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LAIVA- 
KURAATTORITYÖ

Vuosi 2015 oli eräänlainen ve-
denjakaja toiminnalle. Vuo-

den aikana saimme tiedon kuraat-
torityöhön kohdistetun tuen mer-
kittävästä leikkauksesta vuodelle 
2016. Sen ja muun tulovähennyk-
sen vuoksi Merimieskirkon koti-
maan toiminnoissa käytiin yt-neu-
vottelut marras-joulukuun aika-
na. Neuvottelujen tulos oli kahden 
henkilötyövuoden vähennys ku-
raattorityöstä.

Kuraattorityössä palataan vuo-
den 2016 alussa tilanteeseen, joka 
oli vuonna 2002, eli seilaushenki-
löstöä on vain 1 htv:n verran. Vuo-
si 2015 saatiin kuitenkin viedä täy-
sillä henkilöresursseilla läpi.

TOIMINNAN VIRTAA
Palkattuja kuraattoreita oli vuoden 
mittaan kaikkiaan 5. Jaana Ran-
nikko toimi alkuvuoden Haminan 
johtavan satamakuraattorin sijai-

sena, mikä päättyi 30.4. vakitui-
sen toimenhaltijan palatessa teh-
täväänsä. Rannikko jatkoi 1.5. al-
kaen taas päätoimisena johtavana 
laivakuraattorina vastuualueenaan 
erityisesti nimikkolaivakuraattori-
en ohjaus. Antti Härö jatkoi osa-ai-
kaista seilaamista Oulun johtavan 
satamakuraattorin toimen ohessa. 
Sanna Siivonen seilasi päätoimise-
na kuraattorina palattuaan huhti-
kuun alussa opintovapaaltaan. Al-
kuvuoden opintovapaan sijaisena 
toimi Minna Kärkkäinen, joka on 
pitkäaikainen nimikkolaivakuraat-
tori. Sirpa Tolppanen hoiti Vuosaa-
ren merimiespastorin tehtävää ja 
sen ohessa osallistui 20 % osuudella 
laivakuraatorityöhön vastaten jään-
murtajavarustamosta.

Seilauksien, kohtaamisten, kes-
kustelujen ja sielunhoitokeskustelu-
jen määrät pysyivät pitkän aikavä-
lin tasolla. Työ on selkeästi muut-
tumassa intensiivisemmäksi ja yk-
silön huomioivammaksi suurten 
joukkojen tavoittelemisen sijaan.

Pääosan seilauksista teki palkat-
tu henkilöstö, mutta nimikkoku-
raattoreiden seilaukset lisääntyi-

vät hieman. Keskimääräinen seila-
us hieman yli 3 vrk, eli kuluneena 
vuonna seilaukset olivat vähän ly-
hyempiä kuin muutamana viimei-
senä vuonna. Vastapainoksi koh-
taamisten ja erilaisten keskustelu-
jen määrät nousivat. Työ oli siis ai-
kaisempia vuosia tehokkaampaa.

Vuoden lopussa aktiivisia tai so-
pimuksellisia nimikkokuraattoreita 
oli kaikkiaan 17. Lisäksi muutama 
oli käytettävissä kriisituen tehtäviin.

Monivuotinen perinne joulupa-
pin lähettämisestä Siljan laivoille 
jatkui edelleen. Tänä vuonna meri-
miespappi oli mukana Baltic Prin-
cessin jouluristeilyllä.

YHTEISTYÖ JA RAHOITUS
Laivakuraattoritoiminnan yhteis-
työsopimus oli voimassa seuraavi-
en varustamoiden kanssa: Arctia 
Shipping Oy, Bore Ltd, ESL-ship-
ping Oy, Oy Langh Ship Ab, Tal-
link-Silja Oy, ja Viking Line Abp. 
Tallink-Silja irtisanoi sopimuksen 
syksyllä ja sen jatkosta neuvotellaan 
vielä tätä kirjoitettaessa.

Toimintaa rahoittivat sopimus-

varustamot sekä Merimieseläkekas-
sa. Lisäksi avustuksia tuli laivapap-
pityön tukijarenkaalta ja seurakun-
nilta, jotka nimenomaan haluavat 
tukea laivakuraattorityötä.

KOULUTUS
Vuoden alussa haettiin ja valittiin 
uusia nimikkolaivakuraattorei-
ta koulutettaviksi. Kiinnostunei-
ta oli kiitettävästi, ja haastattelu-
jen jälkeen valintakurssille kutsut-
tiin heistä 6. Yksi perui tulonsa, jo-
ten koulutukseen hyväksyttiin lo-
pulta viisi uutta nimikkolaivaku-
raattoria.

Maaliskuun koulutus oli uusien 
kuraattoreiden perehdyttämiskou-
lutus. Osa heistä osallistui myös 
Merimieskirkkotyön peruskurssil-
le toukokuussa.

Sen lisäksi kuraattorijoukko oli 
koolla lokakuussa Lohjan Meritur-
vassa, jossa jatkui seilaustyön pe-
ruskysymysten pohdinta ja oman 
työidentiteetin vahvistaminen. Uu-
det kuraattorit ja joku vanhoistakin 
suoritti samalla pelastautumis- ja 
turvallisuuskoulutuksen.

Kuudennen työpaikkapappi-
symposiumin teemana helmikuus-
sa oli sekä työpaikkaspiritualiteet-
ti että kirkon paikka julkisessa ti-
lassa. Symposiumiin osallistui niin 
laivakuraattoreita kuin kotimaan 
kirkkojen työntekijöitä.

Palkattu henkilöstö osallis-
tui erilaisiin koulutuksiin vuoden 
mittaan. Laivakuraattoreita osallis-
tui Diakoniatyöntekijöiden päivil-
le, yhteiskuntatyön työntekijäkoko-
uksiin ja HeHu-koulutuksiin. 

PÄÄTOIMISET JA OSA-AIKAISET 
LAIVAKURAATTORIT

Antti Härö, osa-aikainen
Minna Kärkkäinen, päätoimi-

nen sijainen 15.12.2014-30.3.2015
Jaana Rannikko, osa-aikainen, 

1.5. alkaen päätoiminen
Sanna Siivonen, päätoiminen 

(opintovapaalla 30.3.2015 saakka)
Sirpa Tolppanen, osa-aikainen.

NIMIKKOLAIVA- 
   KURAATTORIT

Juha Alander
Gerd Erickson
Eeva-Liisa Helle-Lahti
Minna Hellström
Jorma Jussila
Ilmari Karjalainen
Sanna Kuisma
Ritva Kauhanen
Taina Kettunen
Tapio Koivu (kriisitukiresurssi)
Ulla Kosonen (kriisitukiresurssi)
Minna Kärkkäinen
Eeva-Kaija Lemmetyinen
Unto Mikkonen
Hanna Niemi
Esa Pyöriä
Olli Salomäenpää
Raimo Salonen
Pirjo Suomi (kriisitukiresurssi)
Teemu Tähtinen

Jaakko Laasio
johtaja
merenkulkijatyö

KATASTROFI- JA 
KRIISIVALMIUSTYÖ

Norjalaisten merimiespap-
pien kokemukset Pohjan-

meren öljynporauslautoilla, ms 
Finnpuskun (1989) ja ms Estoni-
an (1994) onnettomuudet Suo-
menlahdella olivat laukaiseva-
na tekijänä Suomen  Merimies-
kirkon henkisen katastrofi- ja 
kriisivalmiuden kehittymiselle. 
Toiminta tapahtuu yhteistyössä 
muiden henkisen kriisiavun an-
tajatahojen kanssa ja on erikois-
tunut merenkulkuun.

Ohjelmassa tarjoataan krii-
sin kohdanneille mm. ns. de-
briefingiä eli jälkipuintia, jossa 
heitä autetaan selviämään on-
nettomuuden aiheuttamasta jär-
kytyksestä ja palautumaan työ-
kykyiseksi. Avainhenkilöstö saa 
työhön jatkuvasti koulutusta.

Merimieskirkon kriisityö jä-
sentyy Suomen ev.lut. kirkon 
kriisihuoltoon osana pääkau-
punkiseudun henkistä huol-
toa (HeHu). Merimieskirkko 
on mukana myös ekumeenises-
sa kansainvälisen HeHun orga-
nisaatiossa, jonka kautta varau-
dutaan ulkomailla mahdollisesti 
suomalaisia kohtaaviin katastro-
feihin.

Jaakko Laasio
johtaja
merenkulkijatyö
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VUOSAAREN  
MERIMIESKIRKKO

Vuosaaren satamassa olevilla 
laivoilla ja merimieskeskuk-

sessa merenkulkijoita palvelee kaksi 
organisaatiota, Suomen Merimies-
kirkko ry (SMK) ja Merimiespalve-
lutoimisto (MEPA).

Tarkoituksenmukaiseksi osoit-
tautunut yhteistyö ja työnjako to-
teutui siten, että MEPA palveli lai-
voilla päiväsaikaan vieden muun 
muassa lehtiä ja uutiskoosteita ja 
materiaalipalvelunsa kautta toimit-
ti kirjoja ja videotallenteita laivoil-
le, Internet-tuotteiden ja puhelin-
korttimyynnin lisäksi.  Loppupäi-
vän ajan Merimieskirkon henkilös-
tö ja vapaaehtoinen jatkoivat palve-
lua laivakäynneillä.

Yhdessä MEPAn kanssa järjes-
tetyt teema-aiheiset merimiesillat 
ovat koonneet yhteen nykyisiä ja 
eläköityneitä merenkulkijoita. Kes-
kus on myös tarjonnut puitteet eri-
laisille kursseille, joita MEPA jär-
jestää merenkulkijoille.

Jouluna ylläpidettiin merenkul-
kualan perinnettä: eri puolilla Suo-
mea merimieskirkkopiiriläisten ja 
muiden vapaaehtoisten valmista-
mat joulupaketit ja kutomat vil-
lasukat, yhteensä hieman alle 300 
kpl, vietiin jouluksi laivamiehistöil-
le. Sataman yhteistyökumppaneille 
järjestettiin yhdessä MEPAn kans-
sa jouluglögitilaisuus joulukuussa.

Satamakontekstin toimijoihin 
on ylläpidetty yhteyksiä myös sa-
taman yhteistyöfoorumissa, jouk-

koliikennefoorumissa sekä yritys-
tapaamisissa.

Sataman seudulla liikkuvat ras-
kaanliikenteen kuljettajat, pääosin 
suomalaiset ja virolaiset, ovat ar-
ki-iltaisin keskuksen vakioasiakas-
kuntaa heidän käydessään sauno-
massa, kahvilla ja osan hyödyntäes-
sä pyykinpesumahdollisuutta. Sa-
malla merimieskirkko mahdollis-
taa työaikoina rekassa asuville kul-
jettajille kohtaamis- ja kokoontu-
mispaikan eli vertaisyhteisön am-
mattiryhmään kuuluville.

Rahtareiden grilli-illat muuta-
man kerran vuodessa, joissa Kor-
son Lions Club on ollut vahvasti 
mukana, vakiinnuttivat paikkan-
sa keskuksen ohjelmassa. Kuljetta-
jien määrä kävijöissä jatkoi kasvu-
aan ollen 2 191 (2014: 1441).

Rahtarit ry lahjoitti merimieskir-
kolle uuden kaasugrillin ja on lop-
puvuodesta alkaen maksanut puolet 
jäsenistönsä saunamaksuista.

Talon yksittäisten kävijöiden 
määrä on kasvussa. Viereisen mat-
kustajaterminaalin asiakkaat löysi-
vät yhä useammin tiensä kahvioon 
ja terassille istuskelemaan odottaes-
saan laivaan pääsyä. Muista satun-
naisista kävijöistä myös vuosaare-
laisten osuus on kasvanut.

Merimieskirkkohengelle omi-
naisesti kävijöiden kanssa myös ju-
tellaan ja syvennytään keskuste-
luunkin, näin on haluttu tarjota 
mahdollisuus inhimilliseen koh-
taamiseen käynnin aikana. 

Myös vierailevien ryhmien mää-
rä on edelleen jatkanut tasaista kas-
vuaan. Talon palveluvalikoimaan 
lukeutuvat kokous- ja juhlatila, 

saunatilat, etenkin keväästä syk-
syyn käytetyt ulkoterassit ja cate-
ring-palvelu ryhmien tarpeiden 
mukaan sekä mahdollisuus juma-
lanpalveluselämän toteuttamiseen, 
mikä yhdistyy mahdollisuuteen pe-
rehtyä merimieskirkkotyöhön lo-
gistiikan maailmassa.

Ryhmät ovat voineet sisällyttää 
vierailuunsa käynnin viereisen Ga-
te Housen näköalatasanteelle, mikä 
on tarjonnut monelle rivikansalai-
selle elämyksen heidän omin silmin 
nähdessään, miten logistiset ketjut 
rakentuvat ja kuinka rahti liikkuu. 

Palveluvalikoima tekee Vuosaa-
ren merimieskeskuksen mielen-
kiintoiseksi ja soveltuvaksi koh-
teeksi hyvin erilaisille ryhmille ja 

vieraille. Näin on palveltu muun 
muassa useita evankelisluterilaisia 
paikallisseurakuntia pääkaupun-
kiseudulla ja Uudellamaalla.

Myös yksityistilaisuuksien, ku-
ten valmistujaisjuhlien ja yritysti-
laisuuksien järjestäminen visuaali-
sesti kauniissa tiloissa on kasvussa 
ja ne ovatkin tärkeä lisätulonlähde. 

Catering-palvelun tuottivat edel-
leen keittiömestari Kalevi Utriainen 
ja kondiittori Tuula Utriainen. 

Toimintavuoden aikana Vuo-
saaren merimieskeskuksessa toteu-
tui noin 100 ryhmävierailua tai eri-
luonteista tilaisuutta. Kävijäkun-
nan kasvu ja tilaisuuksien lisäänty-
minen peräkkäisten vuosineljännes-
tenkin aikana ovat pitkäjänteisen ja 

monikanavaisen tiedotushakuisen 
toiminnan ja talosta saatujen hyvi-
en palvelukokemusten seurausta. 

Keskuksessa vieraileville ryh-
mille esitelmöidään ja satunnaisille 
kävijöille kerrotaan sekä merimies-
kirkon ulkomaan toiminnasta et-
tä kotimaan kansainvälisestä me-
renkulkijatyöstä ja laivakuraattori-
työstä. Näin Vuosaari palvelee nä-
köalapaikkana koko Merimieskir-
kon maailmaan ja lisää sen tunnet-
tavuutta etenkin Etelä-Suomessa.

Toiminnasta ja Vuosaaren mah-
dollisuuksista kerrotaan myös niis-
sä verkostoissa, joissa työntekijät 
ovat mukana. Esko Vepsä piti ke-
vään ja kesän aikana luentosarjan 
Helsingin sataman historiasta ke-

Vuosaaren merimieskirkolla oli jälleen vuonna 2015 oma myyntikojunsa Tuomaan Markkinoilla Helsingin Senaatintorilla. Johtava 
satamakuraattori Heikki Huttunen ja siviilipalvelusmies Tuomas Karppanen muiden vapaaehtoisten osallistujien kanssa tekivät 
hyvää tulosta lähes kolme viikkoa kestäneen joulutapahtumnan aikana.

VUOSAAREN MERIMIESKIRKKO
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väällä ja syksyllä. Luentosarja veti 
salin täyteen joka kerta. 

Tammikuussa Vuosaaren meri-
mieskirkosta televisioitiin suorana 
ekumeeninen sanajumalanpalve-
lus, joka toteutettiin yhteistyössä 
Kirkon tiedotuskeskuksen, YLE:n, 
Helsingin ortodoksisen seurakun-
nan ja katolisen Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunnan kanssa. Li-
turgia toteutettiin ekumeenisesti, 
uusi pääsihteeri Hannu Suihkonen 
saarnasi, musiikista vastasivat Virva 
Garam ja Mervi Myllyoja ja vapaa-
ehtoiset järjestivät kirkkokahvit.

Vapaaehtoiset ovat arvokas voi-
mavara myös Vuosaaren merimies-
kirkolla. Iltatapaamiset ovat ke-
ränneet heidät yhteen kuukausit-
tain. Osan laivakäynneistä on to-
teuttanut vapaaehtoinen, ja iltaisin 
rekkasaunojia on keskuksessa vä-
lillä palvellut vapaaehtoinen. Hei-
dän panoksensa on ollut merkittävä 
erilaisissa tapahtumissa: Tuomaan 
markkinoilla, Kädentaito-messuil-
la ja Uiva-venenäyttelyssä, joiden 
aikana Merimieskirkon varainke-
ruun kautta on tavoitettu toista tu-
hatta suomalaista.

Keskuksessa järjestetyissä tilai-
suuksissa juuri vapaaehtoisten leipo-
mukset ovat tuoneet merimieskirk-
komaista makoisaa kodikkuutta.

Paikallista tapahtumanäkyvyyt-
tä on saatu Vuosaaren alueen omis-
sa tapahtumissa mm. Columbus-
ostoskeskuksessa ja Vuosaari-päi-
vänä. Pääasiallisesti vapaaehtois-
voimin keskuksessa on myös järjes-
tetty kaksi hyväntekeväisyyskon-
serttia ja Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuus. Joulun alla Trio Timels 

vei merimieskirkon ja MEPAn yh-
teisen, vapaaehtoisvoimin toteute-
tun musiikillisen joulutervehdyk-
sen kolmelle alukselle.

Asiakaskunta on kansainvälinen 
ja esim. kristittyjä on monista eri 
kirkoista ja yhteisöistä. Kuluneena 
vuonna onkin toimittu osana Hel-
singin ekumeenisen toimikunnan 
työvaliokuntaa, mikä on vahvis-
tanut keskuksen tunnettavuutta ja 
verkostoja kansainvälistä työtä te-
kevien paikallisten, kristillisten yh-
teisöjen keskuudessa.

Ekumeenisia tapahtumia toteu-
tettiin yhteistyönä Kristittyjen yk-
seyden rukousviikolla, Kirkot pi-
halla -puistotapahtumassa, ja osal-
listuttiin hiippakunnallisen kan-
sainvälisen työn seminaarin to-
teuttamiseen, joka oli ensimmäi-
nen laatuaan. Joulun jälkeen kirk-
kosalissa pidettiin katolinen messu 
filippiiniläismerenkulkijoille kato-
lisen Pyhän Marian seurakunnan 
ja vapaaehtoisten yhteistyönä. 

Merimieskirkkopiirivierailut ja 
saarnavierailut jatkuivat toimin-
tavuonna. Merimiespastori Sirpa 
Tolppanen palveli merenkulkijoita 
ja heidän läheisiään myös kirkolli-
sissa toimituksissa ja osallisti ev.lut. 
kirkon henkisen huollon (HEHU) 
organisaation toimintaan.

Singaporen luterilaisen kirkon 
piispan Terry Keen vierailu Vuosaa-
ren merimieskirkolla antoi mahdol-
lisuuden kansainväliseen merimies-
kirkkotoiminnan vuoropuheluun.

Vuosaaren merimieskirkon toi-
minnan osana hallinnoitiin kesä-
kaudella suosittua Konttitori-kirp-
putoria Vermon raviradan parkki-

paikalla, missä eri partiolippukun-
nat hoitivat käytännön järjestelyt 
ja toteutuksen. Konttitorilta saa-
dut tulot tulivat Vuosaaren meri-
mieskirkon hyväksi, jotka yhdessä 
joulukauden messu- ja myyjäistu-
lojen kanssa muodostivat merkittä-
vän osan vuosittaisista tuloista. 

Vuonna 2015 Vuosaaressa ta-
pahtui useita henkilöstövaihdok-
sia. Heli Lomu palveli satamaku-
raattorina helmikuusta toukokuu-
hun, ja maaliskuussa uusi siviilipal-
velusmies Tuomas Karppanen aloitti 
palveluksensa merimieskeskukses-
sa. Johtava satamakuraattori Heikki 
Huttunen palasi vuorotteluvapaalta 
kesäkuun alussa ja merimiespappi 
Sirpa Tolppanen jatkoi satamaku-
raattorina. Syksyllä Maria Johans-
son suoritti kirkolla kaksiviikkoisen 
työelämään tutustumisharjoittelun 
(TET-harjoittelu).

Sirpa Tolppanen
johtava satamakuraattori

TURUN  
MERIMIESKIRKKO

YLEISTÄ
Turun merimieskirkolla toteutet-
tiin työtä arjessa liikkuvien ihmis-
ten parissa. Työn painopisteenä oli 
raskaan liikenteen kuljettajien pal-
veleminen ja kansainvälisten me-
renkulkijoiden kohtaaminen lai-
voilla ja kirkolla. 

Oman lukunsa toivat kirkolla 
käyvät ryhmät sekä ns. muut kä-
vijät kirkolla, jotka käyvät kirkolla 
pelaamassa biljardia tai vain jutte-
lemassa ja kahvittelemassa.

Yhteistyötä teimme  lähiseura-
kuntien, satamien, Mepan, Meriau-
ran,  Turun kaupungin, Saksalaisen 
kappeliseurakunnan, Mäntyluodon 
Saksalaisen Merimieskirkon ja Rah-
tareiden Turun tiimin kanssa.

Satamakäyntejä teemme Turun 
ja Pansion Satamassa, Naantalin 
Kantasatamassa, Nesteen Satamas-
sa ja Turun Korjaustelakalla, joka 
sijaitsee Naantalissa.

Olemme jatkaneet suosittuja Yh-
teislauluiltoja kerran kuussa. Turun 
Soitannollinen -kerhosta on tuullut 
laulun vetäjä sekä soittajat (viulu, 
haitari, kitara).

Mikaelinseurakunnan Mies-
ten saunaillat pidettiin kirkkoher-
ran johdolla kerran kuussa. Wan-
hat Merimiehet muistelee -ryhmä 
jatkoi toimintaansa kerran kuukau-
dessa todella hyvällä menestyksel-
lä. Meillä kokoontuu talvikaudella 
myös Veteraanimoottoripyöräker-

ho Paronin Pojat kerran viikossa. 
Kerho on perustettu Jarno Saarisen 
muistoksi. Kesäisin he kookontuvat 
Aurajoen varressa moottoripyörien 
sä kanssa. Eläkkeellä olevat Meri-
vartijat kokoontuivat kerran kuu-
kaudessa tiloissamme. 

HENGELLINEN TYÖ
Perinteeksi muodostuneen kiiras-
torstain ehtoollishartauden piti  
Mikaelin srk:n Timo Hanttu.

Vapaaehtoisten illassa laulettiin 
virsiä ja pidettiin lyhyt hartaus tai 
käsiteltiin jotakin hengellistä aihet-
ta sekä rukoiltiin yhdessä.

Ryhmien niin halutessa pidim-
me hartauden ja lauloimme virren 
tai virsiä.

Merisunnuntain vietto Mika-
elinkirkossa ja seurakuntakodil-
la on jo perinne. Olimme mukana 
myös Maarian seurakunnan merel-
lisessä  Johannesmessussa.

Rahtarien jouluhartaus järjes-
tettiin perinteisesti kolmantena ad-
venttina. Sen piti Timo Hanttu.

Mikaelinseurakunnan Ohravel-
litapahtuma oli toimintavuonna 
kaksi kertaa: keväällä ja syksyllä.

Uutena kokeiluna aloitimme 
syksyllä 2015 iltahartaudet kerran 
kuukaudessa sunnuntaisin. Lähi-
seurakuntien papit auttavat tässä.

Merimieskirkon joululauluillas-
sa luetaan aina Jouluevankeliumi ja 
lauletaan aluksi virsi 30. Ilta pääte-
tään aina virteen 21.

MYYJÄISET
Osallistuimme Henrikin srk:n pää-
siäismyyjäisiin, Mikaelin srk:n ke-

vätmyyjäisiin, Naantalin srk:n jou-
lumyyjäisiin sekä Henrikin- ja Mi-
kaelin srk:n joulumyyjäisiin.

Turun merimieskirkolla oli omat 
joulumyyjäiset kirkolla.

Olimme myös myyntipöydäl-
lä mukana Merisunnuntaina Mi-
kaelin srk:ssa ja Merellisessä Jo-
hannesmessussa Maarian srk:ssa. 
Olimme mukana myös Floranpäi-
vän keväisessä lauluillassa Mikaelin 
srk-kodilla. 

Olimme niin ikään Rymättylän 
Röölässä pari kertaa myyntipöydän 
kanssa.

Osallistuimme myös Turun 
Joulutorille. Meillä oli joulumök-
ki, jossa myimme Merimieskirkon 
tuotteita hyvällä menestyksellä.

RASKAAN LIIKENTEEN 
KULJETTAJAT
Kotimaisten kuljettajien lukumää-
rä on hiukan noussut suhteessa 
vuoteen 2014. Ulkolaisten kuljet-
tajien määrä on puolestaan laske-
nut. Kuitenkin yhteenlaskettuna 
onnistuimme kasvattamaan kir-
kolla kävijöitä.

Ulkomaiset kuljettajat ovat pää-
sääntöisesti venäläisiä. Pääasialli-
nen käynnin aihe on sauna  ja kah-
vilapalvelut sekä pyykinpesu. Rah-
tareille keskustelut henkilökunnan 
kanssa ovat  tärkeitä ja tuttuja: va-
kituinen henkilökunta tuo heille 
turvallisuutta. Olemme kuin koti, 
johon on helppo tulla.

Ilolla olemme ottaneet vastaan 
ensikertalaisia,  jotka ovat usein 
nuoria kuljettajia ja tulevat tutus-
tumaan merimieskirkkoon toisten 

Vuosaaren merimieskirkosta televisioi-
dun ekumeenisen sanajumalanpalveluk-
sen liturgian toimittivat katolinen Pyhän 
Henrikin katedraaliseurakunta, Suomen 
Merimieskirkko ja Helsingin ortodoksinen 
seurakunta.
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kehotuksesta. Ulkomaan kuljetta-
jat tulevat kirkolle kuin kotiin ja he 
muistelevat kanssamme mielellään 
kokemuksia muilta ulkomaan me-
rimieskirkoilta. Varsinkin sauna saa 
aina kiitosta.

MERENKULKIJAT
Kirkolla käyneistä merenkulkijois-
ta vain pieni osa on suomalaisia. 
Tosin nyt heidän osuutensa on ta-
vallaan kasvanut kerran kuukau-
dessa kokoontuvan Wanhat Meri-
miehet Muistelee -ryhmän myötä. 
Useimmiten he ovat jo eläkkeellä 
ja näin ollen heillä on aikaa käydä 
kertomassa meille tarinoitaan.

Ulkomaalaisista merimiehistä 
suurin ryhmä on filippiiniläiset. 

Laivakäyntien lisäksi kuljetam-
me merimiehiä kirkolle, kaupun-
gille ja kauppaan. Kirkolla he viih-
tyvät mielellään käyttäen puhelinta 
ja nettiyhteyksiä sekä biljardia pela-
ten tai muuten vain jutellen. Hetki 
poissa laivasta suo lepoa ja turvaa. 
Tarjoamme heille mahdollisuuden 
skypen kautta olla yhteydessä per-
heseensä siellä kaukana kotona.

MERIMIESKIRKKOPIIRIT
Turussa on kaksi merimieskirkko-
piiriä ja Naantalissa yksi, jotka tu-
kevat taloudellisesti suoraan Tu-
run merimieskirkkoa. Turun meri-
mieskirkkopiirit kokoontuvat ker-
ran viikossa, ja Naantalin piiri joka 
toinen viikko. Kaikki piirit tapaa-
vat toisensa kaksi kertaa vuodessa 
yhteisen ruokailun merkeissä Tu-
run merimieskirkolla: laskiaisher-

nekeitolla ja jouluaterialla.  Silloin 
vaihdetaan kuulumisia ja käydään 
lävitse Merimieskirkon vuosikalen-
teri  sekä piirien tapahtumia. Piiri-
en tuki on Turun kirkolle merki-
tyksellinen.

Johtava satamakuraattori, sata-
makuraattori ja siviilipalvelusmies 
vierailivat piireissä  vuorotellen, ja 
piiriläiset osallistuivat myyjäisiin 
ja retkiin.

Turun merimieskirkko osallistui 
puolestaan seurakuntien myyjäisiin 
ja muihin tapahtumiin myyntipöy-
dän kanssa useita kertoja.

Turun merimieskirkolla on pe-
rinteenä aina joulun alla viedä jou-
lupuuro (riisipuuro), rusinoita ja 
joulutorttuja piireihin tervehdykse-
nä ja kiitoksena kuluneesta vuodes-
ta. Piiriläisistä kaikki ei enää jak-
sa kirkolle asti tulla, sillä ikä alkaa 
painaa joitain piiriläisiä.

VAPAAEHTOISET 
Vapaaehtoiset ovat iältään nuorem-
pia kuin piiriläiset ja antavat tuken-
sa vapaaehtoistyön avulla. He hoiti-
vat kaikki päivystykset sunnuntai-
aukioloaikoina.

Vapaaehtoisten kokous pidet-
tiin joka kuukauden ensimmäise-
nä maanantaina. Yhteisiä siivous- 
ja pihatalkoita on myös järjestetty 
heidän kanssaan.

Olemme myös tehneet vapaa-
ehtoisten kanssa kaksi kertaa vuo-
dessa teatteriretken. Syömme ensin 
kirkolla ja sitten menemme lähitie-
noolle katsomaan taeatteria. Tu-
run Rahtarien tiimin ja merimies-
kirkon piiriläisten ja vapaaentoisten 

kanssa teemme aina tammikuussa 
retken. 

Muutamia uusiakin vapaaehtoi-
sia olemme joukkoomme jälleen 
saaneet. Olemme päässeet myös 
Suurella Sydämellä -tapahtumaan 
mukaan, josta olemme saaneet uu-
sia vapaaehtoisia.

Vapaaehtoisissamme on muuta-
ma merieläkeläinen samoin kuin 
muutama kuljettaja. He haluavat 
antaa näin panostaan meille, kun 
ovat ennen saaneet merimieskir-
koilta palvelua.

Ilman ahkeria ihania vapaaeh-
toisiamme emme pystyisi toimi-
maan. Siitä heille todella suuri kii-
tos! 

HENKILÖKUNTA:
Johtava satamakuraattori,
Arja Suvanto
Satamakuraattori,
Tuure Oldendorff
Työssäoppimassa, Markku
Mikkonen 16.2.–16.8.2015
Satamakuraattori, Niko
Ruohonen 19.10.–6.12.2015
Siviilipalvelusmies, Sami
Pellonperä 1.9.2014–5.7.2015

MEDIAJULKISUUS 2015
Merimieskirkko-lehti
Rahtarit-lehti
Aamuset
Kirkko ja Me

Arja Suvanto
johtava satamakuraattoriTurun merimieskirkon joulumyyjäiset 2015. Merimieskirkko kiittää kaikkia osallistujia 

ja vapaaehtoisia, jotka antoivat aikaansa merimieskirkkotyön hyväksi.

Syksyinen meri-
miesten kuljetus. 
Kahden tunnin 
Turku-ekskursio 
menossa: Hesbur-
ger, merimieskirkko 
ja vilaus Turun 
linnasta!

”Meri on tullut takaisin”, siteerattiin Muumipeikkoa 
Turun merimieskirkon Facebook-päivityksessä 
4.12.2015, kun Raisionjoki tulvi kirkon pihalle.

Brittiläinen risteilijä Turun satamassa 15.7.2015 
matkalla Southamptonista Helsingin kautta 
Pietariin.. Turun merimieskirkko oli tietenkin 
paikalla koko päivän.

Yhteislauluillat vetivät Turun 
merimieskirkolle porukkaa.

ÅBO
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RAUMAN  
MERIMIESKIRKKO

Merimieskirkon uusi paikka 
entisen Varikon tiloissa Iso-

hakunintiellä on osoittautunu hy-
väksi. Paikka on sopivan etäisyy-
den päässä Petäjäksestä, konttilai-
turista, Laitsaaresta ja ro–ro-laitu-
reista. Toimitilat sijaitsevat nyt kes-
keisemmällä paikalla laituripaik-
koihin nähden.

Merimieskirkko on ollut avoin-
na maanantaista perjantaihin klo 
18.00–22.00 sekä satunnaises-
ti päiväsaikaan työntekijän ollessa 
paikalla.

Työn painopiste oli toiminta-
vuonna edelleen laivakäynneissä. 
Laivakäynneillä meni entistä enem-
män aikaa, sillä laivoilla tarvitaan 
ulkopuolista kuuntelijaa ja läsnäoli-
jaa, joka on vain heitä varten.

Laivakäyntejä tehtiin 784 ja niil-
lä kohdattiin n. 5 000 henkeä.

Vuoden aikana kohdattiin ihmi-
nen yhteensä 7 778 kertaa kirkolla, 
laivoilla ja eri tilaisuuksissa.

Eri kansallisuuksia oli 22. Eni-
ten kävijöitä oli Filippiineiltä, Ve-
näjältä, Ukrainasta, Hollannista ja 
Myanmarista.

Kesäkuun alusta lähtien me-
rimieskirkolla on ollut vain yk-
si työntekijä taloudellisista syistä. 
Tämä on vaikuttanut luonnollises-
ti siihen, että kohtaamisia on ollut 
vähemmän, sillä yksi työntekijä ei 
ehdi kaikkialle. Laivakäynnit ovat 
kuitenkin etusijalla edelleen.

Vuoden aikana järjestettiin 
muistelu- ja lauluiltoja. Lauluillat 
pidettiin Sataman saunan tilois-
sa kesä- ja joulukuussa. Merelliset 
muisteluillat pidettiin kirkolla, ja 
ryhmä on itseohjautuva eli he itse 
valitsevat keskusteluaiheet. Tilai-
suuksia tullaan järjestämään myös 
ensi vuonna ainakin muutaman 
kerran.

Merimieskirkolla vieraili usei-
ta ryhmiä vuoden aikana. Yksi 
ryhmävierailuista toteutettiin en-
si kertaa yhdessä Rauman Sata-
man kanssa. Sataman edustaja oli 
mukana kiertoajelulla, ja kahviti-

laisuus pidettiin Sataman sauna-
tiloissa, koska ryhmä oli iso. Kah-
vitilaisuudessa vierailijat saivat tie-
toa satamasta ja merimieskirkosta, 
johon lopuksi ryhmä kävi vielä tu-
tustumassa. 

Työntekijät ovat vierailleet lähi-
alueen seurakuntien tilaisuuksis-
sa ja eri järjestöissä kertomassa me-
rimieskirkon toiminnasta. Seura-
kunnan Franciscus-talon päivys-
tyksiä on pidetty kerran kuukau-
dessa, ja kävijöitä on ollut runsaas-
ti. Franciscus-talossa jaetaan tietoa 
merimieskirkosta ja myynnissä on 
myös merimieskirkon tuotteita.

Seurakunnan pääsiäis- ja jou-
lumyyjäiset ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa toiminnassa. Merimies-
kirkko osallistui Rauman silakka-
markkinoihin syyskuussa. Heinä-
kuun alussa pidettiin perinteinen 
merimieskirkon ystävien kesäpäivä 
Lomakodilla.

Syvärauman merimieskirkko-
piiriläiset ovat kokoontuneet meri-
mieskirkolla kerran kuukaudessa. 
Laivoille vietiin yhteensä 230 jou-
lupakettia. Innokkaita sukankuto-
jia olivat Puikkopiiriläiset, Lapin 
killan naiset, Murtamon lähetys-
piiri, Luvian ja Kuivalahden kuto-

jat sekä monet yksityiset henkilöt. 
Useat kutojaryhmät kävivät tuo-
massa villasukat merimieskirkol-
le samalla tutustuen tiloihimme ja 
toimintaamme.

Yhteistyötä tehtiin Rauman seu-
rakunnan, Rauman Sataman, Eu-
roports Rauma Oy:n, Merimiespal-
velun, ME Groupin ja Lions Clu-
bin kanssa.

Johtavana satamakuraattorina 
jatkoi Eija Tuorila. Satamakuraat-
torina oli Mari Arvela 31.5. saakka.

Työharjoittelussa oli Diakin Po-
rin yksiköstä Alisa Kähkönen 16.3.–
17.4.

Kirkkotoimikunta 

Hannu Vartiainen (pj.),
Rauman merimiesmuseo
Mika Hartonen, Finnlines
Minna Rautiainen, Rauman
seurakunta
Paula Lahtinen, Euroports
Esa Vuori, Rauman Satama

Eija Tuorila
johtava satamakuraattori

Laivakäynnit ja muu merenkulkijoiuden palvelu ovat Rauman merimieskirkon työn prioriteetti nro yksi. Kuvissa merimiehiä kesällä 
ja joulun aikaan 2015 Rauman toimipisteessä.

Rauman merimieskion johtavana satamakuraattorina työskenteli Eija Tuorila.
Satamakuraattorina toimi Mari Arvela 31.5.2015 saakka.



merimiesten joululahjoja ja samalla 
vietettiin vapaaehtoisten pikkujou-
lua. Joulukuussa merimieskirkolla 
tarjottiin perinteiset adventtikahvit 
yhteistyökumppaneille. Vappuna ja 
joulun alla osallistuttiin seurakun-
nan lähetysmyyjäisiin.

Kokkolan suomalaisen seura-
kunnan edustajana merimieskirk-
kotyössä on ollut mukana seura-
kuntapastori Martti Nykänen.  

Kuluneena vuonna merimies-
kirkolla vieraili Kokkolan suoma-
laisesta seurakunnasta Ykspihlajan 
diakonia- ja lähetyspiiri 23.4. ja 
5.11. sekä Halkokarin diakoniapii-
ri 23.4. Toholammin seurakunnan 
vanhempi väki vieraili 28.5.2015.

Ykspihlajan kulttuuriviikkoon 

liittyen merimieskirkolla oli avoi-
met ovet 22.7., ja väkeä kävikin 
satakunta. Kalajoen satamakir-
kon vapaaehtoiset kävivät vierai-
lulla 28.8. ja Kokkolan Meripelas-
tajat viettivät iltaa merimieskirkol-
la 3.11.

Johtava satamakuraattori vie-
raili vuoden aikana rovastikun-
nan diakoniatoimikunnassa 25.9. 
kertomassa eri kulttuurien välises-
tä viestinnästä, Kalajoen satama-
kirkon uusien tilojen siunaamisti-
laisuudessa13.9., Koivuhaan uusi-
en diakoniatilojen avoimissa ovis-
sa 2.10. ja Kokkolan sataman jou-
lupuurolla 16.12.

Joulun alla jaettiin 13 laivaan 
merimiehille joululahjoja yhteen-

sä 155 pakettia. Yhteistyössä seura-
kunnan Lähetyssopen kanssa jou-
lupaketteihin kerättiin käsintehtyjä 
villasukkia. Saimme taas runsaasti 
lahjoituksia seurakunnan piireiltä, 
muilta ryhmiltä ja useilta yksityis-
henkilöiltä ympäri Suomen. 

Vuonna 2015 johtavana satama-
kuraattorina toimi diakoni Anu-
Marja Kangasvieri. Tero Väliniemi 
oli osa-aikaisena satamakuraattori-
na 12 tuntia viikossa. Yt-neuvotte-
lujen seurauksena Väliniemi sai ir-
tisanomisilmoituksen 22.12.2015.

Anu-Marja Kangasvieri
Johtava satamakuraattori

Konstit on monet. Heinäkuussa Kokkolan merimieskirkolla pidettiin lipputangon 
narunvaihtotalkoot, jolloin hankittiin tankoon myös nuppi kadonneen tilalle.

Kokkolan merimieskirkko tarjosi lokakuussa täytekakkukahvit Kokkalan satamalle ja 
rakennusliike A. Saloselle kiitoksena merimieskirkon remontoimisesta.
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KOKKOLAN  
MERIMIESKIRKKO

Kokkolan sataman liikenne pu-
tosi monen ennätysvuoden 

jälkeen vuoden 2010 tasolle. Syy-
nä tähän oli se, että keskisuomalai-
sen kaivannaisalan asiakas lopet-
ti kuljetuksensa Kiinaan. Sen si-
jaan rikkidirektiivillä ei ollut juu-
rikaan vaikutusta sataman liiken-
teeseen, vaikka niin pelättiin. Sa-
tamassa kävi 551 laivaa, eli hiukan 
viime vuotta vähemmän.

Merimieskirkolla kävij 715 me-
rimiestä, mikä on reippaasti vä-
hemmän edellisvuoteen verrattu-
na. Kirkolla kävijät edustivat 20 eri 
kansallisuutta. Enemmistönä oli-
vat filippiiniläiset, intialaiset ja ve-
näläiset. 

Kuljetusten määrä on myös edel-
leen laskenut. Kuljetuksia on lai-
voilta merimieskirkolle tai kaupun-
kiin ja takaisin laivalle. Kuljetuk-
sia oli 324 ja niissä oli kuljetettu-
ja 1 054. 

Laivakäyntejä tehtiin 334, mi-
kä on hiukan enemmän kuin edel-
lisvuonna. Laivakäynneillä koh-
dattuja oli 1 338. Asiakasmäärien 
laskuun merimieskirkolla kävijöi-
den sekä kuljetusten osalta vaikut-
ti suuresti se, että Kiinan liikennet-
tä ei enää ole ollut. 

Loppukesän ja alkusyksyn aika-
na merimieskirkkoa remontoitiin. 
Kokkolan satama maalautti ulko-
seinät, lahoja hirsiä uusittiin sa-
moin rikkinäisiä ikkunoita. Ulko-

na uusittiin terassi ja portaat. Sisä-
puolella maalattiin ikkunanpuit-
teet. Urakoitsijana toimi Raken-
nusliike A. Salonen Oy.

Merimieskirkko toimi remontin 
aikana hyvässä yhteistyössä ura-
koitsijan kanssa, eikä toiminnal-
le aiheutunut remontista mitään 
haittaa.

Lokakuussa remontin valmistut-
tua järjestimme kiitoskahvit Kok-
kolan sataman henkilökunnalle se-
kä urakoitsijan edustajille. Olem-
me todella kiitollisia Kokkolan sa-
tamalle, että saamme toimia näin 
upeasti remontoidussa talossa.  

Vapaaehtoisia oli mukana toi-
minnassa kymmenkunta. Vapaaeh-
toisista kaksi on ollut säännöllises-

ti mukana kirkolla aukioloaikaan 
noin kerran viikossa. Muut toimi-
vat muissa tehtävissä, kuten arpa-
jaisten ja ryhmävierailujen kahvi-
tusten järjestämisessä sekä erilaisis-
sa talkoissa. Vapaaehtoisten tapaa-
miset ovat olleet noin kerran kuu-
kaudessa kesäkuukausia lukuun ot-
tamatta.

Huhtikuussa tehtiin retki Suo-
men pienimpään kivikirkkoon 
Kokkolan Yli-Sokojan kylään. Ke-
väällä pidettiin pihatalkoot, kesällä 
korjattiin lipputankoa, syksyllä re-
montin jälkeen pestiin ikkunoita ja 
silitettiin verhoja. Lokakuussa osal-
listuttiin vapaaehtoisten kirkkopy-
hään Kokkolan suomalaisessa seu-
rakunnassa. Joulun alla paketoitiin 

Johtavana satamakuraattori, diakoni Anu-Marja Kangasvieri.
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YLEISTÄ
Raahen merimieskirkolla on toi-
mittu aikaisempien vuosien tapaan. 
Kirkko on ollut avoinna arki-iltai-
sin klo 18.00–22.00 sekä muina ai-
koina tarpeen mukaan.

Joulupaketteja merenkulkijoille 
jaoimme yli 100 kpl:tta.

VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoisten määrä on pysynyt 
samana. Vapaaehtoiset siivosivat sa-
tama-aluetta, hoitivat satamajohta-
jan kahvitukset, joulupuurot, istu-
tukset, ruohon leikkuut, liputukset 
ja tarvittaessa päivystivät merimies-
kirkoll. Kirkonkammarin hartaus 
ja kahvitus olivat myös usein vapaa-
ehtoisten kontolla.

Kuukausipalaverit pidettiin 
kuun ensimmäisenä maanantaina.

VIERAILUT
Raahen lähetyspiirin illassa vierail-
tiin yhden kerran,  Kirkonkamma-
rissa kahdeksan kertaa.

Lähetyspiiriläiset vierailivat me-
rimieskirkolla syksyllä.   

TAPAHTUMAT
Kirkon väki osallistui 
Taiteiden yöhön, kyli-
en torille, Pekan pimiöil-
le ja Kiiltomato-suunnis-
tukseen sekä kirpputori-
tapahtumaan Pattijoella. 
Osallistuimme myös jou-
lumyyjäisiin ja Kauneim-
mat joululaulut -tapahtu-
maan.

Järjestimme kolmipäi-
väiset adventtikahvit Ap-
teekkimuseolla.

Kirkolla kohdattiin ih-
minen yhteensä 517 kertaa 
ja kirkon ulkopuolella 1 374 kertaa. 
Myyjäisissä tavattiin näiden lisäksi 
304 henkilöä.

YHTEYDET
Yhteistyökumppanina olivat Raa-
hen satamalaitos, Raahen-seura-
kunta, SSAB ja Raahen alueen 
kauppiaat. 

Rea Skog
johtava satamakuraattori

HAMINA-KOTKAN  
MERIMIESKIRKKO

TAPAHTUMAT
Syyskuussa Haminan merimies-
kirkkopiirin 100-vuotisjuhla, kes-
kustoimistolta mukana pääsihteeri 
Hannu Suihkonen. Kunniamerkillä 
muistettuja piiriläisiä oli seitsemän. 

Joulukuussa Haminan meri-
mieskirkko osallistui Wanhan hol-
viston joulu -tapahtumaan Hami-
na-Bastionissa.

Kesällä Pekka Wilska toimi työn-
tekijänä Nuorten keskuksen kan-
sainvälisellä rippikoululeirillä Par-
taharjulla.

Muuten työ merimieskirkolla 
jatkui perinteisellä tavalla, etusijal-
la laivakäynnit. Laivakäyntejä teh-
tiin Haminan, Mussalon, Hietasen 
ja Sunilan satamiin.

Merimieskirkko oli auki arki-il-
taisin vaihtelevasti. Ainoana vapaa-
ehtoisena toimi Kirsti Suurhasko. 
Lisäksi työntekijät vierailivat meri-
mieskirkkopiirissä, ja Pekka Wils-
ka osallistui kaikkien  seurakun-
nan piirien yhteiselle retkelle Viro-
lahden Lypsyniemeen yhdessä me-
rimieskirkkopiiriläisten kanssa.

HENKILÖKUNTA
Tammikuu-huhtikuu: Jaana Ran-
nikko 50 %, toukokuu-joulukuu 
Pekka Wilska.

Pekka Wilska
johtava satamakuraattori

Raahen merimieskirkon johtava satama-
kuraattori Rea Skog tapasi kesäjuhlilla 
merimieskirkkopiiriläisen ja Merimieskir-
kon ”luottokuvaajan” Uolevi Salosen.

RAAHEN MERIMIESKIRKKO

Merenkulkijoita Haminan satamassa talvella 2015.Loppuvuonna 2015 ja alkuvuonna 2016 
uutisoitiin mediassa Raahen merimies-
kirkon lopettamispäätöksestä.
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OULUN  
MERIMIESKIRKKO

Oulun merimieskirkkoa on 
pääsääntöisesti pidetty au-

ki maanantaista perjantaihin kel-
lo 18.00–22.00 sekä muina aikoi-
na tarpeen mukaan. Laivakäynnit 
on yleisesti suoritettu aikaisemmin 
päivällä. Ne ovat kohdistuneet pää-
sääntöisesti Oritkarin, Nuottasaa-
ren ja Vihreäsaaren satamiin vie-
railleisiin aluksiin.

Oulun satamissa laivoja kävi 
544 kertaa. Laivakäyntejä suoritet-
tiin 265, joilla tavoitettiin 865 me-
renkulkijaa. Kirkolla kävi 893 me-
renkulkijaa, jotka edustivat 21 eri 
kansallisuutta. Suurimmat kävijä-
määrät maittain olivat filippiini-
läiset, venäläiset,  indonesialaiset, 
kiinalaiset ja sri lankalaiset. Kir-

kon autolla suoritettiin 81 kulje-
tusta joissa oli osallisena 194 kul-
jetettavaa. 

Oulun merimieskirkko osallis-
tui kesällä 2015 Ouhoi-tapahtu-
maan kaupungin torirannassa. Ta-
pahtumassa kerrottiin merimies-
kirkon toiminnasta paikkakun-
nalla sekä muualla. Tapahtumassa 
kohdattiin 270 henkilöä.

Toiminnallisesti on havaittavis-
sa merenkulkijoiden omatoimiset 
vierailut keskustaan ja lähimpiin 
kauppoihin, mikä on sinänsä posi-
tiivista, vaikka se vaikuttaa osittain 
kirkolla kävijöiden määrään nega-
tiivisesti. Edellisvuoteen verrattuna 
kävijämäärät ovat kuitenkin kasva-
neet hieman ja laivakäynneillä koh-
datut huomattavasti.

Laivoille tulleet satelliitti-inter-
netyhteydet kuin myös asiakkaiden 
ostamat mobiililaajakaistalaitteet 
ovat vaikuttaneet kirkolle tulemi-

seen. Lisääntyneet sahatavaran las-
taukset ovat olleet merkityksellisiä 
myös kirkon käyttöasteeseen. Kos-
ka laivat viipyvät pidempään sata-
massa, niin merenkulkijoille tar-
joutuu mahdollisuus tulla kirkolle 
viettämään vapaa-aikaa.

Suurella Sydämellä -nettisivus-
tolla ollut vapaaehtoistyöntekijöi-
den hakuilmoitus herätti kiinnos-
tusta, joka toivottavasti poikii vie-
lä lisää vapaaehtoisia mukaan toi-
mintaan.

Tärkeimmät yhteistyökumppa-
nit olivat Oulun ev.lut seurakun-
nat, Oulun Satama, Herman An-
dersson Oy sekä MEPA. 

Antti Härö
johtava satamakuraattori

KEMI–TORNION 
MERIMIESKIRKKO

Toimintavuonna 2015 tärkeim-
mällä sijalla oli laivakäyntityö 

alueemme satamissa. Merimies-
kirkko palveli Ajoksen satamassa 
merenkulkijoita edellisvuosien ta-
paan.

Ulkoista kohennusta kirkkom-
me koki kesäkuussa ikkunaremon-
tin muodossa. Siitä kiitos Kemin 
Satama Oy:lle.

Kemi-Tornion merimieskirkol-
la on yksi päätoiminen työntekijä. 
Lisäksi opintoihin kuuluvassa har-
joittelussa kirkollamme palveli Tei-
ja Savolainen elokuun alusta syys-
kuun loppuun. Vapaaehtoiset toi-
mivat aktiivisesti tänäkin vuonna.

Kesällä satamassamme vieraili 
kolme risteilyalusta. Merimieskirk-

ko palveli risteilyalusten miehistöä 
risteilijäpäivien aikana aamusta il-
taan saakka.

Laivaliikenne Kemin ja Torni-
on satamissa on säilynyt vilkkaana 
alueen teollisen tuotannon kysyn-
nän vuoksi. 

Yhteistyö seurakunnan kanssa 
on ollut mielekästä. Yhdessä olem-
me viettäneet lähetysiltaa Veitsiluo-
dossa ja kokoontuneet myös meri-
mieskirkolla.

Talvirippikoululaiset olivat talvi-
sen lauantaipäivän ajan oppimassa 
merimieskirkolla Jani Koivusalon 
johdolla. Lisäksi maahanmuuttaja-
työn aikuisrippikoululaisia tutustui 
toimintaamme vuoden aikana.

Paikallinen yhteistyö satamien, 

satamaoperaattorin edustajien sekä 
Mepan kanssa on ollut merenkul-
kijoiden palvelua tukevaa. 

Joulupuurolla adventin aikaan 
vieraili kirkon täydeltä merimies-
kirkon ystäviä.

Heli Tuokkola
johtava satamakuraattori

Vilskettä Oulunn merimieskirkolla marraskuussa. Oikealla johtava satamakuraattori 
Antti Härö satamassa matkalla laivakäynnille.

Kesällä 2015 Ajoksen satamassa vieraili kolme risteilyalusta, joiden miehistöä
merimieskirkko palveli aamusta iltaan.



HERNESAARI 
 
CRUISE CREW LOUNGE ANCHOR

Merimieskirkko ja Merimies-
palvelutoimisto toteutti-

vat yhdessä risteilijäkioskin pal-
velut Hernesaaren risteilijälaitu-
rilla. Cruise crew lounge Anchor 
oli avoinna vapusta syyskuun lop-
puun.

Merimieskirkon puolesta toi-
minnasta huolehti ensin touko-ke-
säkuussa satamakuraattori Heli Lo-
mu ja kesä-syyskuussa satamaku-
raattorina toimi Annuliina Piisilä. 
Merimiespalvelutoimiston asiamies 
oli Severi Hämäri.

Risteilijäkioski tarjosi palveluina 
langattoman internetin sekä pienen 
matkamuistomyymälän. Laivojen 
miehistöille järjestettiin kuljetuk-
sia urheilukentille sekä ostoksille 
kaupunkiin.

Vapusta lokakuuhun Helsingis-
sä kävi 250 eri alusta. Kävijämää-
rissä jäätiin edellisen vuoden luke-

mista osin kesän huonon sään ja 
toisaalta parantuneen sataman il-
maisen langattoman verkon myö-
tä. Kävijöitä oli kaikkiaan n 3 500 
ja erilaisiin tapahtumiin osallis-
tui tuhatkunta merenkulkijaa. 
Kaikkiaan kohtaamisia kirjattiin  
5 172 (2014: 6909).

Vastaavaa risteilijäalusten mie-
histöille kohdistettua toimintaa 
maailmalla on Venetsiassa,  Sak-
sassa ja Karibialla.

Jaakko Laasio
johtaja, merenkulkijatyö

RASKAS MAANTIE-
LIIKENNE

Raskaan liikenteen kuljettajien 
parissa kohtaamisten kokonais-

määrä  6 222 (2014: 6 148) osoittaa 
1,4 % piristystä edellisvuoteen.

Turussa kohdattiin vajaa puolet 
kaikista yli 6 000 rekkamieskohtaa-
misesta, Vuosaaressa kolmasosa. Yli 
kolmeneljäsosaa kohdatuista kuljet-
tajista oli suomalaisia, joista koh-
dattiin Turussa (1889) ja Vuosaa-
ressa (1891) lähes yhtä paljon.

TEOLOGINEN 
SELVITYSPROJEKTI

Suomen Merimieskirkon ja Kir-
kon ulkosuomalaistyön teolo-

ginen selvitysprosessi saatiin pää-
tökseen. Työskentelystä vastasi 
TT, pastori Kari Latvus.

Työskentelyyn sisältyi seuraa-
vat vaiheet:
• Merimieskirkon kaikkien yksi-

köiden koulutusprosessi; lisäk-
si mukana vuorovaikutuksessa 
oli Kirkon ulkosuomalaistyön 
edustajia eri puolilta maailmaa.

• Ensimmäinen julkaisu: Ka-
ri Latvus, Matkan ja muutok-
sen kirkko, 2014. Teologinen 
analyysi ja näkökulmia kirkon 
hengelliseen ja maalliseen elä-
mään ulkomailla. Teos on tar-
koitettu kaikille kirkon työnte-
kijöille papeista keittäjiin.

• Matkakatekismus, 2015. Lyhyt 
ja maanläheinen kuvaus kris-
tinuskosta kaikkien matkalais-
ten tasolta.

Suomen Merimieskirkko kiit-
tää kaikkia projektia tukeneita ta-
hoja: Kirkkohallituksen ulkoasi-
ain osaston ulkosuomalaistyön yk-
sikkö, seurakuntayhtymät Tampe-
reella, Espoossa, Helsingissä, Tu-
russa ja Kaarinassa, Rahtarit ry, 
Suomen kirkon pappisliitto.

Kiitos myös kaikille idea- ja 
kirjoitusvaiheisiin sekä viimeis-
telyyn osallistuneille kuin myös 
projektin seurantaryhmälle. 

Hannu Suihkonen 
pääsihteeriRegal Princessin ja Empressin ollessa Länsisata-

massa tapasi Severi Hämäri mm. Regal Princessin 
henkilöstökoordinaattori Angelo Faustinon.

M/S Prinsendam oli Hernesaaren laiturissa heinäkuussa 8 tuntia, jona aikana moni 
miehistön jäsen ehti käydä Anchor Loungessa.

Heinäkuisella myrskysäällä 
Aidan miehistö pysytteli 
Anchorin sisätiloissa. Annu 
Piispanen kertoi palvelupis-
teen palveluista ja esitteli  
heille myyntituotteita.

 Ulkolaisten rekkamiesten koh-
dalla Turku oli vilkkain (874) Vuoi-
saaren ollessa toiseksi vilkkain (372).

Lyypekissä kuljettajien läsnä olo, 
samoin kuin Lyypekin merimies-
kirkolla asuvien kuljettajien määrä 
väheni merkittävästi. Suomalainen 
kuljettaja kohdattiin 952 kertaa ja 
ulmomaalainen 4 kertaa.

Rekkamiestilastoihin merimies-
kirkoilla vaikuttavat sekä Suomes-
sa yhä jatkuva taloudellinen taan-
tuma että suomalaisten raskaan 
liikenteen kuljettajien heikentynyt 
asema Keski-Euroopan rahtimark-
kinoilla.
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Rekkamiehet tulivat Vuosaaren merimieskirkolle saunomaan.



VIESTINTÄ
Suomen Merimieskirkko julkai-

see vuodesta 1882 ilmestynyt-
tä kaksikielistä lehteä Merimieskirk-
ko / Sjömanskyrkan. Lehti ilmestyi 
vuoden aikana neljä kertaa vuoden 
viimeisen numeron ollessa Meri-
mieskirkon joulunumero. Lehteä 
painettiin kutakin 3 000 kpl (2014: 
3 200 ja joulunumeroa 3 500 kpl.). 

Lehden päätoimittajana oli Han-
nu Suihkonen ja toimitussihteeri-
nä Marko Toljamo. Toimituskun-
nan jäseninä vuoden aikana toimi-
vat Anna Hälli, Thure Malmberg, 
Pertti Poutanen, Hannu Suihkonen 
(pj.), Marko Toljamo, Paavo Tukki-

mäki, Anne Valtonen ja Liisa Varho. 
Lehti kuului Suomen Merimies-

kirkko ry:n jäsenetuihin. Erikseen 
tilattuna lehden vuosikertahinta 
nostettiin Suomeen tilattuna 50 
euroon, EU-maihin 50 € ja EU:n 
ulkopuolelle 55 €. Irtonumerohinta 
nostettiin niin ikään 10,00 euroon.

Lehden vapaakappaleet jaettiin 
laivoille ja seurakuntiin. Lehden 
pdf-näköisversio sekä lisämateriaa-
li oli luettavissa ja ladattavissa veloi-
tuksetta Internetissä reilun viikon 
kuluttua lehden ilmestymisestä.

Ulkomaan merimieskirkoista 
Ateena julkaisi omaa KasKas-lehte-
ään, Pohjois-Saksa Ankkuri-tiedo-
tuslehtistään ja Benelux-maat säh-

köistä Majakka-tiedotuslehteään.
Lisäksi Saksassa julkaistava Ren-
gas-lehti sekä Ison Britannian Ho-
risontti raportoivat paikallisista me-
rimieskirkoista ja niiden tapahtu-
mista.

Merimieskirkko päivitti ja jul-
kaisi esitteitään. Yleisesite oli syys-
kaudella jaossa maksutta Suomen 
kaikille opettajille SubjectAid-pal-
velun kautta. Esitetilauksia opetta-
jilta tuli yhteensä 1 029 kpl (2014 
koko vuosi: 1 516 kpl).

Vuoden 2015 joulukortit Meri-
mieskirkolle suunnitteli veloituk-
setta taiteilija Virpi Mäkinen, jol-
la oli syksyllä myös taidenäyttely 
Hampurin merimieskirkolla.

Sisäistä tiedotusta varten on käy-
tössä Merimieskirkon käsikirja ja 
intranet, jonka lisäksi hallituksen 
päätösluettelot (5) ja pääsihteerin 
bulletiinit (3 kpl) lähetettiin kaikil-
le @merimieskirkko.fi-sähköposti-
osoitteen haltijoille.

Merimieskirkolla oli jaossa esi-
temateriaalia Helsingin Matka-
messuilla sekä info- ja myyntipöy-
tä Merimieskirkon kesäjuhlilla Me-
ri-Porissa. Myös Turun kauppato-
rin ja Helsingin Senaatintorin jou-
lutoreilla oli myyntikoju. 

Yhteiskuntayhteyksiä tukevan 
Myrskyjoukon jäsenille järjestettiin 
23. toukokuuta retki Tallinnaan.  

Esko Vepsän kirjoittama Meri-
mieskirkon Puolan työn historia 
Sirpin ja Vasaran varjossa julkais-
tiin joulukuussa. Kari Latvuksen 
kirjoittama Matkakatekismus jul-
kaistiin niin ikään joulukuussa.

Viestintäpäällikön oltua sairaus-
lomalla helmi-heinäkuun ajan hän-
tä sijaisti osa-aikaisena Heli Lomu.

MERIMIESKIRKKO MEDIASSA
Merimieskirkko jatkoi ePressi.com 
-mediapalvelun käyttöä, joka on te-

MERIMIESKIRKKO- 
PIIRIT
Suomen seurakunnissa toimi 

vuonna 2015 yhteensä 75 meri-
mieskirkkopiiriä, joista 51 oli suo-
menkielistä ja 24 ruotsinkielistä. 
Piireistä 47 keräsi Merimieskir-
kolle taloudellista tukea yhteensä 
36 199 euron verran. Summa on yli 
7 000 euroa enemmän kuin edel-
lisenä vuonna!

Tämän lisäksi monet piiriläiset 

Taivallahden (Helsngin Töölö) merimieskirkkopiiri on aktiivinen tukijajoukko. 
 
Oikealla: Leppävirran srk:n miesten puutyöpiiri nokkamiehenä Pentti Hyttinen 
on valmistanut vuodesta 2012 Merimieskirkolle puisia pannunalusia.

tukivat merimieskirkkotyötä jäsen-
maksuin sekä neulomalla yhteensä 
satoja villasukkapareja merenkulki-
joiden joululahjoiksi, joihin tekijät 
hankkivat myös muita lahjatarpei-
ta omalla kustannuksellaan.

Työllään merimieskirkkopiirit 
tekivät niin ikään merimieskirk-
kotyötä tunnetuksi niin seurakun-
nissa kuin paikkakuntien eri tapah-
tumissa ja mediassa.

Piiriläisten ehkä vahvin tuki on 
vuosia ollut esirukous, jota he ovat 
Suomen Merimieskirkolle ja sen 

työlle kohdistaneet.
Merimieskirkkopiirien tavoin 

toimi muutamia muita kerhoja ja 
ryhmiä, jotka tekivät Merimieskir-
kon hyväksi arvokasta ja pyytee-
töntä työtä: esimerkkinä mainit-
takoon vaikkapa Martat ja Leppä-
virran sekä Pirkkalan srk:n miesten 
puutyöryhmät.

Lämmin kiitos!

Marko Toljamo
viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö aloitti suun-
nitelmat Merimieskirkon graafisen 
ilmeen uudistamiseksi ja yhdenmu-
kaistamiseksi. Uusi ilme tuli esille 
mm. Merimieskirkon servieteissä.

Merimieskirkon Internet-sivus-
to www.merimieskirkko.fi on yh-
distyksen keskeinen viestintäkana-
va. Kotisivujen vastaavana päätoi-
mittajana oli Hannu Suihkonen ja 
pääkäyttäjänä Marko Toljamo. Si-
vun teknisestä toteutuksesta vastasi 
Kotimaa Oy:n sujuu.fi-palvelu. Ai-
kaisempi webmaster Risto Koistinen 
jatkoi teknisenä neuvonantajana.

Ulkomaan merimieskirkoista 
Ateena ja Luxemburg saivat vuoden 
2015 aikana omat sivustonsa. Pääsi-
vuston ja ulkomaan merimieskirk-
kojen sivustojen yhteensopivuutta ja 
yhdenmukaisuutta lisättiin ja sivus-
tojen toiminnallisuutta kehitettiin.

Nettisivujen yhteydessä julkais-
tiin merimieskirkkoblogia, joka on 
merimieskirkkotyöhön jollain ta-
paa liittyvien henkilöiden tuotosta.

Sosiaalisessa mediassa muka-
na oleminen on jatkuvasti aktivoi-
tunut. Facebookissa toimii Meri-
mieskirkko-sivun lisäksi eri me-
rimieskirkkojen sivuja ja ryhmiä. 
Osalla ulkomaan merimieskirkois-
ta oli lisäksi oma itsenäisesti toimi-
va Youtube-, Instagram-, LinkedIn- 
ja Twitter-tili sekä mm. vapaaeh-
toisten tavoittamiseksi käytetty 
Snapchat-palvelu.

Merimieskirkon uutiskirjeen ti-
laajia kerättiin niin eri tapahtumis-
sa, uutiskirjeissä kuin Internetissä.

Kaikkia tiedotuskanavia käytet-
tiin paitsi viestintään myös varain-
hankinnan tukena. Esimerkiksi 
lahjoituspuhelinta, tekstiviestilah-
joitusta, testamenttilahjoitusta, yri-
tyskumppanuutta, joulu- ja pääsi-
säismyyjäisiä, konttitoria, meri-
mieskirkkopuodin tuotteita ja me-
renkulkijoille tehtäviä joulupaket-
teja mainostettiin em. medioissa. 

Sea Sunday -materiaali julkaistiin 
Internet-sivustolla ja lähetettiin pos-
titse kaikkiin Suomen seurakuntiin.

hokas mediatiedotteen lähetys- ja 
säilytyskanava. Vuosisopimukseen 
kuului 10 tiedotetta, mikä määrä 
myös käytettiin. Mediakontakteja 
pidettiin yllä myös sähköposteilla 
ja henkilökohtaisilla tapaamisilla.

Yhdistys oli esillä vuoden mit-
taan niin lehdissä, radiossa, televi-
siossa, Internetissä kuin sosiaalises-
sa mediassa useita kertoja. Vuosaa-
ren merimieskirkolta televisioitiin 
25.1.2015 ekumeeninen jumalan-
palvelus, jonka toimitti Sirpa Tolp-
panen ja jossa saarnasi Hannu Suih-
konen. Jotkut Merimieskirkon tu-
kijat tarjosivat ja saivat julkaistua  
esim. paikallislehdissä artikkeleita 
merimieskirkkotyöstä.

Merimieskirkko oli mukana  14 
muun järjestön kanssa Hyvä testa-
mentti -kampanjassa, joka haastaa 
suomalaisia pohtimaan testamen-
tin merkitystä varojensa kohdenta-
misessa kuolemansa jälkeen. Kam-
panjalla oli toritempaus keväällä se-
kä lehti- ja nettimainontaa vuoden 
aikana.

Marko Toljamo
viestintäpäällikkö

Merimieskirkko osti harkiten myös 
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LONTOON  
SUOMALAINEN 
MERIMIESKIRKKO

PALVELEVA  
KOHTAAMISPAIKKA
Lontoon merimieskirkon tehtävänä 
oli tarjota välittävä kohtaamispaik-
ka suomalaisille ja Suomen ystävil-
le Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. 
Kirkko, sen ympärille syntynyt yh-
teisö ja työntekijät tekivät parhaan-
sa muuttaakseen perustehtävän sa-
nat lihaksi. 

Toimintaa olivat vuoden aika-
na seurakuntalaisten palvelijoina 
toteuttamassa taloussihteeri An-
nu Burton, merimiespastori Anna 
Eklund (syys-joulukuu), talonmies 
Mitch Flacko, kanttori/tiedottaja/
pastori/ Anna Hälli (heinäkuuhun 
asti), kirkon johtaja, pastori Teemu 
Hälli (syyskuuhun asti), sosiaaliku-
raattori Hanna Lindholm (vt joh-
taja syys-joulukuu), palveluvastaa-
va Mervi Mattila, keittiötyönteki-
jä Elli Niemeläinen, kuusi vapaaeh-
toista assistenttia, viisi harjoittelijaa 
sekä noin 100 paikallisen yhteisön 
vapaaehtoista. 

Kesän aikana Hällien perhe 
muutti Suomeen kahdeksan me-
rimieskirkkotyövuoden jälkeen. vt 
johtajana syyskuusta alkaen toimi 
Hanna Lindholm ja merimiespapin 
tehtäviä saapui Lyypekin merimies-
kirkolta tekemään Anna Eklund.

ELÄMÄÄ KIRKOLLA
Lontoon merimieskirkko eli vie-
railijoistaan. Kirkon ovet olivat 
auki kuutena päivänä viikossa (ti-
su) aamusta iltaan ja sisään tulleil-
le tarjottiin ystävällinen tervehdys, 
kuunteleva korva, lämmin korva-
puusti ja sauna, hiljainen nurkka-
us tai eläväistä toimintaa ja ennen 
kaikkea mahdollisuus olla tekemi-
sissä lähimmäisen kanssa. Jokainen 
kirkolle tulija pyrittiin ottamaan 
vastaan arvokkaimpana lahjana, lä-
himmäisenä, joka meille on luotu.

Kirkon ovikello soi vuoden aika-
na ilahduttavan usein. Viikoittain 
vierailijoita oli keskimäärin 550, joi-
den lisäksi myyjäisissä kävi noin 10 
000 ihmistä. Lisäksi kirkon ulko-
puolella järjestetyissä tapahtumissa 
tavoitettiin noin 3 000 henkeä.

Kirkolle tulemisen taustalla oli 
useimmiten osallistuminen johon-
kin järjestettyyn toimintaan, ma-
joittuminen tai saunominen. Lon-
toon merimieskirkko oli toiminta-
keskus, joka järjesti omaa toimin-
taa ja toisaalta antoi tilojaan kai-
kelle perustehtävää palvelevalle toi-
minnalle.

Koko vuoden aikana tilastoitiin 
63 212 kohtaamista, mikä oli noin 
4 300 enemmän kuin edellisenä 
vuotena. Eniten kasvua saavutet-
tiin myyjäistapahtumissa.

HENGELLINEN TYÖ
Lontoon suomalaisella merimies-
kirkolla pidettiin messu aina kuu-
kauden ensimmäisenä sunnuntai-
na sekä helluntaina, kiirastorstaina, 
pitkänä perjantaina, pääsiäisenä, 
1. adventtina, jouluaattona ja jou-
lupäivänä. Messukävijöiden määrä 
kasvoi hiukan edellisvuosista, kun 
messuun osallistui keskimäärin 50 
seurakuntalaista. Messun yhteydes-
sä järjestettiin pyhäkoulu.

Kirkon ulkopuolella pidettiin 
vuoden aikana 17 jumalanpalve-
lusta tai joululaulutilaisuutta. Ym-
päri Iso-Britanniaa ja Irlantia pide-
tyt Kauneimmat joululaulut-tilai-
suudet houkuttelivat paikalle run-
saasti seurakuntaa ja osoittivat, et-
tä joulua edeltävää tapahtumakier-
tuetta kannatti laajentaa.

Kirkon papeilla oli ilo toimittaa 
vuoden aikana yhteensä 26 kastetta 
ja 11 avioliittoon vihkimistä. Hau-
taan siunaamisia toimitettiin vuo-
den aikana kuusi kertaa. Kasteita 
oli edellisvuoteen verrattuna 18 vä-
hemmän.

Kirkon hengelliseen työhön 
kuuluivat myös seurat, viikoittai-
nen rukousryhmä ja kerran kuu-
kaudessa kokoontuva Raamattupii-
ri. Rauhanyhdistyksen seuroja pi-
dettiin kahden kuukauden välein.

Vuoden aikana kirkolla kokoon-

tui myös ensimmäistä kertaa vuo-
siin Lontoon merimieskirkon oma 
rippikouluryhmä. Kahdesta inten-
siiviviikonlopusta koostuneessa rip-
pikoulussa opetuskielenä oli eng-
lanti. Kesäkuun jumalanpalveluk-
sessa konfirmoitiin kuusi rippikou-
lulaista.

DIAKONIA
Lontoon merimieskirkko julisti ar-
mon ilosanomaa tarvittaessa myös 
sanoin, mutta keskittyi palvelemi-
seen. Diakoniatyö oli koko seura-
kunnan tehtävä ja päävastuuta sii-
tä kantoi sosiaalikuraattori(t). Apua 
tarjottiin kohtaamalla, kuuntele-
malla, järjestämällä toimintaa, ak-
tivoimalla ja luomalla ilmapiiriä 
ja yhteisöä, johon jokaisen on hy-
vä tulla.  

Diakoniatyön kantava ajatus 
oli mahdollisten ongelmien eh-
käiseminen jo ennen niiden syn-
tymistä. Sosiaalikuraattori vastasi 
kirkolla kokoontuvista ryhmistä ja 
toimi itse vetäjänä useassa ryhmäs-
sä ja tapahtumassa. Monipuolinen 
ryhmätoiminta antoi seurakunta-
laisille mahdollisuuden tavata toi-
nen toisiaan ja irrottautua hetkek-
si työ- ja perhe-elämän paineita ka-
saavista puolista.

Sosiaalityön osana sosiaaliku-
raattori oli mukana ylläpitämässä 

paikallisista vapaaehtoisista koot-
tua Ystäväverkostoa. Ystäväverkos-
ton toimintaa koordinoitiin yhdes-
sä Finn-Guildin kanssa. Ystäväver-
koston nimissä järjestettiin alue-
tapaamisia eri puolilla Iso-Britan-
niaa yhteistyössä alueen ystäväver-
kostolaisen kanssa. Aluetapaamissa 
koottiin alueen suomalaisia yhteen 
keskustelemaan, tapaamaan oman 
alueensa suomalaisia ja kuulemaan 
ystäväverkoston toiminnasta. 

Kirkko otti jo kolmatta kertaa 
osaa paikallisen Robes-hyvänteke-
väisyysjärjestön toimintaan. Robes 
tarjoaa asunnottomien yömajatoi-
mintaa kylmimpien kuukausien ai-
kana eri kirkkojen tiloissa. Projek-
ti toteutettiin pääasiassa vapaaeh-
toisvoimin.

Sosiaalityön toteuttamiseen saa-
tiin kohdennettua avustusta Raha-
automaattiyhdistykseltä (RAY). 

RAY:n avustuksen vaatimusten 
mukaisesta raportoinnoista vastasi 
sosiaalikuraattori.

RYHMÄT
Kirkon aktiivisimman kävijäryh-
män muodostivat erilaisten toi-
mintaryhmien vakiokävijät. Ryh-
miä veti joko kirkon työntekijä tai 
ryhmän vetämisestä vastuun otta-
nut vapaaehtoinen. Jo vakiintuneen 
ryhmätoiminnan lisäksi vuoden ai-
kana aloitettiin ensimmäistä las-
taan odottaville äideille Odottavat 
äidit –vertaistukiryhmä sekä seni-
oreille tarkoitetut erityiset seniori-
päivät, joita järjestettiin vuoden ai-
kana kahdesti. Kerran kuussa val-
kokankaan eteen kokoonnuimme 
kaikille avoimiin ja ilmaisiin me-
rimieskirkon oman leffakerhon ta-
paamisiin.

Lasten lauantaissa puuhataan koko perheen voimin. Ohjelmassa on mm. askartelua, 
tanssituokio, lounasta ja toisten lapsiperheiden riemukasta seuraa jne.

LONTOON  
SUOMALAINEN MERIMIESKIRKKO



Yläkuva: Lontoon merimieskirkko kiitti kaikkia 
joulumyyjäisissä käyneitä ja sen eteen töitä 
tehneitä iloisella kuvalla Facebookissa. 
Alakuva: Joskus on varastojen tyhjenemistä 
vauhditettava alennusmyynnillä. 
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Erilaisia ryhmiä:
Lapsille ja perheille
- Pallerot kirkolla ja Ruotsin 
kirkolla
- Koululaisten askartelukerho
- Pyhäkoulu
- Suomi-koulu
- Kulkurin kotipesä
- Opintopiiri
- Lasten lauantait

Nuorille
- Au pairit
- Rippikoulu

Aikuisille
- Martat
- Teatteri
- Merenkurkut-kuoro
- Taideryhmä
- Kirjallisuuspiiri
- Pesäpallo
- Leffakerho

Senioreille
- Päiväpiiri
- Senioripäivät

TAPAHTUMAT
Vuoden ylivoimaisesti suurin ta-
pahtuma oli jälleen kerran joulu-
basaari, joka pidettiin marraskuun 
toiseksi viimeisenä viikonloppu-
na. Kirkolla kävi ennätykselliset 
10 000 myyjäisvierasta. Myyjäis-
tapahtuman yhteydessä järjestet-
tiin neljännen kerran Skandinaa-
viset katumarkkinat yhteistyössä 
Norjan kirkon, Southwarkin kun-
nan ja paikallisten aktiivisten ih-
misten kanssa. Katumarkkinoil-
la vieraili arvioiden mukaan noin 

30 000 kävijää, mikä yllätti kaikki-
en odotukset.

Pääsiäismyyjäiset järjestettiin 
keväällä ennen pääsiäistä. Pääsi-
äismyyjäisten kävijämäärä jatkoi 
myös kasvuaan ja yhteensä kolmen 
päivän aikana ostoksilla kävi noin 
2200 ihmistä. 

Suomalaiseen vuodenkiertoon 
liittyen järjestettiin laskias- ja vap-
puriehat sekä juhannusjuhlat. Itse-
näisyyspäivänä kirkolla laulettiin 
kauneimpia joululauluja ja seurat-
tiin lähetystä presidentin itsenäi-
syyspäivän vastaanotolta. Edus-

kuntavaalit ja euroviisut keräsivät 
omat valvojaisensa ja syksyllä nau-
timme myös rapujuhlista.

Vuoden aikana saimme olla mu-
kana TAIKEn kanssa järjestetyssä 
Alternative Sibelius –tapahtuma-
sarjassa, jolla juhlimme Sibeliuk-
sen 150-vuotis juhlavuotta. Vuo-
den aikana meillä kirkolla, muualla 
Lontoossa ja Lahdessa järjestettiin 
erilaisia visuaaliseen taiteeseen ja 
musiikkiin liittyviä tapahtumia ja 
konsertteja. Tapahtumasarja päät-
tyi jo perinteeksi muodostuneessa 
Southwarkin joulukonsertissa, jos-

sa esiintyi Ajaton kvartetti yhdessä 
Merenkurkut-kuoron kanssa.

Kirkolla vieraili myös useita kuo-
ro- ja teatteriryhmiä esiintymässä ja 
ilahduttamassa lontoon suomalai-
sia ja suomen ystäviä pitkin vuotta. 
Lontoon merimieskirkon oma Me-
renkurkut-kuoro julkaisi marras-
kuussa ensimmäisen oman levyn-
sä, jonka lauluista saimme nauttia 
myös joulunajan tapahtumissa.

VARAINHANKINTA
Suomalaisia elintarvikkeita myyvä 
kirkon kauppa houkutteli taas täy-
dentämään ruisleipä- ja salmiak-
kivarastoja. Kaupan varastot täyt-
tyivät aina myyjäistilauksen yhte-
ydessä. 

Kaupan myyntiä kehitettiin 
huolehtimalla perustuotteiden jat-
kuvasta saatavuudesta. Samalla 
kiinnitettiin huomiota tuotteiden 
eräpäivien huolellisempaan seu-
rantaan ja alennusmyyntejä järjes-
tettiin tarvittaessa.

Majoitustoiminta väritti kirkon 
arkea mukavasti. Vieraita saapui 
ympäri maailmaa, vaikka suurin 
osa majoittujista onkin yhä suoma-
laisia. Vuoden aikana yläkerran ma-
joitushuoneissa suoritettiin remont-
ti, jolla lisättiin huoneiden viihtyi-
syyttä. Jokaiseen majoitushuonee-
seen vaihdettiin uudet sängyt ja 
tehtiin pientä pintaremonttia. 

Kirkon saunan kävijämäärä ja 
tulot kasvoivat, erityisesti naissau-
nojien määrä lisääntyi. Saunan va-
kikäyttäjien joukossa oli paljon 
ei-suomalaisia, joille sauna toimi 
porttina suomalaiseen kulttuuriin.

Varainhankintatoiminnan liike-
vaihto kasvoi edellisestä vuodesta 
hiukan ollen lopulta noin £389 000. 

Vapaaehtoisia lahjoituksia ke-
rättiin kannatusjäsenmaksuina, 
toimituslahjoituksina, säännöllisi-
nä kuukausilahjoituksina, arpajai-
sissa, testamentteina ja kolehteina 
jumalanpalvelusten ja muiden ta-
pahtumien yhteydessä. Lahjoituk-
siksi luokiteltavaa tuloa kertyi vuo-
den aikana noin £44000.

HALLINTO
Lontoon suomalaisen kirkon ylin 
paikallinen päättävä elimen The 
Finnish Church in London Chari-
table Trustin muodostivat: 

Suurlähettiläs Pekka Huhtanie-
mi/Päivi Luostarinen 

Kirkon johtaja Teemu Hälli 
Pääsihteeri Sakari Lehmuskal-

lio/Hannu Suihkonen 
Siirtokunnan edustaja Maarit 

Virenius-Varela
Trust kokoontui vuoden aikana 

kolme kertaa viimeisen kokouksen 
ollessa Skype-kokous.

Tilintarkastajina toimi Mazars 
LLP.

Kirkon kiinteistöjä hallinnoi-
van The Finnish Church in London 
Charitable Trust (Nominees) jäse-
niä olivat:

Suurlähettiläs Pekka Huhtanie-
mi/Päivi Luostarinen 

Kirkon johtaja Teemu Hälli 
Pääsihteeri Sakari Lehmuskal-

lio/Hannu Suihkonen
Siirtokunnan edustaja Maarit 

Virenius-Varela
Nominees ei pitänyt vuoden ai-

kana erillisiä kokouksia.
Kirkon Management Commit-

tee oli osa Trustia, jolloin Trustin 
kokoukset olivat samalla myös Ma-
nagement Committeen kokouksia.

Kirkon toiminnassa mukana 
olevista ihmisistä koostuva kirkko-
toimikunta toimi aktiivisesti tava-
ten säännöllisesti ja keksien innova-
tiivisesti uusia varainhankintatapo-
ja.  Kirkkotoimikunnan koostumus 
vuonna 2015 oli:

Tina Falzon (varapj syys- )
Juha Hemminki
Tuija Hirva
Eero Koivumäki (varajäsen)
Elina Mäkelä-Briggs (varajäsen)
Hilkka Phillips 
Petra Rönkkö 
Tuuli Sutinen (varajäsen)
Pia Tanneraho (varapj. tammi-

syys/pj syys-)
Aki Temisevä (pj. tammi-syys)
Teemu Hälli / Hanna Lindholm 

(esittelijä)
Mervi Mattila (henkilöstön 

edustaja)
 Kokouksissaan kirkkotoimi-

kunta opasti ja tuki kirkon henki-
lökuntaa toiminnan kehittämises-
sä. 

Aikaisemmin kirkon hyväksi 
lentotoimintaa harjoittanut, mutta 
tällä hetkellä lepotilassa (dormant 
company) oleva Flying Finns ltd ei 
harjoittanut liiketoimintaa kulu-
neen vuoden aikana. Yhtiön johta-
jina toimivat:

Tuula Davis 
Teemu Hälli 
Sakari Lehmuskallio (tammi-

maaliskuu) 
Hannu Suihkonen (maalis-).



Merimieskirkot edistävät myös kulttuuria. Teatteri Viitta 
Riihimäeltä ilahdutti syyskuussa suomenkielisellä teatterilla 
Lontoon merimieskirkolla.
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Kirkon hallinnosta vastasi kir-
kon johtaja Teemu Hälli. Hallin-
nossa apuna oli taloussihteeri Annu 
Burton, joka huolehtii kirkon kir-
janpidosta, palkkalaskennasta, las-
kuista ja sopimuksista. 

VIESTINTÄ
Lontoon merimieskirkko kertoi 

toiminnastaan nettisivuillaan, sosi-
aalisessa mediassa, sähköisessä uu-
tiskirjeessa ja painetussa medias-
sa. Viestinnästä kantoivat vastuuta 
vapaaehtoinen tiedottajamme An-
na Hälli ja sosiaalikuraattorimme 
Hanna Lindholm.

Nettisivujen sivulatausten mää-
rä jatkoi kasvuaan ja latauksia oli 
vuoden aikana keskimäärin 621 
päivässä. Nettisivuilla pystyi myös 
tilaamaan kirkon sähköpostiuutis-
kirjeen joka lähetettiin kerran kuu-
kaudessa reilulle 500 tilaajalle.

Sosiaalisessa mediassa Lontoon 
merimieskirkko oli näkyvästi mu-
kana. Facebook-sivujen seuraajien 
määrä jatkoi kasvuaan ja ylitimme 
2700 seuraajan rajan (kasvua 550 
seuraajaa). Kasvu jatkui myös twit-
terissä, jossa seuraajia oli vuoden lo-
pussa 740 ja Instagrammissa, jossa 
kuvia toiminnastamme halusi näh-
dä 650 seuraajaa. 

Lontoon merimieskirkko toimit-
ti säännöllisesti materiaalia Finn 
Guildin Horisonttiin ja Merimies-
kirkko-lehteen. Horisontin sisältö-
jä kehitettiin kuvitetumpaan ja toi-
mitetumpaan suuntaan. Merimies-
kirkkolehteen lähetettiin pieniä jut-
tuja Lontoon merimieskirkon toi-
minnasta sekä Anna Hällin kirjoit-

tama Pappilan ikkunasta -kolumni.

KIINTEISTÖT
Suomen opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö myönsi apurahan Lontoon 
merimieskirkon kirkkokiinteis-
tön kunnostamiseen ja ylläpitoon. 
Avustusta käytettiin sähkötöihin, 
ilmanvaihtokanavien ja ilmastoin-
tijärjestelmän perusparannuksiin, 
ulko-ovien uusimiseen, majoitusti-
lojen huoltoihin ja pesulatilan täy-
delliseen remonttiin.

Kirkon omistaman 1a Elephant 
Lanen asunnosta kolmea huonet-
ta vuokrattiin ulkopuolisille. Myös 
Blackheathin 12 Pilgrims Court –
asunto oli vuokrattuna. 10 ja 32 
The Squirrels Lewishamissa olivat 
vuokrattuina kirkon henkilökun-
nalle. Vuoden aikana vuokraustoi-
minnasta kertyi tuloja kulujen jäl-
keen kertyi noin £13 000.  

Kirkon kiinteistön ylläpidosta 
vastasi vapaaehtoinen talonmies J. 
Mitch Flacko yhdessä kirkon joh-
tajan kanssa. 

KIRKON TALOUS  
JA HENKILÖSTÖ
Vuoden 2015 aikana kirkolla työs-
kentelivät seuraavat henkilöt: 

Palkatut työntekijät

Annu Burton    
01.01.- 31.12. taloussihteeri (80%)
Bernard Creely 01.01.- 31.12. 
siivooja (40%) 
Anna Eklund   

01.09.- 31.12. merimiespastori, so-
siaalikuraattori
Teemu Hälli   
01.01.- 05.09. kirkon johtaja
Hanna Lindholm  
01.01.- 31.12. sosiaalikuraatto-
ri/1.9.-31.12. vt johtaja 
Mervi Mattila   
01.01.- 31.12. palveluvastaava
Elli Niemeläinen 01.01.- 31.12. 
keittiötyöntekijä

Assistentit

Enni Ahlfors   
01.01.- 04.06 assistentti
Emilia Iinatti   
05.06.- 31.12. assistentti
Maija Rautiainen  
03.01.- 31.12. assistentti
Noora Silvennoinen  
09.03.- 31.12. assistentti
Nina Vanhatalo 03.01.- 31.12. 
assistentti
Reeta Ylä-Jussila 01.01.- 14.03. 
assistentti

Vapaaehtoiset

Mitch Flacko   
01.01.- 31.12. talonmies
Anna Hälli   
01.01.- 15.07. tiedottaja/kanttori/
pappi
Juha Iso-Sipilä   
01.01.- 31.12. suntio
Susanna Iso-Sipilä  
01.01.- 31.12. suntio

Harjoittelijat

Susanna Björklund  
24.02.- 20.03. merkonomi

Salla Korpi   
03.03.- 30.05. sosionomi 
Janita Lautamäki  
15.09.- 13.12. sosionomi
Ilona Rantala   
25.10.- 30.10. tet-harjoittelu
Krista Sutinen   
04.06.- 01.09. hallinto 

YHTEISTYÖTAHOT
Lontoon suomalainen Merimies-
kirkko teki vuoden 2015 aikana yh-
teistyötä seuraavien tahojen kanssa:

• Anglo Finnish Society
• Suomalainen käsikirjasto
• Tapahtumatiedotus
• Bilingual Potential
• Tapahtumien järjestäminen
• Church of England
• Paikalliset pappien tapaamiset

• Koulutusmahdollisuudet CofE:n 
koulutuksissa
• Southwarkin joulukonsertti
• Finnpro
• Tilaisuuksien järjestäminen 
• Finn Guild
• Horisontti-lehti
• Ystäväverkosto
• Vuosikokous
• Suomi-koulun opettajien koulu-
tuspäivät
• Guild Travel
• Matkajärjestelyt
• ISO ry (Iso-Britannian suomalai-
set opiskelijat)
• Tapahtumatiedotus
• Joulujuhla
• Lontoon suomalainen teatteri
• Keisarin uudet vaatteet –näytelmä
• Tilojen käyttö
• Muut pohjoismaiset kirkot

• Johtajien tapaamiset
• Pohjoismaiset aamupalat
• Pallerot Ruotsin kirkolla
• Council of Lutheran Churches
• Hallinto
• Matkatuki
• Southwark council
• Joulukatumarkkinat
• Suomen Rauhanyhdistysten kes-
kusliitto
• Lestadiolaisseurat
• Suurlähetystö
• Konsulitapaukset
• Hallinto
• Tapahtumatiedotus
• Taiteen edistämiskeskus
• Alternative Sibelius

Hanna Lindblom
johtaja va.

Lontoon merimieskirkolle avattiin patterien keräyspiste 
yhteistyössä European Recycling Platformin kanssa, 
iloitsee palveluvastaava Mervi Mattila.
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TOIMINTA-AJATUS 

Benelux-maiden merimieskirkon 
perustehtävä on olla ihmisiä var-
ten oleva kirkko. Tästä perustehtä-
västä käsin työmme jakautui kol-
meen osa-alueeseen: 1) varainhan-
kintaan, 2) sosiaalityöhön ja 3) kir-
kolliseen työhön. Käytännössä eri 
osa-alueet tukivat toinen toisiaan 
toimimalla yhteistyössä tavoittei-
den mukaisesti. 

Benelux-maiden merimieskir-
kon yleistavoitteena on ollut ulko-
suomalaisten ja heidän perheidensä 
sekä muiden Benelux-maiden alu-
eella liikkuvien suomalaisten tuke-
minen sosiaalisesti, kulttuurisesti, 
henkisesti ja hengellisesti. 

Tavoitteen toteutuminen mah-
dollistui ylläpitämällä merimies-
kirkkoja sekä järjestämällä erilaisia 
tapahtumia sekä kerho- ja virkistys-
toimintaa lapsille, nuorille, perheil-
le ja aikuisille.

Tavoitteeseen pääsemistä tuki 
myös aktiivinen ja kehittyvä toi-
minta Suomi-kaupoissa, kahvilois-
sa, saunoissa ja myyjäistoiminnas-
sa. Myös vireä jumalapalveluselämä 
ja kirkolliset toimitukset tukivat ta-
voitteen mukaista toimintaa.

Erityisen merkittäväksi toimin-
tavuoden aikana muodostuivat kes-
kustelu- ja kriisiavun sekä erilaisten 
neuvojen ja opastuksen antaminen. 
Talouden näkökulmasta toimintaa 
tehostettiin kokeilemalla ja löytä-
mällä uusia toimintatapoja kaikis-
sa toimipisteissä.

Tavoite toteutui 1) ylläpitämäl-
lä Benelux-maiden merimieskirk-
koa ja sen toimipisteitä, 2) järjes-
tämällä sekä yksittäisiä tapahtumia 
että säännöllistä toimintaa eri elä-
mäntilanteissa oleville yhteisömme 
jäsenille, 3) ylläpitämällä ja kehit-
tämällä palveluitamme ja varain-
hankintaamme  sekä 4) vastaamal-
la suomenkielisestä jumalanpalve-
luselämästä ja kirkollisista toimi-
tuksista toiminta-alueellamme.

Erityisen merkittäväksi tukemi-
sen muodoksi osoittautui toiminta-
kauden aikana keskustelu- ja krii-
siavun antaminen sekä erilaisen 
käytännön opastuksen antaminen.

VÄESTÖTIEDOT JA  
TOIMINTA-ALUE
Väestötiedoissa ei ole havaittavia 
muutoksia edellisten vuosien tie-
toihin nähden. Arvion mukaan Be-
nelux-maissa asui noin 10 000 suo-
malaista. Suomalaisasutus jakau-
tui niin, että Belgiassa asui noin 
5 000, Alankomaissa noin 4 000 
ja Luxemburgissa reilut 1 000 suo-
malaista.

Tämän lisäksi alueella matkus-
tavia suomalaisia on useita kym-
meniä tuhansia vuosittain. Arviot 
perustuvat tilastokeskuksen, suur-
lähetystön ja merimieskirkon tie-
toihin. 

Merimieskirkko toimi maan-
tieteellisesti koko Benelux-maiden 
alueella. Toiminta keskittyi omien 
toimipisteiden lähettyville (Rotter-

dam, Bryssel ja Antwerpen) ja Lu-
xemburgiin, mutta työtä tehtiin 
myös tarpeen mukaan muualla toi-
mintamaissa.

TOIMINTA
Benelux-maiden suomalaisen me-
rimieskirkon keskeiset toiminnat 
olivat edellisvuosien tapaan kol-
me K:ta: Kohtaaminen, Kauppa ja 
Kirkko. 

Toimipisteiden osalta suurin 
muutos koski Antwerpenin me-
rimieskirkkoa. Sosiaalikuraattori 
Pekka Wilska muutti takaisin Suo-
meen kevään 2015 aikana. Wilskan 
muuton jälkeen toimintaa toteutet-
tiin vapaaehtoisvoimin loppuvuo-
den ajan, syyskaudella kirkon toi-
minnasta vastasivat Kirsti ja Seppo 
Suurhasko.

Antwerpenin merimieskirkon 
kiitos- ja jäähyväisjuhlaa vietettiin 
elokuun lopussa. Juhlassa oli pai-
kalla paljon kirkon pitkäaikaisia 
ystäviä ja kirkolla kävijöitä. Myös 
Merimieskirkon hallituksen pu-
heenjohtaja Timo Lappalainen puo-
lisoineen, kuten myös Merimieskir-
kon pääsihteeri Hannu Suihkonen 
kunnioittivat tilaisuutta läsnäolol-
laan. 

Kirkon sulkeuduttua liikkuvan 
sosiaalityön osalta toiminta jatkui 
entisellään. Lähes kaikilla suomalai-
silla aluksilla pyrittiin käymään se-
kä muutenkin kohtaaman liikkuvia 
suomalaisia Antwerpenin alueella.

Brysselin merimieskirkolla jär-
jestettyjen tapahtumien määrä li-

sääntyi, kaupan ja kahvilan liike-
vaihto kasvoi edellisvuodesta. Kah-
vilassa oli vilkasta koko vuoden, 
erityisesti lounasaikana kahvila oli 
lähes poikkeuksetta täynnä. Myös 
lapsi-, perhe- ja nuorisotyön kaut-
ta kohdattiin paljon lapsia, nuoria 
ja perheitä.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, 
mm. Suomi-klubin kanssa, oli vil-
kasta. Vuoden aikana järjestettiin 
myös rippikoulutapaamisia kah-
delle eri ryhmälle. Jumalanpalvelu-
selämä oli säännöllistä ja aktiivista, 
jonka onnistumiseen vaikutti myös 
tasokas kirkkokuoro, jota johti va-
paaehtoisena Matti Kataikko. Kir-
jasto oli edellisvuosien tapaan erit-
täin suosittu.

Rotterdamin merimieskirkon 
osalta 2015 oli ensimmäinen koko-
nainen toimintavuosi peruskorja-
tuissa tiloissa. Tästä johtuen tavoit-
teena oli a) palauttaa talon käyttö-

astetta ja b) lisätä sitä aloittamalla 
varainhankintaan tähtäävän Finse 
Huis -palvelukonseptin toiminta. 

Toisena tavoitteena oli saada 
palkattu henkilökunta täysilukui-
seksi vaihdoksien jälkeen. Molem-
missa tavoitteissa onnistuttiin hy-
vin. Perinteisiä, hyväksi havaittuja 
toimintamuotoja jatkettiin ja vah-
vistettiin. Näiden rinnalle kehitet-
tiin myös uusia ja raikkaita toimin-
toja.  

Joulumyyjäiset sekä Rotterda-
missa että Brysselissä onnistuivat 
hyvin. Molemmissa toimipisteissä 
myyjäisten pituutta lisättiin, mi-
kä näkyi myönteisenä kehityksenä 
myynnissä ja kävijöiden määrissä. 
Alankomaissa osallistuttiin myy-
jäisiin myös Amsterdamissa, Was-
senaarissa ja Rotterdamin Mariti-
me museumilla.       

Luxemburgissa toiminta jat-
kui entisellä tavalla. Suomenkie-

linen jumalanpalvelus toteutettiin 
toimintavuoden aikana kuusi ker-
taa ja siellä järjestettiin myös muita 
kirkollisia tapahtumia, kuten Kau-
neimmat joululaulut. Luxembur-
gissa osallistuttiin kahden Protes-
tanttisen Allianssin englanninkie-
lisen jumalanpalveluksen toteutta-
miseen. Myös nuorten ilta toteutui 
keskimäärin kerran kuussa.

Luxemburgin merimieskirkon 
Facebook-sivut tavoittivat yhä suu-
remman yleisön. Sitä päivitti ja ku-
vitti Esa Peltola. Toiminnasta vas-
tasi merimiespastori Wille Wester-
holm.

KIINTEISTÖT
Antwerpenin merimieskirkkoa 
valmisteltiin loppuvuoden aikana 
myyntiin siivoamalla ja kunnos-
tamalla tiloja. Antwerpenin kau-
pungin kanssa käytiin neuvotte-
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luja kiinteistön myymisestä heille. 
Kaupunki teki tarjouksen kiinteis-
töstä, jonka Merimieskirkon halli-
tus hyväksyi. Hallinta kiinteistös-
tä siirtyi Antwerpenin kaupungil-
le 21.12.2015, varsinainen kauppa 
solmitaan myöhemmin.

Antwerpenissa on toimittu 110 
vuotta ja toiminnan jatkossa vastaa 
erityisesti liikkuva sosiaalityö, pai-
nopisteenään työmerenkulkijoi-
den ja ikääntyvien parissa. Alusta-
vat neuvottelut tilojen käytöstä jat-
kossa käytiin Norjan Merimieskir-
kon kanssa.  

Brysselissä toiminta on jo vakiin-
tunutta omissa tiloissa, lisäksi naa-
puritalosta on vuokrattu kerho- ja 
varastotila. Kirkon sijainti on erin-
omainen EU:n komission ja parla-
mentin välissä. Myös liikenneyhte-
ydet merimieskirkolle ovat hyvät.

Toimintatilat ovat kuitenkin lä-
hes koko ajan täynnä. Erityisesti tä-
mä näkyy lounasaikaan kahvilassa, 
jossa tilat ovat ahtaat suuren käyt-
töasteen vuoksi. Myös kokous- ja 
neuvottelutiloja kaivattaisiin lisää.

Toimintavuoden aikana käyn-
nistettiin kahvilan- ja kaupan ti-
lojen uudelleen suunnittelu sisus-
tusarkkitehti Anneli Lahtuan joh-
dolla. Kirkon puolelta vastuuhen-
kilöksi nimitettiin Matti Mannila. 
Muutostyöt alkoivat vuoden 2015 
viimeisinä päivinä ja jatkuvat muu-
taman viikon seuraavalle vuodelle. 

Jumalanpalvelukset pidettiin 
ekumeenisessa Ylösnousemuksen 
kappelissa keskimäärin kaksi ker-
taa kuukaudessa. Ylösnousemuk-
sen kappelin tiloja on käytetty 
myös muihin tilaisuuksiin.  

Rotterdamissa toteutettiin toi-
mintavuoden aikana peruskorjauk-
sen lisätyöurakka rakennustoimi-
kunnan johdolla. Työntekijät kes-
kittyivät peruskorjatun kiinteistön 
huolelliseen käyttöönottoon ja hyö-
dyntämiseen sekä uusien toiminta-
mallien rakentamiseen. Myös huol-
to- ja ylläpitosopimuksia solmittiin 
sekä muutamia takuutöitä toteutet-
tiin.

Erityinen huomio kiinnitettiin 
tilojen markkinointiin ulkopuo-
lisille ryhmille. Tässä onnistut-
tiin verrattain hyvin: toimintavuo-
den loppupuoliskolla toimipisteessä 
paikallisia palveluiden käyttäjäryh-
miä viikoittain.

Kirkon sijainti on Rotterdamis-
sa ideaali, sillä se on lähellä pääase-
maa ja keskusta-aluetta. Yleinen 
kiinnostus Rotterdamin kaupun-
kia kohtaan kasvoi merkittävästä 
toimintakauden aikana, mikä nä-
kyy turistien määrässä, kiihtyväs-
sä kaupunkikulttuurin kehitykses-
sä ja valtamedioiden kiinnostukses-
sa ympäristöämme kohtaan.

Luxemburgissa toiminta jatkui 
vuokratiloissa protestanttisessa kir-
kossa (Centre Protestant-Clausen,1 
Rue Jules Wilhelm).

TIIMIORGANISAATION 
TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ
Vuonna 2015 jatkettiin toiminnan 
suunnittelua ja toteutusta tiimior-
ganisaatiorakenteella. Organisaa-
tiorakennetta muutettiin niin, et-
tä Rotterdamiin muodostettiin uu-
si tiimi (Rotterdamin tiimi), jonka 
tiimivastaavaksi tuli merimiespas-

tori. Samalla Rotterdamin palve-
lutiimi lakkautettiin.

Tiimivastaavien kokouksia on 
pidetty kuukausittain, tiimien 
omia kokouksia viikoittain tai use-
amman kerran kuukaudessa tar-
peen mukaan joko kasvokkain tai 
skypen välityksellä. Useimmat ar-
jen operatiiviset asiat käytiin läpi 
talonkokouksissa, joita johtivat tii-
mivastaavat. Toimintavuoden ai-
kana oli useita henkilöstömuutok-
sia ja rekrytointeja.  

Benelux-maiden merimieskir-
kon toiminnasta vastaavat seuraa-
vat tiimit: sosiaalityön tiimi, (ko-
ko Benelux-maiden alue), Belgian 
palvelutiimi, Rotterdamin tiimi ja 
hallintotiimi (koko Benelux-mai-
den alue). Tiimien toimintaa oh-
jaa tiimisopimus, joka päivitetään 
tarpeen mukaan, mutta vähintään 
vuosittain.

Sosiaalityön tiimi

Tiimi on toiminut merimieskirkon 
toiminta-ajatuksen mukaisesti teh-
den kristillistä, sosiaalista, kulttuu-
rista, kasvatuksellista ja diakonista 
työtä kaikissa Benelux-maissa. Se 
on vastannut jumalanpalveluselä-
mästä, kirkollisten toimitusten jär-
jestämisestä, sielunhoitokeskuste-
luista sekä diakoniatyöstä. Niin 
ikään tiimi on huolehtinut kasva-
tustyön toteuttamisesta sekä ikään-
tyneiden parissa tehtävästä työstä. 
Lapsille, nuorille ja lapsiperheil-
le on järjestetty toimintaa laajasti. 
Keskustelu- ja muuta apua on tar-
jottu tarvitseville. Tiimi on huoleh-
tinut laivakäynneistä ja raskaan lii-

kenteen kuljettajien kohtaamisesta.
Tiimin on yhteistyökumppanei-

na on ollut mm. Suomi-klubi, Eu-
rooppa-koulut, muut skandinaavi-
set kirkot, Kauppa-Kilta,  Alanko-
maat–Suomi-yhdistys, Martat, Suo-
malaisen naisen päivät, suurlähetys-
töt, Lauantai- ja Suomi-koulut.

Tiimi on huolehtinut edellä mai-
nittujen työmuotojen kehittämises-
tä sekä määrärahojen seurannasta. 
Tiimipalavereja on pidetty tarvit-
taessa. Perhekerhot ja nuorten toi-
minta Brysselissä on ollut toiminta-
vuonna erittäin suosittua.

Erityisesti Rotterdamissa juma-
lanpalveluselämä kehittyi vahvasti 
kävijämäärien myötä. Rotterdamis-
sa ja Antwerpenissa osallistuttiin 
säännöllisesti ICMAn toimintaan.

Vuoden aikana tiimissä työsken-
telivät: 

• Johtava sosiaalikuraattori, tii-
mivastaava Piia Lännenpää-De la 
Cruz (koko vuosi), 

• Merimiespastori Pauliina Tuo-
manen (03/15 lähtien), 

• Sosiaalikuraattori Eeva-Maria 
Ranta (koko vuosi)

• Sosiaalikuraattori Pekka Wils-
ka (05/15 saakka)

• Palkkiotoiminen pappi Wille 
Westerholm (koko vuosi) 

• sekä johtaja, merimiespappi 
Jarmo Karjalainen  (koko vuosi)

• Vapaaehtoinen assistentti Sep-
po Suurhasko (koko vuoden, alku-
vuosi Rotterdam, 7/15 lähtien Rot-
terdam)

• Vapaaehtoinen assistentti Kirs-
ti Suurhasko (7/2015 lähtien)

Tiimissä on työskennellyt vapaa-
ehtoisina assistentteina Antti Tuo-

nonen ja 
Juha Karjalainen.

Tiimi on huolehtinut hei-
dän rekrytoinnistaan ja perehdy-
tyksestään.

Belgian palvelutiimi

Tiimin tehtävänä oli huolehtia pal-
velujen päivittäisestä tuottamises-
ta ja kehittämisestä Antwerpenissa 
(kesäkuuhun 2015 saakka) ja Brys-
selissä sekä tarvittaessa koko Bel-
gian ja Luxemburgin alueella. Sen 
vastuualueena olivat kahvila, kaup-
pa, saunat, kirjasto, majoitus, tila-
varaukset, catering, kiinteistöhuol-
to ja asiakaspalvelu.

Tiimi kehitti uusia toimintamuo-
toja aktiivisesti. Alkusyksystä tiimi 
kokeili ns. pullaovitoimintaa, jossa 
myytiin muutaman viikon ajan kah-
via ja pullaa aamuisin merimieskir-
kon ulko-ovelta ohikulkeville. 

Tiimin tukena oli vuoden var-
rella paikallisten vapaaehtoisten 
joukko auttamassa eri tapahtumis-
sa. Brysselin merimieskirkon kir-
jasto toimi edelleenkin pääsään-
töisesti vapaaehtoisvoimin. 

Vuoden aikana tiimissä työsken-
telivät:

• Heidi Kvist, palveluvastaava, 
tiimivastaava (koko vuoden)

• Tiina Oikarinen, emäntä, (ko-
ko vuoden)

• Pekka Tapiomäki, osa-aikai-
nen assistentti (koko vuoden),

• Vapaaehtoinen assistentti Sir-
pa Saari, (kevätkausi)

• Vapaaehtoinen assistentti Mil-
la Purosalo (syyskausi)

• Vapaaehtoinen periodias-
sistentti Salla Kivekäs  (kevätkausi)

• Vapaaehtoinen periodiassis-
tentti Anni Kemppainen (kevät-
kausi)

• Vapaaehtoinen periodiassis-
tentti Rebecca Ketola (syyskausi)

• Vapaaehtoinen periodiassis-
tentti Sanni Grandgvist (syyskausi)

• Vapaaehtoinen periodiassis-
tentti Panu Hämäläinen (syyskausi)

Tiimi on huolehtinut heidän 
rekrytoinnistaan ja perehdytyk-
sestään. Kevätkaudella tiimissä oli 
mukana opiskelijoita keväällä: Tei-
ja Suojanen, Agnes Sarvi. Syyskau-
della Riitta Birck.

Rotterdamin tiimi

Helmikuun alusta lähtien tiimiorga-
nisaatiorakennetta muutettiin siten, 
että Rotterdamin palvelutiimi lak-
kautettiin ja tilalle muodostettiin 
Rotterdamin tiimi, jonka jäseneksi 
tulivat kaikki Rotterdamissa työs-
kentelevät työntekijät. Tiimin tehtä-
väksi määriteltiin tiimin vastuualu-
eella olevien palvelujen ja toiminnan 
tuottaminen ja kehittäminen. Tiimi 
vastasi kahvilan, kaupan, saunan, 
tilavarausten, kiinteistön huollon, 
asiakaspalvelun toteutumisesta, teki 
sosiaalityötä ja huolehti jumalanpal-
veluselämän järjestämisestä. 

Vuoden aikana tiimissä työsken-
telivät:

Rotterdamin tiimin yhteishenkeä.



Syyskuussa Rotterdamin merimieskirkolla 
pystytettiin Sibelius-näyttelyä. Paikalla oli myös 
Benelux-instituutin johtaja Aleksi Malmberg.

Sateella merimieskirkkojen käytäville 
levittäytyy iloinen kirjo erivärisiä sateen-
varjoja, kun asiakkaat tulevat sisälle.
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• Pauliina Tuomanen, merimies-
pastori, tiimivastaava 1.3. lähtien 

• Palveluvastaava Samuli Kallio 
(31.1. asti) 

• Emäntä Anniina Juhola (1.5. 
lähtien)  

• Sosiaalikuraattori Eeva-Maria 
Ranta (koko vuoden)

• Talous-ja hallintosihteeri Sari 
van Bregt (koko vuoden, 50% työ-
ajasta kohdistuu Rotterdamiin)

Vapaaehtoisina periodiassistent-
teina toimivat: 

• Seppo Suurhasko, (kevätkausi) 
• Marjatta Veikkola,  (kevätkausi)
• Satu Tarkio, (kevätkausi)
• Annika Kilpiö, (kevätkausi)
• Tuula Makkula, (kesä ja alku-

syksy) 
• Tuula Uurtio, (syyskausi)
• Riika Hyvönen (Syyskausi)
• Irma Jääskeläinen. (Syyskausi)

Hallintotiimi

Kaikki hallinnolliset asiat hoidet-
tiin talous- ja hallintosihteeri Sari 
van Bregtin, johtaja Jarmo Karja-
laisen sekä tiiminvastaavien yhteis-
työllä. Varsinaiseen hallintotiimiin 
kuuluivat johtajasekä talous- ja hal-
lintosihteeri.

Tiimin tehtävänä on huolehtia 
hallinnon ja siihen liittyvien pro-
sessien päivittäisestä tuottamises-
ta ja kehittämisestä seuraavien toi-
mintojen osalta: taloushallinto, ta-
lousseuranta, laskutus, henkilöstön 
palkat, lupa-asiat, viranomaisyh-
teydet, verotus, asiakaspalvelu ja 
tiedotus.

Asiakasryhminä olivat mm. vi-
ranomaiset Belgiassa ja Alanko-

maissa, Merimieskirkon keskustoi-
misto, henkilökunta, 

Tiimien rakenne oli toiminta-
vuonna seuraava:

A. Hallintotiimi:
1) johtaja, (10 % Alankomaat, 

50 % Belgia 10 % yleinen hallinto 
ja kirkolliset työt, 30% Merimies-
kirkon sosiaalityön koordinointi ja 
työ Kreikassa)

2) talous- ja hallintosihteeri (50 
% Alankomaat ja 50 % Belgia & 
Luxemburg)

B. Rotterdamin tiimi:
Merimiespastori (tiimivastaava) 

(100 %)
Sosiaalikuraattori (100 %)
Talous- ja hallintosihteeri (50 %)
2 vuosivapaaehtoista  + palkkio-

toiminen emäntä (3 päivää /kk)

C. Belgian palvelutiimi:
Palveluvastaava (tiimivastaava) 

(100%)
Emäntä (100%)
4-5 vuosivapaaehtoista
(3 Bryssel ja 1-2 Antwerpen)

D. Sosiaalityön tiimi:
Johtava sosiaalikuraattori (tiimi-

vastaava ja operatiivinen esimies),
Sosiaalikuraattori Antwerpen 

(huhtikuuhun 2105 asti),
sosiaalikuraattori Rotterdam, 

merimiespastori
2 vuosivapaaehtoista (Bryssel ja 

Rotterdam)

Liiketoimintaa pyörittää Bel-
giassa Finse Zeemanskerk vzw (voit-
toa tavoittelematon yhdistys). Rot-
terdamin suomalainen merimies-
kirkko on osa Suomen Merimies-
kirkko ry:tä ja sen kirjanpito on osa 
Suomen Merimieskirkko ry:n kir-
janpitoa, Luxemburgin toiminnas-
ta vastaa sosiaalityön tiimi, jonka 
rahaliikenne kulki toimintavuoden 
ajan Belgian kautta.

Belgiassa, Hollannissa ja Luxem-
burgissa on kussakin oma luotta-
muselimensä: Belgiassa ja Luxem-
burgissa on kirkkoraati ja Rotter-
damissa kirkkotoimikunta.

Kirkkoraadit ja kirkkotoimikun-
ta ovat siirtokuntakokouksen va-
litsemia, seurakuntaneuvoston ta-
paan toimivia elimiä. 

Alankomaiden 
kirkkotoimikunta

Toimintavuoden aikaan toimikun-
ta kokoontui useita kertoja ja toimi 
aktiivisesti.

Alankomaiden kirkkotoimikun-
nan jäseniä olivat Liisa Aholainen 
(pj.) lokakuuhun 2015 asti, Anu 
Dekker, Tea Kuusinen, Ismo Vait-
tinen, Marja-Liisa de Hart, Kaler-
vo Kuokkanen, varajäseninä Paula 
Alarinta ja Hele van Lynden, Jarmo 
Karjalainen sekä Rotterdamin kir-
kon henkilökunta.

Liisa Aholaisen eron jälkeen pu-
heenjohtajan tehtävistä kirkkotoi-
mikunta toimi ilman puheenjohta-

jaa lokakuusta lähtien. Paula Ala-
rinta tuli Liisa aholaisen tilalle var-
sinaiseksi jäseneksi.

Alankomaissa pidettiin toimin-
takauden aikana siirtokuntakoko-
us, jossa oli paikalla runsaasti yh-
teisön jäseniä. Siirtokuntakokouk-
sessa toimitettiin Kirkkotoimikun-
nan vaali, jossa valittiin uudet jä-
senet erovuorossa olevien jäsenten 
tilalle.

Kirkkotoimikunnan vaaleissa oli 
ehdolla seitsemän henkilöä. Jäse-
neksi valituista henkilöistä neljä on 
kokonaan uusia kirkkotoimikunta-
työskentelylle. 

Belgian kirkkoraati 
ja taloustoimikunta

Belgian kirkkoraati toimi aktiivi-
sesti koko toimintavuoden aika-
na. Kokoonpano pysyi samaan ko-
ko vuoden lukuun ottamatta nuo-
risojäsenen paikkaa.

Santeri Paajanen lähti vuoden 
lopussa armeijaan ja hänen tilalleen 
valittiin uusi jäsen Saara Suort-
ti. Kirkkoraadin puheenjohtajana 
toimi koko vuoden Matti Manni-
la, sihteerinä jatkoi Sari Oikarinen. 

Kirkkoraadin muita jäseniä olivat 
Pia Lännenpää–De La Cruz (hen-
kilökunnan keskuudestaan valitse-
mana edustajana), Jenni Gozzi , Ul-
la Koivisto, Paavo Mäkinen, Matti 
Maltari, Eurooppa-koulun edusta-
jana Niina Viima. Kokouksissa oli 
mukana myös kirkon johtaja.

Brysselin taloustoimikunnan jä-
seninä olivat Seija Immonen, Vesa 
Katajisto, Ari Latvala, Arto Leppi-
lahti (puh.joht), Piia Lännenpää–De 
La Cruz ja Heidi Kvist (siht.). Toi-
mikunta kokoontui useita kertoja.

Luxemburgin kirkkoraati

Luxemburgin kirkkoraati oli ak-
tiivinen toiminnassaan sähköpos-
tikirjeenvaihdon kautta. Luxem-
burgin kirkkoraadin jäseniä olivat 
Eini Corke, Jarmo Karttunen (pj.), 
Marjo Sainio (vpj.) Paula Lehtinen 
(siht.), Esa Peltola, ja Wille Wester-
holm työntekijäjäsenenä.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Jumalanpalveluksia pidettiin toi-
mintavuoden aikana Brysselissä 
kuukauden 1. ja 3. sunnuntaina, 
Rotterdamissa ja Luxemburgissa 
noin kerran kuussa, Antwerpenissa 
kahdesti vuoden aikana. Brysselis-
sä järjestettiin lokakuussa Hengelli-
sen kasvun päivä ja Tuomasmessu.

Myös muita teemamessuja se-
kä Pohjoismaisten merimieskirk-
kojen yhteisiä messuja järjestettiin. 
Varsinkin joulun ajan tapahtumat 
(Kauneimmat joululaulut, jouluaa-
ton hartaudet ja Eurooppa-koulun 
joulukirkot) ovat olleet suosittuja. 
Alankomaissa pidettiin Kauneim-
mat joululaulut merimieskirkolla 
sekä Den Haagissa suurlähettilään 
residenssissä.

Messuista ja toimituksista vasta-
sivat merimiespastori Pauliina Tuo-
manen, merimiespastori Jarmo Kar-
jalainen ja Brysselissä myös teologi-
an maisteri Sari Oikarinen. Tarvit-
taessa papit sijaistivat toisiaan. 

Brysselin vapaaehtoisena suntio-
na on toiminut edellisvuosien ta-
paan Matti Mannila vastaten kirk-
kotilan järjestämisestä jumalanpal-
veluksia varten. Brysselissä kantto-
rina on toiminut pääsääntöises-
ti Matti Kataikko ja Rotterdamis-
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sa palkkiotoimisesti Karla-Maria 
Toiviainen sekä kolme uutta, va-
paaehtoista muusikkoa. Brysselissä 
toimi erittäin tasokas kirkkokuoro. 
Sosiaalikuraattorit ovat avustaneet 
messuissa seurakuntalaisten lisäksi.

Luxemburgissa palkkiotoiminen 
pappi, Wille Westerholm, hoiti mes-
sut ja kirkolliset toimitukset.

Jumalanpalvelusmusiikki toteu-
tui pääosin vapaaehtoisten voimin.

BASAARITOIMINTA
Vuotuinen suurin yksittäinen ta-
pahtuma oli edellisvuosien tapaan 
joulumyyjäisten järjestäminen. Se-
kä Belgiassa että Rotterdamissa jär-
jestettiin edellisvuotta pidemmät 
myyjäiset. Rotterdamissa myyjäiset 
järjestettiin 19.–22.11. ja 27.–29.11. 
Brysselissä 2.–6.12. ja 9.–13.12.

Sekä Brysselissä että Rotterda-
missa toimivat aktiiviset basaari-
toimikunnat, jotka vastasivat pää-
osasta tilauksista. Molemmissa pai-
koissa myynti kasvoi merkittäväs-
ti edellisvuodesta. Alankomaissa 
myyjäistoimintaa jatkettiin myös 

Norjan ja Tanskan kirkkojen kans-
sa Amsterdamissa sekä Haagissa. 

TIEDOTUS
Viestintää toteutettiin verkkosivu-
jen, sähköisten uutiskirjeiden, so-
siaalisen median ja henkilökohtai-
sen vuorovaikutuksen keinoin. Se-
kä Belgiassa että Alankomaissa laa-
dittiin viestintäsuunnitelma ja sel-
keytettiin tehtävänjakoa sen toteut-
tamiseksi.

Alankomaihin perustettiin 
markkinointitoimikunta tehosta-
maan kirkon tilojen myyntiä. Toi-
mikuntaan kuuluivat kirkon hen-
kilökunta sekä Paula Alarinta, Liisa 
Aholainen, Mervi Leveelahti ja Pek-
ka Timonen. Markkinoinnin työ-
välineiksi laadittiin vapaaehtoisvoi-
min käyntikortti ja hollanninkieli-
set Finse Huis-verkkosivut.

Rotterdamin tiimi kehitti aktii-
visesti niin talon ulkopuolista (Fa-
cebook, Instagram, uutiskirjeiden 
frekvenssi ja laatu) kuin sisäistä-
kin (WhatsApp-ryhmät) viestin-
tää. Belgiassa Suomi-Klubin Par-

lööri-lehdessä oli myös säännöl-
lisesti tiedotusta merimieskirkon 
toiminnasta. Sähköpostitiedottei-
ta lähetettiin keskimäärin 2 ker-
taa kuukaudessa Belgiassa ja Alan-
komaissa. 

YHTEENVETO

Vuosi 2015 oli toiminnan ja tulok-
sien kannalta erinomainen. Niin 
toiminnalliset kuin taloudelliset 
tavoitteet saavutettiin. Merimies-
kirkon viestintä lisääntyi, samoin 
kuin jumalanpalveluselämän kä-
vijämäärät. Suurimman kiitoksen 
ansaitsevat Benelux-maiden Me-
rimieskirkon työntekijät, vuosiva-
paaehtoiset sekä paikalliset vapaa-
ehtoiset, jotka tekivät hienoa työtä 
sydämellä suomalaisyhteisön eteen.

Jarmo Karjalainen
johtaja

YLEISTÄ
Liikkuvien ihmisten ja ulkosuoma-
laisten parissa tehtävä työ Hampu-
rin suomalaisella merimieskirkol-
la tarjoaa kokoontumispaikan vie-
railijoille ja paikallisille suomalai-
sille toimintaryhmille sekä kirkol-
lisia palveluja omalla äidinkielellä.

Suomenkielisiä messuja pidet-
tiin merimieskirkossa kerran kuu-
kaudessa. 

Pohjoisen alueen pappina toimi 
teologian tohtori, pastori Päivi Vä-
häkangas. Ensimmäisenä advent-
tina messussa saarnasi Pirkkalan 
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.

Muiden pohjoismaiden kirkko-
jen kanssa järjestettiin yhteispoh-
joismaisia jumalanpalveluksia ja 
yhteispohjoismaista aamupalape-
rinnettä jatkettiin. Kirkon johtaja 
oli säännöllisesti tekstin- tai esiru-
kousten lukijana ja tarvittaessa eh-
toollisavustajana.

Samoin johtaja luki St. Micha-
elis-kirkossa esirukouksen meren-
kulkijoille, Hampurin sataman 
vuosijuhlan merkeissä. Kirkossa oli 
läsnä yli 2 000 henkilöä.

Sosiaalityön aiheena vuonna 
2015 oli ”Suomalaiset juuret”. Sosi-

aalityö on ennaltaehkäisevää, liik-
kuvaa ja jalkautuvaa työtä. Ham-
purissa sosiaalityö on pääosin seni-
orityöpainotteista.

Kanttoreina merimieskirkos-
sa toimivat Christiane Säilä ja me-
rimieskirkon kuoron johtaja Eva-
Christina Pietarinen. Kielikoulun 
lapsille järjestettiin kaksi kertaa 
oma jumalanpalvelus. Torstaisin 
pidettyihin hartaushetkiin osallis-
tui pääasiassa työkerholaisia, keski-
määrin 30 henkilöä/kerta. Torstai-
hartauksia pitivät pappi, merimies-
kirkon johtaja, sosiaalikuraattorit, 
kirkkotoimikunnan puheenjohtaja 
ja lisäksi pastori Maija Priess, Ella-
maija Gries, Rolf Heikkinen, Olli-
Pekka ja Iida Silfverhuth sekä Tuu-
re Oldendorff.

Vuoden 2015 tärkeä tapaami-
nen oli uuden Suomen Berliinin 
suurlähettilään Ritva Koukku-Ron-
den tutustuminen kirkkoomme ja 
toimintaan. Tärkeänä pidämme 
myös, että eduskuntavaalit pidet-
tiin merimieskirkolla.

Merimieskirkon kuoro vierai-
li Turussa ja se esiintyi mm. Mi-
kaelin ja Martin kirkossa ja vierai-
li Mikaelinseurakunnan merimies-
kirkkopiirissä.

Talouden vahvaksi tukipilariksi 
muodostui vakiintuneet kaksipäi-
väinen pääsiäisbasaari ja kahtena 
viikonloppuna pidetty joulubasaari.

Markkinointia tukee muka-
na olo Hampurin kaupungin kan-
sainvälisessä joulumarkkinoin-
tiesitteessä ”Hamburg ist Weihna-
chten” (yhteensä 60 000 kpl, tans-
kaksi, englanniksi ja saksaksi). 

Majoitusaste ja kokoustilojen 
vuokraus kasvoivat hieman. Ham-
purin kaupungit oppaat esimerkik-
si kokoontuvat säännöllisesti usean 
kerran vuodessa kirkolla pitämässä 
kokouksiaan.

Visit Finland järjesti kaksi eri 
Suomen markkinointitilaisuut-
ta meillä, joissa Suomea esiteltiin 
saksalaisille matkailuyrittäjille. Sa-
moin Suomalaissaksalainen Kaup-
pakilta järjesti vuosikokouksensa 
kirkolla. Lounais-Suomen satami-
en vierailu ja toiminnan esittelyoli 
meille tärkeä tilaisuus.

Lehti-, radio- ja tv-haastattelu-
ja niin Saksassa kuin Suomessa on 
vuoden aikana ollut useita, ja kiin-
nostus toimintaamme kohtaan on 
laajaa. Myös vapaaehtoisistamme 
kirjoitetut haastattelut: Kerttu Sal-

HAMPURIN MERIMIESKIRKKO

POHJOIS-SAKSAN SUOMALAINEN MERIMIESKIRKKO
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minen-Thieme (Pohjalainen) ja Ella-
maija Gries (Sana) toivat merimies-
kirkolle julkisuutta.

Erityismaininnan arvoinen asia 
on, että Ruotsin kirkko toimi tilois-
samme seitsemän kuukauden ajan. 
Heidän kaikki toimintaryhmänsä 
kokoontuivat kirkollamme. Ruot-
sin kirkko peruskorjattiin sinä ai-
kana. Tämä yhteinen aika oli meil-
le arvokas ja saimme  näin oivan ti-
laisuuden tutustua toisiimme.

MERENKULKIJAT
Merimieskirkon toimialueeseen 
kuuluu Hampurin sataman lisäk-
si myös muita Pohjois-Saksan sa-
tamia, joista tärkeimmät ovat Tra-
vemünde, Lyypekki, Bremen, Bre-
merhaven, Cuxhaven, Kiel, Rends-
burg ja Rostock.

Laivakäyntejä ja miehistön vaih-
tokuljetuksia tehtiin Hampurin, 
Lyypekin, Travemünden ja Cuxha-
venin satamissa suomalaisiin laivoi-
hin. Laivojen kokonaismäärä Ham-
purin satamassa oli 31 eri laivaa.

Kohtaamiset merenkulkijoiden 
puolelta ovat odotettuja ja merki-
tyksellisiä. Yhteydenottoja tulee lai-
voilta paljon tai me otamme yhteyt-
tä. Laivakäynnit eivät lyhyiden sa-
tamakäyntien aikana aina onnistu, 
niin puhelinkeskustelu on kuiten-
kin mahdollista. Merenkulkijatyöstä 
saamme hyvää palautetta ja kiitos-
ta niin suullisesti kuin kirjallisesti.

RASKAS LIIKENNE 
Raskaan liikenteen kuljettajien työ 
keskittyy Pohjois-Saksassa Lyype-
kin merimieskirkolle.

KIRKKOTOIMIKUNTA (KTK)
Kirkkotoimikunnan tehtävänä on 
tukea ja edistää kirkon työtä.  Kirk-
kotoimikuntaan kuuluivat 2015 
puheenjohtajana Kaija Gaupp, va-
rapuheenjohtajana Pauliina Vakku-
ri-Lappalainen ja sihteerinä Synnöve 
Lindström-Makowski. Muut jäsenet 
olivat Helena Hashemian, Tarja Jee-
nicke ja  Anja  Scharf.  Kirkon edus-
tajina olivat Satu Oldendorff, Tiina 
Ylitalo ja Anna Eklund / Ilona Ma-
tilainen.

Ktk kokoontui noin kuuden vii-
kon välein. Ktk otti vastuun pe-
rinteisistä suomalaisista juhlista, 
kuten vappu- ja juhannusjuhlista. 
Vappujuhlissa lakitettiin jo perin-
teeksi muodostunut Rakel Wihurin 
pysti. Lakittajana toimi ktk:n pu-
heenjohtaja Kaija Gaupp. Kirkko-
toimikunnan puheenjohtaja edus-
ti monessa tilaisuudessa merimies-
kirkkoa. Siirtokuntainfo pidettiin 
helmikuussa. Kirkkotoimikunta on 
Pohjois-Saksan merimieskirkoilla 
yhteinen.

RYHMÄT JA TOIMINTAPIIRIT
Työkerho tukee ja edistää Ham-
purin merimieskirkon toimintaa. 
Työkerholaiset kantavat suuren vas-
tuun pääsiäis- ja joulumyyjäisten 
onnistumisista Hampurissa.  He 
ovat olleet vuosikymmeniä kirkon 
vapaaehtoistyön selkäranka ja mer-
kittävä taloudellinen tukiryhmä.

Työkerholaiset pitävät huolta 
ikääntyvistä ja sairastuneista ryh-
mänsä jäsenistä ja he ovat hyvä esi-
merkki yhteisöllisyydestä ja ver-
taistuesta. Työkerhon jäsenmää-

rä on kasvava, kun suuret ikäluo-
kat jäävät eläkkeelle ja heillä on nyt 
enemmän aikaa osallistua kirkon 
toimintaan. Puheenjohtajana toi-
mi Tarja Jeenicke.

He kokoontuvat lyhyitä loma-
taukoja lukuun ottamatta torstai-
sin koko vuoden ajan Eevan salis-
sa.  Työkerhon oheistoiminta on 
hyvin aktiivista vierailujen ja retki-
en muodossa. He ovat taitavia käsi-
työihmisiä ja kirkon tukeminen on 
heille sydämen asia.

Suomalainen kielikoulu tarjo-
aa kerran viikossa suomalaissaksa-
laisille lapsille Suur-Hampurin alu-
eella suomen kielen opetusta ker-
ran viikossa kielitaidon edistämi-
seksi ja ylläpitämiseksi. Useimmi-
ten he ovat kaksikielisen perheen 
lapsia. Kielikoulupäivä on perjan-
tai ja koulussa on noin 75 lasta. 
Kielikoulun vanhempainneuvos-
ton puheenjohtajana toimi Kata-
riina Röbbelen-Voigt. Kirkon edus-
tajana vanhempainneuvostossa toi-
mii Tiina Ylitalo.

Lisäksi kirkolla kokoontui Kie-
likoulun pienten lasten kerho ja 
vauvamuskari tiistaisin ja perjan-
taisin vielä 1,5–4-vuotiaiden tena-
vamuskari.

Ruotsin kielen keskusteluryh-
mästä kirkolla vastasi Anna-Rita 
Lau. Svenska Gruppen kokoontuu 
kerran kuussa ja ryhmässä on aina 
toistakymmentä ryhmäläistä, joi-
den äidinkieli on ruotsi tai he ovat 
kiinnostuneita ruotsinkielisestä 
kulttuurista.

Ruotsin kieltä olemme käyttä-
neet tiedotuslehtisessämme Ankku-
rissa hieman entistä enemmän Syn-

növe Lindström-Makowskin runojen 
tai muiden aiheiden avulla.

Merimieskirkon kirkkokuoro 
esiintyi useissa tilaisuuksissa kir-
kossamme, jumalanpalveluksissa 
ja juhlissa. Heillä oli esiintymisiä 
myös kirkon ulkopuolella pääosin 
Suomeen liittyvissä tilaisuuksis-
sa. Kuoron harjoitusilta on perjan-
tai ja kuorolaisia oli mukana keski-
määrin 20. Kuoronjohtajana toimi 
Eva-Christina Pietarinen.

Yritimme saada kirkolle myös 
lasten kuoron, mutta se ei saanut 
tarvittavaa määrää lapsia kokoon. 
Yritämme tulevina vuosina uudel-
leen. 

Raamattupiiri jatkoi myös toi-
mintaansa kerran kuussa pienellä 
osallistujamäärällä Ritva Lehmann 
vastuuhenkilönä.

Kirjallisuuspiiri kokoontui ker-
ran kuussa ja ryhmässä on yli kak-
sikymmentä aktiivista osanottajaa. 
Piirin vetäjänä toimi Kaija Gaupp.

Lähimmäisen huolenpito on kir-
kon toiminnassa tärkeää ja sillä on 
kasvava tarve. Siitä kantaa Naapu-
riapuryhmä vastuuta. Ryhmässä 
oli viisi jäsentä, ja yhdyshenkilöinä 
toimi Anja Scharf. Naapuriavun tu-
kena ja avainasemassa ovat pappi ja 
sosiaalikuraattori.

Lauantaisin on kirkolta lähtenyt 
sählyporukka Sommerhudestras-
sen koululle. Keskimäärin pelaajia 
on 10. Sählyn jälkeen pelaajat sauno-
vat silloin tällöin merimieskirkolla.

Sauvakävelyryhmä puolestaan 
hoitaa kuntoliikuntaa kerran vii-
kossa lauantaiaamuisin. Ryhmässä 
on mukana toistakymmentä osal-
listujaa Ryhmän vetäjänä toimi 
Raija Saoudi ja Anne Prüfer.

Nuoret aikuiset -ryhmä on va-
kiinnuttanut paikkansa ja on erit-
täin tärkeä ryhmä merimieskirk-
kotyön jatkuvuudelle. He tapaa-
vat toisiaan sekä kirkolla että kir-
kon ulkopuolella.

Odottavat äidit -ryhmä nime-
si itsensä ”Hurmaavat Hansaäidit” 
-ryhmäksi. Otimme mallia Lon-
toon sisarkirkolta ja saimme heti 
koolle aktiivisen ryhmän. Ryhmä 
kokoontuu vielä lasten jo synnyt-
tyä vertaisryhmään ja näin he sai-
vat itselleen ja vauvoille luonnolli-
sen jatkoryhmän.

Sosiaalikuraattori aloitti ryh-
män, mutta yksi äideistä toimii ve-
täjänä.

Naistenilta-ryhmän vastuu-
henkilönä toimivat Tiina Mitchell 
Ja Anu Metsäniemi. He järjestivät 
kuukausittain mukavan illan eri-
ikäisille naisille. Uusia osallistujia 
on tullut kuukausittain ryhmään 
uusmuuttajien kautta.

Kalevala merkkivuoden kunni-
aksi järjestettiin kaksi aamupala-
tilaisuutta. Runonlaulusta Hevi-
metalliin (Kaisla Suokas) ja Kale-
vala 2015, ehtymätön kulttuurivä-
littäjä (Paula Jääsalmi-Krüger).

Lyypekin suomalaisen seurakunnan nai-
sia retkikirkkomatkalla Hampurissa.

M/T Kiislan miehistö kävi isolla joukolla eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä 
Hampurin merimieskirkolla huhtikuussa.
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Tervetuloa Hampuriin -tilai-
suus toi 15 uutta, merimieskirkosta 
kiinnostunutta henkilöä kirkolle.

Kerran kuukaudessa pidetyt elo-
kuvaillat ovat olleet mieluisia ja 
noin 15 katsojaa on nauttinut uu-
sista suomalaisista elokuvista.

Seniorikahvila ja Elämänkaa-
riryhmä olivat toimivia, aktiivisia 
ja tarpeellisiksi koettuja ryhmiä.

Meditatiivinen tanssi ja hy-
vinvointijumppa piti lopettaa vä-
häisten osallistujamäärien takia.

Kirkolla kokoontui säännöllises-
ti myös kansainvälisiä ryhmiä.

Eesti-kool on omaan Kielikou-
luumme verrattava koulu, joka ko-
koontui meillä kaksi kertaa kuussa 
ja he järjestävät myös erilaisia kult-
tuuritapahtumia kirkolla.

Kansainvälinen naisten kuo-
ro harjoitteli meillä kerran kuussa 
Ja Global vocal -kuoro kerran vii-
kossa.

Lisäksi unkarilainen, protestant-
tinen seurakunta piti jumalanpalve-
luksen kerran kuussa kirkossamme. 

Kirkon johtaja vieraili Turun 
ja Kaarinan seurakuntayhtymän 
Henrikin ja Mikaelinseurakunnan 
merimieskirkkopiireissä. Osallistu-

minen aktiivisesti Suomalais-sak-
salaisen kauppakillan ja Saksalais-
suomalaisen kauppakamarin toi-
mintaan.

Tapahtumia olivat myös meri-
mieskirkon esittelymatka Detmol-
diin ja Lontoon sisarkirkon senio-
riseminaari. USP Keski-Euroopan 
varapuheenjohtajan varahenkilö. 
Yhteistyö pohjoismaisten kirkko-
jen johtajien, Saksan merimieslähe-
tyksen ja ICMAn tasolla on sään-
nöllistä.

JUHLAT, KONSERTIT 
JA NÄYTTELYT
Kirkon monipuolista toimintaa täy-
densivät useat taidenäyttelyt, klas-
siset sekä kevyen musiikin konsertit 
ja juhlat. Kuvataiteijoina vierailivat 
kirkolla taiteilijat Sinikka Hurskai-
nen, Virpi Mäkinen ja Annekathrin 
Niss. Valokuvataidettaan toi esil-
le Wolfgang Eddelbüttel ja tekstiili-
taidetta islantilainen Gerous Guo-
mundsdottir. Tanssitaidetta puoles-
taan Hannele Järvinen. Finnairin 
Laulajat esiintyivät vuoden aikana 
kaksi kertaa Hampurissa. 

Itsenäisyyspäivänä ohjelmisto 

keskittyi Jean Sibeliuksen sävelmiin. 
Iris Valin ja Aleksi Parviainen piti-
vät huolen suomalaisista yhteislau-
luista rockiin. Lisäksi oli kuorovie-
railuja, tangokurssi ja karaokeilta.V 
appu- ja juhannusjuhlat pidettiin 
kirkolla perinteisesti. Kolme kon-
serttia järjestettiin yhteistyössä 
DFG Nordin kanssa. 

Kirkko oli mukana “Nacht der 
Kirchen” -suurtapahtumassa ak-
tiivisten vapaaehtoisten avulla. 
Kirkolla kävi silloin 654 kävijää. 
Otimme hartaustekstissä huomi-
oon merenkulkijat, sillä tapahtu-
ma oli lähellä Suomen Sea Sunday 
-päivää.

Siirtokunnan joulujuhla pidet-
tiin jouluaattoa edeltävänä sunnun-
taina.  Jouluaattona on yhteinen 
jouluateria heille, joilla ei ole tääl-
lä omaa perhettä. Mukana oli myös 
säätiömme puheenjohtaja, kunnia-
konsuli Hans-Christoph Stadel.

Suuri merkitys kirkolle oli jäl-
leen Suomen itsenäisyyspäiväjuh-
lan ja Suomen Hampurin kunnia-
konsulin kirkolla järjestämä itse-
näisyyspäivän vastaanotto. Itsenäi-
syyspäivän vastaanotolla oli suurlä-
hetystöstä läsnä suurlähettiläs Rit-

va Koukku-Ronde. Juhlassa lauloi 
Eva-Christiane Pietarinen Sibeliuk-
sen sävelmiä säveltäjän juhlavuoden 
kunniaksi. 

Kirkon omassa itsenäisyyspäi-
väjuhlassa juhlajumalanpalveluk-
sen jälkeen 4.12.2015 jaettiin me-
rimieskirkon ansiomerkkejä kirkon 
hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta va-
paaehtoistyöstä. Juhlassa esiintyi 
Finnairin Laulajat ja merimieskir-
kon kuoro.

Kirkko toimi myös juhlapaik-
kana firmoille ja muille yhteisöil-
le. Vuoden aikana kirkon keittiön 
henkilökunta valmisti useita cate-
ring-tilauksia yksityistilaisuuksiin.

Vuoden suurin koitos niin hen-
kilökunnalle kuin vapaaehtoisil-
le auttajille (291 henkilöä) oli jäl-
leen joulubasaari, jonka toistuvasta 
hyvästä tuloksesta voi kiittää läm-
pimästi kaikkia talkoisiin monel-
la eri tavalla osallistuneita. Basaa-
ritulot ovat elintärkeä tuki kirkon 
toiminnalle. Joulubasaarin avasi 
suurlähetystön kulttuuri- ja lehdis-
töneuvos Merja Sundström kunnia-
konsuli Stadelin ja prokuristi Ralf 
Buchfinkin läsnä ollessa. Sponsori-
na toimi Viking Line.

TURISTIT
Majoitustoiminta oli edellisvuotta 
vilkkaampi, mutta  tavoitteenamme 
on edelleen vierashuoneiden korke-
ampi käyttöaste laajennetun mark-
kinoinnin avulla. Suurimmat ma-
joittujaryhmät olivat Suomesta tul-
leet eri seurakuntaretkeläiset ja eri-
laiset ryhmät, jotka tulevat Hampu-
riin jonkun ison tapahtuman vuoksi.

YHTEISTYÖ
Hampurin merimieskirkon lähei-
simpinä ja tärkeimpinä yhteistyö-
kumppaneina olivat Berliinin Suo-
men suurlähetystö, Suomalaisen 
kirkollisen työn keskus (SKTK) ja 
muut pohjoismaiset merimieskir-
kot. Lisäksi Hampurin suomalai-
sen kielikoulun, Hampurin pää-
kirkon St. Michaelis-seurakun-
ta, Deutsch-Finnische Handelsgil-
de, ACKH (Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Ham-
burg), DFG Nord, MEPA ja kan-
sainvälinen  merimieskirkkoyhteis-
työ ICMA:n puitteissa yhteistyö oli 
luontevaa.

Hampurin ICMA-toimintaa ak-
tivoidaan. Vaikeuksiin joutuneita 
suomalaisia autoimme yhteistyössä 
kunniakonsulaatin / kansalaispal-
velupisteen kanssa. 

Yhteistoiminta Suomalaisen kir-
kollisen työn keskuksen kanssa toi-
mi hyvin, erityisesti tiedotustoi-
minnassa Rengas-lehdessä. Sktk:n 
vuosikokoukseen osallistui maalis-
kuussa 2015 Kaija Gaupp ja Ritva 
Lehmann. 

Ulkosuomalaisparlamentin Kes-
ki-Euroopan aluekokoukseen Var-
sovassa osallistuimme Anna Eklun-
din, Kaija Gaupin, Ritva Lehman-
nin ja Satu Oldendorffin voimin. 
Suomi-Seura on tärkeä linkki yh-
teistyössämme.

Suomalaissaksalaisen kauppakil-
lan kautta pidettiin yhteyksiä suo-
malaisiin yrityksiin Hampurissa. 

Kerttu Salminen-Thieme piti ak-
tiivisesti yhteyttä ACKH:n osallis-
tuen vuoden aikana useisiin tapah-

tumiin. Kertun 19 vuoden pitui-
nen vapaaehtoistyö ACKH:ssa siir-
tyi kirkkotoimikunnan puheenjoh-
tajalle Kaija Gauppille. Kerttua kii-
tettiin ja hänet kukitettiin itsenäi-
syyspäivän juhlassa.

Bremenin suomalaisen seura-
kunnan basaarin järjestäjät saivat 
pääsihteerin myöntämät Merimies-
kirkon ansiomerkit 10 vuotta  teh-
dystä vapaaehtoistyöstä.  

JULKAISU- JA 
TIEDOTUSTOIMINTA
Hampurin kirkon oma tiedotusleh-
tinen Ankkuri ilmestyi kuukausit-
tain.

Facebook ja uutiskirje ovat va-
kiinnuttaneet paikkansa tiedotuk-
sessamme.

Yksi tiedotuskanavamme oli 
SKTK:n Rengas-lehti. Tiedottaja-
na toimi vapaaehtoistyön puitteissa 
Eira Weissenburg ja Tanja Remman.

Kotisivuillamme ja Suomen 
Merimieskirkon nettisivuilla löy-
tyi tietoja monipuolisesta toimin-
nastamme.

Basaarin kutsukortteja painatet-
tiin 10 000 kpl, ja pohjoismaiden 
yhteiset basaarimainokset olivat 
ajoissa näkyvillä Hampurin 124:lla 
metroasemalla. Basaarista tiedotet-
tiin myös paikallislehdissä, NDR:n 
nettisivuilla ja radioissa.

RESURSSIT
Johtaja Satu Oldendorff
Palveluvastaava Tiina Ylitalo
Sosiaalikuraattori Ritva Leh-
mann
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Toimistosihteeri Eira Weissen-
burg, osa-aikainen 32h/ viikossa
Kahvila ja tiedotus Johanna 
Hansen
Kahvila Johanna Elo-Schäfer 
1.8.-31.12.2015
Kanttori (palkkiotoiminen) 
Christiane Säilä
Kuoronjohtaja (palkkiotoimi-
nen) Eva-Christina Pietarinen
Vapaehtoinen assistentti Anni 
Rajasalo 28.1.2015 asti
Vapaaehtoinen assistentti Päivi 
Oksanen 22.2.2015 asti
Vapaaehtoinen assistentti Elina 
Välimäki
Vapaaehtoinen assistentti Iida 
Silfverhuth, 4.9-30.11.2015
Vapaaehtoinen assistentti Heidi 
Haapala, 26.2.-15.9.2015 
Vapaaehtoinen assistentti Katri 
Ylitalo 1.2.-28.2.2015
Kahvilatyöntekijä Elsi Glässer 
31.3.2015 asti
Kahvilatyöntekijä Inka Tukiai-
nen 28.2.2015 asti
Siivous Aleksi Parviainen 
kahvilavapaaehtoinen Päivi 
Vainiotalo 3.6-29.7.2015
Kiinteistö ja it-tuki basaarissa 
Mikko Ylitalo

Vakituiset vapaaehtoiset 
ja ryhmien vetäjät

Keittiö ja kiinteistö 
Siivous Leena Kasulke 
Siivous/ kiinteistö Manfred 
Kasulke
Kiinteistö/laivakäynnit
Kari Bonsdorff
Kiinteistö- ja laivakäynnit/kul-
jetukset
Christian Sierks

Kiinteistö- ja kuljetukset
Taisto Ihamäki
Kahvila; 
Pauliina Vakkuri-Lappalainen
Eeva Gröning
Raili Lemmke
Anitta Stehling
Maija Priess
Elsi Glässer
Basaarirakennus ja -purku
Heikki Raitanen 
Hengellinen työ, messuryhmä:
Maija Priess
Anna-Kaisa Müntz
Ritva Küssner
Anna-Liisa von Fersen
Markku Nurminen
Leila Klawiter 5/2015 asti
Kirjasto
Kaija Gaupp
Raija Saoudi
Piha ja puutarha ja juhla
Asta Junttila

Harjoittelijat:

TET-jakso, Annina Mori, 2.-
13.3.2015
Hampurin yliopisto, Suomen 
kieli, Viviane Ballaera 16.2.-
22.3.2015
Helsingin yliopisto teologihar-
joittelija Rolf Heikkinen, 15.3- 
15.5.2015
Koulutuskeskus Salpaus, toimis-
toharjoittelija Kirsi-Marja Pulk-
kinen, 19.10.-14.12.2015
Tampereen yliopisto, Saksan kie-
li, Katariina Honkanen, 1.9.-
15.9 ja 3.10.-18.10.2015
Työelämäjakso ulkomailla, Am-
mattiopisto Luovi, Oulu, 21.11.-
5.12.2015Anu Takalo

TALOUS
Kirkon kiinteistön omistaa sää-
tiö, Die Finnische Seemannsmissi-
on in Hamburg ja sen kautta hoi-
detaan kirkon rahaliikenne. Sääti-
ön puheenjohtajana toimi Suomen 
Hampurin kunniakonsuli Hans-
Christoph Stadel. Toiminnallisena 
vastuullisena toimii säätiössä meri-
mieskirkon johtaja sekä säätiön jä-
senenä pääsihteeri Hannu Suihko-
nen.

Kirkollisverot, tukijäsenet, eri-
laiset suurtapahtumat, Suomi-
kauppa, sauna ja majoitustuotot 
ovat basaarien lisäksi ne keinot, joi-
den onnistuminen takaa merimies-
kirkolle toimintamahdollisuudet.

Tukijäsenyyttä ja kirkollisve-
rojen siirtoa merimieskirkolle on 
markkinoitu aktiivisesti. Erityis-
kampanjan kirkollisveroista suo-
malaisille ja kaksoiskansalaisille te-
ki kunniakonsuli Stadel.

Satu Oldendorff
johtaja
Pohjois-Saksan suomalainen 
merimieskirkko

POHJOIS-SAKSAN SUOMALAI-
NEN MERIMIESKIRKKO

LYYPEKIN 
MERIMIESKIRKKO/  
SUOMI-KOTI

YLEISTÄ
Lyypekin toimipisteemme tarjo-
aa kodinomaisen olohuoneen niin 
raskaan liikenteen kuljettajille kuin 
merenkulkijoillekin sekä Lyypekis-
sä asuvalle suomalaisväestölle. 

Käsityökerho jatkoi tapaamisiaan 
kaksi kertaa kuukaudessa. Saliban-
dyryhmä jatkoi vakiintunutta toi-
mintaansa. Suomi-koulu kokoontui 
kerran kuussa lauantaisin merimies-
kirkolla, ja suomalaisen seurakun-
nan kirkkoraati piti kokouksiaan ti-
loissamme. Pohjois-Saksan suoma-
lainen pappi teologian tohtori Päivi 
Vähäkangas piti jumalanpalvelukset 
Paul-Gerhardt-kirkossa.

Sosiaalityön painopiste on kul-
jettajien palveluissa ja laivakäynti-
työssä. Vahva osuus on myös me-
renkulkijoiden kuljetuksella. Lyy-
pekin merimieskirkon ohjelmas-
sa oli pitkälti samaa tarjontaa kuin 
Hampurissakin.

Joulumyyjäiset järjestimme 
omalla kirkolla kahden viikonlo-
pun aukioloaikojen puitteissa.

Grilli-illat olivat edelleen hyvin 
suosittuja. 

RASKAAN LIIKENTEEN  
KULJETTAJAT
Kuljettajien läsnä olo, samoin kuin 
meillä asuvien kuljettajien määrä  

Lyypekin merimieskirkolla on vä-
hentynyt hyvin radikaalisti.

MERENKULKIJAT
Laivakäynti- ja kuljetuspalvelut oli-
vat pääosa sosiaalikuraattorin teh-
täväkenttää. Työ on vakiintunutta 
ja laivojen lukumäärä 7–9 viikoit-
tain on pysynyt vakaana. 

RYHMÄT JA TOIMINTAPIIRIT
Suomalainen Kielikoulu toimi 
kerran kuussa merimieskirkolla ja 
edisti suomenkielisten lasten kieli-
taitoa. Puheenjohtajana toimi alku-
vuoteen asti Henna Rosvall ja myö-
hemmin Miia Nordström.

YHTEISTYÖ
Yhteistyö Finnlinesin ja Viking Li-
nen kanssa oli toimivaa. Kielikou-
lu, DFG Nord ja suomalainen seu-
rakunta sekä Deutsche Seemanns-
mission ja Lyypekin Suomen  kun-
niakonsuli Lyypekissä pitävät työ-
tämme erittäin tärkeänä ja yhteisiä 
asioita hoidetaan hyvässä hengessä.

JULKAISU- JA 
TIEDOTUSTOIMINTA
Sosiaalikuraattori kirjoitti Ankku-
ri-lehtiseemme ”Lyypekin rivit” 
-palstaa. Hampuriin liittyvissä jul-
kaisuissa on Lyypekin toiminta ai-
na mukana.

Uutiskirje, facebook ja kotisivut 
toimivat Hampurin vastaavien pal-
veluiden rinnalla.

RESURSSIT
Johtaja Satu Oldendorff
Sosiaalikuraattori Anna Ek-
lund, 1.1-3.9.2015
Sosiaalikuraattori Ilona Mati-
lainen 10.9.–31.12.2015
Sosiaalikuraattori Ritva Leh-
mann, kerran kuussa viikonlo-
pun
Toimistosihteeri Eira Weissen-
burg taloushallinto
Palveluvastaava Tiina Ylitalo
Kahvilatyöntekijä Paula Ense-
leit 28.2.2015 asti
Vuosivapaaehtoinen Aino Mir-
ja-Liisa Konttinen 23.3.2015 
alkaen

Vapaaehtoiset Lyypekissä:
Tarja Maass
Inga Sjölund
Reetta Niemi

Harjoittelijat:
Pori, AMK Tuure Oldendorff, 
1.2.-31.5.2015
Kymenlaakson AMK, Tanja 
Aström, 11.10.2015–8.1.2016

TALOUS
Suomi-kauppa, kahvila, sauna, ma-
joitus- ja vuokratuotot, kolehti sekä 
tukijäsenyys olivat basaarien lisäksi 
ne keinot, jotka takaavat meille toi-
mintaedellytykset.

Satu Oldendorff
johtaja
Pohjois-Saksan suomalainen 
merimieskirkko

Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon 
henkilökunta virkistyspäivää viettämässä.



ATEENAN  
SKANDINAAVINEN 
KIRKKO

YLEISTÄ
Ateenan merimieskirkko on Atee-
nan ja Pireuksen kaupunkien alu-
eella asuvien suomalaisten koti-
kirkko, mutta suomalainen työ 
ulottaa toimintansa kattamaan ko-
ko Manner-Kreikan. Suomalai-
sen toiminnan työtä tekee sosiaa-
likuraattori yhdessä vapaaehtoisten 
kanssa.

Suomen Merimieskirkon työ 
Ateenassa tapahtuu tiiviissä yhteis-
työssä muiden pohjoismaisten sis-
arkirkkojen kanssa. Toiminta ta-
pahtuu Ruotsin kirkko ulkomail-
la (SKUT) -yhdistyksen isännöi-

missä tiloissa ja on osittain yhteis-
tä suomalaisten, ruotsalaisten, nor-
jalaisten ja tanskalaisten kanssa. 
Järjestämme yhdessä mm. myyjäi-
siä, ja henkilökunta palvelee kaik-
kia pohjoismaalaisia. Suomalaisilla 
on lisäksi omia suomenkielisiä ju-
malanpalveluksia, tilaisuuksia, toi-
mintaryhmiä ja tapahtumia. 

Suomalaiset ovat myös kaikista 
pohjoismaalaisista aktiivisimpia va-
paaehtoistoiminnassa.

VARSINAINEN TOIMINTA
SAKRAALITOIMINTA

Ateenassa pidettiin vuonna 2015 
kuusi suomenkielistä jumalanpal-
velusta, joista neljä oli kevään ai-
kana. Pappeina toimivat Meri-
mieskirkon diakoniajohtaja Jar-
mo Karjalainen, Loimaan seura-
kunnan pappi Leena Kajanus-Ku-
jala sekä Suomen Raamattuopis-

ton rippileirin mukana ollut pap-
pi Marko Sagulin. Rodoksen turis-
tipastori Heikki Järvinen piti meil-
le messun syyskuussa Mikkelinpäi-
vän teemalla.

Itsenäisyyspäivää juhlistimme 
Jarmo Karjalaisen johdolla juma-
lanpalveluksella joulukuun alussa. 
Kirkkokahvit tarjosi suurlähetti-
läs Pauli Mäkelä puolisonsa Leena 
Kurkon kanssa. Kanttoreina vuo-
den 2015 aikana ovat toimineet 
Pauliina Mäkinen-Loukas ja Mar-
garet Vainio.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto kokoontuu 4–5 
kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostos-
sa on kaikilla Pohjoismailla omat 
edustajansa. Suomalaisten pysyväs-
ti maassa asuvien edustaja on Pirjo 
Fragkopoulou ja varajäsen on Anita 
Liaska. Suurlähetystön edustaja on 
Merja Riikonen.
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Uusi kirjastonurkkaus ja uusia kirjoja lokakuussa Ateenan merimieskirkolla, jossa työskentelee sosiaalikuraattori Mari Hilonen.

Vas.: Mitä kuului lapsen kevääseen 2015 
Ateenassa? Kukkia, aurinkovarjot, uima-
ranta, linnut ja Merimieskirkko!

Alhaalla: Joulumyyjäisetn 2015 tehotiimi.

Suomi-koulun 
hallitus kokoontui 
helmikuussa 2015  
Ateenan merimies-
kirkolla.

ATEENAN



RYHMÄT , TOIMINTAPIIRIT, 
TAPAHTUMAT  JA JUHLAT

Suomi-koulu toimi kirkon tiloissa 
lauantaisin. Paikalla oli paljon suo-
malaisia lapsia ja vanhempia, jotka 
käyttävät silloin aktiivisesti kirkon 
palveluja. Olin paikalla lauantai-
sin. Osallistuin heidän juhliinsa jse-
kä Ateenan seudun Suomi-koulun 
kannatusyhdistyksen kokouksiin.

Keskustelukerho kokoontui ker-
ran kuukaudessa, ja aiheet vaihteli-
vat, sillä osallistujat saivat valita ai-
heet. Kirjakerhossa kuulimme mie-
lenkiintoista kirjoista ja kirjoittajis-
ta kerran kuukaudessa. Kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina ko-
koonnuimme aamukahveille, jos-
sa keskustelu kävi vilkkaana. Maa-
liskuun viimeisenä viikonloppuna 
järjestettiin jälleen kirkolla yhdis-
tetty pääsiäisbasaari- ja kirpputori.

Juhannusaattoa juhlittiin gril-
li-illan merkeissä. Toimintaryh-
mät olivat kesätauolla kesä-elo-
kuun ajan. Elokuva-iltoja järjestet-
tiin mahdollisuuksien mukaan, yh-
teensä kaksi koko vuoden aikana.

Jan Holmberg luennoi keväällä 
aiheesta Hyvä mielenterveys, ja tä-
mä koulutussarja oli kolmiosainen. 
Syksyllä hän piti minikoulutuksen 
aiheesta Sanaton kommunikointi. 

Marraskuussa järjestettiin jäl-
leen kerran kolmipäiväiset yhteis-
pohjoismaalaiset joulumyyjäiset. 
Tänä vuonna kävijämäärä oli jon-
kin verran pienempi kuin aikaisim-
pina vuosina. Suomalaiset tuotteet 
menivät hyvin kaupaksi, eikä jälki-
myyntiin jäänyt paljoakaan.

Itsenäisyyspäivää juhlistettiin 
tänä vuonna vähän enemmän, ja 

osallistujia oli huomattavasti enem-
män kuin aikaisimpina vuosina. 
Juhlassa esiintyivät mm. Suomi-
koulun lapset sekä kirkon kuoro. 

Suomi-koulun pikkujoulu oli 
12.12.  Kauneimmat joululaulut 
laulettiin 17.12., ja musiikista vas-
tasi Pauliina Mäkinen. Jouluun 
hiljennyttiin 23.12. lukemalla jou-
luevankeliumia ja nauttien yhdessä 
joulupuuro. 

SOSIAALITYÖ

Henkilökohtaiset yhteydenotot ta-
pahtuvat useinmiten sähköpos-
titse, facebook-viesteinä ja joskus 
myös puhelimitse. Kysymykses-
sä oli maahan vastamuuttaneiden 
neuvonta, perheongelmat, avus-
tus erilaisten paperiasioiden hoita-
misessa sekä erilaisissa matkailuun 
ja kuljetuksiin liittyvissä kysymyk-
sissä. Maastamuuttokysymykset 
askarruttavat edelleenkin monen 
mieltä ja niihin haetaan apua kir-
kolta. Keskusteluja on käyty enem-
män ja erilaisia avunpyyntöjä on 
tullut aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna enemmän. 

Vuoden aikana tein useita sai-
raalakäyntejä. Saarilta on lähetet-
ty koko vuoden ajan matkailijoi-
ta Ateenaan sairaalaan ja heitä olen 
tavannut. Myös kotikäyntejä olen 
tehnyt, nyt myös enemmän Atee-
nan ulkopuolelle.

TURISTIT, SATUNNAISET 
KULKIJAT JA RYHMÄT

Suomalaisia matkailijoita kävi kir-
kolla satunnaisesti. Helmikuussa 
hiihtolomaviikolla Loimaan seu-
rakunnan rippikouluryhmä vie-
raili Ateenan merimieskirkolla nyt 
jo komannen kerran. He käytti-
vät kirkon tiloja kokoontumisiin ja 
lounastivat kirkolla.

Kesäkuussa Suomen Raamat-
tuopiston rippileiriläiset vierailivat 
merimieskirkolla ja nauttivat myös 
kirkkokahvit. SKH-kiinteistöhuolto 
Helsingistä piti kokousta kirkon ti-
loissa syyskuussa, ja samalla kerroin 
heille Merimieskirkon toiminnasta.

Kevään ja kesän aikana tein 
opastuksia Ateenassa ja ympäris-
tössä yksittäisille matkailijoille tai 
pienryhmille.

TOIMINTA ATEENASSA
Osallistuin suurlähetystön järjes-
tämiin erilaisiin tilaisuuksiin mm. 
eri aiheisiin päivällistilaisuuksiin 
ja Sibelius-konserttiin sekä Atee-
nan Suomi-instituutin järjestämiin 
tapahtumiin. Pohjoismaiden suur-
lähetystöt järjestivät jälleen kriisi-
seminaarin, johon osallistuin yh-
dessä kirkkoherra Gunnar Lidenin 
kanssa.

ATEENAN ULKOPUOLI-
NEN TOIMINTA
Maaliskuussa Thessalonikissa jär-
jestettiin ensimmäinen Kreikan ja 
Kyproksen suomalaisten tapaami-
nen, jossa edustin Merimieskirkkoa 
ja pidin lyhyen esitelmän kirkon toi-
minnasta. Osallistuin Suomen Me-
rimieskirkon kesäjuhliin Porissa elo-
kuussa. Thessalonikin Suomi-seuran 
pikkujoulut pidettiin joulukuussa, ja 
edustin siellä Merimieskirkkoa.

YHTEYDET
Yhteistyö kirkon muiden työnteki-
jöiden kanssa on lämmintä samoin 
kuin kontaktit kaikkiin pohjois-
maisiin merimieskirkkoihin. 

Yhteistyö suurlähetystön kans-
sa on toiminut erittäin hyvin ja se 
on melko aktiivista. Konsulina toi-
mii Päivi Harju-Heikkilä. Suurlä-
hettiläs Pauli Mäkelä osallistui it-
senäisyyspäivän juhlaan puolison-
sa kanssa. Yhteydet Suomen Atee-
nan-instituuttiin ovat hyvät. 

Rodoksen turistipappi Pert-
ti Hellin ja Heikki Järvisen kanssa 
sovimme jumalanpalvelusmatkat 
Ateenaan ja Thessalonikiin.  

TIEDOTUS
Kerran kuukaudessa lähetimme 
uutiskirjeen kirkon toiminnasta. 
Ateenan merimieskirkolla on myös 
oma Facebook-sivunsa sekä kotisi-
vut, joilla tiedotamme tapahtumis-
ta. Tämän lisäksi lähetämme säh-
köposti- ja tekstiviesti-ilmoituksia. 
Näiden kanavien avulla pyrimme 
tiedottamaan kirkon tapahtumista. 

KasKas on Kreikan ystävien in-
formatiivinen lehti. Tämä lehti 
postitetaan kaikille Kreikassa asu-
ville suomalaisille, jotka ovat il-
moittaneet osoitetietonsa. Sitä on 
myös mahdollisuus tilata Suomeen 
pientä tilausmaksua vastaan. Suo-
messa lehti lähetetään myös eri jär-
jestöihin. Lehteä toimittavat vapaa-
ehtoistyönä Sara Saure, Mari Hilo-
nen, Annu Marttila ja Arja Heino-
nen.

RESURSSIT
HENKILÖSTÖ

Mari Hilonen, suomalainen sosi-
aalikuraattori

Skandinaavisen kirkon henki-
lökunta: 

Gunnar Liden, ruotsalainen 
kirkkoherra

Christina Liden kanttori ja assis-
tentti

Birgitta Schönberg, ruotsalainen 
paikalta palkattu emäntä 

Eva Lancing, kirjanpitäjä 
Kirsi Rokosa, Ruotsin kirkon 

paikalta palkkaama osa-aikainen 
työntekijä. 

TOIMITILAT

Jaamme Ruotsin kirkon (SKUT) 
kanssa toimitilat Ateenan keskus-
tassa, Plakassa. Tiloissa toimii kir-
kon toimisto ja kahvila, sekä koulu-
kokoustila ja musiikkihuone.

Jumalanpalvelukset toimitetaan 
pääsääntöisesti St. Pauls’ anglikaa-
nisessa kirkossa. 

TALOUS

SMK:n ja SKUTin sopimuksen 
mukaan SMK maksaa sosiaaliku-
raattorin palkan, toimeen liittyvät 
kulut ja KasKas-lehden painokus-
tannukset.

Kirkon tilat, konttorikoneet ja 
puhelin ovat vapaasti käytettävis-
sä, sillä ne korvataan sosiaaliku-
raattorin työpanoksella, basaari-
myyntituloilla ja yleisellä varojen 
hankinnalla.

KOULUTUS
Osallistuin toukokuussa (25.–
28.5.2015) Hampurissa Merimies-
kirkon ulkomaantyöntekijöiden 
koulutukseen sekä Nea Makris-
sa Kreikassa (21.–25.9.2015) Meri-
mieskirkon ulkomailla tapahtuvan 
sosiaalityön  koulutukseen.

Mari Hilonen
sosiaalikuraattori
Ateenan merimieskirkko

Ateenan skandinaavinen merimieskirkko sijaitsee lähellä Akro-
polia ja Sybntagma-aukiota, keskustan vanhassa kaupungissa.
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tonsa kantaa ihmisten keskuudes-
sa vielä pitkään. Hänen vanavedes-
sä oli helppoa lähteä matkaan, sil-
lä ihmisten ennakko-odotukset oli-
vat positiiviset ja valoisat. Samalla 
odotukset kiertueen jatkuvuutta 
kohtaan olivat ja ovat suuret. Jou-
lukirkkokierros koetaan Kaakkois-
Aasiassa niin tärkeäksi, että jo vie-
railuni aikana ilmaistiin painok-
kaasti, että työn toivotaan tulevai-
suudessakin jatkuvan sekä pääsiäis-
ajan vierailujakin otettaisiin mielel-
lään vastaan.

Kiitos! Se kuuluu teille kaikille, 
jotka matkani aikana kohtasin!

Katri Oldendorff
matkapappi

KAUKOITÄ

Yhdeksättätoista kertaa Suomen 
Merimieskirkko lähetti ad-

venttina 2015 matkapapin Kaak-
kois-Aasian mieleenpainuvalle ad-
venttikiertueelle.

Runsaasti iloisia, pohdiskelevia, 
lämminhenkisiä, koskettavia ja tär-
keitä kohtaamisia osuivat lähes kol-
meviikkoisella matkalla kohdalleni.

Sitä vieraanvaraisuuden määrää 
ja lämpöä, jota sain kaikissa vierai-
lukohteissa osakseni, niin emän-
tien, isäntien kuin tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin osallistuvien puolel-
ta, on mahdotonta pukea sanoiksi. 
Voin vain toivoa, että pystyin anta-
maan kaikille kohtaamilleni ihmi-
sille yhtä paljon takaisin kuin heil-
tä sain.

Kiertue vei minut Malesian Ku-
ala Lumpuriin, Vietnamin Hanoi-
hin ja Ho Chi Minh Cityyn, Fi-
lippiinien Manilaan sekä Singa-
poreen. Pidin adventtihartauksia 
ja -messuja, pyhäkouluja ja nuor-
ten tapaamisen, osallistuin Suomi-
Koulun joulujuhlaan sekä itsenäi-
syyspäivän vastaanottoon ja vierai-
lin vankilassa. Useita satoja ihmi-
siä osallistui näihin eri tilaisuuk-
siin, joten osan kanssa kohtaami-
nen oli hetkellistä ja lyhyttä, osan 
kanssa taas hyvin intensiivistä ja 
keskustelevaa. 

Kaikkien kohdalla tuli kuitenkin 
ilmi, mikä merkitys Suomen Meri-
mieskirkon matkapapin vierailul-
la joulun alla on. Hän on suurelle 
osalle Kaakkois-Aasian suomalai-
sia ainoa kirkollinen ja hengellinen 

kontakti vuoden aikana. Niille, jot-
ka osallistuvat kansainvälisten seu-
rakuntien tilaisuuksiin, merimies-
pastori on yleensä ainoa suomen-
kielinen yhteys hengellisyyteen ja 
kirkollisuuteen. Hän edustaa näin 
Merimieskirkon lisäksi niin Suo-
men kirkkoa, suomalaista hengel-
lisyyttä kuin myös kaukaisen ko-
timaan kulttuuria tuoden tuulah-
duksen Suomesta mukanaan. 

Seitsemäntoista vuoden ajan 
Heikki Rantanen toteutti nämä 
vuosittaiset joulukirkkokierrokset 
sekä useina vuosina myös pääsiäis-
kierrokset. Hänen jättämänsä jäl-
ki, merkitys ja vaikutus ihmisiin 
oli käsin kosketeltava. Heikki teki 
työtään Kaakkois-Aasian suoma-
laisten parissa sellaisella lämmöllä 
ja antaumuksella, että hänen muis-

VARSOVA
Jumalanpalvelukset (4) pidettiin 
Puolan luterilaisen seurakunnan 
kirkossa. Keväällä oli kinkerit ja 
kinkerikahvit Varsovan suurlähe-
tystössä. Yhteensä tilaisuuksissa oli 
osallistujia 71.

Kanttorina kolmessa messussa 
toimi Adam Lewandowski. Mes-
sun jälkeen oli kirkkokahvit seura-
kuntatalolla.

Kirkkotoimikuntaa ei ole.
Puolan matkapappi toimi edel-

leen olen ollut yhtenä Sisua ja siu-
nausta -nettihartauksien kirjoitta-
jana sekä nettipappina.

Ritva Szarek
matkapappi

MATKAPAPPITYÖ
NETTIPAPPI 

Merimieskirkon nettipappipal-
velu tarjosi keskustelu- ja sie-

lunhoitopalvelua Internetissä.
Nettipappi palveli merenkulki-

joita, maailmalla liikkuvia ja eten-
kin ulkomailla asuvia suomalaisia. 
Palvelu löytyy osoitteesta www.me-
rimieskirkko.fi./nettipappi.

Kotimaisten kielten ohella pal-
velu on saatavissa myös englannik-
si ja saksaksi. Nettipappeja oli neljä. 

Toimintavuoden aikana yhtey-
denottoja nettipapit saivat sähkö-
postin ohella tekstiviestein ja pu-
helinsoitoin, yhteensä 25.

VIIKON SANA
Hyvää palautetta saatiin edel-

leen kerran viikossa ilmesty-
västä sähköpostitse toimitettavasta 
Viikon sana -hartaudesta, joka il-
mestyi myös nettisivuilla.

Tässä viikkohartaudessa  Meri-
mieskirkko toivottaa sisua ja siuna-
usta alkaneelle viikolle.

Viikon sanoja ilmestyi vuoden 
aikana 53 (karkausvuosi). Kirjoit-
tajina olivat Merimieskirkon työn-
tekijät ulkomailla ja kotimaassa. 
Huomattava osa kirjoituksista oli 
matkapappi Ritva Szarekin laati-
mia.

Marko Toljamo
viestintäpäällikkö

49 MeriMieskirkkojen 
kertoMukset 2015

48 Suomen merimieSkirkko 
2015

Merimieskirkon matkapappina Kaakkois-Aasiassa 2015 oli Katri Oldendorff.

Kuala Lumpurin jouluruokapöytä messuvieraille.




