seoran kokoelmista. Rauman Kauppaseurasta oli saatu näyt-
teille Uljaksen upotus, joka on Adolf Bockin käsialaa.

Näyttelyn esitteli avajaisyleisölle museonjohtaja Anna Nurmi-Niel-
sen, taidemuseon puheenvuoron käytti intendentti Alpo Sarava ja Nor-
tamo-Seoran tervehdyksen toi seuran kapteen Tauno Koskela. Musii-
kista huolehtivat Rauman Poikasoittokunta ja Luuvartim boja. Norta-
mon jaarituksen esitti Seoran seilmaakar Antero Hermonen.

Pitsinnyplääjäpatsas 
Helsingintorille pystytetty pitsinnyplääjäpatsas paljastettiin heinäkuun 

25. päivänä 1976. Ajatus Rauman naisille omistetusta patsaasta oli 
virinnyt jo parikymmentä vuotta aikaisemmin, jolloin hammaslääkäri 
Into Parvala, Nortamo-Seoran styyr, oli Länsi-Suomessa tehnyt asiaa 
koskevan aloitteen. Sekä Nortamo-Seoran että Rauman Killan piirissä 
oli asiaa pohdittu ja Rauman Säästöpankki olis lahjoittanut  rahasum-
mankin patsasta varten.

Hanke jäi kuitenkin muiden suunnitelmien kuten merenkävijäin muis-
tomerkin eli Tasala Vilku varjoon. Patsashanke käynnistyi virallisesti 
v.1976, jolloin Seor luuts Heikki Ylösen ehdotuksesta kutsui koolle 
kaikkien valtuustoryhmien edustajat neuvottelemaan asiasta. Tulok-
sena oli valtuustoaloite, jonka 41 valtuutetusta oli allekirjoittanut 36.

Patsastoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Mauno Lehtonen, sih-
teeriksi Leevi Nurmi ja jäseniksi Arne Andsten ja Heikki Ylönen. Työ 
tilattiin kuvanveistäjä Kauko Räikkeeltä, jonka tehtäväksi jäi myös 
patsaan pronssiin valauttaminen ja peruskiven hankkiminen. Patsas on 
valettu Kärkkäisen valimossa Hyvinkäällä ja peruskivi on muotoiltu 
Kankaanmäen Kivessä. Muu työ ympäristössä on kaupungin rakennus-
toimiston käsialaa. Patsaan kokonaiskustannukset olivat  n. 90 000 mk, 
minkä summan kaupunginvaltuusto lahjoitti satavuotisjuhlansa kunni-
aksi.

Satamäärin kaupunkilaisia oli kokoontunut seuraamaan nyplääjäpat-
saan paljastusta. Paljastuspuheen piti Mauno Lehtonen ja patsaan otti 
kaupungin puolesta vastaan kaupunginjohtaja E.H.Oksanen. Rauman 
Mieslaulajat ja Rauman Työväen Mieslaulajat sekä kaupungin soit-

 
Savilankadun jatke yli Kiviniemenkulman 

Keväällä 1972 Vanhan Rauman ylle kohosi pelottava uhka. Kaupunki suunnitteli 
Vanhan Rauman kaavarunkoon sellaista muutosta, että Savilankatua jatkettaisiin 
Kiviniemenkulman ja joen yli Tallikedonkadulle. Nortamo-Seor lähetti järkyttyneenä 
kaupunginhallitukselle muistutuksen, jossa todettiin, että suunniteltu jatke tuhoaisi 
oleellisen osan Kiviniemenkulmaa, joka ainutlaatuisen hyvin säilyneenä kokonai-
suutena on arvokkainta vanhaa Raumaa.

Huomautettiin myös, että Nortamon aukion luonne muuttuisi niin oleellisesti, että 
olisi kyseenalaista, sopisiko se enää Nortamon patsaan paikaksi, ”mist löödetäis 
tarppeks hyvä paikk Nortamoll, jos hän täst tiähes kyärätä.”

Myös museon johtokunta vastusti suunniteltuja muutoksia. Kaupunginkansliaan 
saapui kaikkiaan kuusi muistutuskirjelmää, joissa oli allekijoittajina kymmeniä 
huolestuneita raumalaisia.

1973 järjestetyssä yleisötilaisuudessakin suunnitelmia vastustettiin jyrkästi. Niistä ei 
kuitenkaan luovuttu.Vasta kun kaupunginvaltuusto v.1980 hyväksyi Vanhan Rauman 
säilyttävän asemakaavan, tämä uhka lopullisesti hälveni.

tokunta huolehtivat musiikista. Patsaan kukittivat Nypläyksen har-
rastajien puolesta rouvat Anna Palmu ja Ester Aaltonen. Sosiaali-
päällikkö Heikki Ylönen esitti Rauman kielellä patsaan historiikin 
ja lausui lopuksi:”Runssall, runssalls sydäme lämmöll ova Rauma 
miähep pykänp pystön dämäm bitsingnypläjäpatsa, ylppjöin omist rak-
kaist flikoist, vanhoist ja nuarist ja kunnjotuksest niingo arvoannost 
tänä päevän jälle elinvoimast vanha käsityätaittto kohta.” 



106 107

 
Nortamon seinäkello 
seuralle 

Keväällä 1987 Luvia Seor 
ja Luvian Mieslaulaulajat 
järjestivät Luvian Tasalassa 
kevätlaulajaiset, joihin 
myös Nortamo-Seor oli  
kutsuttu. Tässä tilaisuudessa 
talousopettaja Pirkko Kyl-
mälahti yhdessä Luvia 
Seoran puheenjohtaja Matti 
Rannen kanssa lahjoitti Nor-
tamo-Seoralle Nortamolle 
kuuluneen seinäkellon. Sen 
oli maanviljelijä Heikki 
Sahari ostanut v.1931 Nor-
tamon kuolinpesästä. Nor-
tamo-Seor puolestaan luo-
vutti sen Rauman museon 
hoiviin ja sitä säilytetään 
Marelassa, jossa myös on 
Seoran omistama Timmin 
suurikokoinen merimaa-
laus.

Vanhan Rauman 
talonnimet

Vanhan Rauman talojen nimet edustavat 
vuosisatoja jatkunutta perinnettä. Vielä 
1800-luvulla niitä käytettiin yleisesti asia-
kirjoissa, henkikirjoissa, rippikirjoissa, 
taksoitusluetteloissa, kauppakirjoissa ja 
muissa virallisissa yhteyksissä. Jokapäi-
väisessä puheessa ne ovat osin säilyneet 
meidän päiviimme asti. Kuitenkin jo päät-
tyneen vuosisadan alussa Rauman Leh-
dessä murehdittiin, että ”useat näistä nimistä rupeavat jo unehtumaan”, 
vaikka tältä ajalta on säilynyt esim. postikortteja, joissa osoitteena on 
pelkkä talonnimi

Nimi ja numero

Vuonna 1913 Rauman museon johtokunta otti talojen nimiasian hoi-
taakseen. Talonomistajia kehotettiin hankkimaan talojensa portin päälle 
kilven, jossa olisi talon numero ja nimi. Nimien muoto osoittautui kui-
tenkin visaiseksi kysymykseksi. Nimien tarkastus jätettiin lehtori Juho 
Äijälän huoleksi. Vasta vuonna 1916 saatiin nimikilvet talojen seiniin.

Nimiluettelon hyväksymistä edelsi laaja keskustelu raumalaisen Poh-
janlahden (Länsi-Suomi oli silloin lakkautettuna) palstoilla siitä, mitkä 
nimet olivat oikeita ja mikä oli niiden oikea kieliasu. Keskustelua 
herätti etenkin se, oliko eräät nimet kirjoitettava nominatiivimuodossa 

vai genetiivin kaltaisina. Valinta ei ollut helppo eikä yksiselitteinen. 
Asiantuntijoina haastateltiin vanhoja murteenpuhujia, kaikkiaan noin 
kolmisenkymmentä. Myös lääkäri Hj. Nordling, Nortamo, ja kielitie-
teilijä tohtori Heikki Ojansuu, lounaismurteiden asiantuntija, antoivat 
lausuntonsa. Molemmat olivat sitä mieltä, että oli tiukasti pysyttävä 
kansan käyttämissä muodoissa ja Ojansuu tuntui erityisesti mieltyneen 
genetiivin kaltaiseen perusmuotoon. Se tuli hyvin esille talojen nimi-
kilvissä: oli Ilose, Teräväise, Torniaise, Fiilri, Hakkri ja muita saman 
tyyppisiä nimiä, mitkä jatkuvasti aiheuttivat keskustelua. (Anna Nurmi-
Nielsen)

Niingo laeva ahter ilma nimi

Oli luonnollista, että talonnimet kiinnostivat myös Nortamo-Seoraa. 
Jo perustamisvuonna 1930 seuran vieraillessa joulukuun 13. päivänä 
Porissa amiraalinsa luona seuran kapteeni Jalmari Penttilä totesi, että 
monet talot ovat ilman nimeä, ”ova niingo laeva ahter olis ilma nimi.” 
Lisäksi valitettiin, että eräät nimet olivat vääriä ja ”moni nimilaut 
o valla rustun ja julm.” Keskusteltiin 
myös nimien sijamuodoista ja amiraali 
Nortamo oli sitä mieltä, että nimikilpiin 
voitaisiin panna molemmat, sekä gene-
tiivi että nominatiivi (!). Päätettiin kään-
tyä kaupunginhallituksen puoleen, että 
se kustantaisi uudet nimikilvet hävinnei-
den tilalle.
Talonnimet olivat myöhemminkin 
esillä seuran kokouksissa. Keväällä 1931 
niistä puhuttiin ja jungman Into Berg-
lund (Parvala) totesi vuosikokouksessa 
1932 mm., että ”kuuluis paremald ko 
sanotais Fiilrin dalo ja Ilosen dalo.”

”Kummallisia talonnimiä”

Myös sanomalehtien palstoilla keskusteltiin talonnimistä. Vuonna 
1935 Länsi-Suomen pakinoitsija Maalais-Matti (Väinö Lahtonen) puut-
tui ”kummallisiin talonnimiin” Teräväise, Torniaise, jotka pitäisi saada 
poistetuiksi. Kirjoitukseen vastasi lehtori Juho Äijälä, joka oli ollut 
mukana 1916 valmistunutta nimiluetteloa laadittaessa. Hän puolsi käy-
tettyä raumalaista erikoisuutta. Vastaava ilmiö tunnetaan myös muissa 
kielissä, virossa, ruotsissa ja englannissa.

Keskustelu jatkui. Kaupunginhallituskin heräsi Rauman 500-juhlavuo-
den aattona ja pyysi Nortamo-Seoraa selvittämään asiaa. Seuran kap-
teeni Jalmari Penttilä kysyi professori Lauri Kettusen mielipidettä. Vas-
tauskirjeessään 21.4.1941 tämä oli genetiivin kannalla kuten Nortamo-
Seorakin. 

Näyttely saavutti suuren yleisömenestyk-
sen. Noin 10.000 henkilöä tutustui siihen 
kesän aikana.
Näyttelykutsussa Nortamo-Seor ilmoitti 
omasta puolestaan: ”Terveksi oteta vastam 
Broman-salis kell 1-1/2 3 j.pp.” Terveh-
dysten esittäjille seuran naiset tarjoilivat 
rommtodi.
Avajaisten jälkeen seura in corpore kävi 
kunniakäynnillä amiraalin, kontra-amiraa-
lien ja kapteenien haudoilla ja marssi sitten 
tekemä hunöri Nortamon patsaalle ja meri-
miesten muistoankkurille. Vuosijuhlassa 
Seurahuoneella piti juhlaesitelmän Seora 
matruus, professori Timo Tiusanen.
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Kahdeksan glassi  
amiraal Nortamoll 

Kun Nortamon kuolemasta 
30. marraskuuta 1981 oli kulu-
nut 50 vuotta, järjesti Nortamo- 
Seor yhdessä Rauman kaupun-
gin kanssa muistohetken hänen 
haudallaan. Seor in corpore 
seisoi kunniavartiona. Musii-
kista vastasivat Rauman kau-
pungin soittokunta, Rauman 
Mieslaulajat ja Rauman Työ-
väen Mieslaulajat. Soihtujen 
valaiseman hautapatsaan juu-
relle kaupunginjohtaja Uljas 
Mäkelä ja Nortamo-Seoran 
kapteen Tauno Koskela laskivat 
yhteisen seppeleen edellisen 
puhuessa. Lippujen tehdessä 
kunniaa lyötiin Seoran tapojen 
mukaan kahdeksan glassi.

Muistotilaisuudessa Pinna-
lassa Tauno Koskela toivotti 
yhteisöjen edustajat tervetul-
leiksi ja Iiro Penttilä yhdessä 
Jorma Aarnion ja Väinö Leppä-
sen kanssa kertoivat 50 vuoden 
takaisista tapahtumista. Edus-
tettuina olivat Rauman kau-
punki, Rauman Kilta, Rauman 
Purjehdusseura, Rauman VPK, 
Vanha Rauma Yhdistys, 
Rauman Mieslaulajat, Rauman 
Työväen Mieslaulajat, Rauman 
kaupunginsoittokunta, Helsingi 
Raumlaiste Seor, Satakunnan 
Kirjallinen Kerho ja Satakun-
nan lääkäriyhdistys 

Nominatiivi pääsee voitolle

Sotavuodet luonnollisesti katkaisivat tämänkin keskustelun. Vasta 
1952 asiaan palattiin. Kaupunginarkkitehti Hannu K. Vainio kirjoitti, 
että kun vanhan kaupunginosan asemakaava nyt oli valmis vahvistet-
tavaksi, olisi syytä tarkistaa myös alueen talojen nimet mahdollisim-
man asiallisiksi. Hän pyysi, että Nortamo-Seor nimittäisi toimikun-
nan, joka saattaisi päätökseen nimikysymyksen. Valituiksi tulivat A.J. 
Björk, Alfons Rajahalme, Tauno Koskela, Ossi Ojala ja F.W. Äärilä 

Seuran kontra-amiraal tohtori Kalle Pietilä otti asian omakseen ja 
tiedusteli professori Hakulisen mielipidettä. Vastauksessaan professori 
ilmoitti neuvotelleensa professorien Martti Rapolan ja E.A.Saarimaan 
kanssa ja kaikki olivat nominatiivin muotoisten talonnimien kannalla. 
Kirjeensä tohtori Pietilälle hän lopetti kauniisti: ”On mielestämme ilah-
duttavaa, että Raumalla tällainenkin kotiseutukulttuuria koskeva asia 
on otettu vakavan harkinnan alaiseksi, mistä on syytä yleiseltä kannalta 
olla kiitollisia Nortamo-seuralle ja Teille.” Toimikunnassa päädyttiin 
nimiluetteloon, jossa talonnimet olivat tämän suosituksen mukaisia.

Uudet nimikilvet 

Myös kaupunginvaltuuston valitsema toimikunta pohti talojen nimi-
kysymystä ja päätyi niin ikään nominatiivin kannalle. Yhteistoimin 
kaupungin matkailulautakunnan kanssa tämän luettelon mukaiset nimi-
kilvet vaihdettiin vanhojen tilalle v. l961. Kaupunki myönsi määrära-
han kilpien valmistamiseksi, mutta myös yksityiset tukivat hanketta, 
erityisesti on mainittava toiminimi John Nurmisen huomattava lahjoi-
tus. Nimilaatat, kaikkiaan n. 200 kpl., maalasi taiteilija Kaarlo Trogen 
ja talonomistajat saivat ne ilmaiseksi. Ensimmäinen uusi nimikilpi nau-
lattiin Hj. Nortamon kotitalon Jokelan seinään.

Kolmas kerta toden sanoo 

Tämän jälkeenkin nimikysymyksiä käsiteltiin edelleen Nortamo-Seo-
ran ja Rauman Killan piirissä. Kun Vanha Rauma Yhdistys oli perus-
tettu v. 1974 sai keskustelu uutta vauhtia. Myös Vanhan Rauman kaa-
vakysymysten yhteydessä nimistö tuli esille. Rauman museo teki luet-
telon eri vuosisatoina asiakirjoissa esiintyneistä nimistä, jolloin saa-
tiin paljon uutta tietoa. Kun lisäksi nimikilvet parinkymmenen vuoden 
aikana olivat rapistuneet ja osa oli kadonnutkin, uusimisen tarve kävi 
ilmeiseksi. Syksyllä 1983 kaupunki pyysi Nortamo-Seoraltakin lau-
suntoa uudesta nimiluettelosta. Sitä laatimaan valittiin kapteen Tauno 
Koskela, redar Juhani Honkavaara ja stuertt Iiro Penttilä. Uudet nimi-
kilvet, joissa oli nyt myös talon numero, saatiin v. 1984. Ne teki Reino 
Peippo kaupungin toimeksiannosta.

Nortamonkatu 
Nortamo-Seoran kokouksessa toukokuussa 1935 pää-
tettiin lähettää kaupunginhallitukselle ehdotus, että 
”stää aukkia, misä meijä suuramiraalim batsas o, 
ruvetais nimittämä häne nimes mukasest: Nortamon 
aukio, meijän giäle säänötte jälkke Nortamo aukki. 
Samalla päätettiin ehdottaa, että kaupunginhallitus har-
kitsisi Kuninkaankadun nimen muuttamista Nortamon-
kaduksi.
Edellinen ehdotus toteutui varsin nopeasti, mutta jäl-
kimmäinen unohtui pitkäksi ajaksi myös Nortamo-Seo-
ralta. Syynä oli varmaankin myös se, että kaupungissa 
oli jo Nortamonkatu. Kirjailijan arvostamista osoittaa 
se, että jo v. 1915 kaupungininsinööri J. Jorman laa-
timassa ehdotuksessa Nummen alueen asemakaavaksi 
Nortamonkatu oli kahden korttelin mittainen katu osit-
tain nykyisen Iironkadun alueella. Nortamonkadun 
nimi vahvistettiin virallisesti v. 1922.

Paperi makkavak kaupungijohtaja loodas

Vasta vuonna 1948 seuran kevätkokouksessa iangaik-
kinem basiseerar Bror Mikkelä  palasi asiaan. Hänen 
mielestään Nortamonkatu oli aivan väärässä paikassa, 
sivussa koko kaupungista. Kuninkaankatu olisi muu-
tettava Nortamon nimikkokaduksi, niin kuin  ennen-
kin oli ollut puhetta, koska hän oli syntynyt sen var-
rella. Ehdotusta kannatettiin lämpimästi, mutta asiaa 
päätettiin lykätä, koska juuri oli meneillään hukkuneit-
ten merimiesten muistomerkkihanke. Katua koskeva 
aloite kuitenkin tehtiin.

Kaupunginhallitukselle kirjoitettiin: ”Ei ole puolustettavissa, että kau-
pungin kunniaporvarin ja raumalaisuuden symbolin nimikkokatuna on 
kapea kuja laitakaupungin sokkeloisten takapihojen välissä.”

Seuraavan vuoden meriselityksessä katkeransävyisesti todetaan. 
”Kummastakka ehdotuksest ei ol tull mittä, mukkom baperi makkavak 
kaupungijohtaja loodas.” Merimiesten muistoankkuri pystytettiin Nor-
tamo-Seoran ehdottamalle paikalle v. 1952, mutta Nortamonkadun 
sijoittaminen arvoiselleen paikalle jäi yhä odottamaan toteuttamis-
taan.

Porilaiset ehtivät edelle

Vauhtia katuhanke alkoi saada vasta v. 1980, jolloin tuli kuluneeksi 
120 vuotta kirjailijamestarin kuolemasta. ”Kävi näet niin köpelösti, 
että porilaiset menivät ja avasivat oman Nortamonkatunsa juhlavuoden 
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Nortamo-Seoran 
besättning marssi 
Nortamonkadulla.

Klyyverpaatt Hymy 
Nortamo-Seor sai vuosikokouksessaan 1983 vastaan-
ottaa lahjakirjan, jolla Aili ja Eino Hopea lahjoittivat 
seuran hoitoon hyväkuntoisen purjeveneen. Lahjoitta-
jien tarkoitus oli, että vene voitaisiin aikoinaan luovuttaa 
Raumalle toivottuun merimuseoon. Eino Hopealle tämän 
Hymyksi nimetyn veneen oli vuonna 1926 veistänyt tun-
nettu raumalainen veneenrakentaja Emil Englund eli Kas-
kiste Empp. Luovutustilaisuudessa Eino Hopea selosti 
veneen vaiheita ”Klyyverpaatt Hymy kerto ittestäs.”

Seuran miehet siirsivät veneen lahjoittajien tontilta matruus Aatos 
Rannan satamavarastoon, jossa se purser Manu Laineen johdolla ter-
vattiin. Syksyllä 1986 Hymy sijoitettiin Marelan pihamakasiin odotta-
maan lopullista olinpaikkaansa.

kunniaksi,” pakinoitsija Priska kauhisteli Länsi-Suomessa. Nyt rauma-
laisetkin heräsivät.

Yleisönosaston kirjoitukset ja mielipidetiedustelut toivat esille monia 
ideoita. Yksimielisiä oltiin kuitenkin siitä, että kadun tuli sijaita van-
hassa Raumassa. Nortamo-Seor päätti kokouksessaan 9.2.1980 ehdot-
taa taas kerran, että Kuninkaankadusta tehtäisiin Nortamonkatu. Kau-
punginhallitus puolestaan kirjelmässään Nortamo-Seoralle totesi, että 
Nummen asemakaavasta oli poistettu Nortamonkatu jo 1953, jotta luo-
taisiin mahdollisuus sen saamiseksi arvokkaammalle paikalle ja katsoi 
Savilankadun soveliaimmaksi  perustellen kantaansa mm. sillä, että se 
päättyy Nortamon patsaaseen ja että Vanhan Rauman kadut ovat niin 
vakiintuneita, että niitä ei käy muuttaminen.

Rantakadusta Nortamonkatu

Kaupunginhallitus pyysi Nortamo-Seoran lausuntoa. Seura päätti 
kokouksessaan  19.3.1981 pysyä aikaisemmassa päätöksessään, mutta 
ellei sitä voitaisi toteuttaa, olisi Rantakatu lähinnä paras vaihtoehto. 
Samaan tulokseen oli Vanha Rauma Yhdistys päätynyt omassa lau-
sunnossaan. Sen mielestä Rantakadun nimeämistä Nortamonkaduksi 
puolsi mm. se, että sen varrella on Nortamonaukio ja Nortamon patsas 
ja että ”ulos mailmaha viä” Rantakadun molemmat päät, toinen Poriin, 
toinen Turkuun. Myös Rauman Kilta oli samaa mieltä. Vähän myö-
hemmin samana keväänä kaupunginvaltuusto teki päätöksen, että Ran-
takatu muutetaan Nortamonkaduksi.

Turklaiste hyvä tull ja porilaiste hyvä menn

Nortamonkatu vihittiin käyttöönsä kesäkuun 13. päivänä seuraavana 
vuonna l982 juhlavin menoin, joissa Nortamo-Seor oli näkyvästi 
mukana. Kun seuran päälysmiähe merikapteenit Lasse Andersson ja 
Jouko Rajahalme olivat avanneet kadun yli pingoitetun köyden kaksi 
merimiessolmua, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Aatos Virtanen 
paljasti kadun uuden nimikilven ja luonnehti tilaisuutta merkittäväksi 
tapahtumaksi kaupungin 540 juhlavuotena.

Virallista kadun avausta juhlisti Rauman Purjehdusseuran tykistä läh-
tenyt kunnialaukaus. Nortamo-Seoran kapteen Tauno Koskela puhui 
tohtori Nordlingin merkityksestä oman aikansa Rauman rakentajana 
ja kirjailija Hj. Nortamon arvokkaasta elämäntyöstä,  Seoran matruus, 
professori Timo Tiusanen esitti katkelman jaarituksesta Tasala Vilkum 
breindraha ja musiikista vastasivat Rauman kaupunginsoittokunta sekä 
Rauman Työväen Mieslaulajat.

Rauman kaupunki oli kutsunut Nortamonkadun avajaisiin vieraaksi 
mm. Hj. Nortamon pojanpojan, pankinjohtaja Kimmo Nortamon. Ava-
jaisten erinomaisena juontajana toimi seuran matruus, opettaja Reijo 
Arola: ”Tätä kattu pisi on turklaiste hyvä tull ja porilaiste hyvä 
menn.”

Kaupunginsoittokunnan tahdittamana, Suomen, Rauman kaupungin 

ja Nortamo-Seoran lippujen johtamana rivistönä marssittiin sitten huk-
kuneitten merimiesten muistoankkurilta tervehdyskäynnille Nortamon 
patsaalle. Nortamo-Seoran ja Helsingi Raumlaisten lisäksi patsaan juu-
relle laski kukkalaitteensa Särkisalon Meripirtin Kerho. Illalla Nor-
tamo-Seor kokoontui vuosikokoukseensa, jossa juhlaesitelmän piti laki-
tieteen tohtori G.W. Norrmen raumalaislähtöisen sukunsa vaiheista.
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Kuunari Linden.Ai Jumal kaupunkki varjelkko 
Vanha raumalainen palovartija-prännvaht-ammattikunta 
herätettiin uuteen eloon v.1994, josta alkaen Mustan Pitsin 
yönä Seoran miehet pongsuunip pääll, stormarip pääs ja 
köpp kädes ovat kierrelleet Vanhan-Rauman kaduilla ja 
varoittaneet valuvaarast.
Idea oli konst Jorma Aarnion, joka myös valmensi vartijat 
tärkeään tehtäväänsä:
”Niit ol ai ruaduttaisin gaks taikk neli miäst viiko ransuu-
neis, se jälkke olik kuiv aik taikk ei. Hep pitivä muutongi 
vahti etei mittä evervaltta tapattun ja etei mittän goijarei 
ollu liikkell. He huusiva ai joukkon guip pali kell ol, konei 
väell muut ajantiatto ollu. 
Heijä ramariikkis ol: Kell o yhdeksä lyäny. Ai Jumal kau-
pukki varjelkko ja valuvaarast ja prasust suajelkko. Kell o 
yhdeksä lyäny.
Tapan ol, ett värsy laoletti ain täysillt tiimoill yhdeksä 

jälkke ehtosi ja öisi, sanoi venuttamall, haikkiall äänell ja ai samall 
nuatill.

Jos ei stää tarppeks ussen gailottan, ni menttin giirust raadillk kree-
tuma, ett ne ol vissin dropis, ko ei eilä ehtost mittä huudett.”

Kuunari Linden Raumalla
Elokuussa 1996 Nortamo-Seor ryhtyi melkoiseen uhkayritykseen. Se 

vuokrasi ahvenanmaalaisen kuunari Lindenin viikoksi Raumalle. Sillä  
järjestettiin purjehdusretkiä raumalaisille pari kertaa vuorokaudessa. 

”Väkki piisas mukavast ja riskafäär toi oikke fiinit tulo seora raha-
kistum bohjall. Suaritus ol kokolaill urheilulline jo sengim bualest, ett 
loppukiris vast voitto puristetti.”

Ennen viimeistä yleisöpurjehdusta näytti siltä, että yritys on munkki-
pisnes. Mutta hätä keinon keksii:”Kokk Ylöne ol räknän, ett jos viimät-
tell yleisöllt tarkotetulls seilauksells saadan duplast väkki, ko alokse 
sais otta, nim bärjätä. Näin gäve ja Lindenin gippar ei tänäpäevänäk-
kän diäd, ett kuit tilavas laev hänellt tosipaikan dulle oikke o.”

Kokk Olli Ylönen palkittiinkin kullatulla rintamerkillä hyvin tehdystä 
työstä. Kymmenkunta Seoran jäsentä purjehti Lindenin takaisin Tur-
kuun.

”Osa kotomatkast tehti förin gans, sen go sohla Turu ja Åbo välis. 
Koko Aorajoe ylitys veisatti 3.styyr Virtase akkomppanjeeraukses Nor-
tamo veisui, nii ett saivat turklaisekkim bläjäyksen gulttuuri viimäs 
suven.”
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Nortamo-Seor ol ylivoimanem 
böödänduukkaukses 

Rauman Virka-ja Liikenaiset järjestivät 
keväällä 1998 Posellissa yhdistysten väli-
sen pöydänkattamiskilpailun. ”Nortamo-
Seor ol ylivoimane. Ilmam börseri froua, 
Nummelan Raija, ei olis kummingan tull 
mittä. Hän ol tehn piäni nätei sydvästei, 
nii ett Pyyrman Peippo, jungman Koskela 
ja matruus Teräne saivat panns sydvästi 
munattes päälls siihe ruakpöödäll.”

Oolanni sota 
Heinäkuussa 1855 Krimin eli Itämaisen sodan aikana englantilaiset 

hyökkäsivät Rauman satamaan. Syntyi tulitaistelu, joka päättyi tappi-
oita kärsineiden englantilaisten vetäytymiseen. Tätä voittoa oli juhlittu 
jo vuonna 1955, jolloin sataman kallioon oli kiinnitetty kuvanveistäjä 
Emil Cedercreutzin muovailema pronssinen muistolaatta.

Kun kahakasta v. 1995 oli kulunut 140 vuotta, esitettiin siitä laadittu 
historiallinen kuvaelma uuden Kiikartornin kallioilla Syvärauman lah-
della 25.7.1995. Nortamo-Seor osallistui Rauman puolustukseen 17 
urhoollisen miehen voimalla. 

”Mahdaisik tarvit ussemim bittäp piänd äksiissi, eteiväp pääs taedok 
kiivottuma. Vai tykätäng, ett kahde äksiisi 140 vuade aikanp piissa. 
Edelisest on gulunn 45 vuatt. Sikses verkalles saadan gorotuksi soldat-
graadeihn däll meiningill.” 

Privileegiumpreiv
Mnää Knuutsonin Galkke, ritar, tunnusta ja 

annan diadoks mnuu avomellp preivillän, ett mnää 
ole mnuu armolise Herran ja Kuninkkan Kristof-
feri nimes suan Raumam Borvreill oikkeuden gäöd 
kauppatas kaikin davoi niingon dekevä nekkim 
borvrik kon Durus asuva, oikkeude myyd ja osta 
ja nauttik kaikki lai ja oikkeude suami edui, privi-
leegiumei ja friiheetei, niingon Durungim borvri. 
Sendähde mnää kiälä mnuu Herran ja Kuninkkan 
nimes kaikki foudei, asiamiähi ja muit, ketä hyvä-
näs he mahtava ollakkin, dekemäst heill mingän-
galdast estett taikk evervaltta millän davall.

Annett Turu linnas huhtkuu 17. päev Armo vuan 
1442 ja sääkrätt mnuu omalls sigillillän.

Kultaseppä Ville Helkelä teki  sydvästin muotoisen rintamerkin.

(Raumantaneet rov. Lehtonen, Olavi Lounasmeri ja Eelis Tiula.)
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Nortamo-Seor 
marssi Fyyrisillal 
13.6.2001.

Järvluado fyyr 
Nortamo-Seoran kirjaimellisesti näkyvimpiä aikaansaannoksia ja 

samalla sääntöjen edellyttämää ”Rauma merengulu historjalliste muis-
totte” konkreettista hoivaamista oli Järviluodon käytöstä poistetun sek-
toriloiston, Järvluado fyyri, pelastaminen uusiokäyttöön.

Hanke lähti liikkeelle Seoran matruus Paavo Porkan ideasta. Sekto-
riloistoa säilytettiin Saaristomeren Merenkulkupiirin varastoalueelle 
Turun Latokarissa. Kapteeni Esa Aalto tiedusteli, oliko mahdollista sen 
saaminen takaisin Raumalle:”Tahtoisimme tehdä ihmisten iloksi jotain 
ja toivoisimme, että voisimme sijoittaa Rauman kaupunkiin vilkkumaan 
Järviluodon sektoriloiston.”

Asiaan suhtauduttiin myönteisesti. Ajatus sai myötätuulta myös kau-
punginarkkitehti Irma Tyllilän taholta.

Seoran asiantuntijat tekivät vielä ”syynäysreisun” varikolle ja elo-
kuussa 1997 sektoriloisto kuljetettiin väyläalus Oilin kannella Suojan 
laituriin, josta se vietiin Lapela Oy:n levyhalliin konservoitavaksi. Nor-
tamo-Seor kunnosti sen talkootyöllä - työtunteja kertyi nelisensataa - ja 
ilmoitti lahjoittavansa sen kaupungille. Kaupungin kanssa neuvoteltiin 
sektoriloiston sijoituspaikasta. ”Kaupung ilmott, ett sem baikk o uuden 
gävelysillam biäles. Se anno nimeksikki uudells sillall Fyyrisilt”.

Niin sitten Nortamo-Seor saattoi kirjoittaa kaupunginhallitukselle: 
”Suvi tlee, vede aukkeva ja raumlaise lähteväs sohlamam baatettes 
kans merem bääll. Reimri ja fyyris saisiva olls sillom baikoillas. Tämsis 
merkeis Nortamo-Seor lähesty teit.

Me olla saatt Järvluado vanh fyyr jälle reeda ja o meinatt, ett se 
pannan grundkivettes pääll oma sildas piäle nii, ett ens lauanda 17. 
päev kuluva kuu kell 10 voidais viralisest avat valaistu väyl kanali ja 
samalls saisitt otta vasta fyyri luku avame, jos se Teillp passa.

Mittä enevemppä kalasi ei ol meining fiirat, mutt jos joku sana puali 
ja toisi vahetetais.”

Kunnostettu Järvluado fyyr luovutettiin kaupungille Rauman perus-
tamispäivänä 17. huhtikuuta 1999. Luovutuspuheen piti Nortamo-Seo-

Kuis sitt 
Edistääkseen Rauman kielen tuntemusta ja kohentaakseen omaa ima-

goaan ryhtyi Nortamo-Seor v.1998 kerran viikossa julkaisemaan Länsi-
Suomessa Kuis sitt-palstaa. Siinä esitellään lyhyesti raumankielisiä 
sanoja ja paikannmiä ja havainnollistetaan niiden merkitystä esimerk-
kilausein.

Kuis sitt on koettu tarpeelliseksi. Se on aika ajoin synnyttänyt kieltä 
koskevaa keskusteluakin.

ran kapteen Esa Aalto ja kaupungin puolesta sen otti vastaan kaupun-
gihallituksen puheenjohtaja Vesa Heino.

Luovutuspäivän päätteeksi oli samoissa maisemissa ilotulitusnäytös 
tasan keskiyöllä.
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Kampraati

Rauman Killan 
kokous 1981. 
Kuvassa eturivissä 
vasemmalta Into 
Parvala, Olavi 
Lounasmeri, Jussi 
Äijälä, Kauko 
Vahe, Tauno Kos-
kela, Jarl Nyfors, 
Arvi Kaimio. Taka-
rivissävas, Pekka 
Partanen, Lasse 
Aakula,Erkki 
Kotilainen, Alpo 
Sarava, Juhani 
Honkavaara, Matti 
Nurmi.

Sydväst ja kiltasauva

Toinen raumalainen kotiseutuyhdistys Rauman Kilta perustettiin v. 
1934. Alusta alkaen sen ja Nortamo-Seoran keskinäiset suhteet olivat 
läheiset jo senkin vuoksi, että seuroilla oli useita yhteisiä jäseniä: jo 
perustamisvuotena Kiltaan liittyivät  nortamoseuralaiset Väinö Lahto-
nen, Johannes Honkavaara, Kalle Pietilä ja  Väinö Nuotio. Myöhem-
pinä vuosina monet muutkin raumalaiset ovat kuuluneet sekä Nortamo-
Seoraan että Rauman Kiltaan. Lääkäri Bror Mikkelä, Killan perustaja-
jäsen ja sen tarmokas ensimmäinen oldermanni oli Seoran iangaikki-
nem basiseerar, vapaajäsen, joka innokkaasti osallistui seuran kokouk-
siin tehden ehdotuksia ja aloitteita. Nortamo-Seoran kapteen Jalmari 
Penttilä puolestaan oli tuttu mies Killan tilaisuuksissa.

”Seoran kapteenin, konsuli Jalmari Penttilän rehevän hyväntuulinen 
olemus nähtiin, milloin kiltaelämän kohokohtia syntyi, tavallisesti vie-
raittemme joukossa. Ei puuttunut silloin iloa eikä naurua, sillä näitä 
irroittivat sattuvat sutkaukset ja aitoraumalaisesti hersyvä huumori,” 
Killan historiikki kertoo.

Myös seurojen välinen yhteistyö alkoi ripeästi. Rauman Kilta, Nor-
tamo-Seor, Rauman Mieslaulajat ja Rauman Nuorisoseura järjestivät 
Aleksis Kiven 100-vuotisjuhlan 10 10.1934. Seuraavan vuoden suur-
juhlan, Kalevalan 100-vuotisjuhlan, toimeenpanivat samat yhdistykset 
jälleen Killan aloitteesta.

Erityisen merkittävä oli se yhteistyö, jonka tuloksena syntyi Hjal-
marin gousi-traditio. Rauman Kilta ja Nortamo-Seor huolehtivat niitä 
yhdessä vuodesta 1952 alkaen parisenkymmentä vuotta, kunnes vastuu 
siirtyi kokonaan Seoralle. Kirjailija Unto Koskelan muistokilpi hänen 
kotitalonsa seinällä ja Nortamo-mitalin uusintalyötös olivat niin ikään 
Nortamo-Seoran ja Rauman Killan yhteistä aikaansaannosta, kuten 
toisaalla on selostettu, samoin Nortamon 100-vuotisjuhlat ja Tasala 
Vilkun patsas yhdessä muiden yhteisöjen kanssa. Kun Rauman talonni-
miä uusittiin, oli Kilta mukana, kuin myös Nortamonkatu-prosessissa. 
Monesti muulloinkin Nortamo-Seor ja Rauman Kilta ovat esiintyneet 
rinta rinnan Raumaa ja raumalaisuutta koskevissa asioissa.Vuonna 
1982 Nortamo-Seor, Rauman Kilta ja Oy Länsi-Suomi kustansivat 
Pärre Parvalan raumannoksen Pyrman trumbutta.

Nortamo-Seor ja Rauman Kilta ovat istuttaneet Naolamäen Helsin-
gintorille ystvydem bihlavpuun ja Rauman Lyseon uuden koulutalon 
valmistuttua kumpikin oman vaahteransa sen pihamaalle. Kun Nor-

tamo-Seor täytti 60 vuotta 1990, istutti Rauman Kilta Seoran kunni-
aksi tammen Helsingintorille. Kilta puolestaan on saanut seuralta mm. 
Killan suojeluspyhimyksensä Pyhän Pärttylin kousan ja Nortamo-mita-
lin.

Pitkään oli tapana, että kokouksiin kutsuttiin edustajat myös veljes-
seurasta: ”Rauman Giltta ol pyydett tleeman gahde miähe voimall yhte 
reissu ja ilmotett, ett meijäm buuris pruukata ollt tyävaatteis. Killast 
tliiki sitt tohtor Mikkelä ja provisoor Kalsta molema valkosis kolduis, 
ko heijän gummangin dyäpuku o semne valkone jakk.”

Nortamo-Seor ja Helsingi 
Raumlaiste Seor

Keväällä 1947 perustettiin pääkaupunkiseudun raumalaisia yhdistä-
mään Helsingi Raumlaiste Seor. Perustamiskokouksessa olivat Nor-
tamo-Seoran edustajina  mukana liikennepäällikkö F.W.Äärilä ja joh-
taja Lauri Ylönen. Vastaperustettu seura puolestaan lähetti jo samana 
vuonna edustajansa Nortamo-Seoran vuosikokoukseen ja olderman 
Kosti Ekroth vakuutti, että ”siäll om bäätett pittä yll vanha raumlaist 
henkki ja Nortamom berinttei” ja toivoi lujaa ja hedelmällistä yhteistyöta 
Nortamo-Seoran kanssa.

Yhteistyö on ollut pääasiassa edustusluonteista osallistumista seuro-
jen vuosijuhliin. Muutaman kerran on vierailtu suuremmalla joukolla 
puolin ja toisin. Konkreettisia muotoja yhteistyö sai Tasala Vilkun pat-
sashankkeen yhteydessä. Tällöin Helsingi Raumlaiste Seor tarmok-
kaan oldermanninsa johdolla kokosi huomattavan rahasumman pat-
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Hilkka ja Otto 
Mikkelä Helsingi 
Raumlaiste Seo-
rast Nortamon 
patsaalla 
13.6.1987.

sasrahastoon. Kosti Ekroth mynsträttiin Nortamo-Seoraan timberiksi. 
Hänen panoksensa Nortamo-postimerkin saamiseksi oli ratkaiseva. 
Useita muitakin Helsingin Raumlaisten Seoran jäseniä on mynsträtty 
Nortamo-Seoraan.

Kun Helsingi Raumlaiste Seor 17.4.1957 vietti kymmenvuotisjuh-
laansa, veivät Nortamo-Seoran edustajat konst A.Alhon ehdotuksesta 
helsinkiläisille lahjaksi ”pyhä Raumamere vett” Aqua Sancta Maris 
Raumae uusien Helsingin-raumalaisten kastevedeksi. Lahjapullon teks-
teineen ja kuvineen oli maalannut Kalle Trogen. Muutaman kerran on 
pulloon viety uutta vettä. Muulloinkin veljesseuralaiset ovat ahkerasti 
vierailleet toistensa järjestämissä tilaisuuksissa 

Helsingin kaupungin juhlavuonna 2000 Helsingi Raumlaiste Seor jär-
jesti Hjalmarin Gousi suurelle yleisölle Kampin palvelutalossa. Norta-
moseuralaisia oli mukana bussilastillinen. Seoran kapteen Jarmo Salo 
toi terveisiä Raumalta ja esitteli Nortamo-seoran toimintaa. Nortamo-
Seoran gomeljanttri esittivät suurella menestyksellä Jouko Nummelan 
kirjoittaman ja ohjaaman näytelmän Kui Raumam bojak käveväp pis-
tämäs Helsingim bystö.  

Helsingin raumalaiset seuraavat valppaasti vanhan kotikaupunkinsa 
asioita. Nortamo-Seor on heiltä saanut mm. tällaisia terveisiä: ”Kattok-
kast ny esimerkiks tätä pätkä Rauma hamina ilmotuksest. Se o sendä 
vähä kamala kiälengäyttö. Tlee miälehe endse huusholli räkning, misä 
ruvetti herrasväeks ja sanotti, ett meill o niin govast hieno, ko meill o 
ostett uus pieno.” 

Helsingi raumlaise Rob. Lehtonen, Olavi Lounasmeri ja Eelis Tiula 
käänsivät Rauman kielelle Rauman perustamisasiakirjan, jonka Knuut-
sonin Galkke, Kaarle Knuutinpoika, antoi Turun linnassa huhtkuun  
17. päev Armo vuan 1442.

Nortamo-Seor ja  
Meripirtin Kerho

Särkisalossa toimiva kotiseutuyhdistys Meripirtin kerho, joka käyt-
tää kokouksissaan paikallista murretta ja on tavoitteiltaan ja toimiltaan 
muutenkin lähellä Nortamo-Seoraa, tuli tutuksi, kun sen puheenjohtaja 
Toivo Kalervo ja kaksi muuta jäsentä osallistuivat seuran vuosikoko-
ukseen 1957. Siitä alkaen näiden samanhenkisten seurojen keskinäi-
nen kanssakäyminen on jatkunut: on kutsuttu edustajia vuosijuhliin ja 
vaihdettu lahjoja, kirjoja, äänilevyjä ja muistoesineitä. Juhlavuotenaan 
Meripirtin Kerho sai  Nortamo-mitalin ja Seoran kapteeni Tauno Kos-
kela  puolestaan Kerhon lyöttämän kotiseutumitalin.

Muutaman kerran on vierailtu myös suuremmalla joukolla. Rauma-
laiset ovat saaneet tutustua mm. kalkkikivikaivokseen.”Olis se teileki 
sukkela nehrä mimmost o 310 metri syvyres ja joku teksis varmaste 
paranuksenki, ku nekke mimmost sin alempa helveti kesi meno o.” Sär-
kisalolaisille on esitelty Rauman erikoisuuksia. Nortamoseuralaisten 
muistossa ovat säilyneet erityisesti Toivo Kalervon sekä hänen seuraa-
jiensa kotiseutuneuvos Boris Saarmaan ja Seppo Willgrenin riemastut-
tavat esitykset.

”Näitte seoratte väline ystvys o niingo Särksalos sanota Wikströmmim 
baatimasinast: - Ko se aamust pane keimä, ni se kei koko peevä.”
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Nortamo-Seor ja Satakunnan 
Kirjallinen Kerho

Kalevalan päivänä 1919 perustetiin Porissa Hj.Nortamon aloitteesta 
Satakunnan Kirjallinen Kerho, jonka tarkoituksena alunperin oli olla 
vain ”vanhoillisvapaamielinen kirjallisten ja taiteellisten kysymysten 
parissa puuhaileva vapaa yhtymä.” Nortamo halusi kerätä ympärilleen 
pienehkön mutta valistuneen ja henkevän toveripiirin, joka aika ajoin 
kokoontuisi vaihtamaan ajatuksia kirjallisuudesta ja taiteesta. Pian kui-
tenkin päätettiin perustaa virallinen yhdistys koko Satakunnan kirjal-
listen ja taiteellisten harrastusten elvyttämiseksi.

Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittin itseoikeutetusti 
Hj.Nortamo, jossa tehtävässä hän tarmokkaasti toimi kuolemaansa asti. 
Hänen kirjalliseen tuotantoonsa kerhon toiminnalla on ollut huomat-
tava vaikutus. Monet jaarituksista on ensi kerran esitetty kerhon istun-
noissa, samoin useat Nortamon lauluista. Nortamo oli harras musiikin 
ystävä ja kun sopivista lauluista oli puutetta, hän sepitti uusia, mukaili 
tai suomensi toisia. Eräitä sovitettiin vanhoihin säveliin, toisia sävelsi 
mm. kerhon jäsen Ernst Borenius. Näin syntyi esim. Merimiäste läk-
silaul. Laulut nuotteineen ilmestyivät kokoelmana Laulajapoika, josta 
Nortamon kuoleman jälkeen Kerho julkaisi lisätyn laitoksen Laulaja-
poika I-II. 

Nortamo halusi, etteivät kokoukset olleet uneliaan virallisuuden vaan 
seurallisen hilpeyden hetkiä. Tämä perinne siirtyi sitten myös Nor-
tamo-Seoraan. Kerhon kokouksissa pohdittin kuitenkin myös vakavia 
kysymyksiä. Jokaisen kokouksen ohjelmaan on alusta alkaen kuulunut 
ainakin yksi esitelmä. Käyttämällä vierailevia esitelmöitsijöitä on voitu 
perehtyä monipuolisesti kulttuurin eri aloihin.

Kerhon julkaisutoiminta on ollut merkittävää. Julkaisusarjaan kuuluu 
kymmenen teosta mm. Satakuntaa ja satakuntalaisia I-III, joihin sisäl-
tyy useita myös Raumaa ja raumalaisia käsitteleviä tutkimuksia.

Satakunnan Kirjallisen Kerhon toimesta Poriin pystytettiin Norta-
mon muistopatsas. Aloitteentekijä pankinjohtaja K.J.Isberg kirjoitti: 
”Patsaalla tarkoitan kunnollista rintakuvaa kunnollisen graniittipatsaan 
päässä enkä sellaista tangon nokkaan asetettua pääkalloa kuin Rau-
malla on.” Kuvanveistäjä Yrjö Liipolan  mietiskelevä Nortamo kirjaili-
jan mielipaikalla Raatihuoneen puistossa herättää raumalaisissa jatku-
vaa kateutta. 

Arvostetuin kerhon huomionosoituksista on vuosittain jaettava Nor-
tamo-palkinto. Ensimmäisenä sen sai F.E.Sillanpää v. 1932. Raumalai-
sista sen ovat saaneet mm. Nortamo-Seoran jäsenet Tauno Koskela, 
Timo Tiusanen ja Tapio Koivukari. 

Heti Nortamo-Seoran perustamisen jälkeen pantiin vireille useita 
yhteistyösuunnitelmia Kerhon kanssa. Kaavailtiin mm. kotiseudun 

muistojen keräämistä ja tallentamista. Nortamon kuoltua keskusteltiin 
hänen elämäkertansa aikaansaamisesta. Se, kuten muutkin hankkeet, 
on yhä toteutumatta. Vuonna 1958 Kerho ja Seor, Rauman Kilta kol-
mantena, kiinnittivät kirjailija Unto Koskelan muistolaatan hänen syn-
tymäkotinsa seinään. Kerho oli myös mukana, kun Nortamo-Seor lyö-
tätti Tauno Koskela-mitalin v.1986. 

Kerho ja Nortamo-Seor ovat lähettäneet edustajiansa toistensa juh-
lakokouksiin. Erityisen muistettavia olivat Altti Järvisen, Nortamon 
lauluveikon, vierailut Raumalla.Vaikka kerhon kotipaikka on Pori, on 
siihen aina kuulunut myös ”raumalaisia ja heihin verrattavia”, kuten 
Kerhon pöytäkirjoissa sanotaan, ja heidän joukossaan useita Nortamo-
Seoran jäseniä. Seor on antanut kerholle Nortamo-mitalin ja Kerho 
puolestaan Seoralle Nortamon kirjeitä.

Vanha Rauma Säätiö 
Kesäkuun 15. 1976 perustettiin Vanha Rauma Säätiö, jonka tarkoi-

tuksena on toimia Rauman vanhan kaupunginosan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden rakennusten ja sen omaperäisen miljöön säilyttämi-
seksi. Oli itsestään selvää, että Nortamo-Seor oli mukana. Muut sääde-
kirjan allekirjoittajat olivat Vanha Rauma Yhdistys, Rauman kaupunki, 
Rauman Kiinteistöyhdistys, Rauman Kilta, Rauman Ammatillinen Pai-
kallisjärjestö, sekä Työväen Sivistysliiton Rauman Seudun opintojär-
jestö.

Säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta, johon Rauman kaupunginhall-
tus valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan seitsemän varsinaista jäsentä 
ja heille varajäsenet. Säätiön muut perustajat valitsevat kukin yhden 
jäsenen ja tälle varajäsenen. Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa sen 
hallitus, johon valtuuskunta valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja viisi jäsentä sekä kaikille varajäsenet. Puheenjohtaja ja kolme 
jäsentä sekä heille varajäsenet valitaan Rauman kaupunginhallituksen 
ehdottamista henkilöistä.

Säätiön tarkoitusperiä toteutetaan ensisijaisesti siten, että säätiö lainaa 
tai luovuttaaa tarvittavan pääoman kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
tai mielenkiintoisten rakennusten korjaamiseen tai entisöintiin ja muu-
toinkin tukemalla vanhan kaupunginosan entisöintiä tarkoittavia pyr-
kimyksiä.

Tilinpäätöksensä 31.12.1999 mukaan säätiö on toimintansa aikana 
myöntänyt avustuksia 223 tapauksessa yhteensä 1.532,854 mk sekä 
lainaa 237 tapauksessa yhtensä 6.916,051 mk. Säätiön vaikutus näkyy 
vanhan Rauman kaupunkikuvassa, mm. monet rappiolle joutuneet tai 
kokonaan hävinneet portit ovat taas ennalleen saatettuina sitä kaunis-
tamassa.
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Nortamo-Seoran kunniajäsenet
Seuran sääntöjen mukaan:”Päälysmiäste ehdotuksest seor käske kunniajäseni ja 

niist saada yhdell antta amiraalin graad, muu ovak kontra-amiraalej.” Ainoa ami-
raali on Hj.Nortamo.

Hj. Nortamo
Hj.Nortamo - Frans Hjalmar Nor-
dling - syntyi 13.6.1960 Raumalla ja 
kuoli Porissa 30.11.1931. Vanhem-
mat värjärimestari Johan Gustav 
Nordling ja Amanda Lucina Ren-
vall, puoliso v:sta 1884 Lydia 
Wilhelmina Palmroth. Käytyään 
Rauman ruotsinkielisen ala-
alkeiskoulun Nortamo siirtyi 
yhdeksi lukuvuodeksi Porin 
ruotsinkieliseen yläalkeiskou-
luun ja sieltä Turun ruot-
salaiseen klassilliseen lyse-
oon, josta tuli yliopilaaksi 
1880. Filosofian kandidaatti ja 
maisteri 1882, lääketieteen lisen-
siaatti 1888. Opintomatkoja 
Tukholmaan 1890 ja Wieniin 
1895 valtion matka-apura-
halla, Pariisiin 1897 ja Berliiniin 1898. Porin 
vt. piirilääkäri 1888, Rauman kaupunginlääkäri 
1889-1900, Pudasjärven piirilääkäri 1900-1903 
ja Porin piirilääkäri 1903-1930. Rauman ensim-
mäinen kunniaporvari, professori, Alf.Kordelinin 
Säätiön kunniapalkinto 1930.

Raumalla ja samoin myöhemmin Porissa Nor-
tamo osallistui innokkaasti kunnalliseen ja poliit-
tiseen elämään sekä yhdistystoimintaan. Raumalla 
hän kuului kaupunginvaltuustoon 1890-1895, oli 
mm. vaivaishoitohallituksen, kansakoulujen joh-
tokunnan, yhteislyseon johtokunnan ja Rauman 
rautatien rakennuskomitean jäsen. Valtiopäivillä 
1900 Nortamo oli Rauman kaupungin edustaja 
porvarissäädyssä. Nortamo toimi Rauman WPK:n 
ylipäällikkönä 1896-1900 ja oli myös palokun-
nantalon rakennustoimikunnan puheenjohtaja, 
Rauman Purjehdusseuran varakommodori ja 
Rauman Kauppaseuran perustaja.

Nortamo oli taiteellisesti monipuolinen lah-

jakkuus. Opiskeluaikanaan hän kävi säännölli-
sesti yliopiston piirustuslaitoksella ja sai useana 
vuonna stipendinkin tällaista opiskelua varten. 
Rauman Purjehdusseura omistaa hänen suuriko-
koisen kilpapurjehdusta esittävän maalauksensa 
ja Satakunnan Kirjallisen Kerhon hallussa on 
hänen muotokuvapiirroksiaan. Emil Cedercreutz 
kertoo, että Nortamo oli myös keraamikko ja muu-
tenkin taitava käsistään: seuranäytelmiä varten 
hän ”muovaili hatut ja kilvet, hän malasi kulis-
sit, hän leikkasi ja ompeli puvut, hän muovaili ja 
maalasi aina kypärät ja univormut.” Hän oli myös 
huomattavan musikaalinen. Altti Järvinen, hänen 
lauluveikkonsa, muistelee, että hän pystyi kirjoit-
tamaan hyräilemänsä sävelmän suoraan nuottipa-
perille. Piano oli hänen instrumenttinsa ja sen hän 
kykeni virittämään itse.

Kirjailija Nortamosta kehittyi vasta keski-iässä. 
Syitä oli useita: intensiivinen opiskelu, raskas 
viranhoito, monet kunnalliset luottamustoimet ja 
eri tahoille suuntautuvat harrastukset metsästystä 
myöten. Hidastavasti vaikutti myös kielen valin-
nan vaikeus. Lapsuudenkoti oli kaksikielinen - 
isän kanssa puhuttiin suomea, äidin kanssa  ruot-
sia - koulut  ruotsinkielisiä.

Koulupojan ensimmäiset runoyritelmät olivat 
suomea, Turussa kieli vaihtui ruotsiksi. Tultuaan 
Rauman kaupunginlääkäriksi Nortamo edelleen 
silloin tällöin sepitti jonkin nimi- tai syntymä-
päivärunon, useimmiten ruotsiksi. Mutta muu-
tama suomenkielinenkin on säilynyt. Hänen kir-
jalliset kykynsä pääsivät paremmin esille niissä 
Rauman-kirjeissä, joita hän julkaisi Åbo Under-
rätttelserissä 1890-1892. Ne pohjustivat tulevien 
jaarusten aihealaa.

Virikkeitä murteen käyttämiseen Nortamo lienee 
saanut usealta eri taholta. Raumalainen Juho 
Sjöros (1856-1890) ja savolainen Kaarlo Hemmo 
(1859-1940), molemmat Nortamon tuttavia, olivat 
julkaisseet murretuotteitaan. Taiteellisesti korkea-

tasoiset Gusfaf Frödingin murrekertomukset ja 
-runot merkitsivät esikuvina luultavasti enemmän 
kuin kotoiset yritelmät.

Nortamon ensimmäinen murrekertomus Anto-
nim bäev - se julkaistiin Uudenkaupungin Sano-
missa - on vuodelta 1898. Jo siinä tavataan se 
merimieskolmikko Tasala Vilkk, Hakkri Iiro ja 
kertoja-mnää, joka sitten kautta jaaritusten esiin-
tyy Nortamon huumorin parhaana edustusmie-
histönä. Uusia jaarituksia syntyi harvakseltaan, 
lähinnä puolue- ym. juhlien ohjelmanumeroiksi. 
Vasta ystävien kehotuksesta Nortamo ryhtyi koko-
amaan niitä kirjaksi. Mnää ja Tasala Vilkk ja 
Hakkri Iiro ilmestyi Raumalla Osuskunta Länsi-
Suomen kustantamana 1906. Sen kannessa oli 
tekijän nimenä Hj.Nortamo, jolla nimellä Hj. Nor-
dling yleensä tunnetaan. Virallisesti hän ei kos-
kaan nimeään suomentanut. Kirjan saavuttama 
menestys oli niin hyvä, että toinen, lisätty, kielel-
lisesti korjattu ja Nortamon tyttären Judit Ponka-
lan kuvittama painos tarvittiin jo vuoden kulut-
tua.

Esikoisteoksensa lisäksi Nortamo julkaisi seu-
raavat jaarituskokoelmat: Uussi raumlaissi jaa-
rituksi 1912, Raumlaissi jaarituksi 1920, Rojo-
hoppe viimene reis 1921, Meripurakoi ja maa-
myyri 1925, Umme ja pimjä 1930. Nortamon 
ainoa yleiskielinen romaani Helmikoristeinen kir-
janmerkki 1923 ja merimies Akseli Urhosen muis-
telmiin perustuva Valtamerillä 1930.

Nortamon jaarituksista on julkaistu kaksi kuvi-
tettua valikoimaa, Erkki Tuomen Raumlaissi jaa-
rituksi 1958 ja Erkki Tantun Raumlaissi jaari-
tuksi 1975. 

Jo jaarituksiinsa Nortamo oli liittänyt eräitä 
laulelmiaan. Vähitellen, erityisesti perustettuaan 
Satakunnan Kirjallisen Kerhon, jonka illanistu-
jaisiin tarvittiin ohjelmaa, Nortamo keräsi niistä 
kokoelman Laulajapoika 1925. Kirjallinen Kerho 
otti siitä uuden, lisätyn painoksen 1933.

Nortamo kokeili kykyjään myös näytelmän 
alalla. 1915 hän kirjoitti runomuotoisen kuvael-
man Hiilenpolttajan uni. Komedia Eulalia-täti 
sai ensi-iltansa Porin teatterissa 1929 ja satunäy-
telmä Lumottu prinsessa 1930.

Valikoima Nortamon jaarituksia on ilmestynyt 
viroksi käännettynä.

Nortamolle on pystytetty kaksi muistopatsasta: 
Raumalle 1930 (Wäinö Aaltonen) ja Poriin 1946 
(Yrjö Liipola). Hänet on haudattu Raumalle, hau-
tamuistomerkin yleissuunnitelma on Erkki Hut-
tusen ja korkeat reliefit Arvi Tynyksen käsialaa. 
Työn toteutti raumalainen kivenhakkaamo Kalle 
Reunanen 1934. Teksti Jumal hallitte aalo ja 
taeva ja maa / kodo ranna me nähd saa ja syndy-
mämaa on Nortamo-Seoran ehdottama.

Arvi Järventaus
Arvi Järventaus, aik. 
Heikki Arvi Ocken-
ström, kirkkoherra, 
kirjailija, Nortamo-
Seoran syntysanojen 
lausuja ja ensimmäi-
nen kontra-amiraal, 
syntyi 17.12.1883 
Oulussa ja kuoli 
Hartolassa 5.6.1939. 
Hän tuli ylioppilaaksi 
Oulun lyseosta, vihit-
tiin papiksi 1908, opiskeli Hallen yliopistossa 
1914 ja vihittiin kunniatohtoriksi Debrecenin yli-
opistossa 1938. Arvi Järventaus toimi vt. kirk-
koherrana, kirkkoherran apulaisena ja kappalai-
sena Tervolan, Ylitornion ja Enontekiön seura-
kunnissa, Sodankylän kirkkoherrana 1918-1923, 
Lapin rovastikunnan lääninrovastina ja Tuusulan 
kappalaisena 1923-1939.

Arvi Järventaus oli harvinaisen tuottelias kir-
jailija. Kansallis- ja heimoaatteen elähdyttämää 
kirjailijaa kiehtoi erityisesti Lappi. Sinne sijoittui 
jo hänen ensimmäinen romaaninsa Risti ja noita-
rumpu, joka ilmestyi v. 1916. Muita Lapin aihei-
sia romaaneja olivat mm. Satu-Ruijan maa, Tun-
turin tuolla puolen, Maan hiljaiset ja Hylätty kylä. 
Muista romaaneista mainittakoon Kirkonlämmit-
täjä, Taivaallinen puuseppä, Miehen kunnia sekä 
Ja eläinten henki oli rattaissa. Arvi Järventaus kir-
joitti myös useita näytelmiä ja muutaman nuor-
tenkirjan.

Huomattavaa tunnustusta saivat osakseen hänen 
suuret historialliset romaaninsa. Neliosainen 
Rummut kertoo Suomen sodasta 1808-1809 ja 
Maahantulo kuvailee unkarilaisten maanvalloi-
tuksen aikoja. Järventaus oleskeli moneen ottee-
seen heimokansamme parissa ja perehtyi sen his-
toriaan ja oloihin. Tuloksena syntyivät edellä mai-
nitun lisäksi romaanit Savuava maa ja Sydenpolt-
tajat. Edellinen kertoo Unkarin tuhosta v. 1526 
ja jälkimmäinen 1700-luvun oloista. Arvi Jär-
ventaus sai valtion kirjallisuuspalkinnon vuosina 
1919, 1920, 1928, 1930 ja 1932. Järventauksen 
romaaneja  on käännetty viron, unkarin, saksan, 
ruotsin ja tsekin kielelle.

Unkarissa Järventaus tutustui myös Unkarin 
kansallisrunoilija Petöfin nimikkoseuran toimin-
taan ja toi sieltä idean Raumalle, jossa perus-
tettiin Nortamo-Seor, maamme ensimmäinen 
suomenkielinen lajissaan. Arvi Järventaus kut-
suttiin seuran ensimmäiseksi kontra-amiraaliksi 
13.6.1931. Hän toimitti hyvän ystävänsä Hj. Nor-
tamon ruumiinsiunauksen joulukuun 5. päivänä 
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distyksen puheenjohtajana hän vaikutti koko sen 
olemassaoloajan. Suojeluskuntajärjestön lakkaut-
tamiseen saakka hän oli mm. Rauman Divisi-
oonan päällikkönä sekä sen lisäksi Sk-laivaston 
varalaivuepäällikönä. Samoin Jalo Putta osallis-
tui Rauman Kansallisseuran ja Meripelastusseu-
ran toimintaan. Myös Merimieslähetyksen työ oli 
hänen sydäntään lähellä.

Nortamo-Seoraan Jalo Putta mynsträttiin v. 1932 
suoraan matruusiksi ja v. 1938 hänestä tuli seuran 
purser, mitä tointa hän sitten esimerkillisellä huo-
lella ja tarkkuudella hoiti 13.6.1963 asti, jolloin 
hänet valittiin redariksi. 

Vuotta myöhemmin hänet kutsuttiin seuran 
kontra-amiraaliksi. Aivan erityisen ansiokkaina 
on pidettävä hänen muistelmiaan, joita hän v:sta 
1953 esitti seuran kokouksissa. Ne käsittelivät 
merimatkoja vuosina 1901-1921 ja sisältävät 
arvokasta purjelaivakauden historiaa valottaen 
laivanpäällikön arkea ja välillä perhe-elämän 
yksityiskohtiakin. Kerrottuaan Fahrwohlin saa-
pumisesta Le Havreen hän kääntyi monivuotisen 
uskollisen purjehtijarouvansa puoleen ja kysäisi: 
”Muistaks Fanni siält mittä?” johon vastaus tuli 
salaman nopeasti:”Muista oikke. Snuull ostetti 
siält kuus yäpaitta, ko olivakki hyvi ja helvoi.” 
Oy Länsi-Suomi kustansi ja painatti nämä joh-
tokuntansa monikymmenvuotisen jäsenen muis-
telmat nimellä Maailman merillä v. 1962, jolloin 
Jalo Putta täytti 80 vuotta.

Kalle Pietilä
Kaarle (Kalle) Martti 
Nikolai Pietilä, filoso-
fian tohtori, syntyi Alas-
tarossa 7.4.1892 ja kuoli 
Helsingissä 22.4.1964. 
Hän tuli ylioppilaaksi 
Rauman yhteislyseosta 
v. 1913, osallistui Aunuk-
sen retkeen v.1919 ja 
valmistui filosofian kan-
didaatiksi ja vihittiin 
filosofian maisteriksi 
v.1923. Hän toimi ruotsin- ja saksankielen opetta-
jana eri kouluissa, Haapamäen yhteiskoulun joh-
tajana ja myöhemmin, suoritettuaan arvosanan 
historiassa, opettajana Rauman yhteislyseossa. 
Vuodesta 1937 eläkkeelle siirtymiseensä asti hän 
oli Kotkan tyttölyseon historian ja yhteiskunta-
opin vanhempana lehtorina. Kesät hän vietti Rau-
malla, huvilallaan Ensimmäisessä Petäjäksessä.

Vuonna 1945 hän Turun yliopistossa väitteli 
tohtoriksi aiheesta Hj. Nortamon raumalaiset jaa-
ritukset. Lisäksi hän julkaisi useita erillisiä tut-
kimuksia, jotka käsittelivät mm. säveltäjä Akseli 
Törnudin ja kirjailija Emil Eleniuksen elämää 
ja tuotantoa. Hän tallensi appensa merikapteeni 
J.K.Nordlundin muistelmat ja kokosi myös aineis-
toa Hj. Nortamon elämäkertaa varten. ”Lehtemme 
palstoilla esiintyi tohtori Pietilä vuosien mittaan 
lukuisin, arvokkain kulttuurihistoriallisin ja eri-
koisesti vanhaa Raumaa koskevin tutkimuskir-
joitelmin,”  Länsi-Suomi kirjoitti muistosanois-
saan. 

Nortamo-Seoraan Kalle Pietilä mynsträttiin 
13.6.1931. Kolmas styyr hänestä tuli kolme vuotta 
myöhemmin ja toinen v. 1937. Seuran kontra-
amiraalin arvon hän sai v. 1945. Seuran journaal 
toteaa:” Tääll Nortamo-Seoras mes sai mond 
kertta nautti hänen döistäs, mones vuaskokko-
ukses hän pit esitelmä vanhast Raumast ja se 
ihmsist ja oloist. Esitelmien aiheina olivat mm. 
Aksel Törnudd Nortamon laulujen säveltäjänä, 
Itämaisen sodan tapahtumat Raumalla, kuuluuko 
Rauma Satakuntaan ja Pudasjärven episodi Nor-
tamon elämässä. Myös radiossa Kalle Pietilä 

piti useita esitelmiä hänelle tutuista aiheista. 
Ensimmäinen kappale Nortamo-mitalia ojennet-
tin kontra-amiraal Pietilälle.

”Ihmsen ja ystvän Kalle Pietilä ol vaatimaton 
ja hiljane. Ei hän tuann ittiäs framill, hän sanos 
ai mialumi liia hiukan go liiam bali.”

samana vuonna. Arvi Järventaus perehtyi Rauman 
kieleen niin hyvin, että kirjoitti sillä muistorunon 
nuorena kuolleelle seuran kolmannelle styyrille 
Unto Koskelalle. Kun kontra-amiraali Järven-
taus oli mukana Seoran kokouksessa v. 1934 on 
journaaliin kirjoitettu:” Redar Nordlund sanos,ett 
kom bapp o miäs, nii se ongi sitt vast miäste 
miäs.”

Tauno Koskela 
Tauno Juhani Kos-
kela, kirjailija, yliopis-
ton lehtori, Rauman 
kunniaporvari, syntyi 
Raumalla tehtailija 
I.V.Koskelan poikana 
11.10.1916. Tultuaan 
ylioppilaaksi Rauman 
yhteislyseosta v.1936 
hän opiskeli pari vuotta teologiaa Helsingin 
yliopistossa, valmistui kansakoulunopettajaksi 
Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta v. 
1943, suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon 
Turun yliopistossa 1956 ja vihittiin maisteriksi 
1960. Hän toimi opettajana Rauman seminaarin 
harjoituskoulussa, äidinkielen ja historian tunti-
opettajana Rauman tyttölyseossa, äidinkielen leh-
torina Rauman seminaarissa ja suullisen esitys-
taidon didaktiikan lehtorina Rauman opettajan-
koulutuslaitoksessa. Rauman kansalaisopistossa 
hän ohjasi kirjallisuuspiiriä vuosina 1947-1972 
ja Rauman kielen harrastajia 1964-1993. Tauno 

Koskela osallistui jatkosotaan tykistön tulen-
johtajana.

Esikoisteoksensa Luutnantt saa suuvooro hän 
julkaisi v.1943. Runokokoelma Ankkuroitu ilmes-
tyi kaksi vuotta myöhemmin, Näättäk ny herr 
pormestar 1949 ja Kapteeni varppas syhysivä 
vaa 1958, valikoidut suunavaukset Lapskoussi 
v.1960. Seuraava pakinakokoelma Pruustinnald 
jäi voisorm suuhu tuli painosta v.1972 ja kokoo-
mateos Lapskoussi ja efterräätei v.1986 tekijän 
täyttäessä 70 vuotta. Sillail oikke, Rauman kielen 
sanoja ja sanomisia ilmestyi v. 1992, Rauman 
550-vuotisjuhlavuonna, Monterilai, runoja kah-
della kielellä v.1996 ja Pisi ja poiki niingom Birks-
teti Jankke Unaja suntis 1998. Tauno Koskela on 
toimittanut Sillo se paukatt, Hj.Nortamon kootut 
jaaritukset v.1994 ja kirjoittanut murreosuuden ja 
kuvatekstit kuvateokseen Vanha Rauma v.1980, 
samoin hänellä on tekstiosuus teoksessa Rauma 
ja meri v.1991. Hänen murrepakinoitaaan ja runo-
jaan on julkaistu monissa eri kokoomateoksissa 
ja julkaisuissa.

Kirjallisista ansioistaan Tauno Koskela on 
saanut mm. Länsi-Suomen taidemitalin, Rauman 
kaupungin Nortamo-palkinnon v.1960, Satakun-
nan Kirjallisen Kerhon Nortamo-palkinnon ja 
Satakunnan kulttuurirahaston tunnustuspalkin-
non. Nortamo-Seor, Rauman Kilta, Helsingi Rau-
mlaiste Seor, Satakunnan Kirjallinen Kerho, 
V.A.Koskenniemen Seura, Werner Söderström 
Osakeyhtiö, Satakunnan Säästöpankki, Länsi-
Suomi Oy ja Rauman kaupunki lyöttivät v.1986 
hänelle omistetun Ankkuroitu-mitalin, jonka muo-
vaili kuvanveistäjä, professori Kauko Räike. Hän 
oli jo aikaisemmin tehnyt  pronssiin valetun Tauno 
Koskelan pään, jota säilytetään Rauman kirjas-
tossa.

Nortamo-Seoraan Tauno Koskela mynsträttiin 
v.1945, kolmas styyr hänestä tuli v.1951,toinen 
v.1952 ja först v.1956. Kapteeniksi hänet valittiin 
A.J.Björkin jälkeen v.1963 ja sanottuaan ”ittes 
lailsest ylös” hänet korotettiin seuran vara-ami-
raaliksi v. 1987

Jalo Putta
Matias Jalo Putta, 
merikapteeni, meren-
kulkuneuvos, syntyi 
Kalannissa 25.2.1882 
ja kuoli Raumalla 
1.1.1969. Muutaman 
luokan Uudenkaupun-
gin yhteislyseota käy-
tyään hän antautui 
aluksi liikealalle, 
mutta 19 täytettyään 
lähti merille parkki-
laiva Liiton jungman-
nina purjehtien sitten norjalaisilla, saksalaisilla, 
italialaisilla ja amerikkalaisilla laivoilla. Alipe-
rämieheksi hän valmistui v. 1907 ja seuraavana 
vuonna yliperämieheksi Rauman merikoulussa. 
Merikapteenin tutkinnon hän suoritti v. 1911 
samoin Raumalla ja otti samana vuonna vastaan 
ensimmäisen päällikkyytensä parkki Arviossa. 
Vuonna 1913 hänestä tuli turkulaisen teräsparkki 
Fahrwohlin päällikkö ja sen matkassa hän kynti 
valtameriä Australiaa, Intiaa, Afrikkaa ja Ame-
rikkaa myöten vuoteen 1921 asti. 

Varsinaisen elämäntehtävänsä Jalo Putta suoritti 
merenkulkualan opettajana. Jo v. 1914 hän antoi 
merialan opettajanäytteen Raumalla ja seurasi 
kolmen kuukauden ajan opetusta Nautical Schoo-
lissa Lontoossa. Suoritettuaan täydennyskursseja 
Tanskassa ja Helsingissä hänet nimitettiin v. 1920 
Rauman merikoulun rehtoriksi. Yhdessä diplomi-
merikapteeni Huhtalan kanssa hän laati uudelleen 
Merenkulun oppikirjan. Siirtyessään eläkkeelle 
v.1951 hän sai merenkulkuneuvoksen arvonimen. 
Rehtorin virkansa ohella Jalo Putta toimi meri-
katselmusmiehenä, merikelpoisuuden- ja rungon-
katsastajana, kompassintarkastajana, merivahin-
koasiantuntijana raastuvanoikeudessa sekä eng-
lanninkielen kääntäjänä.

Jalo Putta oli mukana myös kunnalliselämässä. 
Hän kuului kaupunginvaltuustoon, oli rahatoimi-
kamarin varapuheenjohtaja, kaupunginhallituk-
sen jäsen ja kaupunginjohtajan varamiehenä, sata-
majohtokunnan jäsen ja sen puheenjohtaja. Jalo 
Putta toimi myös Rauman Säästöpankin hallituk-
sen puheenjohtajana. Rauman Laivapäällikköyh-
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A. J. Björk  
1951-1963
Alli Johannes Björk, 
kansakoulunopettaja, 
syntyi 22.12.1890 
Raumalla, Omenapuu-
maan saaressa ja kuoli 
9.4.1963. Käytyään 
kansakoulun hän teki 
töitä eri aloilla ja ehti pariinkin kertaan olla siirto-
laisena Amerikassa. Kotimaahan palattuaan hän 
valmistui kansakoulunopettajaksi Rauman semi-
naarista v. l916, jonka jälkeen hän toimi opet-
tajana synnyinkaupungissaan yhtäjaksoisesti 42 
vuoden ajan. Johtajaopettajana hän oli ensin Karin 
koulussa jatkaen sitten Otan koulussa. Tämän 
ohella hän oli vuosikymmeniä veistonopettajana 
Rauman yhteislyseossa sekä tuntiopettajana ylei-
sessä ammattikoulussa ja kansalaisopistossa.

Kunnallismiehenä A. J. Björk oli aikansa  näky-
vimpiä johtohenkilöitä Raumalla. Kaupungin-
valtuutettuna hän toimi kymmeniä vuosia, oli 
kaupunginhallituksen jäsen, sosiaalilautakunnan 
puheenjohtaja ja monien muiden lauta- ja joh-
tokuntien jäsen. Asioihin perehtyneenä, terävänä 
huomioitsijana ja sanavalmiina hän sai aikaan 
useita huomattavia parannuksia kunnallisen 
elämän eri aloilla. Hän oli myös innokas urheilu-
mies, joka aikaansa säästämättä järjesti mm. Han-
nes-hiihto- ja juoksukilpailuja Otanlahden jäällä 
ja urheilukentän lähimaastossa. Samalla tavalla 
kuin Jalmari Penttilä hän osuvasanaisena ja rehe-
vän humoristisena periraumalaisena sekä viralli-
sesti että epävirallisesti edusti kotikaupunkiaan 
lukemattomissa tilaisuuksissa. 

A.J.Björk oli Nortamo-Seoran perustajajäsen ja 
kuului alusta alkaen sen päällysmiehiin, ensin 
kokkina ja konstina, vuodesta 1946 toisena styy-

Arvo Kajakari  
1946- 1950
Arvo August Harald 
Kajakari ( ent. Grön-
berg) syntyi Raumalla 
merimiehen poikana 
1.4.l910 ja kuoli 30.7. 
1950. Tultuaan yli-
oppilaaksi Rauman 
yhteislyseosta 1929 
hän opiskeli hammas-
lääketiedettä Helsingin 
yliopistossa ja valmis-
tui odontologian lisensiaatiksi v. 1938. Valmis-
tumisestaan lähtien hän toimi hammaslääkärinä 
synnyinkaupungissaan, sotien aikana lääkintäkap-
teenina rykmentin hammaslääkärinä eri joukko-
osastoissa. Arvo Kajakari kuului kaupunginval-
tuustoon 1949-50, oli innokas laulaja Rauman 
Mieslaulajissa ja Rauman Purjehdusseuran aktii-
vinen jäsen. Lisäksi hän toimi Suomen Punaisen 
Ristin paikallisena asiamiehenä ja osallistui 
monien muidenkin yhdistysten toimintaan. Hän 
oli mm. Suomen Hammaslääkäriseuran ja 
Suomen Hammaslääkäriliiton sekä Satakunnan 
lääkäriyhdistyksen jäsen.

Nortamo-Seoraan Arvo Kajakari mynsträttiin 
13.6.1938, kolmas styyr hänestä tuli v. 1944, 
toine styyr vuotta myöhemmin ja kapteeniksi 
hänet valittiin v. 1946. Hänen nuorekkaalla joh-
dollaan seura alkoi toipua sotavuosien ymmär-
rettävästä lamakaudesta. Vuosikokouksen lisäksi 

Alfons Rajahalme 
1944-1946
Alfons Rajahalme 
(ent. Johansson) ases-
sori, verojohtaja, syn-
tyi kaupunginpalvelija 
Ananias Johanssonin 
poikana Raumalla 11.9. 
1897 ja kuoli 1.12. 
1961. Kesällä 1914 hän 
kuusitoistavuotiaana 
koulupoikana teki rau-
malaisella purjelaivalla 
matkan Saksaan. Matkan aikana syttyi ensimmäi-
nen maailman-sota ja laivan väki vietiin inter-
nointileirille. Alfons Rajahalme karkasi leiriltä ja 
saatiin kiinni pikku veneestä, jolla hän oli lähte-
nyt merelle. Hänet vangittiin jälleen ja hän joutui 
oleman lähes vuoden saksalaisella vankileirillä. 
Ylioppilaaksi Alfons Rajahalme tuli vuonna 1917. 
Rauman suojeluskunnassa hän toimi sen perus-
tamisesta lakkauttamiseen saakka. Hän osallistui 
vapaussotaan ja haavoittui ns. Euran kahakassa. 
Asevelvollisuutensa hän suoritti laivastossa.

Alfons Rajahalme toimi Rauman poliisilai-
toksen sihteerinä 1920-1944 ja poliisimestarina 
sotien aikana 1941-1944.Valtion verolautakun-
nan puheenjohtajana hän toimi vuodesta 1928, 
verotoimenjohtajana vuodesta 1945 ja verojohta-
jana 1959-60. Hän oli Rauman lyseon ja Rauman 
tyttölyseon vanhempainneuvoston sekä Rauman 
Säästöpankin hallituksen jäsen. Rauman Mies-
laulajissa hän lauloi ensimmäistä tenoria kuoron 

Jalmari Penttilä 
1930-1943
Jalmari Penttilä, 
kauppaneuvos, Nor-
tamo-Seoran ensim-
mäinen kapteeni, syntyi 
11.7.1886 maanviljelijä 
Isak Penttilän poikana 
ja kuoli merionnnet-
tomuudessa 28.6.1943. 
Käytyään kauppakou-
lun hän oli Tmi John 
Nurmisen palveluk-
sessa eri tehtävissä ja 
vuodesta 1924 sen omistajana ja johtajana. Hän 
toimi monien laivayhtiöiden toimitusjohtajana ja 
pääisäntänä.

Jalmari Penttilä oli kaupunginvaltuuston pitkä-
aikainen jäsen ja sen varapuheenjohtaja, rahatoi-
mikamarin ja taksoituslautakunnan puheenjohtaja 
ja kaupunginhallituksen jäsen. Lisäksi hän toimi 
Rauman kauppaseuran ja Rauman säästöpankin 
hallituksen puheenjohtajana ja Rauman VPK:n 
päällikkönä. Rauman suojeluskunnan talo Rau-
manlinna ja myös Rauman Partiotalo, ensimmäi-
nen  koko maassa, olivat suurelta osin hänen 
aikaansaannostaan. Hän oli Latvian varakonsuli 
ja sai kauppaneuvoksen arvon v. 1943. Eläissään 
hän oli Rauman näkyvimpiä hahmoja. Aikalais-
ten laskelmien mukaan hän kuului yli viidenkym-
menen valtakunnallisen tai paikallisen yhteisön 
johtoelimiin. 

Jalmari Penttilä oli yhdessä Väinö Lahtosen 
kanssa Arvi Järventauksen ideoiman Nortamo-
Seoran varsinainen perustaja ja sen itseoikeutettu 
ensimmäinen kapteeni. Aikalaiskirjaan hän mer-
kitytti: Erikoisharrastus Rauman kieli ja rauma-
laisuus. Ne olivat hänelle enemmän kuin pelkkä 
harrastus. Hän oli sisäistänyt raumalaisuuden niin 
kuin vain harvat. Ja kun siihen vielä lisätään oma-
peräinen huumorintaju ja luova sanallinen lahjak-
kuus, oli luonnollista, että häntä pidettiin ikään 
kuin raumalaisuuden ilmentymänä. Virallisesti ja 
epävirallisesti hän edusti kotiseutuaan lukemat-
tomissa tilaisuuksissa. Hänen räiskyvät, hyvän-
tahtoisen huumorin sävyttämät puheensa olivat 
laajalti tunnettuja. Vieläkin muistetaan Porissa 
pidetty kiitospuhe, jossa hän toivotti porilaiset 
tervetulleiksi vastavierailulle pieneen ja vähäva-
raiseen Rauman kaupunkiin:” Jos tliisitt syksyll, 

ko silaka ova helvoi ja hyvä olis, jos olsitt jo tul-
lesan hiuka juavuksis.”

Jalmari Pentti lausui muistosanoissaan:” Norta-
mon perinne ei Raumalla olisi muodostunut tietoi-
seksi kotiseudun hengen voimaksi ilman Jalmari 
Penttilää. Hän oli elävöittämässä täällä Norta-
mon henkeä.” Tämä luonnehdinta sopii myös 
Nortamo-Seoraan, jonka tavat ja traditiot, tavoit-
teet ja toimintatavat ovat suurimmalta osaltaan 
Jalmari Penttilän muotoilemat.

Kun vuonna 1986 oli kulunut sata vuotta Jal-
mari Penttilän syntymästä, lausuttiin Nortamo-
Seorassa:”Nortamo kirjott raumlaisist paremin 
gon gukka muu, Jalmari Penttilä el elämäs niingo 
Nortamo raumlaine, ehiämmi ja kokonaisemin 
gon gukatiäs kukka muu. O vaikki kuvitell, mimne 
Nortamo-Seor olis ilma Jalmari Penttlä. Kukatiäs 
tääll ny istutais kaffekupp noka all ja kuulus-
tellais esitelmä kunnallisen veroäyrin kehitys-
näkymistä autonomian ajalta tietoyhteiskuntaan. 
Ja kuip pali kööhemppä olis muuki raumlaine 
hengem berind ilma händ.”

Nortamo-Seoran 
kapteenit

perustamisesta alkaen, esiintyi kuoron solistina 
ja oli sen puheenjohtajana. Samoin hän lauloi 
Rauman kirkkokuorossa. Nuorempana hän oli 
innokas RU:n yleisurheilija ja yhdistyksen sih-
teeri. Hän harrasti aktiivisesti kilpa-ammuntaa ja 
oli Rauman suojeluskunnan parhaita ampujia.

Alfons Rajahalme kuului Nortamo-Seoran 
perustajajäseniin ja toimi sen förstinä, ensimmäi-
senä perämiehenä 13.6.1944 asti, jolloin hänet 
valittiin kapteeniksi. Työkiireittensä vuoksi hän 
”sanos ittes laillsest ylös” jo kahden vuoden kulut-
tua, mutta osallistui redarina innokkaasti seuran 
toimintaan aina kuolemaansa saakka. Seuran 
säännöissä mainitaan:”Styyrmannik kattokkom 
berä, etei Rauman giälem buheharjotuksis tehd 
virhej.” Alfons Rajahalme oli erinomainen vanhan 
kielen taitaja ja hän myös jaksoi valvoa sen 
puhtautta. Muistokokouksen journaaliin on 
kirjoitettu:”Hänest sättel raumlaisus ja meijä seor 
ja meijän gokkoukse ovas  saan hänelt pali. Me 
muista häne Nortamo laulutte erinomasen esittä-
jän ja muistan gui hän Vilmas kans mont kertta 
laulo yhdes meijä iloksen.”

alettiin taas pitää sekä syys- että kevätkokouk-
sia, tehtiin uusia aloitteita, mm. hukkuneiden 
merimiesten muistomerkki-hanke pantiin alulle. 
Omaleimainen  karski huumori väritti kapteenin 
suunvuoroja.”Jos jolla o viäl jotta vastan gräntä-
mist, nim bitäkkö suus kii,” hän saattoi komentaa, 
kun keskustelu hänen mielestään venyi tarpeetto-
man pitkäksi

Hänen äkillinen kuolemansa heti seuran onnis-
tuneitten 20-vuotisjuhlien jälkeen järkytti jäsen-
ten mieliä: ”Pari päevä ennen gualematas hän 
viäl soitt mnuull ja puhus uusist suunitelmist. Ne 
olivas Seoran daht ja toevomus, mutt hänen goh-
daltas ne jäiväk keske. Pia me laski häne har-
kulles hänen gotosaares katavist sidotun gransi. 
Seor o suru vallas, först A.J. Björk, hänen  seu-
raajansa, lausui muistosanoissaan.
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Jarmo Salo  
2000- 
Jarmo Uolevi Salo, 
rehtori, kansakoulun-
opettaja, syntyi Rau-
malla 2.8.1936. Suori-
tettuaan keskikoulutut-
kinon Rauman lyseossa  
v.1952 hän valmistui 
kansakoulunopettajaksi 
Rauman Seminaarissa v. 
1957. Opettajana hän toimi Laitilassa 1958-61 
ja Raumalla 1962-76. Kansalaiskoulun puutyön-
opettajan tutkinnon hän suoritti v.1967 ja toimi 
johtajana Lensun koulussa 1976-79 ja Kourujär-
ven koulun rehtorina 1979-1996.

Kansakoulujohtokunnan jäsen Jarmo Salo oli 
1969-76. Sosiaalilautakuntaan hän kuului 
1978-1980. Rauman Opettajayhdistyksen joh-
tokunnassa 1966-76, sen sihteerinä 1966-69 ja 
puheenjohtajana 1975-76. Rauman opettajien 
Ammattiyhdistyksen puheenjohtajana hän toimi 
1978.

Sotilasarvoltaan Jarmo Salo on pioneeriyliluut-
nantti.

Jarmo Salon pitkäaikainen harrastus on purjeh-
timinen. Rauman Purjehdusseuran sihteerinä hän 
oli 1983-86 ja kommodorina 1987-1994. Hän 
kirjoitti ja toimitti yhdessä Pekka Lehmusallion 
kanssa paljon tunnusta saaneen Rauman Purjeh-
dusseuran historiikin Purjehdus on juhlaa. Jarmo 
Salo on RPS:n kunniajäsen, Merikarhut ry:n jäsen 
ja Suomen Purjehtijaliiton valtuuston jäsen vuo-
desta 1992.

Jarmo Salo mynsträttiin Nortamo-Seoraan jung-
manniksi v. 1990. Hänet korotettiin lättmatruu-
siksi v. 1993, matruusiksi v.1995 ja water shou-
tiksi v.1999. Kapteeniksi hänet valittiin v. 2000.

Mikko Haapio  
1987 - 1992
Mikko Ilmari Haa-
pio, rehtori, insinööri, 
syntyi Turussa 3.3. 
1924 johtaja K. Haa-
pion poikana. Ylioppi-
las Rauman Yhteisly-
seosta 1943. Osallistui 
jatkosotaan 1941-1944. 
Valmistuttuaan laivan-
rakennusinsinööriksi Turun Teknillisestä Opis-
tosta hän toimi F.W.Hollmingin palveluksessa 
1949-1952. Rauman seminaarin v.t. matematiikan 
lehtorina hän oli seuraavat kaksi vuotta sekä v. 
1954 lisäksi vastaavassa virassa merenkulkuoppi-
laitoksessa.

Kajaanin seminaarin v.a. luonnonopin lehtorin 
tointa hän hoiti 1954-1957 ja oli Merikosken 
ammatttikoulun rehtori 1957-1964. Rauman 
ammattikoulun rehtoriksi Mikko Haapio valittiin 
v.1964, missä virassa hän toimi koulun perusta-
misesta alkaen eläkkeelle siirtymiseensä asti.

Rehtorina ollessaan Mikko Haapio toimi usei-
den ammattikoulutukseen liittyvien kurssien joh-
tajana sekä Rauman ammattikoulun kuntainlii-
ton ammattioppilaslautakunnan puheenjohtajana  
vuodesta 1969 vuoteen 1987. Hän oli myös 
Rauman teknillisen seuran puheenjohtaja 1976- 
1978.

Nortamo-Seoraan Mikko Haapio mynsträttiin v. 
1967 - sillä huomautuksella, ett nimi vois oll vaikk 

1. styyrit
poliisilaitoksen sihteeri Alfons Rajahalme  
13.6.1930-15.11.1930
lehtori Johannes Honkavaara  15.11.1930-13.6.1931
poliisilaitoksen sihteeri Alfons Rajahalme  1931-1944
lehtori Kalle Pietilä   1944-1945
liikennepäällikkö	F.W.Äärilä		 1945-1949
johtajaopettaja A.J.Björk   1949-1951
ekonomi Ossi Ojala  1951-1955
kirjailija Tauno Koskela  1956-1963
hammaslääkäri Into Parvala  1963-1970
sosiaalipäällikkö Heikki Ylönen  1970-1974
laskentapäällikkö Harry Karlsson  1974-1986
rehtori Mikko Haapio  1986-1987
insinööri Antti Tuominen  1987-2000
opettaja Eero Virtanen  2000-

2. styyrit
meklari Erkki Nurminen   1930-1932
toimitussihteeri Risto Rahi  1932-1937
päätoimittaja Väinö Lahtonen  1937-1938
liikennepäällikkö	F.W.Äärilä		 1938-1945
hammaslääkäri Arvo Kajakari  1945-1946
johtajaopettaja A.J.Björk  1946-1949
liikennepäällikkö	F.W.Äärilä		 1949-1952
kirjailija Tauno Koskela  1952-1956
huoltopäällikkö Heikki Kiviluoto 1956-1957
hammaslääkäri Into Parvala  1957-1963
ekonomi Aapo Rajahalme  1963-1966
insinööri Pekka Aalto  1966-1967
huoltopäällikkö Heikki Ylönen  1967-1970
laskentapäällikkö Harry Karlsson  1970-1974
insinööri Antti Tuominen  1974-1987
opettaja Heikki Santala  1987-1992
toimistopäällikkö Aarto Jalava  1992-

3.styyrit
lehtori Johannes Honkavaara 13.6.1930-15.11.1930
poliisilaitoksen sihteeri Alfons Rajahalme
                                    15.11.1930-13.6.1931
lehtori Johannes Honkavaara  1931-1934
kirjailija Unto Koskela  1934-19.10.1934 
lehtori Kalle Pietilä  1935-1944
hammaslääkäri Arvo Kajakari  1944-1945
johtajaopettaja A.J.Björk  1945-1946
rehtori Väinö Nuotio  1946-1949
ekonomi Ossi Ojala  1949-1951
kirjailija Tauno Koskela  1951-1952
huoltopäällikkö Heikki Kiviluoto  1952-1956
ekonomi Aapo Rajahalme  1956-1963
insinööri Pekka Aalto  1963-1966.
huoltopäällikkö Heikki Ylönen  1966-1967
laskentapäällikkö Harry Karlsson  1967-1970
insinööri Antti Tuominen  1970-1974
satamakapteeni Lasse Andersson  1974-1987
toimistopäällikkö Aarto Jalava  1987-1992
opettaja Eero Virtanen  1992-2000
osastonhoitaja Markku Toivonen  2000-

Purserit
konsuli	A.Långfors		 	 13.6.1930-1938
rehtori Jalo Putta  1938-1963
maanmittausinsinööri Erkki Vahala  1963-1971
kauppias Arvo Lehtinen  1971-1977
merikapteeni Mauno Laine  1977-1992
ekonomi Jouko Nummela  1992-2000
merikapteeni Jarmo Teränen  2000-

Konstit
pankinjohtaja	Hugo	Ruoste		 	13.6.1930-1932
päätoimittaja Väinö Lahtonen   13.6.1930-1937
johtajaopettaja A.J.Björk  1932-1945

rinä. Förstiksi hänet valittiin kolme vuotta myö-
hemmin ja kapteeniksi Arvo Kajakarin jälkeen 
13.6.1951. Seoran kokoontumisille hänen rikas-
värinen persoonallisuutensa ja osuva huumorinsa 
antoivat omaperäisen tyylin ja hengen. Hän oli 
erinomainen puhuja ja mukaansa tempaava ker-
toja, jonka tarinoita Tauno Koskela on tallenta-
nut jaarituksissaan Vikanderi Einar ja häne ope-
tuslapses, Sundi Juss, Ko Sundi Juss kippjäks tul 
ja Pajakollin Gallu.

Seoran journaaliin on kirjoitettu:”Hän ol koko-
naine ja ehi, ai samalaine raumlainen dyä ja 
toime ja sana miäs.Tääll Nortamo-Seoras  mep 
paremin gon gukka muu tliin dundema se sana 
miähe Koko vanha Rauma, se ihmse, se ilo ja 
suru hän dais tehd meill eläväks. Sana miähen 
hän ol suur taittelija.”

Eetu Aalto  
1992 - 2000
Esa Eetu Juhani Aalto 
syntyi Honkilahdessa 
1.11.1948 insinööri 
Pekka Aallon poikana. 
Suoritettuaan keski-
koulun hän opiskeli 
Turun teknillisessä opis-
tossa ja valmistui laivan-
rakennusinsinööriksi v. 
1975, jolloin tuli Lapela OY:n palvelukseen. 
Nykyisin hän toimii sen tuotantopäällikkönä. 
Merita-Nordbankenin valvojana hän ollut v.sta 
1984.

Työn ohella on meri ja purjehdus ollut Eetu 
Aallon elämänsisältö. ”Meri o raumlaist liki ja 
siällk klaarandu kaikk, pääst alkkate” on hän itse 
todennut. Jo poikasena Eetu Aalto liittyi meri-
partiolippukunta Myrskypoikiin ja sitten Rauman 
Purjehdusseuraan, jonka toimintaan hän on osal-
listunut erittäin aktiivisesti. Hän toimi seitsemän 
vuotta purjehduseuran sihteerinä ja kahdeksan 
vuotta RPS:n varakommodorina. Kun Raumalla 
v. 1986 järjestettiin H-veneiden maailmamesta-
ruuskisat, oli Aallon parivuotinen työpanos hyvin 
merkittävä. Valtakunnallisesti arvostettu on se 
työ, jonka hän on tehnyt optimistipurjehtijoiden 
valmentajana ja huoltajana.”Monengaldasis paa-
teis Aalto on gerjen istuma melkken gaikill merill 
Euroopast Etelä-Ammeriikaha.” Hän on Suomen 
Purjehtijaliiton valtuuttama kilpailutuomari..

Nortamo-Seoraan Eetu Aalto mynsträttiin 1978, 
korotettiin lättmatruusiksi 1982 ja matruusiksi 
1984. Kapteeniksi hänet valittiin v.1992. Hänen 
käytännön miehen otteensa näkyi seuran toimin-
nasssa. Hänen  aikanaan Nortamo-Seor profiloi-
tui julkisuudessa entistä selvemmin kantaa otta-
vaksi vaikuttajaksi ja tuli kirjaimellisesiti kadulle 
muulloinkin kuin vuosipäivänään.

Työkiireittensä takia hän hän sanos ittes ylös 
v.2000, jolloin hänen graadikseen tuli haminkap-
teen.

Tauno Koskela  
1963-1987 
ks. Kunniajäsenet.

Paattio. Förstiksi Mikko Haapio valittiin v.1986 
ja kapteeniksi seuraavana vuonna. Virkaansa hän 
hoiti arvovaltaisesti rehtorin rutiinilla ja luopui 
siitä terveydellisistä syistä v.1992, jolloin hänestä 
tuli pääredar.
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vara-amiraal
pääredar
luutsolderman
longluuts
luuts
super	cargo
water clerk
water schout

seilmaakar
donkeyman
chantymatruus
pyyrman
chip chandler
haminkapteen
haminmestar
haminvaht

fyyrmestar
fyyrvaht
speditöör
intendentt
patakokk
meklar
N.Y.meklar
pränttispoik

Muut graadit
Säännöissä mainittujen lisäksi ovat käytössä myös 
seuraavat graadit

Redarit
Vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa, 
”kaks redari.”
Ansioituneelle jäsenelle voidaan antaa myös reda-
rin graad.

varatuomari Bruno Östman                13.6.1930-1932
merikapteeni J.K.Nordlund  13.6.1930-
laivanvarustaja J.V.Valtonen  1932-1940
yliopettaja Jalmari Valpio  1941-1942
hammaslääkäri Jalmari Pentti  1942-1952
verotoimenjohtaja Alfons Rajahalme 1947-1961
merikapteeni	Enok	Fagerström		 1946-1955
johtaja Lauri Ylönen  1951-197O
liikennepäällikkö	F.W.Äärilä		 1952-1953
ekonomi Ossi Ojala  1956-1957
yliopettaja Jalmari Valpio  1957-1960
varatuomari Juhani Honkavaara  1962-1988
kapteeni Onni Oras 1964-1976
osastopäällikkö Yrjö Kirvelä  1969-1988
maanmittausinsinööri Erkki Vahala  1971-1990
kultaseppä Viljo Helkelä  1975-1980
kuljetuspäällikkö Erkki Ettala  1980-
ekonomi Aapo Rajahalme  1987-
laskentapäällikkö Harry Karlsson  1989-1991
pankinjohtaja Olli Varho  1992-
johtaja Iiro Penttilä  1994-
rehtori Mikko Haapio  1997-
metsänhoitaja Toivo Jaakkola  2000-
merkonomi	Aake	Fagerström		 2000-	

liikennepäällikkö	F.W.Äärilä		 1937-1938
rehtori Väinö Nuotio  1938-1946
yliopettaja Jalmari Valpio  1945-1956
johtaja Arvo Hollmen   1946-1960
kultaseppä Ville Helkelä  1957-1974
lääkäri A.Alho  1959-1976
johtaja Yrjö Kirvelä  1959-1969
opettaja Jorma Aarnio  1970-2000
merikapteeni Lasse Andersson  1971-1974
opettaja Heikki Santala  1972-1985
merikapteeni Jouko Rajahalme  1987-1992
filosofian	maisteri	Markku	Paasio		 1992-
metsänhoitaja Toivo Jaakkola  1999-2000
markonomi	Aake	Fagerström		 1999-2000

Stuertit 
toimitussihteeri Risto Rahi   13.6.1930-1932
johtaja Yrjö Yrjänen  1932-1934
palopäällikkö	Aarni	Wahnlund	(Vähä-Kirvelä) 1934-1940
prokuristi Väinö Peltonen  1940-1964
insinööri Antti Tuominen 1964-1970
ekonomi Heikki Jäppinen  1970-1981
johtaja Iiro Penttilä  1981-1994
johtaja Esa Heino  1994- 

Kokit
johtajaopettaja A.J.Björk                    13.6.1930-1932
palopäällikkö	Aarni	Wahnlund	(Vähä-Kirvelä)	1932-1934
osastopäällikkö	Georg	Kordelin	(Yrjö	Kirvelä) 1932-1959
insinööri Pekka Aalto  1959-1970
johtaja Iiro Penttilä  1970-1981
opettaja Jukka Männistö  1981-1992
johtaja Esa Heino  1992-1994
toimitusjohtaja Olli Ylönen  1994-

Iangaikkinem	basiseerar	(Seoraan	kuulumaton	voi	ansi-
oistaan	saada	tämän	graadin.Se	on	annettu	seuraaville:	
Bror Mikkelä, Emil Cedercreutz, Altti Järvinen, Aku Rii-
kilä.	Reino	Hirviseppä	-Palle-	oli	Seorassa	poosu	h.c.)

Arvo, toimi tai ammatti liittymishetken mukainen

Perustajajäsenet
konsuli J. Penttilä
toimittaja Väinö Lahtonen
lääkäri A.R.Alho
opettaja A.J.Björk
lehtori J.Honkavaara
konsuli A.Långfors
meklari Erkki Nurminen
lehtori V.Nuotio
toimittaja Risto Rahi
pankinjohtaja H.Ruoste
poliisilaitoksen sihteeri A.Rajahalme
yliopettaja Jalmari Valpio
varatuomari B.Östman

Mynsträtyt jäsenet
toimittaja Iivari Kajanto  1930
lehtori Helge Hirvinen
johtaja John Nurminen
pankinjohtaja Heikki Tossavainen
merikapteeni G.W.Wass
kauppias J.V.Valtonen
ylioppilas Unto Koskela
laivanvarustaja K.F. Holmberg (Homeri)
liikemies Aarni Wahnlund (Vähä-Kirvelä)
johtaja Yrjö Yrjänen
ylioppilas Into Berglund (Parvala)
tehtailija Aalto Lausala  1931
prokuristi Fr.Varho
tehtailija Aarne Lausala
liikemies Kosti Hollmen
varatuomari Erik Linden (Laajo)
maisteri Alvar Grundström
maisteri Kalle Pietilä
toimitusjohtaja Ilmari Helenius (Helaniemi)
merikapteeni Enok Fagerström  1932
rehtori Jalo Putta
johtaja Georg Kordelin (Yrjö Kirvelä)
kauppaneuvos Knut Wallin
hammaslääkäri J.Pentti
diplomi-insinööri Heikki Hermonen
maanmittausinsinööri Eino Fr.Anttila
toimittaja Eero Salovuori  1933
varatuomari Viljo Aalto  1934
agronomi Veli Johannes Korteila
pormestari T.A.Aalto-Setälä
liikennepäällikkö F.W.Äärilä  1935
prokuristi Väinö Peltonen  1936

henkikirjuri Arvo Lehtinen
johtaja Lauri Ylönen
kauppias Tuomo Rahi   1938
hammaslääkäri Arvo Kajakari
varikon esimies Leo Kiviluoto
paikallispäällikkö Onni Oras  1939
filosofian maisteri Alpo Rahi  1941
tehtailija Arvo Hollmen
toimitusjohtaja Arvo Reivinen  1942
merikapteeni S.Fr.Neirama
asemapäällikkö Eero Korkeakoski  1943
paikallispäällikkö Olavi Pitkonen
insinööri Hemmo Paasio
ekonomi Lauri Itämies  1944
kirjailija Tauno Koskela  1945
johtaja Arvo Yrjänen
johtaja Eino Vuorinen  1946
prokuristi Ossi Ojala
veturinkuljettaja Torsti Kiviluoto
konttoristi Ville Wass
kultaseppä Viljo Helkelä  1947
varatuomari Juhani Honkavaara
teknikko Jorma Jarmola
tohtori-insinööri Lauri Pakkala
johtaja Urho Huhtanen
piirtäjä Kaino Kari
opettaja Kauko Oksa
johtaja Toivo Kavaste
toimittaja Niilo Nieminen
huoltopäällikkö Heikki Kiviluoto
ekonomi Aapo Rajahalme
liikkeenharjoittaja Väinö Salmi  1948
toimitusjohtaja Olavi Marva
maanmittausinsinööri Erkki Vahala 
johtaja Kauko Kulju  1949
varatuomari Jussi Äijälä
johtaja Jukka Nummela
johtaja Erkki Blomroos
maanmittausinsinööri Antero Hermonen  1950
lääkäri Jyrki Jaakkola
satamakapteeni Arvo Pursiheimo
johtaja Kosti Sunila  1951
merikapteeni Sven Grönman
postiesimies J.Malmivuori
myyntimies Risto Nummi  1952
osastopäällikkö Einari Kivinen
toimittaja Antti Aalto  1953
insinööri Pekka Aalto
varatuomari Olavi Lounasmeri  1955
huoltopäällikkö Heikki Ylönen
toimitusjohtaja Matti Putta  1956
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insinööri Antti Tuominen
merikapteeni Jouko Rajahalme
kultaseppä Erkki Helkelä
kuljetuspäällikkö Erkki Ettala  1957
johtaja Kalle Katavisto
johtaja Kosti Ekroth  1958
merikapteeni Lasse Andersson  1959
apteekkari Otto Ruotsila
johtaja Iiro Penttilä
opettaja Jorma Aarnio
laskentapäällikkö Harry Karlsson  1960
merkonomi Pentti Tuominen
tuotantopäällikkö Heikki Packalen
varusmestari Antti Hallio  1961
johtaja Lauri Arola
opettaja Heikki Santala  1962
insinööri Yrjö Telamo 1963
meklari Eero Vase
toimistopäällikkö Tauno Nuotio
johtaja Kosti Oras
konttoristi Väinö Leppänen  1964
johtaja Pekka Marva
toimitussihteeri Walter Jokinen
metsänhoitaja Toivo Jaakkola  1965
ekonomi Heikki Jäppinen
merkonomi Arvo Lehtinen
rakennusmestari Sulo Valtonen
pankinjohtaja Olli Varho
laivanselvittäjä Kalle Hermonen  1966
rehtori Mikko Haapio  1967
filosofian tohtori Timo Tiusanen  1967
opettaja Teuvo Helimo  1968
diplomi-insinööri Kalevi Viljanen
toimitusjohtaja Erkki Paasikivi
toimittaja Lasse Sorsakivi
talouspäällikkö Jukka Määttä  1969
merikapteeni Mauno Laine
kirjakauppias Antero Wittfooth
diplomi-insinööri Otto Mikkelä
ekonomi Reijo Sivula  1970
opettaja Pentti Jalonen
rehtori Ilmo Vuorinen
diplomi-insinööri Lauri Kerkola
diplomi-insinööri Harri Pakkala  1971
opettaja Eero Virtanen  1972
merkonomi Aake Fagerström  1972
mainostoimittaja Kai Karlsson
opettaja Veikko Vesa
laivanselvittäjä Tapani Koskela
teknikko Kai Wasenius  1973
lääkäri Kalle Aalto
sahanomistaja Aatos Ranta
insinööri Aatto Salonen
diplomi-insinööri Iiro Andersson  1974
teknikko Matti Ruoste

opettaja Reijo Arola 
merikapteeni Pekka Björk  1975
filosofian maisteri Markku Paasio
opettaja Jaakko Karta
dipl.insinööri Reijo Kekäläinen
merkonomi Eero Helkelä
toimistopäällikkö Aarto Jalava  1976
diplomi-insinööri Antero Maisila
merikapteeni Erkki Haula  1977
laivakauppias Timo Varho
lehtori Antti Kylänpää
merikapteeni Pekka Santala
insinööri Eero Järvinen  1978
insinööri Esa Aalto
opettaja Jukka Männistö
opettaja Jukka Viljanen
järjestelymestari Ilpo Pohjanoksa  1979
konemies Antero Laine
palopäällikkö Reijo Engren  1980
kirvesmies Reino Peippo
merikapteeni Erkki Poutanen  1981
toimittaja Hannu Heino
pankinjohtaja Sakari Vase  1982
postimies Ilkka Pohjanoksa  1983
opettaja Tauno Nylund
ekonomi Jouko Nummela  1984
työnjohtaja Ismo Ruohomäki
toimitusjohtaja Erkki Salo  1985
merikapteeni Paavo Porkka
hammaslääkäri Pentti Ajanko  1986
johtaja Esa Heino  1987
rakennusmestari Heikki Hermonen  1988
lehtori Jukka Lahtinen  1989
toimitusjohtaja Kari Nummela 
toimitusjohtaja Olli Ylönen  1990
rehtori Jarmo Salo
toimittaja Antti Rouhio  1991
insinööri Esa Ettala
kultaseppä Raimo Helkelä  1992
kauppatieteiden maisteri Olli Nuotio  
liikkeenharjoittaja Hannu Koskela  1993
osastonhoitja Markku Toivonen  1994
ylioppilas Jussi Aalto  1995
rakennusarkkitehti Kalle Saarinen  1996 
opettaja Pekka Saarinen  
merikapteeni Jarmo Teränen 1997
meklari Mark Williams  
liikeenharjoittaja Jankke Rajahalme  1998
rikosylikonstaapeli Jussi Aarnio  
insinööri Olli-Pekka Nieminen  
kirjailija Tapio Koivukari 1999
kutterinkuljettaja Matti Granbom  2000

Nortamo-Seorassa pidetyt esitelmät

Ilmari Helenius: Rauman  murteen sanakirja  1931
Jalmari Pentti: Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz   1933
Juho Äijälä: Rauman saariston nimet  1934
K.Pietilä: Helmikoristeisen kirjanmerkin alkuluonnos  1936 
A.R.Alho:	Rauman	kaupunginlääkärit		 1936
Jalmari Pentti: Hj.Nortamon merkitys  1946
Lauri Itämies: Ilmari Heleniuksen sanakirja  1946
Juhani Honkavaara: Lindeni viimäne reis  1947
Niilo Nieminen: Rauman purjelaivasto  1947
L.I.Kaukamaa: Hj.Nortamon kirjailijakuvan piirteitä  1947 
(luettiin)
Bror Mikkelä: Mitä kunniaporvaristamme tiedän  1947
Kyllikki Hellevuori: Luonnonkuvaukset   
Nortamon tuotannossa  1948
A.R.Alho: Steniuksen sairaala  1949
Alpo Rahi: Raumalaisuudesta 
K.Pietilä: Aksel Törnudd  1950
Bror Mikkelä: Hj.Nortamon sairaskertomus 1950   
A.R.Alho: Jordan-suvun vaiheita  1953
J. Putta: Muistelmia maailman meriltä                  1953 - 1961 
(kaikkiaan	14	selostusta)
K.Pietilä: Hj.Nortamon elämänvaiheet  1954
K.Pietilä: Itämaisen sodan tapahtumat Raumalla  1955
A.R.Alho: Raumalainen Muhr-suku  1955
K.Pietilä: Kuuluuko Rauma Satakuntaan  1956
K.Pietilä: Pudasjärven episodi Nortamon elämässä  1957
Olavi	Lounasmeri:	Rauman	privilegium-kirjeet		 1958
A.R.Alho: Vänrikki Stoolin sankari eversti Eek  1958
K.Pietilä:Nortamon kouluvuodet  1959
Bror	Mikkelä:	Lääkäri	Hj.Nordling-Nortamo		 1960
A.R.Alho: Raumalaiset suurvalta-Ruotsia puolustamassa  1962
Olavi Lounasmeri: Rauman Purjehdusseura ja Nortamo 1963
A.R.Alho:Välähdyksiä Nortamon elämästä  1964
Kurt Lindström: Club Maritim  1965
A.Alho: Parkki Cosack  ja sen miehet  1965
Altti Järvinen: Nortamon laulut  1966
Viljo Salmi: Rauman matkailusta  1966
Matti K..Suojanen:Rauman murteen nauhoitus kesällä  1966
A.R.Alho: Nortamon luonnonkuvaukset  1967
Aapo Taiminen: Rauman murteen nauhoitus   1968
Antero Hermonen: Muistelmia Nortamosta   1968
Iiro Penttilä: Hj.Nortamon ja Arvi Järventauksen  
kirjeet Jalmari Penttilälle  1969
A.R.Alho: Tietoja Nortamosta  1970
Olavi Lounasmeri: Ernst Boreniuksen ja  
Hj.Nortamon kirjeenvaihto  1971
R.T.Palmroth	(Palle):	Muisteluita	Nortamon	lauluista		 1971
Markus Sinisalo: Rauman merimiesammattikoulu  1972
Leevi Nurmi: Pinnalan talon vaiheet  1972
A.R.Alho: Raumalaisuudesta  1973
Juhani Honkavaara: Redar John Helin  1973
Lasse Andersson: Kuunari Yxpilan sotamatkat  1975

Kaiku Varjonen: Meren ja Jumalan armoilla, 
kirjanselostus  1976
Lasse Andersson: Linjakaste Archibal Russelilla  1976
Iiro Penttilä: Rauman talojen nimet  1978
Olavi	Lounasmeri:	Merikapteeni	G.V.Löfgrenin	päiväkirja1978
Lasse Andersson: Klippereistä Rauman viimeisiin 
purjelaivoihin  1979
Timo Tiusanen: Aaro Hellaakosken meriaiheiset runot  1980
Pentti Lempiäinen: Kirkolliset ja uskonnolliset 
muistumat Nortamon tuotannossa  1981
Gustaf Norrmen: Raumalaislähtöisen Norrmen-suvun 
vaiheita   1982
Lasse Andersson: Parkki Lawhillin matkassa   1982
Jorma Järventaus: Isäni Arvi Järventaus  1983
Eino Hopea: Klyyverpaatt Hymy paoha ittestäs  1984
Iiro Penttilä: Tietoja Uljaksesta  1984
Markku	Paasio:	Laivanrakennusta	Hollmingin	telakalla			1984
Bertil Blomqvist: Nortamo Åbo Underrättelserin 
kirjeenvahtajana  1985
Veikko Pulli: Kuunari Koivisto ennen ja nyt  1985
Leevi Nurmi: Rauman raatihuone  1986
Marja Pietilä: Kalle Pietilä ja Nortamon elämäkerta  1987
Seppo	Laurell:	Majakkalaiva	Relandersgrund		 1988
Nils-Erik Raurala: Vanhat merikartat  1989
Kerttu Saarenheimo: Helmikoristeinen kirjanmerkki  1990
Hannu Halmeenmäki: Rauman pormestari 
Carl Carlsson Grönholm  1991
Bertil Blomqvist: Sotaluotsi Landonin muistelmat  1992
Reijo Vuorio: Rauman satama eilen, 
tänään ja huomenna  1994
Mark	Williams:	Overseas	Shipholding	Group	Inc.		 1995
Kirsi Uola: Nortamo kotiseutukirjallisuuden edustajana  1995
Jari Lybeck: Nortamon merimiehet ja 
historiallinen todellisuus  1996
Peter	Lindberg:	Saaristoväylät		 1997
Kalevi	Wiik:	Rauman	kieli	ja	Turun	murre		 1998
Tauno Koskela: Nortamo-Seora ensmäine vuas  2000
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