
Lyhyitä juttuja merestä 

 

AUVINEN, MARTTI: Kipparikaskuja ja muita merimiesjuttuja, tapahtumista laivoilla ja 
satamissa. Martti Auvinen 2011 

Merikapteeni Auvinen ennätti vierailla lähes 80 maassa ja tehdä lähes 500 satamavierailua 
1960–1970-luvuilla. Kollegoilta karttui lisää kertomuksia ja kokemuksia. 

EDESSÄ tyrskyjä! : kertomuksia merestä ja merenkulkijoista. WSOY 2004 

Meriaiheinen novelliantologia sisältää sekä dokumentaarisia kuvauksia että fiktiivisiä kertomuksia. Näissä 
vaihtelevissa tarinoissa taistellaan meren armoilla, ihmetellään valaan suihkuja ja liikutaan niin kotirannoilla 
kuin valtamerten ulapoillakin. Kuvituksena on autenttista kuvamateriaalia. 

ELENIUS, EMIL: Saarelaistarinoita. WSOY 1976 

Parhaat kertomukset kokoelmista "Saarelaiskertomuksia 1-2" ja "Penna Merikarhu". Suursaaren elämään 
kuului hailinpyyntiä, myrskyjä, laivarikkoja, salakuljetusta ja kotiin jääneiden huolta. Elenius kuvaa henkilöitä 
ja tapahtumia humoristisesti ja taiteilija Alexander Lindebergin piirrokset noudattavat samaa henkeä. 

FAGERHOLM, MONICA & JOHNSON, MARTIN: Meri : neljä lyyristä esseetä. Teos 2012 

Kahden kirjailijan yhteistyönä syntynyt teos yhdistelee faktaa, fiktiota ja haastatteluja ja kertoo merestä ja 
ihmisestä kaikista mahdollisista mieleen juolahtaneista näkökulmista. 

HANNUNIEMI, VEIKKO: Suuri jano : merinovelleja 1930-1970-luvuilta. Turbator 2009 

Novellit sisältävät merihenkistä seikkailua, jännitystä ja kauhua. Monet novelleista perustuvat kirjailijan omiin 
kokemuksiin, sillä hän lähti merille 16-vuotiaana ja seilasi talvisotaan asti suomalaislaivoilla. 

HUOMENNA kello yksitoista : merikertomuksia. Tammi 1975 

Merimies-Unionin ja Työväen Sivistysliiton vuonna 1972 merimiehille julistaman kilpailun 
parhaimmistoa. Teksteissä tuoksuu hiki, meriveden suola, satamien lika, olut ja ikävä. 

Jo viheltää takilassa / Joni Skiftesvik : kertomuksia merestä ja 
merenkulkijoista. WSOY 1993 

Joni Skiftesvikin toimittamassa kokoelmassa on sekä fiktiivisiä tekstejä että päiväkirjaotteita, 
matkakertomuksia, merimiehen kirje ja meriselityksiä, joka kuvaavat tapahtumia ja ihmiskohtaloita maailman 
merillä. Skiftesvik on ryhmitellyt tekstit siten, että ne kertovat purjelaivojen aikakaudesta, tuntemattomista ja 
pelottavista vesistä, sota-ajasta ja meren vihasta. Teos päättyy kuvauksiin merten kulkijoiden ikuisesta 
kaipuusta kotisatamaan 

KERTOMUKSIA maailman meriltä. Tammi 1963 

Kirjaan on koottu 20 meriaiheista kertomusta tunnetuilta kirjailijoilta. Ensimmäisenä on Paavalin merimatka 
Roomaan apostoli Luukkaan mukaan ja muita kirjailijanimiä ovat mm. Herman Melville, Harry Martinson, Guy 
de Maupassant ja Thomas Hardy. 

KOIVISTOINEN, EINO: Hiililasti Chileen ja muita novelleja vuosilta 1948-1982. WSOY 1982 

Kertomuksia meren miehistä ja aavoista ulapoista, sinnikkäistä aluksista ja haaksirikoista, 
vapaudenkaipuusta ja koti-ikävästä. Ajat muuttuvat ja tarjoavat uudenlaisia haasteita merenkulkijoille. 

KOIVISTOINEN, EINO: Sininen meri ja muita kertomuksia. WSOY 1967 

Kertomuksissa esiintyy omalaatuisia kapteeneja ja muita merenkulkijoita. On merimiespappia ja 
laivalääkäriä, konemestaria ja lämmittäjää. Merellä voi tapahtua monenlaista hauskaa ja 
surullista asiaa. 

KOIVISTOINEN, EINO: Sähke Jumalalle : kertomuksia.  WSOY 1979 

Lyhyet kertomukset päästävät ääneen erilaiset merenkulkijat aina kapteenista laivakokkiin ja 
siivoojaan asti, mutta muistavat myös merimiehen vaimoja ja heiloja. Merimiehen työ on 
rankkaa ja rankkoja ovat myös huvitukset. 
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LONDON, JACK: Etelämeren seikkailuja. Otava 2011 

Kokoelman kahdeksan kertomusta sijoittuu Tyynenmeren saarille 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen. Saarten 
alkuperäiset asukkaat joutuvat vastatusten siirtomaavallan edustajien kanssa, mutta ovatko alkuasukkaat 
aina uhreja? 

MACLEAN, ALISTAIR: Armoton meri : kertomuksia miehistä ja merestä. WSOY 1985 

Teos kokoaa yhteen MacLeanin meriaiheisia tarinoita. Sisältää palkitun kertomuksen miehestä, joka 
myrskyn kourissa laittaa alttiiksi kalastusveneensä ja miehistönsä pelastaakseen kaksi poikaansa. Kertomus 
oli varsinainen ponnahduslauta MacLeanin uralle. 

MARTINSON, HARRY: Hyvästi meri. Tammi 1945 

Omaelämäkerrallisia kertomuksia työläispojan matkoista maailman merillä ja satamissa. Runollista kieltä ja 
iskeviä havaintoja. 

MELVILLE, HERMAN: Lumotut saaret ja muita kertomuksia. Pequod 1999 

Allegorista tekstiä Galapagossaarista ja niille harhaantuneista ihmisistä. Näitä kertomuksia pidetään 
Melvillen kirjallisen tuotannon parhaimmistona. 

MERILAHTI, JUHANI: Merikapteeni ja muuta lyhyttä saaristoproosaa. Luotsiliitto 1986 

Lyhyet novellit ajoittuvat 1900-luvun alusta 1980-luvulle. Ne kuvaavat länsisaariston ihmisiä ja heidän 
sopeutumistaan saariston oloihin. Karua on ja vähäeleistä, tunteita ei näytetä edes kuoleman edessä. 

OJAHARJU, JORMA: Koiravahti : juttuja merimiehistä ja muistakin. Tammi 1966 

Todentuntuisesti kuvattua merimiehen elämää: laivojen odotusta, satamabaarien etsintää, paluuta kotiin 
sankarin elkein. Merimiesslangi höystää kerrontaa. 

PORIO, ANJA: On purjehdittava kauas. Kirjapaja 1999 

Proosasta ja runosta rakentuva mietiskelevä teos. Sydän näkee silmiä kauemmaksi, ja vain 
kauas taakse- ja eteenpäin katsomalla lähtee vene vesille ja löytää oman suuntansa. 

SANTANEN, MATTI: Maailman meriltä : merimieskaskuja. Otava 1977 

Kolmikymmenvuotisen merimiesuran aikana kertyneitä kaskuja eri puolilta maailmaa. 

WALLENIUS, K. M.: Miesten meri. Otava 1952 

Kertomuskokoelma kuvaa väkevästi Jäämeren rantojen asukkaita, taistelua armotonta merta 
vastaan ja valaiden, mursujen ja karhujen pyyntiä. 

VIHOLAINEN, ASKO: Vanavedentekijät. Kustannus HD 2012 

Tarinoita merenkulkijoista vuosilta 1960–1980. He olivat persoonallisuuksia, ahkeria 
tekemään töitä ja kovia juhlimaan. 

VUORISTO, SARI: Säätiedotus merenkulkijoille : novelleja merestä ja rakkaudesta. Gummerus 2007 

Itämeri, Jäämeri, Välimeri – aina niin suuri, että sille mahtuu monenlaisia kohtaloita ja tunteita. Rakkaus 
yhdistää kaikkia novelleja, sekin monessa eri muodossa. 
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