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Jubileeraust ja lystimbitto

Hjalmarin Gousi

17.11.2000 Rauma-salin kolmellesadalle vieraalle tarjottiin perin-
teistä raumalaista ohjelmaa yhteisten ja erikseen laulettujen veisujen 
ja epistolan muodossa. Vara-amiraalin juhlapuheen aiheena olivat 
Nortamon kirjeet, ja juhlan päätti supercargo Jouko Nurnmelen kir-
joittama ja ohjaama ja seoran miesten esittämä komelja Mudastem-
berä redari.

24.11.2002 kousi olivat taas perinteinen kotiseutuhjuhla pääasiassa 
kotokielellä ja amiraalin ja besätttningin miesten veisuilla höystettynä. 
Kapteeni oli tyytyväinen väliaikakahvituksen tuottoon. 

21.11.2004 täysi sali sai kuulla Tapio Niemen esitelmän Unto Koske-
lasta, ja Heli Laaksosen ja Markus Siltamäen selvityksen Laitilan sana-
kirjan tekemisestä. Kuubalainen serenadi nähtiin ja kuultiin videona 
valkokankaalta ja hyvin viihtynyt yleisö poistui lopuksi yhdessä laule-
tun Juhlan päättäjäislaulun soidessa vielä korvissa.

12.11.2006 käskettynä puhujana oli Hannu Taanila. Hänen esitel-
mänsä aiheena oli ”Missä Nortamon Rauma sijaitsee?” Asia ei tullut 
ihan selväksi. Taanila oli sitä mieltä, että rauman kieltä voi verrata 
muinaiseen munkkilatinaan, jota vain harvat hallitsevat. Kieli muut-
tuu, mutta raumalaisuus pysyy.

23.11.2008 Muisteltiin seoran entistä 3. styyriä, kirjailija Unto Kos-
kelaa, jonka syntymästä oli kulunut sata vuotta. Kuultiin sävelletty 
runo Purjeet sumussa ja katseltiin videona Kuubalainen serenadi. Tur-
kulainen Shanty Singers esitti monipuolisen valikoiman shantylauluja.

18.11.2012 Runsaasti oli väkeä Rauma-salissa, kuin myös miehis-
tön väkeä talkoissa ja ohjelmatyötä tekemässä. Oli Hyde Park Rauman 
torilla, jossa kaikki halukkaat saivat kehua tai valittaa kotikaupun-
gin asioista. Lauluyhtye Haumenipois esiintyi, mm. uusi kaupungin-
johtaja Kari koski oli vieraana, ja Danny, isoD, kertoi, mitä Rauma 
hänelle merkitsee.

Kansalaispäivälliset

22.11.2014 Hjalmarin kansalaispäivälliset pidttiin Juhla-Tallbossa. 
Raumalaisia ja miehistön väkeä oli salin täydeltä, kiitos Länsi-Suomi 

-lehden markkinoinnin. Runsas ohjelma oli omasta takaa, ja ruokatar-
joilu sai pelkkiä kehuja. 



4 5

Kokkomist ja ulosandamist

Muist raumlaine

Vuosituhannen vaihteessa Nortamo-Seoran perustamisesta oli jo kulu-
nut niin pitkä aika, että sen vaiheista ja tapahtumista liikkui vain epä-
määräistä suullista tietoa. Asian korjaamiseksi vara-amiraali Tauno 
Koskela teki ison raumalaisen kulttuurityön. Hän oli jo useamman 
vuoden ajan kerännyt aineistoa ja kirjoittanut kauan toivottua Nortamo-
Seoran historiaa. Kirja Muist raumlaine ilmestyi äitienpäiväksi v. 2001. 
Seoran historia on siinä yksissä kansissa aihepiireittäin esitettynä, run-
saasti kuvitettuna ja huumorilla höystettynä. Kirjan näyttävän ja mie-
lenkiintoisen taiton teki Pekka Lehmuskallio. Muist raumlaine -kirjan 
kustansi Nortamo-Seor ja siitä otettiin 400 kirjan painos Vammalan 
kirjapainossa, mikä on jo loppuunmyyty. Vuosikokouksessa vara-
amiraali sai ansaitsemansa lämpimät kiitokset työstään.

Nortamo, Jaaritustensa vanki

Vuonna 1945 Seoran kontra-amiraali Kalle Pietilä teki väitöskirjan 
Nortamon tuotannosta ja keräsi myös aineistoa hänen elämänkertaansa 
varten, joka jäi kuitenkin kirjoittamatta.

Maisteri Tapio Niemi sai käyttöönsä Pietilältä jääneen aineiston ja 
teki suuren työn lisätietojen hankkimisessa. Vuonna 2003, 72 vuotta 
kirjailijan kuoleman jälkeen, ilmestyi hänen kirjoittamansa elämä-
kerta Hj. Nortamo, jaaritustensa vanki. Elämäkerrassa kirjoittaja 
kuvaa raumankielisen murrekirjallisuuden isän ja humoristin, Norta-
mon, henkilöhistorian lisäksi hänen laajan toimintaansa kirjailijana, 
lääkärinä, yhteiskunnallisena osallistujana, perheenisänä ja kulttuu-
rivaikuttajana. Kirjassaan Niemi sitoo Nortamoon liittyvän tiedon 
aikaansa ja tiivistää sen samojen kansien väliin.

Seoran julkaisemia CD-levyjä

Vuonna 2003 alkoi Seoran julkaisemien CD-levyjen tuotanto. Idean isä 
ja päätekijä oli water clerk Mikko Vapanen. Kaikilla levyillä oli sama 
tekotapa: Seoran miehet toimivat lukijoina ja kaikesta tekniikasta, kansi-
kuvien teosta ja äänittämisetä aina levyjen monistukseen saakka huolehti 
Vapanen. Enimmäinen levy oli nimeltään Raumlaissi jaarituksi 1. Jou-
lukuussa ilmestyi myyntiin Joulussi jaarituksi. Sitä myytiin hyvin. 
Onnistumisesta innostuneina seuraavana vuonna tehtiin levy Rau-
mlaissi jaarituksi 2. ja edelleen v. 2005 Raumlaissi kuulokuvi. Kaik-
kia levyjä myytiin raumalaisissa liikkeissä ja niitten tuotto oli hyvä. 
Näistä Seoran talous höyskääntyi merkittävästi.

Kallikajasgrundi Vilkk ja muit jutuij

Heti Seoran ensimmäisen kapteenin Jalmari Penttilän kuoleman 
jälkeen heräsi ajatus hänen raumankielisten jaaritustensa toimittami-
sesta kirjaksi. Asia tuli kuitenkin ajankohtaiseksi vasta vuonna 2006, 
kun silloinen 3.styyr Markku Toivonen Iiro Penttilän ehdotuksesta 
ryhtyi työhön. Seor sai kustannuksiin eri tahoilta avustusta kustan-
nuksiin. Markku Toivosen toimittaman, Jarmo Sallon avustaman, 
Mika Honkasen mainiosti kuvittaman ja Vammalan Kirjapainon pai-
naman 242-sivuisen kirjan julkaisutilaisuus pidettiin 22.5.2008 Villa 
Tallbossa.

Jalmari Penttilä oli aikanaan aktiivinen ja monipuolinen vaikuttaja 
niin luottamustoimissaan, talousmiehenä kuin kulttuuritoiminnassa-
kin. Hänen jaaritustensa saattaminen jälkipolvien luettaviksi antaa 
hyvän ajankuvan 1900-luvun alkupuolen elämänmenosta.

Eva Ljungberg, Raumo historier I ja II

Kirjailija Tapio Koivukari on Seoran tilauksesta vuonna 2010 kään-
tänyt vuonna 1850 syntyneen Eva Ljungbergin ruotsinkieliset kirjaset 
Raumo historier I ja II suomeksi mahdollista tulevaa käyttöä varten. 
Käännös on Seoran harkussa.

Nortamon itsensä ääntä

Andra styyr Toivonen esitteli juhlakokouksessa 2010 Kotimaisten  
Kielten Tutkimuskeskuksesta Parlografi-lieriöltä löytynyttä  Norta-
mon ääninäytettä. Siinä Hj. Nortamo lausuu Tasala Vilkum berind-
raha -jaaritustaan.

Syydväst-olutta 

Juhannukseksi 2010 saatiin lasketuksi myyntiin seoran Syydväst-
olut, joka oli pantu Uudessakaupungissa Vakka-Suomen panimossa. 
Olut oli tervalla kryydätty, ja oli myynnissä Ok Keulan myymälöissä. 
Se myytiin loppuun niin pikaisesti, että päätettiin tilata jatkoerä heti 
perään. 

Veisukiri

Seuran uusi yhteislaulukirja saatiin keväällä 2012 valmiiksi 
ja painetuksi. Työryhmään kuuluivat matruusi Aki Heino, 
shantymatruusi Jukka Lahtinen, kokki Janne Mäkinen, 3. 
styyr Mikko Vapanen, 2. styyr Jarmo Teränen ja ryhmän 
kapteenina Jarmo Lehtonen. Ok Keula tuki painatuskuluissa.  

Nortamo-paakkels 

Keväällä 2012 järjestettiin kilpailu Nortamon perinnelei-
voksen saamiseksi Raumalle. Kisaan osaa ottivat Nuurman Pito, Pras-
sen ja Kontion Leipomo. Kaikilta näiltä luonnistui tyrnipäällysteisen 
ja syydvästillä kruunatun leivoksen teko mainiosti, ja leivosta onkin 
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siitä alkaen tarjoiltu aina Kaffeholan-tilaisuuksissa.

Sillail oikke

Uusi, korjattu painos julkaistiin 30.11.2012 Tauno Koskelan arvos-
tetusta rauman kielen sanakirjasta. Kirjan toimitti kapteeni Markku 
Toivonen.

Först-olutta

Oluterä pantiin jälleen kesällä 2015 Vakka-Suomen panimolla ja oli 
tällä kertaa reilusti humaloitua pintahiivaolutta. Erän myi jälleen Ok 
Keula rivakasti loppuun.

Rauman kielen kirjoituskilpailu

Kilpailu järjestettiin keväällä 2014 yhdeksäsluokkalaisille. Mukana 
olivat Uotilanrinteen peruskoulu, Raumanmeren peruskoulu, Rauman 
Normaalikoulu, Nanun yhtenäiskoulu ja  Eurajoen Yhteiskoulu. Kir-
joituskielenä käytettiin asuinpaikkakunnalle tyypillistä puhekieltä tai 
murretta, ei siis tarvinnut olla ”puhdasoppista” nortamolaista rauman 
kieltä. Kisaan osallistui lähes 300 oppilasta.
Kilpailun järjestivät Jarmo Lehtonen, Mika Rapala ja Vesa-Pekka 

Leino. Jaetut rahapalkinnot oli saatu Repe Peipon muistolle annetuista 
varoista. 

Väenkoulua

Patakokki Mikael Koivisto piti Raumalaisia iltamia Rauman kansa-
laisopistolla syys- ja kevätlukausina 2014/15. Tilaisuuksia oli yhteensä 
8 ja ne kaikki toimitettiin seoran jäsenten omin voimin. 

Fasuunkiri

Facebook-sivustolle perustettiin keväällä 2015 kahdet sivut, toinen 
kaikille Nortamo-Seoran ystäville ja toinen vain seoran miehistölle.

Rauma Festivo 2015

Juontajana Rauma Festivon päätöskonsertissa elokuussa 2015 toimi 
lättmatruus Vesa-Pekka Leino, nortamolaisella rauman kielellä tieten-
kin.

Kiäle ja murtte ehto

Helmikuun 5. 2016 seoran väki oli Posellissa suurella joukolla esittä-
mässä raumalaisveisuja, kapteeni Markku Toivonen puhui Nortamon 
käyttämästä kielestä ja hänen seorastaan.

Hunööri ja flakuttamist

Uus flaku

Kun Kaino Karin suunnittelema, päälysmiesten rouvien vuonna 
1950 amiraalin 90-vuotissyntymäpäivänä lahjoittama lippu oli ollut 
käytössä viisikymmentä vuotta ja oli jo varsin huonokuntoinen, 
hankki Seura uuden lipun, joka tilattiin Lippuvabrik AS:ltä Virosta. 
Se otettiin käyttöön juhlallisessa lipunnaulauksessa amiraalin synty-
mäpäivänä 13.6.2000.

Amiraalim blakkarkell

Vuoden 2005 kevätkokouksessa Seoralta tie-
dusteltiin, olisiko se halukas ostamaan ami-
raali Nortamon aikanaan omistaman kultaisen 
taskukellon. Sen etupuolella oli monogrammi 
HJN ja taustapuolella EN. Kultaseppä vahvisti 
kellon olevan 14 karaatin kultaa ja etupuolen 
kaiverruksen olevan selvästi vanhempi kuin 
taustan. Kelloseppä arvioi kellon valmistu-
misajankohdan olleen vuosien 1890-1905 
välillä. Myyjä oli Juhani Karumo Porista. Hän oli perinyt kellon isäl-
tään, varatuomari Olavi Karumolta, joka oli ostanut sen Eero Norta-
molta. Seor kiitti ja osti kellon 1000 euron kohtuuhinnalla. Se on nyt 
Seoran harkussa.

Amiraali syydväst

Nortamo vietti kirjallisesti antoisia kesiä 
Anttoorassa ja jonkun kesän myös naapu-
rissa olevassa Tallooran saaressa. Vuoden 
2004 vuosikokouksessa kapteeni kiitti Sata-
kunnan Kirjallisen Kerhon puheenjohtajaa 
Viljo Pihlajamäkeä, joka kerhon puolesta 
lahjoitti Seoralle Nortamon sen perustavassa 
kokouksessa v. 1930 saaman syydvästin. 
Sen oli löytänyt puuhuoneen seinältä Talloo-
ran silloinen omistaja. Hän oli lahjoittanut sen kerholle, joka kuiten-
kin päätti sen kuuluvan paremmin Nortamo Seoran haltuun. Syydväst 
todettiin valokuvasta samaksi, joka oli Nortamon päässä Seoran vie-
raillessa amiraalin 70 ja 1/2 -vuotispäivillä Porissa 13.12.1930.
Syydväst kiinnitettiin lasin taakse puolimallikehykseen. Kun Seo-

ralla ei ollut sille sopivaa paikkaa, Sydväst-taulu on ripustettu Rauman 
Kauppaseuran kirjaston seinälle, josta Seoran omistama Osmo-taulu 
deponoitiin merimuseoon. Nortamo oli Rauman Kauppaseuran perus-
tajajäsen.
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museon kautta Maakunta-arkistoon kaikkien tutkittavaksi.

Lahjotuksi

Marja Pietilä on v. 2009 lahjoittanut Seoralle Nortamo-reliefin ja 
Eulalia-täti -kirjan.

Kapteenindaul

Kalanjalostusyhtiö Kalasetin johtajat Esa Lahtinen ja Pekka Vapa-
nen kutsuivat Seoran 25. lokakuuta 2003 saunreissulle Uuteenkau-
punkiin. Tilaisuudessa he lahjoittivat Seoralle uusikaupunkilaisen 
taiteilijan Olavi Juutilaisen lahjoittaman taulun, joka esittää Savilan 
Gyäriä seisomassa leipäkyrsä kaulassa roikkuen Minervan ruorissa, niin 
kuin jaarituksessa ”Kui Hakkri Iiro meijäp pelast saksan giälen taedol-
las” kerrotaan. Seor kiitti lahjoituksesta ja teki komeissa kehyksissä 
olevasta taulusta kapteenintaulun, jota virassa oleva kapteeni saa pitää 
seinällään.

Förstindaul

Kalasetin omistajat lahjoittivat Seoralle myös taiteilija Olavi Juuti-
laisen maalaaman kiertävän förstintaulun, jossa komeilee kaksi meri-
miestä: Teuko Frankke ja Esmeraldan dimber. Vuoden 2008 syysko-
kouksessa kapteeni antoi sen virassa olleen förstin haltuun.

Nimikkopuu

Syyskuun 25. päivänä 2010 vastaanotettiin Rauman Merihistorialli-
selta Seuralta nimikkopuu, joka juhlallisesti istutettiin Ankkuripuis-
toon. Luovutuspuheen piti puheenjohtaja Ilkka Randen ja vastaanotti 
kapteeni Markku Toivonen.

Kulttuuripalkinto

Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2010 Rauman kaupunki luovutti seo-
ralle tuhannen euron kulttuuripalkinnon juhlavuotensa 2010 toimista. 
Palkintoa olivat vastaanottamassa kontra-amiraali Jarmo Salo ja kap-
teeni Markku Toivonen.

Ruorimiehet-mitali

Rauman kaupunki myönsi v, 2011 Nortamo-Seoralle Ruorimiehet-
mitalin kiitoksena raumalaisen kulttuuriperinnön vaalimisesta. 

Deponoinei

Seuralla on säilytystodistukset mm. seuraavista deponoinneista:
1. Isä Valtosen, Alfred Kordelinin veljen, perikunnan 1940 lahjoittama, Väinö 

Timmin v. 1913 maalaama isokokoinen meritaulu 3-mastoisesta Inverness-lai-
vasta on deponoitu merimuseoon. Oli ennen Marelassa.
2. William Howard Yorken (1842-1921) maalaama Osmo-kapteenintaulu on 

deponoitu merimuseoon, oli ennen Kauppaseurassa. Taulun on Seoralle lah-
joittanut merikapteeni Paneliuksen leski Aina Panelius 24.4.1937.
3. Parkkilaiva Osmon tilikirja, Aina Panelius lahjoittanut kuin edellä.
Tilit v.1870-1852. Deponoitu merimuseoon. Ollut ennen Seoran kistussa.
4. Nortamon Sydvästin puolimalli on sijoitettu Kauppaseuran kirjastoon.
5. Rauman Merimieshuoneen matrikkeli v. 1841-52, sisältää n 800 merimie-

hen nimet ja purjehdustietoja. Luovutettu valtion omaisuutena Rauman Meri-

Nortamo-mital                                                                                                              
1961   fil. tohtori Kalle Pietilä
1961   Hampurin yo:n suomen kielen opiskelijat
1962   fil. tohtori Timo Tiusanen
1962   johtaja Kosti Ekroth
1962   tuotantopääll. Heikki Packalen
1962   Meripirtin Kerho
1965   hammaslääk. Into Parvala
1968   hammaslääk. Altti Järvinen
1972   konttoristi Eino Hopea
1976   kirjailija Tauno Koskela
1977   taiteilija Erkki Tanttu
1979   Satakunnan Kirjallinen Kerho
1980   Rauman Taidemuseo
1980   taiteilija Erkki Tuomi
1980   toimittaja Lasse Sorsakivi
1984   professori Risto Orko
1986   laskentapääll. Harry Karlson
1992   Rauman kaupunki
1992   konsuli Bertil Blomqvist
1993   vuorineuvos Reino Salo
1994   kauppat. maist. Olli Nuotio
1994   Rauman Kilta ry
1995   opettaja Eero Virtanen
1996   toim.joht. Erkki Ettala
1997   Helsingi Raumlaiste Seor
2000   opettaja Seppo Willgren
2005   fil. maist. Tapio Niemi
2010   kirjailija Tapio Koivukari
2010   taiteilija Heli Laaksonen
2010   rehtori Jarmo Salo 
2011   johtaja Iiro Penttilä
2016   HuK Markku Toivonen 

Ankkuroitu-mital
1986   kirjailija Tauno Koskela
1987   teknikko Tuomo Varho
1987   Rauman Kauppaseura
1990   toimittaja Hannu Heino
1990   pankinjohtaja Olli Varho
1992   elokuvaaja Jouko Nummela
1993   meklari Mark Williams
1994   muusikko Rauno Tuuna
2003   kauppatiet. maist. Olli Nuotio
2016   kirjailija Tapio Koivukari 
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Pasiseerarei ja puhei

13.6.2000

Juhlapuheessaan vara-amiraali Tauno Koskela kertoi Nortamon 
70-vuotispäivän juhlimisesta Raumalla, Seoran perustamisesta ja 
ensimmäisestä toiminnan vuodesta. Myöhemmin hän kertoi vielä 
Meripirtin Kerhon ensimmäisestä puheenjohtajasta Kalervosta ja 
hauskoja juttuja Meripirtin Kerhosta ja oman Seoran mönsträyksistä.

20.10.2000

Kauko Raumonen kertoi hurjista seikkailuistaan toisen maailman-
sodan aikana. Hän seilasi hl. Saturnissa Suomen tehdessä välirauhan 
venäläisten kanssa. Saksalaiset vangitsivat ja internoivat suomalaisia 
merimiehiä. Raumonen vietiin saksalaiselle keskitysleirille ja lähes 
vuoden kuluttua luurangoksi laihtunut, mutta ihmeen kaupalla vielä 
hengissä ollut ja Venäjän vankileirille joutunut mies pääsi Suomeen. 
Mielenterveyttä on kohentanut kirjan kirjoittaminen kokemuksistaan.

16.3.2001

Maisteri Simo Westerholm kertoi Nortamon lauluista ja niitten var-
haisimmista äänityksistä. Pasi Jääskeläinen äänitti Meripoikkatte 
veisun jo v. 1906. Hän esitti myös äänitysnäytteitä ja lauloi itsekin 
komeasti itse tehdyn panelian kielelle käännetyn version Meijän dor-
past. 

15.3.2002

Sukeltajat Pasi Rytkönen ja Jari Laaksonen kertoivat sukelluksistaan 
Raumanmerellä. Tunnetuin löydöistä on Uljaksen hylky. Siitä he näyt-
tivät kaiun ottamia kuvia sekä kuvia Uljaksen miehistöistä.  

20.1.2001

Seor järjesti Merimuseossa Merelise ehtopäevä, jonka pääesiintyjä, 
sokea merikapteeni Heikki Urponen kertoi merireissuistaan, erityi-
sesti parkki Passatilla. Hinaaja Rauma kaatui hinatessaan Passatia ulos 
merelle ja onnettomuudessa kuoli kahdeksan miestä ja yksi nainen. 
Urponen muisteli myös merikouluaikojaan Raumalla. Erityisesti on 
jäänyt mieleen, kun hän meni satamaan hakeakseen laivasta pullon 
valmistumisjuhliaan varten. Tullimies neuvoi hänelle missä laivassa 
voisi vielä olla ainetta myytävänä.

13.6.2002

Arkkitehti Jukka Koivula esitelmöi, millaiseksi Rauman sataman 
vanha osa on tarkoitus uudistaa. 

18.10.2002

Tapio Niemi kertoi Rauman merkittävimmästä miehestä kautta aiko-
jen. Sellaiseksi hän oli valikoinut Johan Söderlundin. Sen lisäksi, että 
hän oli kaupungin huomattavin laivanvarustaja, hän toimi 20 vuotta 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, valtiopäivämiehenä ja oli 
hankkimassa kaupunkiin rautatietä, puhelin- ja sähkölaitosta, vähäi-
semmstä asioista puhumattakaan. 
Kuulijoille ei jäänyt epäselväksi, miksi puhuja oli valinnut hänet tär-

keimmäksi kautta aikojen. 

13.6.2003

Purjehdusseuran varakommodori Ilkka Saarikko kertoi purjehduk-
sestaan Swan-merkkisellä purjeveneellä Länsi-Intiasta Suomeen.

18.10.2003

Meriarkeologi Harry Alopaeus esitelmöi talonpoikaispurjehduksesta 
ja -aluksista. Tietokokonaisuudet oli pitänyt koota pienistä lahonneista 
kappaleista

15.3.2003

Eversti Olavi Simolan esitelmän aiheena oli neuvostoliittolaisten 
hyökkäys Bengtskärin majakalle ja fregatti Loch Linnhestä, josta hän 
oli kirjoittanut kirjan. Oli harvinaisen elävä ja hyvä esitys.

13.4.2003

Kirjailija ja merikapteenin puoliso Tuulikki Soini valotti merimiehen 
vaimon erilaista arkea, jossa asiat on hoidettava ilman puolison tukea. 
Hän ei haikaillut eikä valittanut, vaan totesi niin kuin ilmoitti kirjoit-
tamansa kirjan nimessäkin: Rakastan sinua, merimies.

19.3.2004

Tunnettu taiteilija Olavi Juutilainen Uudestakaupungista näytti 
kuvien kera, miten maalataan laiva- ja meritaulu. Hänen ihasteltuja 
taulujaan on ollut näyttelyissä Suomessa ja Euroopassa.
Rauman-reissun fuurman Esa Lahtinen esitteli taiteilijan hurjalla 

sukellusjutulla, jossa tämä oli sukeltanut puhdistamaan pitkää, ahdasta 
putkea tietämättä, pääseekö sieltä takaisin. Voi hyvin kuvitella, että 
Juutilainen oli Hävittäjä-Ässän poika ja Marokon Kauhun veljenpoika.

15.10 2004

Uudenkaupungin Merihistoriallisen Seuran puheenjohtaja Matti Jus-
sila toi seuransa terveisiä. Yhdistys tekee arvokasta työtä kaupungin 
merellisen perinnön ylläpitämisessä. Varojen keräämiseksi seura on 
julkaissut alan kirjoja ja myynyt mm. suuren suosion saavuttaneita 
Juutilaisen maalaamia joulukortteja, joitten menekki on aina ollut 
taattu.
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30. 1. 2005

Eversti Olavi Simola piti Nortamo-Seoran Merimuseossa järjestä-
mässä tilaisuudessa esitelmän Port Caledonian haaksirikosta Biska-
janlandella lähellä Rochelleä. Pimeässä laiva haaksirikkoutui rantaan, 
mutta rannassa ollut väki ei voinut auttaa – 23 ruumista löydettiin 
aamulla rannalta. Sant Denisin kylässä on haaksirikosta kertova muis-
tomerkki. Erinomaisen vaikuttava esitys.

13. 6. 2006

Raumalaissyntyinen Turun Yliopiston suomenkielen professori 
Kirsti Siitonen pohdiskeli Nortamon kolmen jaarituksen syntyä ja 
merkitystä.

27. 10. 2006

Matruus Kalle Aarnio oli merikoulussa tehnyt laajan opinnäytetyön 
isoäitinsä isän, kapteeni Henrikssonin, elämästä ja merimatkoista.

12. 11. 2006

Toimittaja Hannu Taanila pohti esitelmässään ”Missä Nortamon 
Rauma sijaitsee?” Kuulijoille asia jäi hiukan epäselväksi. Ehkä pieniä 
viitteitä sai kuitenkin Taanilan käsityksestä rauman kielestä: Hän ver-
tasi sitä ortodoksiseen munkkilatinaan.

16.3.2007

Matruus Tapio Koivukari oli parastaikaa kirjoittamassa kirjaa inke-
riläisistä, erityisesti Raumalle sodan jaloista paenneista. Monet muis-
tivat vielä Raumalla olleita inkeriläisiä, joista osa pakeni edelleen 
Ruotsiin, osa luovutettiin Neuvostoliittoon. Esityksen jälkeen syntyi 
vilkas keskustelu. 

13.6.2007

Suvikokous pidettiin Santtio-Seuran Maininki-talossa. Ruokailun 
jälkeen seuran puheenjohtaja Esa Urhonen kertoi seuran toiminnasta.

13.6.2008

Nortamo ja lääkäri Toivo Vanhatalo omistivat yhdessä Porin torin 
laidassa olleen puutalon, Rojohoppen. Illan esitelmöitsijä Vuokko 
Rautalinko oli Vanhatalon toisen vaimon pikkusisko ja Vanhatalon 
Kirsti-tyttären hyvä ystävä ja hänestä tuli myöhemmin Vanhatalon 
kasvattilapsi. Vaikka Nortamo oli jo kuollut Vuokon asuessa Rojohop-
pessa, oli esitelmöitsijällä runsaasti kerrottavaa Nortamon aikaisesta 
asumisesta ja elämisestä Rojohoppessa, joka oli porilainen kulttuuri-
koti. Hänelle oli kertynyt runsaasti niin kokemusta kuin kerrottavaa. 
Seura sai kopion hänen esitelmästään.

24.10.2008

Lapskoussin jälkeen puheenvuoron sai Satakunnan sinikeltainen 
ääni, toimittaja, opettaja ja Harjula-säätiön puheenjohtaja Tauno Judin. 
Raumalaisen tytön vaimokseen ottanut karjalaispoika oli asunut Sata-
kunnassa jo 55 vuotta. 36-vuotisen yleisradiotyönsä aikana hän on 
tehnyt n. 30 TV-ohjelmaa. Laulajapoik Nortamo on yksi niistä.

20.3. 2009

STX Finland Rauman telakan johtaja Timo Suistio piti esitelmän 
raumalaisesta laivanrakennuksesta. Nykyisin telakan omistavat kore-
alaiset. Heillä on telakoita ympäri maailmaa ja ovat erikoistuneet eri-
tasoisten laivojen rakentamiseen. Hän näytti taulukoita ja kuvia eri 
puolilla maailmaa tapahtuvasta laivojen rakentamisesta. Raumalla 
valmistetaan viimeistä tekniikkaa ja suurta taitoa vaativia laivoja. 
Kehityksen kärjessä pysyminen on pienten telakoitten mukana pysy-
misen edellytys. Kapteeni kiitti esitelmöitsijää erinomaisesta esityk-
sestä ja totesi olevan hyvä, että kun Raumalta ei enää löydy redareita, 
telakalla sentään vielä valmistetaan laivoja.

16.10.2009

Kirjailija Tapio Koivukari kertoi uudesta kirjastaan Sumun lokikirja.

19.3. 2010

Matti Laurilehto kertoi kuvin ja sanoin luvialaisten suurponnistuk-
sesta, kuunari Ihanan rakentamisesta. Työt ovat sujuneet suunnitel-
lusti, kustannukset ovat lasketuissa rajoissa ja ensi kesänä kuunari 
lasketaan mereen. Luvialaiset saivat reippaat aplodit saavutuksestaan.

13.6.2010

Juhlakokous Posellissa, amiraali Nortamon syntymästä oli kulunut 
150 vuotta, ja seuran perustamisesta 80 vuotta. Puheenvuoron käyt-
tivät Cedercreutz-säätiö, Satakunnan kirjallinen kerho, Rauman kau-
punki, Meripirtin kerho ja Helsingi Raumlaiste Seor.

22.10.2010

Rauman merimuseon johtaja Hannu Vartiainen kertoi laivanvarus-
taja J.W. Söderlundista, valtiopäivämiehestä, kunnallisvaikuttajasta ja 
Rauman varakkaimmasta miehestä, josta merimuseo oli juuri julkais-
sut kirjan.

18.3.2011

Kuvaaja Raimo Sundelin sai oman veneen v. -71 ja sen jälkeen saa-
risto on ollut puoli elämää. Intohimosta kertoo kolme lukua: pienessä 
aluveneessäni olen yöpynyt tuhat ja yksi yötä - tuhat yksin ja yksi yö 
emännän kanssa. Käytyjä luotoja Hangon ja Ouran välillä on puoli-
toista tuhatta ja enimmillään meripäiviä veneen kanssa on ollut vuo-
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dessa noin satakaksikymmentä ja lisäksi vielä jääajan reisut.

13.6.2011

Kansanedustaja Ilkka Kanerva kertoili lokalahtelaismurteella muis-
tojaan riiuureissuistaan nuorena miehenä Raumalle.

14.10.2011

Merikapteeni Juha Manner esitteli kuvin ja kertoi suurprojektista: 
Tullin talo, raumalainen kulttuurikohde on saatu remontoiduksi kaut-
taaltaan.

16.3.2012

Merikapteeni Martti Auvinen hauskuutti väkeä merimiesjutuillaan 
ja kertoi sanojen ja kuvien kera uudesta kirjastaan Merimieskaskuja.

13.6.2012

Merikapteeni Simo Hermonen muisteli kouluvuosiaan Rauman lyse-
ossa, kertoi kaljaasi Ihanasta ja työstään Porin satamajohtajana.

19.10.2012  

Olli Ojala, entinen ympäristöministeriön ylijohtaja, kertoi Helsngin 
Raumlaisten Seoran toiminnasta ja etenkin heidän rauman kielen kie-
likoulustaan.

15.3.2013

Heikki Markkula kertoi isoisänsä Karl Viktor Grönroosin muiste-
luksista purjehdusmatkoistaan ja niistä tekemästään hienosta kirjasta.

13.6.2013

Maisteri Eeva Winter muisteli monipuolisesti nuoruutensa elämän-
menoa Rauman pohjoisessa saaristossa. Näihin maisemiin seoran väki 
sai kutsusta tutustua sittemmin saunareissun merkeissä. 

18.10.2013

Merikapteeni Timo Aaltonen kertoi kokemuksistaan jäänsärkijä 
Urhon päällikkönä ja näytti runsaasti havainnollistavia kuvia jään 
murtamisen arjesta.

14.3.2014 

Ravintola Kiikartornissa aterioitiin Kap Hornin hengessä vuoden 
1909 menyyn mukaisesti: alkuruokana silli à la Russe, pääruokana 
puhvelinlihaa ja jälkiruokana fondant de chokolat. Pääkokkoina toimi 
Seppo Meriö.

Ins. mauri Hirvonen kertoi retkistään Suomen lounaisessa saaris-
tossa, sen kulttuurinähtävyyksistä ja niistä tekemästään kirjasta.

13.6.2014 

Ari Nortamo kertoi, mitä isoisoisä Hjalmar Nordling on hänelle mer-
kinnyt. Rouva Vuokko Rautalinko kertoi lapsuutensa muistoja tohtori 
Nordlingin tuttavapiiristä Porista.

Kapteeni Markku Toivonen kertoi kokouspaikan, satavuotiaan enti-
sen Sofronoffin huvilan, historiasta.

10.10.2014

Juha Värre kertoi mielenkiintoisella tavalla runsaiden kuvien kera 
uuden veneensä tuomisesta Cadizista Raumalle Euroopan kanaaleja 
pitkin.

27.3.2015

Toimittaja Markku Vainio piti ansiokkaan esitelmän Hj. Nortamosta 
metsästäjänä.

13.6.2015

Porilainen ystävättäremme, kirjailija Elina Wallin, kertoi hersyvään 
tapaansa kotikaupunkinsa lajikumppanien elämänmenosta rauma-
laisten naapureina. Kapteeni Markku Toivonen valaisi kokouspaikan, 
aikanaan seoran ensimmäisen kapteenin, Jalmari Penttilän, omista-
man huvilan historiaa. 

16.10.2015

Jung Pekka Lehmuskallio kertoi mieleenpainuvalla tavalla matkas-
taan suomensukuisten kansojen maille Siperiaan. Kuvaaja-ammatti-
laisena hänen otoksensa kaukaa idästä olivat mahtavaa katseltavaa.

18.3.2016

Shipchandler Timo Varho kertoi talviseilauksestaan Koillisväylällä, 
vierailustaan venäläisellä atomijäänsärkijällä, mukanaan runsaasti 
kuvia arktisista näkymistä.

13.6.2016

Taiteilija, jung Jaakko Niemelä kertoi tilataideteoksistaan ja muista 
maanlaajuista huomiota saaneista hankkeistaan. Hän on saanut myös 
Valtionpalkinnon, kuten amiraali Nortamokin aikanaan sai kolmasti. 
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Markku Toivonen  
2010-2016

Markku Juhani 
Toivonen syntyi sil-
loisessa Rauman 
maalaiskunnan Syvä-
raumassa, kotitalos-
saan Raumanmeren 
rannalla 7.11.1949. On 
Rauman lyseon kasvatteja, sittemmin 
kauppamiehenä useissa raumalaisissa 
yrityksissä, viimeiseksi Urho Tuomi-
nen Oy sähkötukun päällikkönä ja on 
toiminut erityisesti viestintälaitteiden 
parissa, myös kännyköiden. Ensimmäi-
set painoivat kylläkin toistakymmentä 
kiloa, eikä niitä kännyköiksi sanottu. 
Myöhemmällä iällä hän alkoi opiskella 
yliopistossa suomen kieltä ja sen suku-
kieliä, kuin myös sosiologiaa, poliittista 
historiaa ja kulttuurihistoriaa. Humanis-
tisten tieteiden kandidaatiks hän valmis-
tui Turun yliopistosta. 

Meren rannalla varttuneena vene ja 
Raumanmeri ovat aina olleet päällim-
mäisinä hänen vapaa-aikoinaan. Toinen 
pitkäaikainen harrastus on radioamatöö-
rilaitteiden kanssa askartelu. Radioyhte-
yksien pitäminen onnistuu ympäri maa-
pallon, ja kyllä titaaminenkin käy pienen 
harjoittelun jälkeen. Rauman radiokerho 
on Suomen vastaavista vanhin, perus-
tettu v. 1923. Sen johtokunnassa hän on 
ollut monissa tehtävissä vuosikymmen-
ten aikana.

Nortamo-Seoraan hänet mönsträttiin 
patakokiksi suvikokouksessa Fåfän-
gassa v. 1998, korotettiin III styyriksi v. 
2000, II styyriksi 2008 ja valittiin kap-
teeniksi v. 2010. Raumalaisuus, meri-
mieskulttuuri ja erityisesti rauman kieli 
ovat olleet hänelle rakkaat läpi elämän. 
Rauman  kansalaisopistossa hän on vetä-
nyt rauman kielen opetusta ja pitänyt 
raumalais-iltoja. Yhdessä työryhmän 
kanssa hän on toimittanut kirjan Kalli-
kajasgrundi Vilkk ja muit jutuij. Kirja 
ilmestyi vuonna 2008. Koska rauma-
laiset pitävät kielestään ja koska siitä on 
kirjoitettu kielioppikin, niin ei hänen 
mielestään kielen katoamisesta tarvitse 
olla huolissaan.
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