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§ 2 TARKOITUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoi-
tuksena on kristillisen uskon ja 
diakonian pohjalta kokonaisval-
taisesti tukea ja edistää meren-
kulkijoiden ja ulkomailla olevien 
suomalaisten henkistä ja hengel-
listä hyvinvointia.

§ 3 TOIMINTAMUODOT 

Yhdistys pitää yllä merimieskirk-
koja ja tekee kristillistä, sosiaalis-
ta, kulttuurista, diakonista ja kan-
sainvälistä työtä merenkulkijoi-
den sekä ulkomailla olevien ja ol-
leiden suomalaisten parissa. Työ 
tehdään Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon kanssa ja sen tun-
nustuksen mukaisesti ekumeeni-
sessa yhteistyössä kansainvälis-
ten sisarjärjestöjen ja paikallis-
ten kirkkojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yh-
distys voi vastaanottaa lahjoituk-
sia, vapaaehtoisia tavanmukaisia 
lain sallimia kolehteja ja testa-
mentteja.

KOLME TOIMINTAKENTTÄÄ:

Ulkomailla

Suomalaiset merimieskirkot ulko-
mailla palvelevat kirkkoina, sosi-
aalisina ja kulttuurisina kohtaa-
mispaikkoina kaikkia toimialu-
eellaan asuvia ja liikkuvia suo-
malaisia sekä heidän perheenjä-
seniään. Kansallisella identiteetil-
lä, so. omalla kielellä ja kulttuuril-
la on vahva asema.

Ulkomaan toimintaa on Sak-
sassa, Belgiassa, Luxemburgissa, 
Hollannissa, Isossa Britanniassa 
ja Kreikassa kaikkia suomalaisia 
ja heidän perheenjäseniään pal-
vellen. Lisäksi harjoitetaan mat-
kapappitoimintaa Irlannissa, Puo-
lassa, Indonesiassa, Malesiassa, 
Vietnamissa, Intiassa, Singapo-
ressa ja Filippiineillä.

Suomen satamissa

Kansainväliset merimieskirkot 
kotimaassa palvelevat satama-
alueella Haminassa, Helsingin 
Hernesaaressa, Raumalla, Kokko-
lassa, Raahessa, Oulussa ja Kemi-
Torniossa sekä suljetun satama-
alueen ulkopuolella Helsingin 
Vuosaaressa ja Turussa.

Laivoilla

Päätoimiset ja vapaaehtoiset lai-
vakuraattorit työskentelevät liik-
keellä olevilla ulkomaan rahti- ja 
matkustajaliikenteen laivoilla ja 
pitävät seilaustensa välillä tar-
peen mukaista yhteyttä tutuk-
si tulleeseen miehistöön. Kriisi-
valmius on tämän ryhmän osaa-
mista.

LUONTEENOMAISIA PIIRTEITÄ:

Vapaaehtoistyö on toimin-
nan kaikilla sektoreilla järjes-
täytynyttä ja mittavaa. Kaikkien 
vastuunkantajien yhteismäärä 
oli 956 eri henkilöä. Palkallisia 
henkilötyövuosia oli 97.

Kansainvälinen ja eku-
meeninen yhteistyö toteutuu 
käytännön tasolla ulkomailla 
ja kotimaassa. Merimieskirkot 
erityisesti kotimaassa ovat osa 
ekumeenista ja kansainvälistä 
International Christian Maritime 
Associationin palveluverkostoa, 
joka palvelee maailman n. 1,2 
miljoonaa merenkulkijaa 126 
maassa 526 merimieskirkon voi-
min miltei 700 maailman sata-
massa.  http://icma.as.
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HAMINA-KOTKA
vuodesta 1961
Gerhardinväylä, PL 13,
49401 Hamina
hamina@merimieskirkko.fi
puh. 040 539 8143

Merimieskirkon toimitilat 
sijaitsevat Haminan sata-

massa, turva-alueen sisällä. Va-
paaehtoisten tuki on sen aukipi-
tämisessä tärkeää. Laivakäyntejä 
tehtiin Haminan, Mussalon, Hie-
tasen ja Sunilan satamiin yhteen-
sä 246, joilla kohdattiin meren-
kulkija yhteensä 1 568 kertaa. 

Syksyllä vietettiin Haminan 
merimieskirkkopiirin satavuotis-
juhlaa.

Hamina-Kotkan merimieskirk-
kotyössä kohdattiin  ihminen yh-
teensä 2 577 kertaa.

HELSINKI/ 
VUOSAARI
vuodesta 2010
Provianttikatu 4, 
00980 Helsinki
vuosaari@merimieskirkko.fi
puh. 09 5844 8200

Vuosaaren satamassa olevil-
la laivoilla ja satama-alueen 

ulkopuolella olevassa merimies-
keskuksessa palvelee Merimies-
palvelutoimisto (MEPA) päiväsai-
kaan ja Merimieskirkko itaisin.

Tiloihin kävi tutustumassa ja 
niitä vuokrasi useat eri ryhmät.  
Myös teema-aiheiset merimiesil-
lat kokosivat nykyisiä ja eläköity-
neitä merenkulkijoita.

Laivakäyntejä tehtiin yhteensä 
228, joilla kohdattiin merenkulki-
ja yhteensä 1 831 kertaa. Kohdat-
tujen kokonaismäärä oli 16 988.

HELSINKI/ 
HERNESAARI 
CRUISE CREW LOUNGE ANCHOR 
vuodesta 2014

Cruise crew lounge Anchor on 
Merimieskirkon ja Merimies-

palvelutoimiston toteuttama 
palvelupiste Hernesaareen ristei-
lijälaiturissa. Palveluina tarjotaan 
mm. langaton Internet sekä mat-
kamuistomyymä.
Anchor oli avoinna vapusta 
syyskuun loppuun, jona aikana 
Helsingissä kävi 250 eri alusta. 
Näiden henkilöstöistä kohdattiin 
5 172 merenkulkijaa.

Vastaavaa risteilijäalusten 
miehistöille kohdistettua toimin-
taa maailmalla on Venetsiassa,  
Saksassa ja Karibialla.

TURKU
vuodesta 1909
Suikkilantie 2, 20210 Turku
turku@merimieskirkko.fi 
puh. 02 230 3940

Merimieskirkko sijaitsee sa-
taman lähellä ja rekkapar-

kin vieressä. Työn painopisteenä 
on raskaan liikenteen kuljettaji-
en palveleminen ja kansainvälis-
ten merenkulkijoiden kohtaami-
nen laivoilla ja kirkolla.

Laivakäyntejä tehtiin Turun, 
Pansion, Paraisten, Naantalin ja 
Nesteen satamissa yhteensä 323 
kertaa, ja niillä kohdattiin meren-
kulkija yhteensä 1 987 kertaa.

Kirkolla kävi myös erilaisia 
ryhmiä. Vuonna 2015  Turun me-
rimieskirkkotyössä kohdattiin  
ihminen yhteensä 19 996 kertaa.

RAUMA
vuodesta 1930
Hakunintie 28, 26100 Rauma
rauma@merimieskirkko.fi
puh. 0400 538 366

Merimieskirkko sijaitsee sata-
man suljetulla, ns. ISPS-alu-

eella. Paikka on sopivan etäisyy-
den päässä Petäjäksestä, kontti-
laiturista, Laitsaaresta ja ro–ro-
laitureista.

Merimieskirkon työn painopis-
te on laivakäynneissä, joita teh-
tiin yhteensä 779, ja nissä koh-
dattiin merenkulkija yhteensä 
4 994 kertaa.

Vuoden aikana kohdattiin ih-
minen yhteensä 7 778 kertaa kir-
kolla, laivoilla ja näiden ulkopuo-
lella. Eri kansallisuuksia kohda-
tuissa oli 22.

Porin prikaatin alokkaista yhdistelmä- / linja-autokuljettajat kävivät tutustumassa Turun merimieskirkkoon ja 
sen toimintaan vahvuudella 45.

HELSINKI/ 
KESKUSTOIMISTO
vuodesta 1875
Suomen Merimieskirkko ry
Albertinkatu 2, 00150 HELSINKI
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi 
puh. 09 6962 450
www.merimieskirkko.fi

Keskustoimisto palvelee toi-
minnallisia yksikköjä hoita-

malla Suomen Merimieskirkko 
ry:n yhteiskuntasuhteisiin, tuki- 
ja kannattajaryhmiin sekä kon-
serni- ja taloushallintoon liittyviä 
yhteisiä tehtäviä.

Keskustoimiston merisalia käy-
tettiin kokousten lisäksi myös kir-
kollisiin toimituksiin.

Suomen Merimieskirkko ry:n 
uutena pääsihteerinä aloitti 
1.1.2015 Hannu Suihkonen.

Tammikuussa Vuosaaren merimieskirkosta televisioitiin suorana lähetyksenä ekumeeninen sanajumalanpal-
velus, joka toteutettiin yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen, YLE:n, Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja 
katolisen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kanssa.

Helsinki

Rauma

Hamina-Kotka
    Turku



Seilaukset olivat vähän lyhy-
empiä kuin muutamana viimek-
si kuluneena vuonna, mutta koh-
taamisten ja erilaisten keskuste-
lujen määrät nousivat.

Laivakuraattorityössä kohdat-
tiin merenkulkija yhteensä 6 018 
kertaa, joista laivalla 5 815.

Vuosi 2015 oli eräänlainen ve-
denjakaja laivakuraattoritoimin-
nalle. Vuoden aikana saatiin tie-
to kuraattorityöhön kohdistetun 
tuen merkittävästä leikkauksesta 
vuodelle 2016. Sen ja muun tulo-
vähennyksen vuoksi Merimieskir-
kon kotimaan toiminnoissa, sisäl-
täen laivakuraattorityön, käytiin 
yhteistoimintaneuvottelut mar-
ras-joulukuun aikana. Neuvotte-
lujen tuloksena oli kahden henki-
lötyövuoden vähennys kuraatto-
rityöstä, joten vuoden 2016 alus-
ta  seilaushenkilöstöä tulee ole-
maan vain 1 htv:n verran. 

”
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OULU
vv. 1911–68 ja vuodesta 1981
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
ouIu@merimieskirkko.fi
puh. 08 378 768

Oulun merimieskirkko sijait-
see satama-alueen sisäpuo-

lella, mistä johtuen muita kävijöi-
tä on vain järjestetyissä tapahtu-
missa. Laivakäynnit kohdistuvat 
pääsääntöisesti Oritkarin, Nuot-
tasaaren ja Vihreäsaaren sata-
miin.

265 laivakäynnillä kohdattiin 
merenkulkija vuonna 2015 yh-
teensä 865 kertaa.

Oulun merimieskirkkotyös-
sä kohdattiin  ihminen yhteensä 
2 874 kertaa.

RAAHE
vuodesta 2000
Lapaluodontie 342, 92180 Lapaluoto
raahe@merimieskirkko.fi
puh. 08 227 3177

Raahen merimieskirkko sijait-
see satama-alueen sisäpuo-

lella. Aktiiviset vapaaehtoiset 
ovat merimieskirkon kantava voi-
ma. Merimieskirkko osallistui mo-
niin eri tapahtumiin.

Laivakäyntejä tehtiin Ruukin ja 
Lapaluodon satamissa, ja laivoilla 
kohdattiin merenkulkija yhteen-
sä 70 kertaa.

Raahen merimieskirkkotyös-
sä kohdattujen ihmisten määrä 
laski ollen vuonna 2015 yhteensä 
2 195.

Raahen toimipaikka päätettiin 
loppuvuonna lakkauttaa, mutta 
työtä jatketaan vapaaehtoisvoimin.

KEMI-TORNIO
vuodesta 1939
Ajoksentie 761, 94900 Kemi
kemi@merimieskirkko.fi
puh. 0400 227 250

Kemi-Tornion merimieskirko si-
jaitsee Ajoksen suljetulla sa-

tama-alueella. Työn painopiste 
on laivakäynneissä.

Kesällä satamassa vieraili kol-
me risteilyalusta. Merimieskirk-
ko palveli niiden miehistöä ristei-
lijäpäivien aikana. Laivaliikenne 
Kemin ja Tornion satamissa säilyi 
vilkkaana alueen teollisen tuo-
tannon kysynnän vuoksi. 

Vapaaehtoiset toimivat aktiivi-
sesti tänäkin vuonna.

Vuonna 2015  Kemi-Tornion 
merimieskirkkotyössä kohdat-
tiin  ihminen laivoilla 2 554 ja ko-
ko työssä yhteensä 6 674 kertaa. 

Sardiuksen indonesialaista miehistöä Kokkolan merimieskirkolla .

KOKKOLA
vuodesta 1931
Satamakatu 51, 67900 Kokkola
kokkoIa@merimieskirkko.fi
puh. 06 822 6219

Merimieskirkko sijaitsee sa-
tama-alueen sisäpuolella. 

Loppukesän ja alkusyksyn aika-
na merimieskirkkoa remontoitiin.

Kokkolan sataman liikenne vä-
heni monen ennätysvuoden jäl-
keen vuoden 2010 tasolle.  

Vapaaehtoisia on ollut muka-
na toiminnassa kymmenkunta.

Laivakäyntejä tehtiin yhteensä 
334, joilla kohdattiin merenkulki-
ja yhteensä 1 338 kertaa.

Kirkolla kävijät edustivat 20 
eri kansallisuutta. Kokkolan me-
rimieskirkkotyössä kohdattiin  
ihminen yhteensä 3 583 kertaa.

LAIVAKURAATTORIT
vuodesta 1983

Suomen Merimieskirkko on lai-
vakuraattorityön edelläkävijä, 

jonka osaamista hyödynnetään 
kansainvälisessä koulutukses-
sa. Työtavasta on sopimus usei-
den suomalaisten varustamojen 
kanssa.

Palkattuja laivakuraattoreita oli 
vuoden mittaan kaikkiaan viisi.  Pää-
toimisten kuraattoreiden ohella oli 
osa-aikaisia ja vapaaehtoisia laiva-
kuraattoreita, jotka työskenlivät liik-
kuvilla rahtialuksilla, matkustaja-
aluksilla, matkustaja-autolautoil-
la ja jäänsärkijöillä.

Vuoden lopussa aktiivisia tai 
sopimuksellisia nimikkokuraat-
toreita oli kaikkiaan 17. Lisäksi 
muutama oli käytettävissä kriisi-
tuen tehtäviin. Uusia nimikkolai-
vakuraattoreita koulutettiin viisi.

    Oulu
  Raahe
Kokkola

Kemi-Tornio Kiitos sukista niista on 
minulla iloa, koska olet 
kutonut sinna.espan-
ja aurinko, sinise mere ja 
flamenco tanssi.muchos 
gratsias.

”Kiitos joululahjoista. 
Villasukat ovat nyt tar-
peeseen pakkasen pauk-
kuessa.
Hyvää 2016 Teille kai-
kille!
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ANTWERPEN
vuodesta 1905
Finse Zeemanskerk
ItaIiëlei 67-69
BE-2000 Antwerpen
antwerpen@merimieskirkko.fi

Belgiassa asuu noin 5 000 suo-
malaista.

Antwerpenin merimieskirkon 
kävijämäärät ovat vähäisiä. Koh-
taamiskertoja oli vuonna 2015 
yhteensä 1 878.

Työntekijä palasi keväällä Suo-
meen, ja toiminta toteutettiin 
loppuvuoden ajan vapaaehtois-
voimin. Sosiaalityö ja laivakäyn-
nit hoidettiin entiseen tapaan.

Antwerpenin merimieskirkon 
kiitos- ja jäähyväisjuhlaa vietet-
tiin elokuussa. Loppuvuonna 
kaupunki teki kiinteistöstä osto-
tarjouksen, jonka Merimieskir-
kon hallitus hyväksyi.

BRYSSEL
vuodesta 2000
Foyer Finlandais
Rue de Jacques de Lalaing 33
BE-1000 Bruxelles
brysseI@merimieskirkko.fi
puh. +32 2 280 0498

Merimieskirkon sijainti komis-
sion ja parlamentin raken-

nuksien keskellä on hyvä.
Toiminta on  vakiintunutta ja 

vilkasta, niinpä toimitilat olivat 
usein täynnä.

Kahvilan- ja kaupan tilojen uu-
delleen suunnittelu ja muutos-
työt aloitettiin.

Toiminnassa kohdattiin ihmi-
nen yhteensä 30 447 kertaa.

Rue van Maerlant 22–24, 
1040 Bruxelles 

Ekumeenisessa Ylösnousemuk-
sen kappelissa  järjestettiin eri ti-
laisuuksia sekä jumalanpalvelus 
keskimäärin kaksi kertaa kuussa.

LYYPEKKI
vuodesta 2008
Finnische Seemannsmission
Einsiedelstrasse 43, 
DE-23554 Lübeck
lyypekki@merimieskirkko.fi
 puh. +49 451 709 8274 

Tarjolla on kodinomainen olo-
huone niin raskaan liikenteen 

kuljettajille kuin merenkulkijoil-
lekin.

Kuljettajien käynnit ja kirkolla 
asuminen väheni merkittävästi. 

Laivakäynti- ja kuljetuspalvelut 
olivat pääosa sosiaalikuraattorin 
tehtäväkenttää. Työ on vakiintu-
nutta, ja laivojen lukumäärä (7–9 
viikoittain) on pysynyt vakaana.

Suomalainen Kielikoulu ko-
koontui kerran kuukaudessa.

Toiminnassa kohdattiin ihmi-
nen yhteensä 6 052 kertaa.

HAMPURI
vuodesta 1901
Finnische Seemannsmission
Ditmar-KoeI-Starsse 6
DE-20459 Hamburg
hampuri@merimieskirkko.fi
puh. +49 40 316 971

Toiminta on erittäin vilkasta, 
monipuolista ja verkostoitu-

nutta. Kirkolla kokoontuu useita 
ryhmiä, kotikäynneillä ja sairaa-
lavierailuilla sekä ennalta ehkäi-
sevällä työllä on tärkeä merkitys. 
Toiminnassa kohdattiin ihminen 
kaikkiaan 67 421 kertaa.

Suomen Berliinin uusi suurlä-
hettiläs Ritva Koukku-Ronden tu-
tustui kirkon toimintaan. Edus-
kuntavaalit pidettiin merimies-
kirkolla. 

Ruotsin merimieskirkon olles-
sa remontissa he toimivat tiloissa 
seitsemän kuukauden ajan.

ATEENA
Pireuksessa vuodesta 1987
Skandinaviska kyrkan
Daidalou 18, GR-105 58 Athen
ateena@merimieskirkko.fi
puh. + 30 210 451 6564

Ateenan merimieskirkko on 
pääkaupunkiseudulla asuvi-

en suomalaisten kotikirkko, mut-
ta suomalainen työ ulottaa toi-
mintansa kattamaan koko man-
ner-Kreikan. Työtä tehdään tiiviis-
sä yhteistyössä muiden Pohjois-
maiden kanssa, ja toimitilat omis-
taa Ruotsin kirkko.

Suomalaistyötä tekee sosiaali-
kuraattori yhdessä vapaaehtois-
ten kanssa. 

Suomenkielisiä jumalanpalve-
luksia pidettiin kuusi. Suomi-kou-
lu toimi kirkon tiloissa viikoittain.

Toiminnassa kohdattiin ihmi-
nen 4 836 kertaa.

LUXEMBURG
1990-luvun alusta
Centre Protestant – Clausen
1 rue Jules Wilhelm
 Luxembourg 
luxemburg@merimieskirkko.fi

Luxemburgissa asuu reilut tu-
hat suomalaista.

Toiminta jatkui vuokralla protes-
tanttisen allianssin tiloissa. Palk-
kiotoiminen merimiespastori  jär-
jesti säännöllisesti jumalanpalve-
luksia ja nuorten iltoja.

Luxemburgin merimieskirkon 
Facebook-sivuihin panostettiin 
ja ne tavoittivat yhä suuremman 
yleisön.

Toiminnassa kohdattiin ih-
minen edellisvuotta useam-
min määrän noustua yhteensä 
548:aan.

”Vaikka me kaikki ei niin 
uskonnollisia välttä-
mättä ollakaan, niin sil-
ti tämä on meille ihan 
hirveän tärkeä paikka. 
Vaikea kuvitella, jos ei 
tätä olisikaan.

Lapsia Brysselin merimieskirkolla. Suomiherkkuja Hampurin merimieskirkon joulumyyjäisissä.

Rippikoululaisia Loimaalta vierailulla 
Kreikan Korintissa.
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LONTOO
vuodesta 1882
The Finnish Church in London
33 Albion Street, 
GB-London, SE16 7HZ
Iontoo@merimieskirkko.fi
puh. +44 20 7237 4668

Lontoon merimieskirkko on 
toimintakeskus, joka järjestää 

omaa toimintaa ja toisaalta an-
taa tilojaan kaikelle Merimieskir-
kon perustehtävää palvelevalle 
toiminnalle.

Suomalaiseen vuodenkier-
toon liittyen järjestettiin erilaisia 
tapahtumia sekä eduskuntavaa-
lit. Viikoittain vierailijoita oli kes-
kimäärin 550. Kaikkiaan kohtaa-
miskertoja toiminnassa oli 63 572.

Kesällä kahdeksan merimies-
kirkkotyövuoden jälkeen joh-
tajan (Hälli) perhe muutti Suo-
meen.

ISO-BRITANNIA JA 
IRLANTI

Kirkon ulkopuolella pidettiin 
vuoden aikana 17 jumalan-

palvelusta tai joululaulutilaisuut-
ta. Ympäri Iso-Britanniaa ja Irlan-
tia pidetyt Kauneimmat joululau-
lut- tilaisuudet houkuttelivat pai-
kalle runsaasti seurakuntaa.

Ystäväverkoston toimintaa 
koordinoitiin yhdessä Finn-Guil-
din kanssa ja verkoston nimis-
sä järjestettiin aluetapaamisia 
eri puolilla Iso-Britanniaa yhteis-
työssä alueen ystäväverkostolai-
sen kanssa.

Perinteisiä vierailupaikkoja 
ovat Birmingham, Bournemouth, 
Cambridge, Cardiff, Childrey, 
Dublin, Edinburgh, Farnborough, 
Ipswich, Kingston, Leicester, Li-
verpool, Manchester, Newcastle, 
St Albans ja York.

VARSOVA
vuodesta 1999
varsova@merimieskirkko.fi 
puh. +48 73 777 9276

Merimieskirkon toiminta lä-
hinnä Varsovan seudulla 

asuvien ulkosuomalaisten paris-
sa perustuu Varsovan luterilaises-
sa kirkossa tapahtuviin jumalan-
palveluksiin, joita vuonna 2015 
oli neljä kertaa. Kanttorina toimi 
Adam Lewandowski. Kirkkokahvit 
olivat seurakuntatalolla.

Matkapappi, merimiespasto-
ri Ritva Szarek piti Suomen suur-
lähetystössä kinkerit, jossa osal-
listujia oli 11. Kaikkiaan Varsovan 
toiminnassa kohtaamisia kertyi 
71.

KAAKKOIS-AASIA
vuodesta 1997

Matkapappi vierailee joulun 
alla ja usein myös pääsiäi-

sen aikaan tapaamassa suoma-
laisia Filippiineillä, Malesiassa, In-
tiassa, Indonesiassa, Singapores-
sa ja Vietnamissa. Työ tukeutuu 
Suomen lähetystöjen ja kunnia-
konsulien apuun. Matkaan sisäl-
tyy myös tilanteen mukaan koti-
käyntejä, kirkollisia toimituksia ja 
vankilakäyntejä.

Jouluna 2015 tilaisuuksia oli 
Kuala Lumpurissa, Hanoissa, Ma-
nilassa ja Singaporessa. Matka-
pappina toimi pastori Katri Olden-
dorff, joka kohtasi matkatyössään 
yhteensä 990 henkilöä.

ROTTERDAM
vuodesta 1927
Finse Zeemanskerk
‘s-GravendijkwaI 64 NL-3014 EG 
Rotterdam
rotterdam@merimieskirkko.fi
puh. +31 10 436 6164

Alankomaissa asuu noin 4 000 
suomalaista. Kirkon sijain-

ti on Rotterdamissa ideaali sijai-
ten lähellä pääasemaa ja keskus-
tan aluetta.

Vuosi 2015 oli ensimmäinen 
kokonainen toimintavuosi pe-
ruskorjatuissa tiloissa, joskin lisä-
työurakkaa jäi vielä tälle vuodel-
le. Varainhankintaa tukeva Finse 
Huis -palvelukonsepti käynnis-
tettiin.

Kaikkiaan kohtaamiskertoja 
toiminnassa oli 20 508, mikä on 
n. 50 % edellisvuotta enemmän.

NETTIPAPIT
vuodesta 2000

Merimieskirkon nettipappi-
toiminta on tiettävästi en-

simmäinen vastaava palvelu-
muoto Suomessa.

Nettipapit palvelivat sähkö-
postiosoitteessa merimiespap-
pi@merimieskirkko.fi etenkin ul-
kosuomalaisia. He löytytyvät 
myös nettisivuilta www.meri-
mieskirkko.fi. Palvelukielinä on 
suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Palvelun käyttö on vähentynyt 
ja toiminnassa tilastoitiin yhteen-
sä 25 yhteydenottoa.

Suuret kiitokset kauniis-
ta ja lämpimästä joulu-
hartaudesta Manilassa. 
Se nostatti joulumielen ja 
hyvän olon. On hienoa, 
että te merimieskirkon 
papit tulette tapaamaan 
meitä ulkosuomalaisia ja 
järjestätte yhteisiä tilai-
suuksia. Ne ovat aika ai-
nutlaatuisia hetkiä täällä 
kaukana.

”
Suomen kielen kaunein 
lause: ”Voit heittää
löylyä kiukaaseen.”

”
Lontoon merimieskirkon johtaja Teemu 
Hälli ja puolisonsa Anna palasivat lapsi-
neen vuoden 2015 lopussa Suomeen.

Benelux-maiden merimieskirkon johtaja 
Jarmo Karjalainen perheineen siirtyi vuo-
den lopussa toisen järjestön palvelukseen.

Suomi-talossa makkara-
keitto maistuu suomalai-
semmalta kuin kotona.

”
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INTERNATIONAL 
CHRISTIAN  MARI-
TIME ASSOCIATION
vuodesta 1969 

Suomen Merimieskirkko oli yk-
si maailmajärjestön perustaja-

jäsenistä.  ICMAlla on 28 jäsentä, 
jotka edustavat eri kristillisiä kirk-
koja ja yhteisöjä. ICMA on ainoa 
ekumeeninen järjestö, jossa roo-
malaiskatolinen kirkko on täys-
jäsen. Jäsentensä kautta ICMA 
edustaa 526 toimipistettä ja 927 
toimijaa 126 maassa.

ICMAlla on merenkulun inhi-
millisiin puoliin keskittyvä dele-
gaatio IMO:ssa ja ILO:ssa. Muu 
toiminta keskittyy koulutukseen 
ja konferensseihin.

NORDISK  SJÖMANS-  
OCH UTLANDS- 
KYRKORÅD
vuodesta 1955

Merimieslähetysaate tuli Suo-
meen pohjoismaisen yh-

teistyön kautta 1869, jolloin nor-
jalainen merimiespappi Johan 
Storjohann otti ensi yhteydet 
Suomeen. Vuonna 1955 peruste-
tiin virallinen yhteistyöelin.

Pohjoismaisten merimieskirk-
ko- /kirkko ulkomailla -järjestöjen 
johtajat  kokoontuvat kahdesti 
vuodessa.  Osaamista, kokemuk-
sia ja tietoja vaihdetaan. Ateenan 
työmme on näkyvä osoitus poh-
joismaisesta yhteistyöstä: toimin-
tamme siellä ankkuroituu ruotsa-
laiseen merimieskirkkoon.

MERIMIESKIRKKO
vuodesta 1882

Merimiehen Ystävä / Sjömans-
vännen on yksi Suomen 

vanhimpia aikakausilehtiä.
Se ilmestyi A4-kokoisena, kak-

sikielisenä julkaisuna, 4 numeroa 
vuodessa. Painos oli 3 000 kpl.  
Lehti on luettavissa näköispai-
noksena myös www.merimies-
kirkko.fi-sivuilla, joilla julkaistaan 
myös suomen- ja ruotsinkielistä 
käännös- sekä lisämateriaalia.

Lehti käsittelee inhimillisestä 
näkökulmasta merenkulkijoiden, 
rekkamiesten, ulkomailla asuvi-
en ja liikkuvien suomalaisten se-
kä  Merimieskirkon työn tukijoi-
den asioita.

UUTISKIRJEET
Keskustoimisto sekä Merimies-

kirkon useat yksiköt lähettä-
vät säännöllisesti uutiskirjeitä 
sähköpostitse. Keskustoimisto 
tuottaa lisäksi bulletiineja ja blo-
geja sekä tiedotteita.

ANKKURI
Ankkuri on A5-kokoinen, 8-si-

vuinen monistelehtinen, jon-
ka painos on 60 kpl. Sen pääasial-
linen jakotapa on sähköpostissa 
lähetettävä pdf-versio. Lehtinen 
on ladattavissa myös Pohjois-
Saksan merimieskirkon sivuilta. 
Lehti täydentää Saksan suoma-
laisten Rengas-lehdessä olevaa 
informaatiota.

KASKAS
KasKas on Kreikan suomalai-

sille jaettava A4-kokoinen ja 
32-sivuinen lehti, joka ilmestyy 
kerran vuodessa. Lehden levikki 
on 1 500 kpl.

MERIMIESKIRKKO.FI
vuodesta 1995

Nettisivusto perustuu Koti-
maa Oy:n sujuu.fi-konsep-

tiin. Yhteisen merimieskirkkosi-
vuston lisäksi kullakin ulkomaan 
merimieskirkolla on tähän linki-
tetty oma sivustonsa. Sivustoja 
päivitettiin ja kehitettiin yhä toi-
mivammiksi vuoden aikana.

KATASTROFI- JA 
KRIISIVALMIUS
Norjalaisten merimiespappien 

kokemukset Pohjanmeren 
öljynporauslautoilla, ms Finnpus-
kun (1989) ja ms Estonian (1994) 
onnettomuudet Suomenlahdella 
olivat laukaisevana tekijänä Suo-
men  Merimieskirkon katastrofi- 
ja kriisivalmiuden kehittymiselle. 
Toiminta tapahtuu yhteistyössä 
muiden henkisen kriisiavun an-
tajatahojen kanssa ja on erikois-
tunut merenkulkuun.

Ohjelmassa tarjotaan kriisin 
kohdanneille mm. ns. debriefin-
giä eli jälkipuintia, jossa heitä au-
tetaan selviämään onnettomuu-
den aiheuttamasta järkytykses-
tä ja palautumaan työkykyiseksi.

Avainhenkilöstö saa työhön 
jatkuvasti koulutusta.

MAJAKKA
Majakka on Benelux-maiden 

suomalaisille tehtävä netti-
lehti, jonka materiaalia tuotetaan 
Brysselin merimieskirkon sivuille. 
Benelux-maiden merimieskirkko 
sai  Majakka-lehden digitalisoi-
mista ja siihen tarvittavien kulu-
jen kattamiseksi media-apurahaa 
Suomi-Seurasta.

SOME
Keskustoimistolla ja Merimies-

kirkon eri yksiköillä on Face-
book-sivu ja/tai ryhmä, joilla ta-
voitetaan hyvin nykyistä ja uutta 
asiakaskuntaa.

Joillakin yksiköillä käytettiin 
aktiivisesti myös muita some-ka-
navia, kuten: Whatsupia, Twitte-
riä, Instagramia ja LikedIniä.

VIIKON SANA
Vuoden joka maanantaiaamu 

sähköpostiin tulevan lyhy-
en ja napakan sähköpostihartau-
den voi tilata merimieskirkko.fi-
sivustolla.

Sähköpostihartaudessa toivo-
tetaan lukijalla Sisua ja siunausta.

Hartaus julkaistaan myös meri-
mieskirkko.fi-sivuilla.

Merimieskirkko-lehti 4/2015 kertoi NAMMAn ja ICMAn vuosittaisesta konferenssista 
Kanadassa.
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SUOMALAISET ULKOMAILLA

Siirtolaisuusinstituutin arvion 
mukaan ulkosuomalaisten luku-
määrä lähentelee 1,6 miljoonaa, 
joista 1. polven Suomessa syn-
tyneiden Suomen kansalaisten 
osuus on noin 300 000.

Väestörekisterikeskuksen mu-
kaan ulkomailla asuvia äänioikeu-
tettuja Suomen kansalaisia on noin 
228 000 henkeä, joista 82 % oli 
kirkon jäseniä. Oleskelu ulkomail-
la on usein aikaisempaa lyhyt-
kestoisempaa ja maastamuutto 
useimmiten väliaikaiseksi tarkoi-
tettua. 

Yli yön kestäneitä turistimat-
koja tehtiin vuonna  2014 miltei 
5,9 miljoonaa ja työmatkoja 1,6 
miljoonaa. Sekä turisti- että  työ-
matkojen määrä  ulkomaille kas-
voi edellisestä vuodesta.

Suomalaiset merimieskirkot 
sijaitsevat nykyään kaikki Euroo-
passa, joskin matkapappityön 
kautta toiminta ulottuu myös 
Kaukoidän suomalaisiin. Näil-
lä alueilla asuu vakituisesti yli 
18 000 Suomen kansalaista, jotka 
ovat tehneet maistraatille ilmoi-
tuksen pysyvästä muutosta ul-
komaille. Voidaan arvioida, että 
Merimieskirkon vaikutuspiirissä 
on noin 22 000 ulkosuomalaista. 

Ulkomaan toiminta-alueillaan 
oleskelevia Merimieskirkko koh-
tasi 196 323 (2014: 187 468) ker-
taa. Yksi kohtaaminen on mi-
nimissään ystävällinen kättely, 
maksimissaan usean päivän kes-
tävä diakonian/sosiaalityön pii-
riin kuuluvan avun antaminen. 

PALUUMUUTTAJAT 
 
Paluumuuttajille järjestettiin yh-
dessä kirkon ulkosuomalaistyön 
kanssa vertaisryhmätapaamisia 
Vuosaaren merimieskirkolla ja 
Suomen Lähetysseuran tiloissa.

REKKAMIEHET
Keski-Euroopan liikenteessä työs-
kentelevien määrä on pudonnut 
voimakkaasti. Cemt-liikentees-
sä olevien kuljettajien määris-
tä ei ole luotettavia tietoja. Rek-
kamiesten kohtaamisia kirjattiin 
6 238, joista reilu 19 % ulkomailla. 
Suomalaisia rekkamiehiä kohdat-
tiin eniten Turussa, Vuosaaressa, 
ja Lyypekissä, ulkomaalaisia Suo-
men satamissa.

Suomen Merimieskirkon toi-
minta kohdistuu merenkul-

kijoihin, ulkomailla asuviin tai 
työskenteleviin suomalaisiin per-
heenjäsenineen sekä raskaan lii-
kenteen kuljettajiin.  

MERENKULKIJAT
Suomen satamiin saapui vuonna 
2014 suoraan ulkomailta 23 859 
alusta, joista 12 680 (53 %) sellai-
siin satamiin, joissa toimii meri-
mieskirkko. Ulkomailta suoraan 
saapuneiden alusten lukumää-
rä laski edellisestä vuodesta 4 %. 
Suomalaisten alusten osuus ulko-
maan meriliikenteen kuljetuksis-
ta oli 33 %. 

Merimieskirkon toiminnassa v. 
2015 merenkulkija kohdattiin yh-
teensä 36 168 (2014: 35 392) ker-
taa, näistä 24 178 kotimaan sata-
missa, 6 085 ulkomailla ja 5 815 
liikkuvalla laivalla laivakuraatto-
rityössä. 

Merimiestilastojen mukaan 
merenkulkijoiden henkilötyö-
vuosien määrä suomalaisissa 
aluksissa pieneni hieman. Jou-
lukuun 31. päivänä 2014 suoma-
laisilla aluksilla oli 2 809 henki-
löä. Vuonna 2014 tehtiin meri-
miesammateissa 6 713 henki-
lötyövuotta. Vuonna 2014 me-
rimiesammateissa työskenteli  
9 791 eri henkilöä. Ulkomaalais-
ten merimiesten osuus kasvoi ol-
len vuonna 2014 jo 15 %.

TIETOJA  
KOHDERYHMISTÄ

Eri toimintojen
piirissä olleiden
suhteelliset osuudet

 
Toimintojen piirissä
olleet toiminta-
muodoittain

MERIMIESKIRKON 
ARVOT: 

Vieraanvaraisuus
Rohkeus

Vastuullisuus

En tule koskaan unohta-
maan tätä päivää meri-
mieskirkolla. Nyt tunnen 
suomalaisia ja tiedän, 
mistä ystäväni tulee.

”

2015
Ulko-
maan 
kirkot

Koti-
maan 
kirkot

Laiva-
kuraat-
torit

Kotimaan 
tuki-
toiminta

Netti-
pappi & 
Sana

Yhteensä %-osuus
Muutos 
vuodesta 
2014

Meren-
kulkijoita 6085 24178 5815 85 5 36168 12,4 2,1

Rekka-   
miehiä 1207 5015 0 16 0 6238 2,1 1,4

Sakraali-
toiminta 9983 4126 0 1261 15456 30826 10,6 -21,9

Muu 
järjestetty 
toiminta

93271 22097 151 1714 0 117233 40,1 -1,3

Avustettavia 
tai sielunhoi-
tokontakteja

2575 4077 52 178 20 6902 2,4 31,9

Muita 
toimintaan 
osallistujia

83202 8344 0 3186 0 94732 32,4 13,1

Yhteensä 196323 67837 6018 6440 15481 292099 100 1,8

%-osuus    
koko    
toiminnasta

67,2 23,2 2,1 2,2 5,3 100

Muutos 
vuodesta 
2014

4,5 0,6 17,7 -1,8 -23,8 1,8

Ulkosuomalaiset 67 % 67
Ulkomaalaiset ulkomailla 3 % 3
Rekkakuljettajat 2 % 2
Tukitoiminta Suomessa 16 % 16
Merenkulkijat 12 % 12

100

Ulkosuomalaiset 67 %

Ulkomaalaiset ulkomailla 3 %

Rekkakuljettajat 2 %

Tukitoiminta Suomessa 16 %

Merenkulkijat 12 %
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TULOT

2015
Kävijöitä 
kirkolla

Ulkopuolella 
tavattuja

Myyjäis-
vieraat

2015 
Yhteensä

2014 2013

Laivakuraattorityö 52 5966 0 6018 4952 7280
Hamina 474 1803 300 2577 3341 3244
Navicar 0 0 0 0 0 222
Vuosaari 9951 6687 350 16988 15938 16045
Hernesaari 4297 875 0 5172 6909 0
Turku 10053 6826 3117 19996 18740 14873
Rauma 1729 5875 174 7778 8843 7986
Kokkola 1033 2400 150 3583 4387 4707
Raahe 517 1374 304 2195 2712 2388
Oulu 1539 1335 0 2874 1727 2860
Kemi-Tornio 2700 3436 538 6674 4827 7212
Bryssel 24986 952 4509 30447 28352 33005
Antwerpen 723 1155 0 1878 2473 3424
Luxemburg 458 90 0 548 483 581
Hampuri 30348 1573 35500 67421 73022 58500
Lyypekki 3089 2877 86 6052 8091 7427
Lontoo 47884 2147 13541 63572 59039 55601
Rotterdam 7377 1939 11192 20508 10150 11879
Varsova 0 71 0 71 66 90
Ateena 3433 223 1180 4836 5108 5298
Kaakkois-Aasia 0 990 0 990 684 467
Projektit 0 0 0 0 0 0
Nettipapit ja Viikon Sana 25 15456 0 15481 20326 19221
Tukitoiminta 219 2821 0 3040 2611 7601
Muut 0 0 0 0 1000 18
Keskustoimisto 3295 105 0 3400 2945 2462
YHTEENSÄ 154182 66976 70941 292099 286726 272391

KÄVIJÄTILASTO 
TOIMIPAIKOITTAIN

TALOUDELLISEN TUEN 
LÄHTEITÄ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAY 466000 380000 342000 402000 402000 402000
Yleisavustukset 
seurakunnilta

585878 603837 595474 589691 580048 547139

Wihurin rahasto 120000 120000 130000 130000 130000 140000
Kirkkohallitus / Kirkon 
keskusrahasto

345000 305000 305000 709000 705000 708000

Opetusministeriö 275000 277000 224000 573959 556000 567000
Kolehdit seurakunnissa 131631 142691 143423 145611 152505 149631
Merimieseläkekassa 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Merimieskirkkopiirit 53039 47473 38839 34227 29138 36199
ITF Seafarers' Trust 31940 54736 5300 19500 36400 0
Jäsenmaksut 36928 38966 32332 38106 34000 31750
Lästimaksut 35300 38245 121145 66768 79000 0
Kunnat 17759 20549 34185 38379 29085 23294
YHTEENSÄ 2228475 2158497 2101698 2877241 2863176 2735013

Nyt minulla on paikka,
jonne tulla.”

Varsinaisen toiminnan kulut: Kiinteistöt 452
Yhteensä -3652 Henkilöstö 2255

Toiminta 981
Tuotot: 3688
Yleisavustukset
  Valtio, kirkko, seurakunnat, RAY 1152
Muut lahjoitukset Valtio, RAY toiminta av 484
  kolehdit, tukiryhmät 435,5 Ev.lut.kirkko toiminta av 156
Yhteensä 1587,5 Seurakunnat Suomessa 547

Virallinen kolehti 90
Tukijat Suomessa 345,5

Erotus -2064,5 Kanttiini, basaari, majoitus, sijoitus 1724
Omalla varainhankinnalla katetaan Tätä kerätään avullasi! -341 -3688
(kanttiinit, basaarit, majoitus, sijoitus) 1724

Lisää tukea tarvitaan -340,5

Kiinteistöt 
12 % 

Henkilöstö 
61 % 

Toiminta 
27 % 

Valtio, RAY 
toiminta av 

13 % 
Ev.lut.kirkko 
toiminta av 

4 % 

Seurakunnat 
Suomessa 

15 % 

Virallinen 
kolehti 

3 % 
Tukijat 

Suomessa 
9 % 

Kanttiini, 
basaari, 

majoitus, 
sijoitus 

47 % 

Tätä kerätään 
avullasi! 

-9 % 
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS......................................

YLI 290 000  
KOHTAAMISTA
Merimieskirkolla on  

kyky uudistua, 
toimintatapoja 

kehitetään jatkuvasti.

TOIMINTASUUNNI-
TELMAN TOTEUTU-
MINEN
Toiminta vuonna 2015 noudat-

ti olennaisilta osiltaan vahvis-
tettua toimintasuunnitelmaa. 
Merimieskirkon toiminnasta saa 
yleiskuvan tilastotiedoista. Täs-
sä osiossa kuvataan vain muuta-
mia yksittäisiä vuodelle 2015 lei-
maa antaneita tilanteita. Kulla-
kin merimieskirkolla on oma toi-
mintakertomuksensa, joiden yh-
teenveto on koottu sähköiseksi 
julkaisuksi, joka on saatavilla me-
rimieskirkko.fi-sivustolla.

140-VUOTISJUHLA JA 
79. KESÄJUHLA MERI-PORISSA
Merimieskirkon 140-vuotisjuhli-
en pääjuhlaa ja juhlamessua vie-
tettiin Merimieskirkon kesäjuhlil-
la Meri-Porissa 8.–9. elokuuta. 

140-vuotisjuhlallisuuksien ja 
kesäjuhlien monipuolisen ja laa-
dukkaan ohjelman valmistelus-
ta ja toteutuksesta Merimieskirk-
ko kiittää Meri-Porin seurakun-
taa ja sen kirkkoherraa, lääninro-
vasti Heimo Hietasta sekä kaikkia 
juhlien valmisteluun osallistunei-
ta yhteistyökumppaneita ja vas-
tuuhenkilöitä.

Lauantain pääjuhlassa juhla-
puheen piti pääsihteeri Hannu 
Suihkonen.

Sunnuntain juhlamessun toi-
mitti ja siinä saarnasi Turun piis-
pa Kaarlo Kalliala. Juhlamessus-

sa toimitettiin myös uuden pää-
sihteerin Hannu Suihkosen tehtä-
vään siunaaminen.

UUSI STRATEGIA 
2016–2020
Merimieskirkon hallitus hyväksyi 
kokouksessaan syyskuussa yhdis-
tyksen uuden strategian vuosille 
2016–2020. Strategian mukaan 
Merimieskirkon toiminta-ajatus 
on: Merimieskirkko kohtaa lähim-
mäisiä ulkomailla, Suomen sata-
missa ja laivoilla. Toiminnassaan 
Merimieskirkko rakentaa välittä-
viä yhteisöjä. Merimieskirkon ar-
voja ovat vieraanvaraisuus, roh-
keus ja vastuullisuus.

Strategian tekemiseen osallis-
tui koko työntekijäkunta, hallitus 
sekä ulkomaan kirkkojen kirkko-
toimikunnat. Strategiaprosessin 
ohjausryhmään kuuluivat Mikko 
Jokela, Heli Tuokkola, Teemu Häl-
li ja Hannu Suihkonen. Prosessin 
fasilitaattorina toimi Maija Seppo.

RAY MYÖNSI VAIKUTTAVAA! 
-TUNNUSTUSPALKINNON
Raha-automaattiyhdistys myönsi 
Merimieskirkon ulkomailla tehtä-
välle sosiaalityölle Vaikuttavaa!-
tunnustuspalkinnon yhteiskun-
nallisesti vaikuttavasta ja tulok-
sekkaasta järjestötoiminnasta. 

Palkinnon perusteluissa tode-
taan, että ”Lähes aina vaikutta-
vuus lähtee yksilön kokemukses-
ta, eli siitä miten järjestön kaut-
ta saatu apu ja tuki on paranta-
nut elämänlaatua. Hyvä järjestö-

työ on myös lähellä vastaanotta-
jaa, eli kynnys osallistumiseen on 
matala”.

KOTIMAANTYÖN YHTEIS-
TOIMINTANEUVOTTELUT JA 
UUDELLEEN ORGANISOINTI
Loppuvuonna käytiin koko ko-
timaantyötä koskeneet yhteis-
toimintaneuvottelut. Neuvotte-
lut johtuivat pitkään jatkunees-
ta negatiivisesta taloudellisesta 
tuloksesta sekä vuonna 2015 tie-
toon tulleista kyseistä ja vuotta 
2016 koskeneista avustusvähen-
nyksistä.

Neuvotteluiden tuloksena ko-
timaan työstä vähenee 4,4 htv:tä, 
Raahen merimieskirkko suljetaan 
ja Oulun merimieskirkko päätet-
tiin myydä. Samalla muodostet-
tiin kotimaan kirkoista kolme me-
rimieskirkkoaluetta sekä keskus-
toimistoon viestinnän ja varain-
hankinnan tiimi sekä talous- ja 
henkilöstötiimi.

Muutosten tavoitteena on uu-
den strategian mukaisesti lisätä 
yhteistyötä ja yhdessä tekemistä 
Merimieskirkossa.

Merimieskirkko on minulle mukava ja lep-
poisa taukopaikkaa. Sauna ja peseytymis-
mahdollisuudet vähenevät Suomessa koko 
ajan. Hienoa, että tällainen mahdollisuus 
vielä jostain löytyy. Kirkolla tapaa myös 
ammattitovereita, joiden kanssa rupatella ja 
vaihtaa kuulumisia teiden päältä.
- suomalainen rekkamies

”

RAY myönsi Merimieskirkon ulkomailla tehtävälle 
sosiaalityölle Vaikuttavaa!-tunnustuspalkinnon.

Kesäjuhlasunnuntain juhlamessun toimitti piispa Kaarlo Kalliala. 
Uusi pääsihteeri Hannu Suihkonen siunattiin tehtäväänsä.

Antwerpenin merimieskirkon jäähyväisjuhlassa 30.8.2015 Timo Lappalainen ja Iiris Kivimäki pitivät jäähyväismessun saarnan.

Mrenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday myönnettiin Liikenneviraston VTS-toiminnalle.  Palkinnon otti vastaan liikenneviraston 
meriliikenteen ohjausyksikön päällikkö Thomas Erlund ja sen luovutti  liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Suomen Merimies-
kirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen toimi palkintolautakunnan puheenjohtajana.

Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansan-
edustaja Jaana Laitinen-Pesola toi kesäjuhlaan kau-
pungin tervehdyksen
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YLI 70 000 
MYYJÄISKÄVIJÄÄ 

 
Merimieskirkon myyjäi-
set aloittavat pääsiäisen 

ja joulun vieton.

ANTWERPENIN 
MERIMIESKIRKON MYYNTI 
Merimieskirkon hallitus päätti ko-
kouksessaan kesäkuussa, että Ant-
werpenin merimieskirkko myy-
dään ja toimintaa jatketaan Ant-
werpenin alueella erityisesti me-
renkulkijatyössä. Päätöksen taus-
talla oli kiinteistön peruskorjaus-
ta vaatinut kunto sekä pieni kävi-
jämäärä. Loppuvuodesta tuli tie-
toon, että Antwerpenin kaupunki 
on päättänyt ostaa kiinteistön ja pi-
tää sen nimenä edelleen Finse kerk.

Antwerpenin merimieskirkon 
jäähyväismessua ja -juhlaa vietet-
tiin 30. elokuuta. Messussa saar-
nasivat Timo Lappalainen ja Iiris 
Kivimäki, messun toimitti Jarmo 
Karjalainen. 

YHTEISTYÖ SUOMEN KIRKON 
KANSSA
Merimieskirkolla ja Suomen 
ev.lut. kirkolla on toistaiseksi voi-
massa oleva yhteistyösopimus, 
joka koskee ulkosuomalaistyö-
tä Isossa-Britanniassa, Benelux-
maissa ja Pohjois-Saksassa. Yh-
teistyötä kehitetään ja koordinoi-
daan säännöllisesti. Toimintaym-
päristön muuttuessa Merimies-
kirkon tavoitteena on yhteistyön 
entistä laajempi tarkastelu.  

Arkkipiispa Kari Mäkisen syksyl-
lä 2014 koolle kutsuman epäviral-
lisen neuvottelun Miltä Kirkon ul-
kosuomalaistyön ja Suomen Meri-
mieskirkon yhteistyö näyttää nyt ja 
tulevaisuudessa? tuloksena perus-
tetun työryhmän raportti valmis-

tui keväällä 2015. Raportin tulok-
sia käsiteltiin arkkipiispan johdol-
la neuvottelussa syksyllä 2015, 
jossa päätettiin järjestää aihees-
ta seminaari, joka toteutuu huh-
tikuussa 2016 nimellä Muuttajan 
maailma – ja kirkko.  

YHTEISTYÖSOPIMUS RUOTSIN 
KIRKON KANSSA
Merimieskirkko solmi Ruotsin kir-
kon kanssa yhteistyösopimuksen 
Ateenan skandinaavisella kirkolla 
tehtävästä yhteistyöstä.  

SEA SUNDAY MERENKULUN 
TURVALLISUUSPALKINTO
Merenkulun turvallisuuspalkinto 
Sea Sunday myönnettiin vuon-
na 2015 Liikenneviraston VTS-
toiminnoille. VTS eli Vessel Traf-
fic Service tarkoittaa alusliiken-
nepalvelua, jonka tarkoituksena 
on parantaa merenkulun turvalli-
suutta, edistää alusliikenteen su-
juvuutta ja tehokkuutta sekä en-
naltaehkäistä onnettomuuksia ja 
niistä mahdollisesti syntyviä ym-
päristöhaittoja.

Merenkulun turvallisuuspal-
kinto Sea Sunday on viranomais-
ten sekä ammatti- ja vapaa-ajan 
merenkulun järjestöjen vuonna 
1996 perustama tunnustuspal-
kinto. Palkintotoimikunnan pu-
heenjohtajaorganisaatio on Suo-
men Merimieskirkko ry.

Palkinto jaettiin nyt 17. kerran. 
Palkinnon luovutti 3.9. liikenne- 
ja viestintäministeri Anne Berner.

MERISUNNUNTAI – 
SEA SUNDAY
Sjösöndag – Sea Sunday on kan-
sainvälisen mallin mukainen kirk-
kopyhä, jota vietettiin 20. syys-
kuuta. Merimiespapit saarnasivat 
useissa Suomen seurakunnissa, ja 
muihin seurakuntiin toimitettiin 
virikemateriaalia.

Merisunnuntain kolehti kanne-
taan kaikissa Suomen ev.lut. kir-
koissa Suomen Merimieskirkon 
työn hyväksi.

JÄTTIMÄISET JOULUMYYJÄISET 
EUROOPASSA
Joulumyyjäiset ovat ulkomaan 
merimieskirkoilla merkittäviä toi-
minnallisia ja varainhankinnallisia 
tapahtumia. Kävijämäärät vaihte-
livat Hampurin yli 35 000:sta Lyy-
pekin vajaaseen sataan. Yhteen-
sä myyjäisvieraita oli yli 66 000, 
lähinnä paikallista väestöä. Tar-
vittavat sadat auttajat olivat suo-
malaisia, paikallisia tai Suomesta 
tulevia vapaaehtoisia.

Myyjäiset pidettiin Antwer-
penissa, Ateenassa, Brysselissä, 
Hampurissa, Lontoossa, Lyype-
kissä ja Rotterdamissa sekä lyhy-
empinä tapahtumina merimies-

kirkoilta tehtävien etävierailujen 
yhteydessä. 

Kotimaan kirkoilla myynnillisiä 
joulutapahtumia oli Haminassa, 
Kokkolassa, Raumalla, Helsingis-
sä ja Turussa. 

JOULUPAKETTI ”TUNTEMATTO-
MALLE MERENKULKIJALLE”
Merimieskirkoilta on jaettu lai-
voille joulupaketteja ”tuntemat-
tomalle merimiehelle” jo 1800-lu-
vulta alkaen. Perinne elää edel-
leen ja ”tuntemattomalle meren-
kulkijalle” valmistui myös jouluk-
si 2015 sadoittain joulupaketteja, 
jotka toimitettiin laivoille niin ko-
timaan kuin ulkomaan merimies-
kirkoilta.

JOULU MERELLÄ
Jo vuosia Merimieskirkko on huo-
lehtinut TallinkSiljan jouluristei-
lyille papin toimittamaan harta-

uksia ja joulujumalanpalveluk-
sen laivalla. Vastaavasti on toi-
mittu, kun varustamoilta on tul-
lut pyyntöjä saada pappi hääris-
teilyille. Jouluristeilyllä 2015 pap-
pina oli pastori  Tapio Koivu ja 
kanttorina Maija Maltela.

EKUMEENINEN 
TV-JUMALANPALVELUS
Vuosaaren merimieskirkosta tele-
visioitiin ekumeeninen tv-juma-
lanpalvelus 25. tammikuuta. Ju-
malanpalveluksen toimitti Sirpa 
Tolppanen ja siinä saarnasi Han-
nu Suihkonen.

AMMATTITAIDON 
YLLÄPITOA
Sosiaalityön koulutus pidettiin 
21.–26. syyskuuta Ateenassa, ko-
timaan henkilöstön strategiase-
minaari 18. toukokuuta Helsingis-
sä ja ulkomaan henkilöstön stra-

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS......................................

”Olen nyt vasta ymmärtänyt, miten moninaiset teidän 
työnkuvanne ovat. On teillä aikamoista meidän kanssa!

tegiaseminaari ja koulutus 25.–
28. toukokuuta. Hampurissa. Me-
renkulkijatyön osaston koulutuk-
set pidettiin 18.–20.3.2015 Turus-
sa ja 10.–12.10.2015 Lohjalla.

Kirkon ulkomaantyön koulu-
tusta järjestettiin 18.–19. huhti-
kuuta Turussa  yhteistyössä Kir-
kon koulutuskeskuksen, Suo-
men Lähetysseuran, Kirkon lähe-
tystyön keskuksen ja Kirkon ulko-
suomalaistyön toimiston kanssa.

Merimieskirkkotyön perus-
kurssi järjesteltiin 16.–17.5.2015 
Järvenpäässä.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Uusi pääsihteeri Hannu Suihko-
nen aloitti tehtävässään 1.1.2015. 
Pääsihteerinä 24 vuotta palvel-
lut rovasti Sakari Lehmuskallio jäi 
vanhuuseläkkeelle 1.4.2015.

Lontoon merimieskirkon joh-
tajan Teemu Hällin tultua valituk-

Benelux-maiden merimieskirkon johtajan Jarmo Karjalaisen 
siirtyessä uuteen tehtävään, hänen seuraajakseen valittiin 
pastori Katri Oldendorff (vas.). Lontoon merimieskirkon joh-
tajan Teemu Hällin tultua valittuksi uuteen tehtävään, hänen 
seuraajakseen valittiin pastori Marjaana Härkönen. 

”Tuntemattomalle merenkulkijalle” valmistui jouluksi 2015 sadoit-
tain joulupaketteja, jotka sisälsivät pääasiassa käsin neulottuja villa-
sukkia. Tässä lämmittäviä tarvikkeita ja ajatuksia pakataan Kokko-
lan merimieskirkolla.
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si uuteen tehtävään, hänen seu-
raajakseen valittiin pastori Mar-
jaana Härkönen.

Benelux-maiden merimieskir-
kon johtajan Jarmo Karjalaisen 
siirtyessä uuteen tehtävään, hä-
nen seuraajakseen valittiin pas-
tori Katri Oldendorff.

PALKITTUJA

MERIMIESKIRKON PLAKETTI 
Merimieskirkon plaketti luovu-
tettiin vuonna 2015 seuraaville 
tahoille ja henkilöille:
 

Helsingin laivanpäällikkö-
yhdistys ry
Kerttu Salminen-Thieme
Pekka Huhtaniemi
Sirkka Rantanen
Eija Tuorila
Anja Mortelmans
Saara-Helena Lindqvist

ANSIOMERKKEJÄ 
Kultaisen ansiomerkin saivat:

Kaarina Huhtala
Annemi Virkanen
Seppo Suurhasko
Heli Alaja
Maija-Liisa Soikkeli-Jokinen
Tarja Jeenicke
Virpi Köster

Hopeisen ansiomerkin saivat:

Paula Raitis
Kirsti Suurhasko
Hellä Kylmälä
Irma-Sirkka Ojala
Maire Pitkäpaasi
Valma Ström
Kaarina Pylkki
Helena Hashemian
Christiane Säilä
Pirkko Zimmer

Pronssisen ansiomerkin saivat:

Pekka Aalto

Tellervo Hannimäki
Pulmu Juhola
Marjatta Kuusisto
Terttu Mäkilä
Eeva Nuurma
Jani Peltola
Mikko Kotikangas
Hanna Seppälä
Alpo Lommi
Ritva Jyränki
Kaarina Kouvo
Elke Böschen
Karin Gerken
Heidi Penzel
Lothar Penzel
Marlies Siebrand
Eila Piontek

KESKEISIÄ  
YHTEYKSIÄ

JULKINEN HALLINTO 
Merimieskirkko oli aktiivises-
ti yhteydessä valtiovaltaan. Toi-
minnallisissa asioissa keskustel-
laan ulkoasiainministeriön ja sen 
edustustojen, työministeriön ja 
sen alaisen Merimiespalvelutoi-
miston edustajien kanssa. Re-
sursoinnista asioidaan eduskun-
nan, opetus- ja kulttuuriministe-
riön, liikenneviraston ja Raha-au-
tomaattiyhdistyksen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön toimialaan kuuluvia veikka-
usvoittovaroja saatiin Belgiassa 
tehtävään nuorisotyöhön 33 000 
€. Lisäksi OKM myönsi 400 000 
€ Rotterdamin merimieskirkon 
ja 52 000 € Lontoon merimies-
kirkon peruskorjaukseen, sekä 
82 000 € käytettäväksi vuoden 
2015 toiminnan tukemiseen.  
OKM:n edustajia tavattiin neu-
vottelussa 26. tammikuuta. 

Suomen Merimieskirkko on 
Suomen ulkomailla toimivien 
kulttuuri- ja tiedeinstituuttien (SK-
TI) verkostoon kuuluvan Suomen 
Benelux-instituutin ja sen sääti-
ön perustajajäsen. Merimieskir-
kon edustajana säätiön hallituk-
sessa toimivat rovasti Sakari Leh-
muskallio (puheenjohtaja) ja piis-
pa Kaarlo Kalliala (varalla).

Ulkoasiainministeriön edustus-
tojen kanssa paikallinen yhteis-
työ oli vilkasta varsinkin konsu-

laariasioissa. Lontoon suurlähet-
tiläs, Hampurin ja Antwerpenin 
kunniakonsulit olivat merimies-
kirkon paikallisen juridisen hen-
kilön puheenjohtajia.  Käytännön 
tasolla yhteistyö toteutui näky-
vimmin Hampurissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
toimialaan kuuluva RAY myön-
si 402 000 € ulkomailla asuvien 
ja liikkuvien suomalaisten hyvin-
voinnin vahvistamiseen ja ylläpi-
tämiseen. Tuki kohdistui käytän-
nössä sosiaalikuraattorien työhön. 
RAY myönsi Merimieskirkolle Vai-
kuttavaa!–tunnustuspalkinnon ul-
komailla tehtävästä sosiaalityöstä.

Jenny ja Antti Wihurin rahas-
to jatkoi vakaan rahoittajan ase-
maansa. Se myönsi Merimieskir-
kolle 140 000 €:n suuruisen apu-
rahan merenkulkijoiden parissa 
tehtävään työhön.

Edellä mainittujen tukien li-
säksi saatiin Stiftelsen Tre Smede-
riltä 15 000 €, Tunkelon säätiöltä 
2 000 €, Emilie ja Rudof Geselliuk-
sen säätiöltä 30 000 € ja A. ja T. 
Mattilan säätiöltä 5 000 €. 

Poliisihallitus on myöntänyt ke-
räysluvan koko maata varten se-
kä Ålands Landskapsstyrelsen Ah-
venanmaata varten. Koko maa-
ta koskevan luvan numero 2015-
2016 on POL -2014-10521 ja Ahve-
nanmaan ÅLR 2015/9681.

Merimieskirkko on Vastuullinen 
lahjoittaminen VaLa ry:n jäsen.

Pohjois-Saksan Merimieskir-
kon johtaja Satu Oldendorff toi-
mii Ulkosuomalaisparlamentin 
Keski-Euroopan alueen varapu-
heenjohtajana.

KIRKOLLISET TOIMIJAT
Merimieskirkko oli jatkuvassa yh-
teistoiminnassa monien kirkollis-
ten toimijoiden kanssa paikalli-
sella, kansallisella, pohjoismai-
sella, globaalilla sekä ekumeeni-
sella tasolla.

Suomen Merimieskirkko ry:n 
jäsenenä oli 209 seurakuntaa. 
Yhteistyö-, nimikko- tai laivaku-
raattorisopimuksia oli 35 seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän 
kanssa. Seurakuntien kanssa teh-
täviä yhteistyösopimuksia on yk-
si kerrallaan muutettu muotoon, 
jossa hahmotetaan sekä työn si-
sältöä, merkitystä seurakunnal-
le että suunnitellaan yhteistyötä 
usean vuoden ajaksi.

Seurakunnissa toimi 75 meri-
mieskirkkopiiriä, joista 24 oli ruot-
sinkielisiä. 

Suurten seurakuntayhtymien 
taloudellinen tuki on mittavaa. 
Erityisesti Turku, Helsinki ja Espoo 
ovat tässä suhteessa merkittäviä 
kumppaneita. Seurakuntien ta-
lousarviomäärärahoista makset-
tu tuki Suomen Merimieskirkolle 
väheni 32 909 € (-6 %). Seurakun-
nissa kerättiin Merisunnuntaina 
20.9. virallinen kolehti Merimies-

PALKITTIIN 
 

RAY:n Vaikuttavaa! 
–tunnustuspalkinto 

sosiaalityöstä 
Merimieskirkolle.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS        ................................

Joka kerta kun tulen kir-
kolle, näen enemmän ja 
enemmän elämää.

”

Merimieskirkko palkitsee vuosittain useita kymmeniä henkilöitä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta merimieskirkkotytöstä. Tässä pal-
kinnon vastaanottaneita kesäjuhlilla Meri-Porissa.

Kuuntelevat korvat, lämmin tervehdys, ymmärtävä sydän. 
Paikka, jossa saa nauruterapiaa ja pitää suomalaisuudesta 
ja perinteistä kiinni.

” .............................
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kirkolle.  Sen tuotto laski 3 985 € 
(-4%):, Sen sijaan seurakunnissa 
kerättyjen vapaaehtoisten koleh-
tien tuotto nousi 1 111 € (+2 %).

Pääosa Suomen ev.lut. kir-
kon seurakunnista hankkii kirk-
koviininsä Merimieskirkon kaut-
ta. Useat seurakunnat tekivät tu-
tustumismatkoja merimieskirk-
kokohteisiin.

Yhteistyösopimus kirkkohalli-
tuksen kanssa on toistaiseksi voi-
massa oleva. Yhteistyösopimuk-
sen mukaisia tapaamisia kirkon 
ulkosuomalaistyön johtajan ja 
Merimieskirkon pääsihteerin kes-
ken oli säännöllisesti. Kirkkohalli-
tus määräsi kerättäväksi Suomen 
Merimieskirkon hyväksi yhden vi-
rallisen kolehdin ja suositti seura-
kunnille yhden kolehdin kerää-
mistä valinnaisena päivänä. 

Arkkipiispa Kari Mäkinen vie-
raili Turun merimieskirkolla Turun 
Mikaelinseurakunnan piispantar-
kastuksen yhteydessä 6.3.2015.

Yhteistyö kirkon ruotsinkielisen 
työn ja Porvoon hiippakunnan 
kanssa jatkui tiiviinä. Porvoon 
hiippakunnan lähetystoimikun-

nan jäsenenä toimi Jaakko Laasio 
ja varajäsenenä  Sirpa Tolppanen.

Pääsihteeri Hannu Suihkonen 
toimi kirkon järjestöyhteistyön 
neuvottelukunnan ja kirkon ulko-
suomalaistyön toimikunnan jäse-
nenä. Hän edusti Merimieskirk-
koa kirkon ulkomaantoimijoiden 
neuvottelussa sekä Kirkkopalve-
lut ry:n vuosikokouksessa. Pää-
sihteeri osallistui Merimieskir-
kon edustajana Kirkon ulkosuo-
malaistyön seminaariin 31.7.–2.8. 
Vuosaaressa.

Kirkon ulkomaantyön koulu-
tuksen perusjakso järjestettiin 
yhdessä Kirkon lähetystyön kes-
kuksen, Kirkon ulkosuomalaistyön 
ja Suomen Lähetysseuran kans-
sa 18.–19.4.2015 Turussa.  Kirkon 
koulutuskeskuksen ulkomaan-
työn koulutuksen seurantaryh-
mässä oli  Jaakko Laasio.

Merimieskirkko on pysyvä jä-
sen pääkaupunkiseudun kirkol-
lisen kriisityön HeHu-ryhmässä 
(henkinen huolto). Kansainväli-
sen HeHu-toiminnan suunnit-
teluryhmässä Merimieskirkkoa 
edusti Jaakko Laasio. 

Suomen Pipliaseuran kanssa 
on vuodesta 1994 ollut voimas-
sa sopimus erikielisten raamat-
tujen saatavilla olemisesta koti-
maan kansainvälisissä merimies-
kirkoissa. 

Merimieskirkko käytti orto-
doksista kulttuurikeskus Sofiaa 
tukikohtanaan useissa tilaisuuk-
sissa. 

MERENKULKU
Merimieskirkolla on yhteistyöso-
pimus useimpien suomalaisten 
varustamojen kanssa laivakuraat-
toritoiminnasta. Merimieskirkon 
edustajia oli kutsuttuna monis-
sa varustamojen järjestämissä si-
dosryhmätilaisuuksissa. 

Merenkulun turvallisuuspalkin-
to Sea Sunday myönnettiin Lii-
kenneviraston VTS-toiminnoille.  
Palkintotoimikunnan pitkäaikai-
sen puheenjohtajan Sakari Leh-
muskallion jälkeen palkintotoi-
mikunnan puheenjohtajana toi-
mi Hannu Suihkonen.

Perinteinen merenkulkujärjes-
töjen kunniakäynti mereen jää-

neiden muistomerkillä Ursinin 
kalliolla, Merisatamanrannassa 
Helsingin Eirassa järjestettiin py-
häinpäivänä 31.10. Tilaisuudes-
sa puhui pääsihteeri Hannu Suih-
konen. Musiikista vastasi Helsin-
gin NMKY:n mieskuoro Jukka Ok-
kosen johdolla. Suomen Laivan-
päällystöliiton  edustajat laski-
vat seppeleen merenkulkijoiden 
muistomerkille. Suomen Meripe-
lastusseuran alukset tekivät kun-
niakäynnin aikana ohimarssin. Ti-
laisuuden jälkeen oli kahvitarjoi-
lu Suomen Merimieskirkon meri-
salissa. Muistohetken järjestelyis-
tä vastaa yhteensä 13 merenkul-
kujärjestöä ja viranomaista. Tilai-
suuden käytännön järjestelyt 
hoitaa vuosittain Suomen Meri-
mieskirkko ry.

Merimieskirkon pääsihteeri 
on lakimääräisesti Merimiespal-
velutoimiston (MEPA) hallituk-
sen puhevaltainen jäsen. Yhteis-
työ MEPA:n kanssa on ja tiivistä ja 
erittäin hyvin toimivaa.

Merimieseläkekassa ilmoitti vä-
hentävänsä laivakuraattorityö-
hön kohdistamaansa tukea mer-

kittävästi vuonna 2016. Tärkei-
tä yhteistyökumppaneita ovat 
myös satamakaupungit ja niiden 
satamalaitokset, alan työmarkki-
naosapuolet sekä useat satamis-
sa ja ulkomailla toimivat yrityk-
set.  Merimieskirkon edustaja oli 
kutsuttuna useissa alan seminaa-
reissa, teemapäivillä ja sidosryh-
mätilaisuuksissa.

Merimieskirkolla on erityi-
nen kunnia saada huolehtia Kap 
Hornin kiertäjien toimintansa lo-
pettaneen yhdistyksen jäsenten 
merkkitilaisuuksien huomioimi-
sen kustannuksista vastavuoroi-
sesti yhdistyksen aikanaan osoit-
tamasta tuesta Merimieskirkolle. 

Merimieskirkko on jäsen Meri-
liitossa ja Suomen Merihistorialli-
sessa yhdistyksessä.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Merimieskirkkojen maailmanjär-
jestön International Christian Ma-
ritime Associationin, ICMA:n vuo-
sikokoukseen ja North American 
Maritime Ministry Associationin, 
NAMMA:n  konferenssiin Montre-

alissa 27.9.–3.10 osallistuivat  Han-
nu Suihkonen ja Jaakko Laasio. 

Merenkulkijatyön johtaja Jaak-
ko Laasio toimi pysyvän ICMA-
delegaation jäsenenä YK:n me-
renkulujärjestö IMO:ssa ja työ-
järjestö ILO:ssa sekä syksyyn as-
ti ICMA:n koulutusta koordinoi-
van elimen SCET:n jäsenenä. Hän 
toimii Pohjoismaiden edustajana 
ICMA:n eksekutiivikomiteassa.

Raahen merimieksirkon johta-
va satamakuraattori Rea Skog toi-
mi Suomenlahden ja Pohjanlah-
den alueiden ICSW-sertifioituna 
laivakäyntityön kouluttajana. 

Merimieskirkko on Pohjoismai-
sen merimieskirkkoneuvoston jä-
sen. 

Pohjoismainen pääsihteeri-
kokous kokoontui Uppsalassa ja 
Kööpenhaminassa.

Kansainväliset yhteydet ja ta-
pahtumiin osallistuminen tai nii-
den järjestelyyn osallistuminen 
kuuluvat toimintarutiiniin useim-
missa Merimieskirkon toiminta-
maissa. 

>>

ICMA  International Christian Maritime Association

ICSW  International Committee for Seafarer´s Welfare

IMO  International Maritime Organisation

ILO  International Labour Organisation

ITF  International Transport Federation

NSUK  Nordisk Sjömans- och Utlandskyrkoråd

NAMMA  North American Maritime Ministry Association

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS......................................
Perinteinen pyhäinpäivän kunniakäynti Merenkulkijoiden muistomerkillä. Jere Vepsä vastasi tilaisuuden 
äänentoistosta ja Laivanpäällystöliitto ry seppeleenlaskusta.

Arkkipiispa Kari Mäkinen vieraili Turun merimieskirkolla 
Turun Mikaelinseurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä maa-
liskuussa. Merimieskirkolle hänet toi Turun Rahtareiden pj. Jukka 
Harjamäki. Piispan otti vastaan pääsihteeri Hannu Suihkonen.



27 Suomen merimieSkirkko 
VuoSikertomuS 2015

26 Suomen merimieSkirkko 
VuoSikertomuS 2015

RASKAS MAANTIELIIKENNE
Liikennenäkymät Manner-Eu-
roopan suomalaisille kuljettajil-
le olivat edelleen laskusuunnas-
sa. Tämä näkyi myös kohdattu-
jen rekkamiesten määrissä.  Tu-
russa kohdattiin vajaa puolet kai-
kista yli 6 000 rekkamieskohtaa-
misesta, Vuosaaressa kolmasosa. 
Yli kolmeneljäsosaa kohdatuista 
kuljettajista oli suomalaisia, näis-
tä 950 Lyypekissä.

VIESTINTÄ
Suomen Merimieskirkko jul-

kaisi edelleen vuodesta 1882 
ilmestynyttä kaksikielistä leh-
teä, Merimieskirkko / Sjömanskyr-
kan. Ulkomaan merimieskirkois-
ta Ateena julkaisi omaa lehteään, 
Pohjois-Saksa tiedotuslehtistään 
ja Benelux-maat sähköistä tiedo-
tuslehteään.

Merimieskirkko päivitti ja jul-
kaisi esitteitään. Yleisesite oli syys-
kaudella jaossa maksutta Suomen 
kaikille opettajille SubjectAid-pal-

velun kautta. Esitetilauksia opet-
tajilta tuli yhteensä 1 029 kpl (2014 
koko vuosi: 1 516 kpl).

Merimieskirkko oli mukana  
14 muun järjestön kanssa Hyvä 
testamentti -kampanjassa, joka 
haastaa suomalaisia pohtimaan 
testamentin merkitystä varojen-
sa kohdentamisessa kuoleman-
sa jälkeen.

Merimieskirkon www.meri-
mieskirkko.fi-sivuston ja ulko-
maan merimieskirkkojen sivusto-
jen yhteensopivuutta ja yhden-
mukaisuutta lisättiin ja sivusto-
jen toiminnallisuutta kehitettiin.

Nettisivujen yhteydessä jul-
kaistiin blogia. 

Hyvää palautetta saatiin edel-
leen kerran viikossa ilmestyvästä 
sähköpostitse toimitettavasta Si-
sua ja Siunausta -hartaudesta.

Sisäistä tiedotusta varten on 
käytössä Merimieskirkon käsikir-
ja ja intranet, jonka lisäksi halli-
tuksen päätösluettelot (5) ja pää-
sihteerin bulletiinit (3 kpl) lähe-
tettiin kaikille @merimieskirkko.
fi-sähköpostiosoitteen haltijoille.

Sosiaalisessa mediassa mukana 
oleminen on jatkuvasti aktivoi-
tunut. Facebookissa toimii Meri-
mieskirkko-sivun lisäksi eri me-
rimieskirkkojen sivuja ja ryhmiä.

Sanoma- ja aikakausilehdis-
sä, radiossa, televisiossa ja inter-
netissä Merimieskirkko oli esillä 
vuoden mittaan useita kertoja. 
Vuosaaren merimieskirkolta tele-
visioitiin 25.1.2015 ekumeeninen 
jumalanpalvelus, jonka toimitti 
Sirpa Tolppanen ja jossa saarnasi 
Hannu Suihkonen.

Merimieskirkolla oli jaossa esi-
temateriaalia Helsingin Matka-
messuilla sekä info- ja myynti-
pöytä Merimieskirkon kesäjuhlil-
la Meri-Porissa. Myös Turun kaup-
patorin ja Helsingin Senaatinto-
rin joulutoreilla oli myyntikoju. 

Yhteiskuntayhteyksiä tukevan 
Myrskyjoukon jäsenille järjestet-
tiin 23. toukokuuta retki Tallin-
naan.  

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

TULEVAISUUDEN-
NÄKYMIÄ
On todennäköistä, että kan-

sainvälisyys ihmisten elä-
mässä kasvaa ja että yhä useam-
pi suomalainen asuu ja työsken-
telee ulkomailla. Maailmalla vai-
kuttavista useista epävarmuuste-
kijöistä huolimatta taloudellinen 
sekä ihmisten ja kansallisuuksi-
en välinen keskinäisriippuvuus 
lisääntyy. Digitalisaatio eri muo-
doissaan vaikuttaa ihmisten elä-
mään sekä eri organisaatioiden 
toimintaan.

Edellä mainitut kehityssuun-
nat tarkoittavat, että tarve Me-
rimieskirkon työlle kasvaa. Ulko-
suomalaisten parissa tehtäväs-
sä työssä rotaatiosuomalaisten 
määrä lisääntyy ja toisaalta ulko-
suomalaisten ikääntyminen on 
huomioitava asia. 

Suomi on merenkulun maa. 
Suomen viennistä noin 90 % ja 
tuonnista 80 % kulkee meriteit-
se. Suomalainen kauppalaivasto 
kuljetti 33 % Suomen merirah-
deista vuonna 2014. Sekä suoma-
laisen että kansainvälisen laivalii-
kenteen merkitys on tulevaisuu-
dessa tärkeä.

Suomalaisten rekkamiesten 
osuus kansainvälisessä liikentees-
sä ja siten Merimieskirkon käyttä-
jäkunnassa vähenee edelleen. Eri 
kansallisuuksien rekkamiehiä ta-
voitetaan kuitenkin merkittäväs-
sä määrin useissa merimieskirkon 
toimipisteissä.

Merimieskirkon uuden strate-
gian toiminta-ajatuksen mukaan 
Merimieskirkko on välittävien yh-
teisöjen rakentaja. Merimieskir-

kon perusarvo on vieraanvarai-
suus. Näistä nousevat diakonia- 
ja sosiaalityön näkökulmat ovat 
olennaisia Merimieskirkon priori-
soidessaan voimavarojaan. 

KESKEISET RISKIT
Suomen talous on ollut jo pit-

kään alijäämäinen. Julkisen 
talouden huono kehitys ja Suo-
men yleinen heikko taloudelli-
nen tilanne ovat vaikuttaneet ja 
vaikuttavat Merimieskirkon ra-
hoituspohjaan. Toisaalta julkisen 
vallan vastuun ja tehtävien vähe-
neminen avaa kansalaisjärjestöil-
le mahdollisuuksia kansalaisten 
osallisuuden ja hyvinvoinnin li-
säämisessä.

Merimieskirkon tavoitteiden 
saavuttamisen riskitekijöitä ovat 
myös paikallisen sitoutumisen ja 
osallisuuden vähäisyys, varain-
hankintakeinojen onnistuminen, 
kiinteistöjen kunnon ylläpitämi-
nen sekä henkilöstö- ja vapaaeh-
toisresurssien riittämättömyys. 

Rekrytointien onnistuminen 
on olennainen asia.

KEHITYSTARPEITA
Uudessa strategiassaan Meri-

mieskirkko linjasi neljä stra-
tegista tavoitetta, jotka toimivat 
myös kehittämiskohteina. Strate-
giset tavoitteet ovat: 
• Vahvistamme yhteisöllisyyttä 

ja osallisuutta toiminnassam-
me. Kehitämme olemassa ole-
via työmuotoja sekä löydäm-
me uusia tapoja toimia. Meri-
mieskirkossa yhteisöt, vapaa-
ehtoiset ja työntekijät toimivat 
kumppaneina.

• Löydämme uusia yhteistyön 
muotoja Merimieskirkon sisällä 
ja yhteistyökumppanien kans-
sa. Uudistamme työmme orga-
nisointia vahvistaen paikallista 
vastuunkantoa.

• Lisäämme Merimieskirkon tun-
nettuutta monipuolisella vies-
tinnällä. 

• Merimieskirkon talous on tasa-
painossa vuonna 2018.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS......................................

Merimieskirkko käynnisti 
kesällä 13 muun hyvän-
tekeväisyysyhdistyksen 

kanssa Hyvä testamentti -kampan-
jan. Monelle testamentista puhu-
minen on kiusallista, ja juuri siksi 
kampanja on tarpeellinen. Tavoite 
on haastaa kaikki suomalaiset poh-
timaan asennettaan testamentin 
tekemiseen ja ymmärtämään sen 
olevan osa elämän suunnittelua.

Suomessa vain lapsilla ja lähisukulaisilla on lainsäädännöl-
linen mahdollisuus perintöön. Jos perijöitä ei ole, omaisuus 
menee kokonaisuudessaan valtiolle. Olipa henkilöllä perhettä 
tai ei, kaikissa tapauksissa ihminen voi itse päättää omaisuu-
tensa jakamisesta tarkemmin testamentilla. Omaisuutensa voi 
testamentata joko osaksi tai kokonaan jollekin henkilölle tai ta-
holle. Testamentatusta omaisuudestaan voi nauttia aina viime 
hetkiin saakka, sillä testamentattu omaisuus siirtyy sen saajalle 

vasta nykyisen omistajan kuoltua.
Testamenttaus on siksi oman omaisuuden hyödyntämisen 

aktiivista suunnittelua siinä mielessä, että varojaan voi ohjata 
sellaisen toiminnan pariin, jonka kokee tärkeäksi.

Testamentit ovat kantaneet esimerkiksi Merimieskirkkoa yli 
taloudellisten taantumien ja lama-aikojen. Testamenttien avul-
la olemme kriisiaikoinakin voineet auttaa monia vaikeuksiin 
joutuneita ja kehittää hyväntekeväisyystyötämme.

Lisää tietoa kampanjasta löytyy sivustolla: www.hyvatesta-
mentti.fi. Sivuston lisäksi kampanjalla on oma lakiasiantuntija 
vastaamassa testamentin tekemistä koskeviin kysymyksiin ja 
hän myös laatii testamentin. Kaikissa testamentteihin liitty-
vissä asioissa Sinua palvelee myös Suomen Merimieskirkon 
talousjohtaja Kirsi Wallén, kirsi.wallen@merimieskirkko.fi.

Kampanjan ja tämän tekstin tarkoitus on kerjäämisen sijaan 
antaa informaatiota testamentin tekemisen mielekkyydestä ja 
tietoa eri mahdollisuuksista.

Teksti: Marko Toljamo

Testamentti osana elämää

Merkittävät tuet 2014
• Opetusministeriö: avustus toimintaan 83 000,00 €, 

kiinteistöjen perusparannuksiin 67 000 €, Rotterda-
min merimieskirkon peruskorjaukseen 400 000 €, 
Belgian nuorisotoimintaan 38 000,00 €.

• Seurakuntien avustukset: 580 048,09 €.

• Kirkon keskusrahasto: merimieskirkkojen peruspa-
rannuksiin 152 000,00 € ja Rotterdamin merimies-
kirkon peruskorjaukseen 400 000 €.

• Kirkkohallitus: avustus toimintaan 113 000,00 € 
ja avustus Brysselin merimieskirkon toimintaan 
40 000,00 €.

• Jenny ja Antti Wihurin rahasto: avustus merenkulki-
jatyöhön 130 000,00 €.

• Merimieseläkekassa: 130 000,00 €.

• Kunnat: 29 084,50 €.

• Raha-automaattiyhdistys RAY: ulkomaan sosiaali-
työhön ja sosiaalityön koordinointiin 402 000 €.

Merimieskirkko sai viime vuonna myös muita pienem-
piä, joskin yhtä tärkeitä, tukisummia eri yhteisöiltä ja 
ihmisiltä. Vuoden 2014 aikana kertyi esimerkiksi jäsen-
maksuja 34 000 euroa. Mainitsematta ei voi jättää mm. 
vapaaehtoisten, merimieskirkkopiiriläisten ja muiden tu-
kijoiden antamaa mittavaa työ- ja materiaalipanosta, jota 
on vaikea, ellei mahdoton rahassa laskea.

testam
entti

Merimieskirkon saama taloudellinen tuki 
vähenee tulevana vuonna. Tilanne vaatii 
nopeita sopeuttamistoimia.

Aina silloin, kun maamme taloustilanne on huono, hei-
jastuu se myös yhdistysten talouteen. Taantuma on 
kestänyt jo vuosia, ja niinpä Suomen Merimieskirkon-

kin talous on viime vuosina ollut miinusmerkkinen. Tilanne ei 
ole parantumassa, sillä yhdistyksen saama taloudellinen tuki 
toiminnalleen vähenee tulevana vuonna.

Merimieseläkekassan tuki pienenee 90 000 euroa, ja opetus- 
ja kulttuuriministeriön avustuksesta on jo tänä vuonna poistu-
nut noin 60 000 euroa. Lisäksi eri seurakuntayhtymien tuista 
vähenee noin 30 000 euroa.

Kuluvana vuonna on tullut tietoon myös erityisesti laivaku-
raattorityötä koskevia rahoitusvähennyksiä. Kiitosta saaneelle 
kuraattorityölle olisi kuitenkin kysyntää, sillä Merimieskirkon 
laivakuraattorit kohtasivat viime vuonna suomalaisilla laivoil-
la 5 000 merenkulkijaa. Kaikkiaan merenkulkijoita oli toimin-
nan piirissä noin 35 400, mikä on noin 16 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.

Merimieskirkolla on päätoimisia, osa-aikaisia ja vapaaeh-
toisia laivakuraattoreita, jotka työskentelevät liikkuvilla rah-
tialuksilla, matkustaja-aluksilla, matkustaja-autolautoilla ja 
jäänsärkijöillä.

Merimieskirkon rahoituksesta hieman yli puolet on omaa 
varainhankintaa. Tukien vähetessä samalla kuitenkin monet 
kustannukset jatkavat nousuaan, joten Merimieskirkko on jou-
tunut aloittamaan tilanteen edellyttämät sopeuttamistoimet. 
Huomiota herättävin toimi ovat Merimieskirkon tuotannol-
lisista ja taloudellisista syistä aloittamat yhteistoimintaneu-
vottelut, jotka koskettavat keskustoimiston, kotimaan sekä 
laivakuraattorityön työntekijöitä. Asia koskettaa kaikkiaan 22 
palkallista työntekijää.

Lähitulevaisuudessa on mahdollista, että kotimaan toimipai-
koissa tapahtuu rakenteellisia uudistuksia ja henkilöstön työn-
kuviin tulee muutoksia. Paikallisen vastuunkannon määrä ja 
merkitys tulevat nousemaan, millä tavoitellaan mm. yksiköi-
den lisääntyvää lähiverkostoitumista ja omavaraisuutta. Vahva 
paikallinen tuki ja rahoitus ovat lähivuosien avainasioita. Mah-
dollisia ovat myös irtisanomiset ja osa-aikaistamiset sopeutta-
mistoimintojen keinoina.

– On ikävää, että joudumme menemään yt-prosessiin. Mei-
dän on kuitenkin pakko reagoida rahoituksen vähenemiseen. 
Tehtävillä keskustoimiston ja kotimaan työn uudelleenjärjes-
telyillä Merimieskirkko pyrkii turvaamaan työssään merenkul-
kijoiden palvelemisen Suomessa myös tulevaisuudessa, sanoo 
pääsihteeri Hannu Suihkonen.

Sitoutuminen uuteen

Vuonna 2014 Merimieskirkon työssä kohdattiin ihminen yh-
teensä 286 000 kertaa. Kohtaamismäärä tällä vuosikymmenel-
lä on ollut nousujohteinen: vuonna 2010 niitä oli noin 221 000. 
Vaikka yleinen taloustilanne sekä riittämätön rahoitus pakotta-
vat erilaisiin uudelleenjärjestelyihin, on selvää, että merimies-
kirkkotyölle on yhä tarve.

Vastikään hallituksen hyväksymä uusi strategia painottaa 
yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitystä kaikessa toimin-
nassamme. Niin työntekijät, vapaaehtoiset, tukijat kuin kaik-
ki kirkoilla kävijät pitäisi saada nyt vakuuttuneeksi siitä, että 
Merimieskirkko on kaikesta huolimatta ja juuri siksi pian taas 
täynnä elämää.

Jokaisen tulisikin nyt kysyä itseltään, miksi Merimieskirkko 
on tärkeä ja miksi Merimieskirkko on itselle merkityksellinen. 
Toiseksi jokaisen pitää sisäistää oman roolinsa tärkeys ja vai-
kutus merimieskirkkotyön kokonaisuudessa.

Kun työntekijä, vapaaehtoinen, merimieskirkkopiiriläinen, 
talkoolainen, vakituinen kirkolla kävijä, satunnainen kynnyk-
sen ylittäjä tai hallituksen jäsen on vakuuttunut siitä kumppa-
nuudesta, jossa hän Merimieskirkossa toimii muiden kanssa, 
muodostuu näköala eteenpäin selkeämmäksi.

Vallitsevassa tilanteessa tullaan etsimään ja keksimään uusia 
yhteistyön muotoja niin Merimieskirkon sisällä kuin yhteistyö-
kumppaneiden ja alan toimijoiden kanssa. Päällekkäisyyksien 
poistamisella säästyy resursseja, uudet ideat, toimintatavat ja 
-muodot taas poikivat parhaimmillaan lisää resursseja.

Jatkossa on olennaista, että kaikki ymmärtävät ja hyväksyvät 
uuden strategian tavoitteineen, visioineen ja missioineen sekä 
sitoutuvat siihen. Alku tulee varmasti olemaan hankalaa, mutta 
voitto tuntuu vaikeuksien jälkeen sitäkin paremmalta.

Yhteisö on yksilöiden summa

Merimieskirkon toiminta-ajatus eli strateginen missio on koh-
data lähimmäisiä ja toiminnassaan rakentaa välittäviä yhteisö-
jä. Ihminen tulee kohdatuksi, kun kaksi tai useampi henkilö on 
läsnä tasavertaisesti. Merimieskirkkotyössä jokainen on palve-
lutehtävässä ja siksi vastuussa lähimmäisen huomioimisesta.

Lähimmäisellä Merimieskirkossa tarkoitetaan ulkosuoma-
laista, merenkulkijaa, liikkeellä olevaa suomalaista ja muita 
toimintaamme osallistuvia ihmisiä. On hyvä pitää mielessä 
Raamatun ajatus siitä, minkä tekee toiselle ihmiselle, tekee 
saman Jeesukselle. Tällaisessa tekemisessä on läsnä aito kris-
tillisyys ja toiminnan ytimessä armollinen ja rakastava Jumala, 
jonka sanasaattajia kaikki olemme.

Mistä sitten tuntee välittävän yhteisön, jollaisia Merimies-
kirkko rakentaa? Tuntomerkeiksi sopivat: vieraanvaraisuus, 
avoimuus, vuorovaikutteisuus ja lähimmäisenrakkaus. Yhteisö 
koostuu toistensa kanssa tekemisissä olevista yksittäisistä ih-
misistä, ja tuon yhteisön ilmapiiriin vaikuttaa heistä jokainen. 
Välittävissä yhteisöissä paitsi mahdollistetaan myös tuetaan 
ihmisen halua ja tarvetta toimia sekä sitoutua tekemiseensä. 
Aidolla innostuksella ja jaetulla yhteenkuuluvuuden tunteella 
on rakennettu ennenkin asioita, joita on pidetty mahdottomana.

Paitsi uuden yhteisöllisen strategian käyttöönottoa ja toteu-
tusta myös taloustilannetta seurataan aktiivisesti. Se liittyy 
rohkeuteen ja vastuullisuuteen, jotka on mainittu myös Meri-
mieskirkon arvoina. Päättäväinen reagointi on edellytys sille 
tavoitteelle, että Merimieskirkon talous on tasapainossa vuon-
na 2018.

Viiden vuoden päähän asetetussa visiossa Merimieskirkko 
on "täynnä elämää ihmisen ja yhteisön ilossa, surussa ja taval-
lisessa arjessa". Talouden piristyttyä ja taseiden tultua tasapai-
noon Merimieskirkolla on jälleen elinvoimaiset toiminnot ja 
toimipisteet. Siihen uskomme, sillä ilman uskoa ei olisi toivoa. 
Eikä rakkautta.

Teksti ja kuvat: Marko Toljamo

Merimieskirkko reagoi 
taloushaasteisiin

Strategia, organisaatio ja työnkuvat uusiksi
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Merimieskirkko-lehti kertoi avoimesti 
yhdistyksen haasteista.

Mm. Pohjois-Saksassa on onnistuttu hyvin paikallisen sitoutumisen ja osallisuuden 
voimistamisessa.

.............................Kiitos, että kuuntelitte. Kiitos, että annoitte aikaa.”
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YHDISTYKSEN JÄSENET
Henkilöjäseniä 1.3.2016 oli 726 
(samana ajankohtana v. 2015: 
792). Jäsenmaksukertymä oli 
31 750 euroa, jossa oli laskua 2 150 
euroa. Seurakuntajäseniä oli vuo-
den päättyessä 209 (223) ja yhdis-
tysjäseniä yksi. Kunniajäseniä oli 7. 

Jäsenmaksuja korotettiin vii-
meksi vuosikokouksessa 2013. 
Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 
50 €, perheenjäseneltä 20 €, ai-
naisjäseneltä 20 x 50 € ja seura-
kuntajäsenen kannatusraja oli 
250 €. Kunniajäsenet ja hallituk-
sen jäsenet on vapautettu jäsen-
maksusta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Suomen Merimieskirkko ry:n vuo-
sikokous pidettiin 12.5.  Helsingis-
sä ja vaalikokous 9.8. Porissa.

HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajana toi-
mi toiminnanjohtaja Timo Lappa-
lainen ja varapuheenjohtajana FM 
Paula Raitis. 

Hallituksen muita jäseniä vuo-
den 2015 alkaessa olivat: Vice Pre-
sident Katarina Hildén, ulkoasiain-
neuvos Mikko Jokela, kansanedus-
taja TT Ilkka Kantola, varatuoma-
ri Tarja Larmasuo, diakoni Hanne-
le Koivisto, kirkon ulkosuomalais-
työn johtaja Ilkka Mäkelä, kulje-
tusalan kouluttaja Jarkko Nisula, 
Executive Vice President Jukka 
Salo, viestintäjohtaja Seppo Simo-
la ja KTM Juha-Pekka Sihvonen. 

Vaalikokouksessa 9.8. erovuo-
roiset Timo Lappalainen, Tarja 
Larmasuo ja Jarkko Nisula valit-
tiin uudelleen. Seppo Simolan ti-
lalle valittiin sidosryhmäpäällik-
kö Asta Turtiainen, kaikki kolmen 
vuoden toimikaudeksi 2015–
2018.  

Hallituksen esittelijänä ja sih-
teerinä toimii pääsihteeri Hannu 
Suihkonen. Kokouksiin osallistui-
vat asiantuntijoina va. henkilös-
töjohtaja, merenkulkijatyön joh-
taja Jaakko Laasio ja talousjohta-
ja Kirsi Wallén. 

Hallitus kokoontui vuoden ai-
kana viisi kertaa: 2.2., 23.3. tilin-
päätöskokoukseen, 6.–8.6. stra-
tegiaseminaariin Lontoossa, 
21.9. järjestäytymiskokoukseen 
ja 18.12. talousarviokokoukseen. 

Hallituksen jäsenille ei makset-
tu palkkiota. 

VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT
Yhdistyksen vuosikokous valit-
si vaalivaliokunnan jäseniksi FM 
Paula Raittiin, asiantuntija Helena 
Tuomisen ja kirkkoherra Juha Rin-
tamäen. Valiokunnan ulkopuoli-
seksi sihteeriksi kutsuttiin Hannu 
Suihkonen. Vaalivaliokunta ko-
koontui 9. kesäkuuta.

Hallituksen valitseman työva-
liokunnan puheenjohtajana toimi 
Paula Raitis, varapuheenjohtaja-
na Timo Lappalainen sekä työva-
liokunnan muina jäseninä Hanne-
le Koivisto ja Tarja Larmasuo. 

Muita pysyväluonteisia toimie-
limiä olivat ja niissä toimivat seu-
raavat jäsenet:

Talousvaliokunta, jonka jäse-
ninä olivat Ilkka Holopainen (pj), 
Jyrki Tavaila, Jarmo Kalliola, Jark-
ko Nisula ja Juha-Pekka Sihvonen. 
Talousjohtaja Kirsi Wallén toimi 
esittelijänä ja sihteerinä.

Turvallisuus- ja kriisivalmiustyö-
ryhmä, jonka jäseniä olivat Jaak-
ko Laasio (pj), Oula Korja, Jaana 
Rannikko, Timo Frilander ja Pirjo 
Suomi. 

Merimieskirkko/Sjömanskyrkan 
-lehden toimituskunnan jäseninä 
toimivat Hannu Suihkonen pää-
toimittajana ja puheenjohtaja-
na, Paavo Tukkimäki, Thure Malm-
berg, Pertti Poutanen, Liisa Varho,  
Anne Valtonen ja Marko Toljamo 
sekä Anna Hälli 21.9. eteenpäin.  
Toljamo toimi myös lehden toi-
mitussihteerinä.

Vuosaaren merimieskirkon, 
Helsinki Seafarer’s Centren kiin-
teistön hallintaosakeyhtiön hal-
lituksessa toimivat Jaakko Laasio 
(pj), Hannu Suihkonen ja Sampsa 
Sihvola.

Rotterdamin merimieskirkon 
peruskorjaustoimikunnan jäseniä 
olivat Jaakko Laasio (pj), Kirsi Wal-
lén ja Jarmo Karjalainen. 

Merimieskirkon tukirahaston 
hallituksen jäseniä olivat Mikko 
Jokela (pj), Ilkka Holopainen, Ti-
mo Lappalainen ja Hannu Suihko-
nen (siht.). Tukirahasto kokoontui 
kaksi kertaa.

TILINTARKASTAJAT
Tehdyn kilpailutuksen perus-
teella Merimieskirkon vaalikoko-
us valitsi tilintarkastusyhteisöksi 

KPMG:n, vastaavana tilintarkas-
tajana Heidi Vierros, KHT ja vara-
tilitarkastajana Marko Saxell, KHT. 
Ulkomaan yksiköissä on lisäksi 
paikalliset tilintarkastajat.

NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hal-
lituksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja tai pääsihteeri kukin 
yksin tai kaksi hallituksen siihen 
oikeuttamaa henkilöä yhdessä. 
Jälkimmäisiä olivat Tarja Larma-
suo ja Kirsi Wallén.

Lisäksi hallitus on oikeuttanut 
henkilöstöjohtajan (va. henkilös-
töjohtaja Jaakko Laasio) allekir-
joittamaan työntekijöiden työ-
sopimuksia. 

JÄRJESTÖN JOHTO
Puheenjohtajistoon kuuluivat 
hallituksen puheenjohtaja Timo 
Lappalainen, varapuheenjohta-
ja Paula Raitis, pääsihteeri Han-
nu Suihkonen ja pääsihteerin si-
jainen Jaakko Laasio. Puheenjoh-
tajisto kokoontui workshopiin 
viidesti, 11.–12.1. (Vuosaari), 12.–
13.4. (Porvoo), 29.–30.8. (Antwer-
pen), 7. 11. ja 7.12. (Helsinki).

Johtoryhmään kuuluivat pää-
sihteeri Hannu Suihkonen (pj), va. 
henkilöstöjohtaja ja  merenkulki-
jatyön johtaja Jaakko Laasio, ta-
lousjohtaja Kirsi Wallén ja suurten 
yksiköiden johtajat Teemu Hälli 
(Iso Britannia), Jarmo Karjalainen 

(Benelux) ja Satu Oldendorff (Poh-
jois-Saksa).

MUUTA HALLINTOA
Jaakko Laasio toimi Merimieskir-
kon oto. turvallisuuspäällikkönä. 
Palkanlaskenta kotimaassa oli Ti-
listar Oy:n hoidossa.
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Hallitus
12 jäsentä

Pääsihteeri

Viestintä ja 
varainhan-

kinta
Yhteyspäällikkö, 

merenkulkija-
työn johtaja

Pääsihteerin sijainen

Kansainväliset 
yhteydet

Yhteiskunta-
yhteydet

Benelux
Johtaja

sosiaalityön 
koordinointi

Lontoo
UK ja Irlanti

Hallintosihteeri

Palveluvastaava

Sosiaalikuraattori

Belgia
Hollanti

Luxemburg
Kreikka

Sihteeri

Palveluvastaava

Sosiaalikuraattori

Laiva-
kuraattorityö

Kriisivalmius

Merenkulkija-
työ

Johtaja, yhteys-
päällikkö

Pohjois-
Saksa
Johtaja

Iso-
Britannia

Johtaja

Talous ja 
henkilöstö
Talousjohtaja

Viestintä
Varainhankinta

Jäsenyys

Merimieskirkot 
Suomessa

HaminaKotka,
Vuosaari, Turku, 
Rauma, Kokkola, 

Oulu, Kemi-Tornio

Varainhankinnan 
koordinointi

Matkapappityö
Puola

Kaukoitä

Sosiaalityön 
koordinointi

Hampuri
Lyypekki

Toimistosihteeri

Palveluvastaava

Sosiaalikuraattori

Keskustoimisto
Henkilöstö

Vapaaehtoiset
Kirjanpito
Raportointi
Toimisto

Työvaliokunta
valmistelee hallituksen kokoukset

Puheenjohtajisto
Workshop-työskentelyä

Suomen Merimieskirkko ry
vuosikokous ja vaalikokous

Valiokuntia ja työryhmiä
Asiavalmisteluja työvaliokunnalle

hallintorakenne  
2016 

Johtoryhmä
Operatiivinen johtaminen

Suomen Merimieskirkon hallintorakenne ja organisaatio uudistettiin vuonna 2015 ja otettiin käyttöön vuoden 2016 alusta.

.............................

Merimieskirkko yhdistää 
minut luterilaiseen kirk-
koon, mikä on mielestä-
ni ’’maailman paras kirk-
ko’’, suomalaiseen kult-
tuuriin esim. kirjakerhon 
ja elokuvailtojen kautta 
ja muihin alueen suoma-
laisiin.

”



31 Suomen merimieSkirkko 
VuoSikertomuS 2015

30 Suomen merimieSkirkko 
VuoSikertomuS 2015

Merimieskirkkojen yhteydes-
sä ulkomailla toimii useimmis-
sa tapauksissa paikallinen juri-
dinen henkilö sekä siirtokunta-
kokouksessa valittu kirkkotoimi-
kunta. Kotimaassa kirkkotoimi-
kunnat on koottu kutsumenet-
telyllä. Suomen Merimieskirkko 
ry:n hallitus vahvistaa kunkin toi-
mikunnan kokoonpanon.

Oheiset luettelot kuvaavat hal-
lituksen vahvistamia kokoonpa-
noja vuoden 2015 päättyessä.

Kemi
Khra Markku Korpela, Kemin srk
Teija Jestilä, Kemin srk
Past. Sasa Lehtinen, Tornion srk
Reijo Viitala, Kemin Satama Oy
Kari Anttila, Kemi Shipping Oy
Pekka Harjuoja, Outokumpu 
Shipping Oy
Arja Nurmela, vapaaehtoisten 
edustaja
Heli Tuokkola,  Kemi-Tornion 
merimieskirkko

Vuosaari
Helsingin satama , Andreas Slotte
Vuosaaren seurakunta, Marketta 
Antola, vpj
Merimiespalvelutoimisto, Jaakko 
Aarninsalo
Helsingin ortodoksinen hiippa-
kunta, Jyrki Penttonen
Katolinen kirkko Suomessa, 
Rafael Czernia
vapaaehtoisten edustaja , Jani 
Peltola

Rauma
Hannu Vartiainen (pj.), Rauman 
merimiesmuseo
Mika Hartonen, Finnlines

Minna Rautiainen, Rauman 
seurakunta
Paula Lahtinen, Euroports
Esa Vuori, Rauman Satama

Saksa
Die Stiftung Finnische See-
mannsmission in Hamburg

Säätiö, jonka nimissä Suomen 
Merimieskirkon toiminta ja ta-
lous Hampurissa toteutuu. Sääti-
ön hallitukseen kuuluivat:

Hans-Christoph Stadel, konsuli
Satu Oldendorff, säätiön toimi-
tusjohtaja
Hannu Suihkonen

Kirkkotoimikunta
Kaija Gaupp (varapj.
Pauliina Vakkuri-Lappalainen
Synnöve Lindström-Makowski 
(siht.)
Helena Hashemian
Tarja Jeenicke
Anja  Scharf

 Kirkon edustajina olivat:
Satu Oldendorff
Tiina Ylitalo
Anna Eklund/ Ilona Matilainen

Belgia 
Finse Zeemanskerk vz

Voittoa tavoittelematon yhdistys 
jonka nimissä Suomen Merimies-
kirkon toiminta ja talous Belgias-
sa toteutuu. Yhdistyksen halli-
tukseen kuuluivat:

Hens Luc, kunniakonsuli, pj
Hannu Suihkonen
Jarmo Karjalainen

Kirkkoraati
Matti Mannila (pj.)
Sari Oikarinen (siht.)
Jenni Gozzi
Ulla Koivisto
Paavo Mäkinen
Matti Maltari
Niina Viima

Santeri Paajanen / Saara Suortti
Henkilökunnan edustajat:
Jarmo Karjalainen
Pia Lännenpää – De-La Cruz

Luxemburg
Kirkkotoimikunta 

Eini Corke
Jarmo Karttunen (pj.)
Marjo Sainio (vpj.)
Paula Lehtinen (siht.)
Esa Peltola
Henkilökunnan edustaja:
Wille Westerholm

Alankomaat
Kirkkotoimikunta

Liisa Aholainen (pj.) (lokakuuhun 
2015 asti),
Anu Dekker,
Tea Kuusinen,
Ismo Vaittinen,
Marja-Liisa de Hart,
Kalervo Kuokkanen
Paula Alarinta (varaj./vars jäs. 
marrask alusta)
Hele van Lynden (varaj.)
Henkilökunnan edustajat:
Jarmo Karjalainen, johtaja
Eeva Maria Ranta
Pauliina Tuomanen 
Samuli Kallio (31.1. asti) 
Anniina Juhola (1.5. lähtien) 
Sari van Bregt

Iso Britannia ja Irlanti
The Finnish Church in London 
Charitable Trust

Säätiö, jonka nimissä Suomen Me-
rimieskirkon toiminta ja talous Isos-
sa Britanniassa toteutuu. Säätiö-

miehinä  (Trustee) ja Management 
Commiteen jäseninä toimivat:

Suurlähettiläs Pekka Huhtanie-
mi/Päivi Luostarinen 
Kirkon johtaja Teemu Hälli 
Pääsihteeri Sakari Lehmuskallio/
Hannu Suihkonen 
Siirtokunnan edustaja Maarit 
Virenius-Varela

Kirkkotoimikunta
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)

The Finnish Seamen’s Mission 
(Nominees) Ltd

Merimieskirkon Lontoossa olevan 
kiinteistön hallinnointia varten 
olemassa oleva yhtiön hallitus:

Suurlähettiläs Pekka Huhtanie-
mi/Päivi Luostarinen 
Kirkon johtaja Teemu Hälli 
Pääsihteeri Sakari Lehmuskallio/
Hannu Suihkonen
Siirtokunnan edustaja Maarit 
Virenius-Varela

Flying Finns Ltd 

Aikanaan charter-lentoja järjestä-
nyt yhtiö, jolla ei nyt ole toimin-
taa. Hallitus:

Tuula Davis 
Teemu Hälli 
Sakari Lehmuskallio (tammi-
maaliskuu) 
Hannu Suihkonen (maalis-)

Kreikka
Ateenan Skandinaavisen kirkon 
kirkkoneuvostossa suomalais-
ten edustajina olivat:

Pirjo Fragkopoulou
Anita Liaska (varaj.)
Merja Riikonen (Suurlähetystön 
edustaja)

Länsirannikon merimieksirkkojen työntekijät tapaavat vuosittain kolme kertaa. Maa-
liskuussa 2015 Turun ja Rauman kirkkojen henkilöstö vieraili Saksan merimiesklubilla 
Porin Mäntyluodossa.

Suomen seurakunnissa toimi vuonna 
2015 yhteensä 75 merimieskirkkopiiriä, 
joista 51 oli suomenkielistä ja 24 ruot-
sinkielistä. 
Piireistä 47 keräsi Merimieskirkolle ta-
loudellista tukea yhteensä 36 199 eu-
ron verran. Summa on yli 7 000 euroa 
enemmän kuin edellisenä vuonna! 
Tämä lisäksi monet piiriläiset tukivat 
merimieskirkkotyötä jäsenmaksuin se-

kä neulomalla yhteensä satoja villasuk-
kapareja merenkulkijain joululahjoik-
si, joihin tekijät hankkivat myös muita 
lahjatarpeita omalla kustannuksella. 
Työllään merimieskirkkopiirit tekivät 
niin ikään merimieskirkkotyötä tunne-
tuksi niin seurakunnissa kuin paikka-
kuntien eri tapahtumissa ja mediassa.

Lämmin kiitos merimieskirkkopiiriläi-
selle ja piirien seurakunnille!

Merimieskirkkopiirit 
Merimieskirkon tukena

TIETOJA HALLINNOSTA..........................................................

Haminan 
merimieskirk-
kopiiriläisiä 
retkellä. Syys-
kuussa 2015 
vietettiin pii-
rin 100-vuo-
tisjuhlaa.
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Suomen Merimieskirkkoyhtei-
sön menestymisen edellytyk-

senä on motivoitunut, ammatti-
taitoinen ja verkostomaiseen yh-
teistyöhön kykenevä henkilös-
tö, joka voi olla ylpeä työpaikas-
taan ja työtovereistaan. Syksyllä 
hyväksytty uusi viisivuotisstrate-
gia korostaa yhteisöllisyyttä niin 
työyhteisössä kuin toimipisteit-
ten välillä.

Vuoden 2015 aikana tehtiin 
useita henkilöstötoimenpiteitä. 
Heti alkuvuodesta koottiin palk-
katyöryhmä johdon ja henkilös-
tön edustajista. Työryhmän ta-
voitteena oli käydä läpi tehtävi-
en palkkausperusteet, toimen-
kuvat, asumiseen liittyvät seikat 
sekä muitakin työsuhteisiin liit-
tyviä asioita. Tätä kirjoitettaessa 
(3/2016) työryhmän työ on vielä 
kesken, sillä se osoittautui oletet-
tua vaativammaksi.

Samaan aikaan alkuvuonna 
alkoi periodiassistenttien tehtä-
vien ja korvausten läpikäynti ul-
komaisten minimipalkkasäädös-
ten tiukennettua. Tehtävät muu-
tettiin vuosivapaaehtoisen tehtä-
viksi ja kiinteistä korvauksista siir-
ryttiin kulukorvauksiin.

Vuoden lopulla jouduttiin käy-
mään kotimaan toimintoja koske-
vat yhteistoimintaneuvottelut, 
joiden tuloksena jouduttiin irtisa-
nomaan kaikkiaan 10 henkilöä. Ir-
tisanomisten vaikutus oli 4,4 htv.

Neuvotteluihin ajoivat enna-
koimattomat ja kooltaan merkit-
tävät vuoden 2015 aikana toteu-
tuneet kohdistettujen avustusten 
leikkaukset sekä ilmoitetut supis-
tukset kuten myös pitkään jatku-
neet alijäämäiset tilinpäätökset.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Suomen Merimieskirkko ry:n 
kanssa työsopimuksen tehneen 
täysiaikaisen henkilöstön luku-
määrä 31.12.2015 oli yhteensä 32, 
joista 11 keskustoimistossa, 8 ko-
timaan merimieskirkoilla ja 13 ul-
komaan merimieskirkoilla. 

Vuoden aikana yhdistyksen 
palkkaamaa päätoimista ja koko-
aikaista henkilöstöä oli 37 (edel-
lisenä vuonna 37). Lisäksi yhdis-
tyksellä oli 6 osa-aikaista työn-
tekijää. Toimintavuoden aikana 
paikalta palkattuja asemamaan 
merimieskirkon kanssa työsuh-
teessa olevia päätoimisia ja va-

kinaisia työntekijöitä oli 6 ja osa-
aikaisia/palkkiotoimisia työnteki-
jöitä yhteensä 6 (-3) henkilöä.  

Ulkomaan merimieskirkkojen 
vuosivapaaehtoisina toimi 17 (-3) 
henkilöä.  Yhdessä merimieskir-
kossa oli samanaikaisesti 1–4 pe-
riodiassistenttia. Työskentelyjak-
sojen pituudet vaihtelivat paris-
ta kuukaudesta vuoteen.   

Opiskeluun liittyvässä työhar-
joittelussa kotimaassa ja ulko-
mailla oli 13 (-5) henkilöä, ja sivii-
lipalvelustaan suoritti 1 henkilö. 
Siviilipalvelusmiehen asemapaik-
kana oli Vuosaari. 

Merimieskirkkoyhteisön hen-
kilöstön (vakituiset, osa-aikaiset, 
palkkiotoimiset, vuosivapaaeh-
toiset, harjoittelijat ja erityisteh-
tävissä toimivat) lukumäärä kulu-
neen vuoden aikana oli yhteen-
sä 149 (+2).

Asemapaikkojen ja keskustoi-
miston vapaaehtoisia ja meri-
mieskirkkojen luottamustehtävis-
sä oli yhteensä 807 (-13) henkilöä. 

Kaikkien työntekijöiden ja va-
paaehtoisten vastuunkantajien 
yhteismäärä oli 956 (-34)  

Yhdistyksen eläkkeellä olevia 
työntekijöitä oli vuoden lopussa 
13 henkilöä.

Henkilötyövuosia (htv) ker-
tyi yhteensä 96,8 htv (2014: 70,3 
htv.).  Vuosivapaaehtoisten, har-
joittelijoiden ja paikallisten va-
paaehtoisten osuus oli n 30 % 
kaikista henkilöresursseista. 

HENKILÖSTÖN IKÄ, 
SUKUPUOLI JA KOULUTUS
Vakituisen henkilöstön keski-ikä 
oli vuoden lopussa 45,8 vuot-
ta.  Keskustoimistossa keski-ikä 
oli tasan 49 vuotta ja kotimaan 
merimieskirkoilla tasan 46 vuot-
ta.  Ulkomaan päätoimisen hen-
kilöstön keski-ikä oli 42,5 vuotta.

Naisten osuus keskustoimis-
tossa oli 80 %, kotimaan meri-
mieskirkoilla noin 85 % ja ulko-
maan merimieskirkoilla 95 %.  
Toimintayksiköiden ja keskustoi-
miston johtavista työntekijöistä 
naisia oli 75 %.

Kirkollisen koulutuksen saa-
neita oli 17 henkilöä: 9 pappia ja 
8 diakonia.  Sosiaalialan ammatil-
lisen tutkinnon suorittaneita oli 
5 henkilöä. Keittiöalan koulutuk-
sen saaneita oli 7, liikealan koulu-
tuksen saaneita 4 ja muita 6 hen-
kilöä. 

Toiminnallisissa tehtävissä oli 
85 % ja hallinnollisissa tehtävissä 
15 % henkilöstöstä.

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET
Henkilöstökulut 2015 olivat yh-
teensä 2 254 771 € (vuonna 2014: 
2 148 016 €). Henkilöstökuluista 

henkilöstökoulutuksen osuus oli 
28 t €  (2014: 47 t €) ja työterveys-
kuluja 12 t €  (2014: 17 t €). 

Alla olevaan henkilöstöluette-
loon on kirjattu 31.12.2015 mukai-
nen tilanne. 

HENKILÖSTÖLUET-
TELOT  31.12.2015
Merkkien selitykset:
* = sopimus paikallisen merimieskir-
kon kanssa
**=osa-aikainen/palkkiotoiminen 
työntekijä. Sopimus Suomen Meri-
mieskirkko ry:n kanssa

Keskustoimisto
Egger, Heidy, 
toimistoassistentti
Honkala Katja,
varainhankintakoordinaattori 
vanhempainlomalla 
(–14.11.2015)
Laasio Jaakko,  
merenkulkijatyön johtaja
va henkilöstöjohtaja
Lehmuskallio Sakari, 
pääsihteeri (–31.3.2015)
Lindqvist Saara-Helena, 
hallintosihteeri 
Oldendorff Katri, 
varainhankintakoordinaattori
yhteyspäällikkö 
Rannikko Jaana
johtava laivakuraattori 
(1.5.2015–)
Rihtniemi Jouni,
kirjanpitäjä
Siivonen Sanna,
laivakuraattori

Suihkonen Hannu,
pääsihteeri
Toljamo Marko, 
viestintäpäällikkö
Wallén Kirsi, 
talousjohtaja

Keskustoimistossa oli 10 vakituista 
työntekijää

Erityistehtävät (vapaaehtoisia)
Blumenthal Eeva, 
toimistoapulainen
Byde Howard, nettipappi
Kinnunen Mari, nettipappi
Laurén Mikko, 
merimiespastori ja nettipappi
Szarek Ritva, nettipappi
Thilman Ben, nettipappi

Mentorit
Frilander Tarja
Frilander Timo
Haunia Henna
Jalli Tarja
Kalliala Eija
Kangasvieri Anu-Marja
Koivisto Hannele
Miettinen Leena
Miettinen Pentti
Puranen Kauko
Suihkonen Hannu
Suomalainen Mari

Laivakuraattorit
Kärkkäinen Minna (–31.3.2015)
Siivonen Sanna (opintovapaalla 
–31.3.2015)
Härö Antti (50 %)
Rannikko Jaana (50 %, 1.5.2015 
alk 100 %)
Tolppanen Sirpa (20 %)

Kaikki ovat olleet 
meille niin ystävällisiä 
ja vieraanvaraisia.

”

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

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

KOTIMAAN MERIMIESKIRKOT

Hamina
Rannikko Jaana, 
johtava satamakuraattori (50 %  
–30.4.2015)
Wilska Pekka
johtava satamakuraattori 
(1.5.2015–)

Kemi-Tornio 
Tuokkola Heli, 
johtava satamakuraattori 

Kokkola
Kangasvieri Anu-Marja, 
johtava satamakuraattori
Väliniemi Tero, **
satamakuraattori (31 %)

Oulu
Härö Antti 
johtava satamakuraattori (50 %)
Sirviö Sanni **
satamakuraattori oa.

Raahe
Skog Rea, 
johtava satamakuraattori (60 %)

Rauma
Tuorila Eija, 
johtava satamakuraattori
Arvela Mari (–31.5.2015)
satamakuraattori

Turku
Suvanto Arja, 
johtava satamakuraattori
Oldendorff Tuure, 
satamakuraattori (50 %)
Pellonperä Sami, (5.7.2014–)
siviilipalvelusmies

Vuosaari
Huttunen Heikki (vuorotteluva-
paalla –31.5.2015)
johtava satamakuraattori
Tolppanen, Sirpa
johtava merimiespastori sij. 
–31.5.2015)
merimiespastori-laivakuraattori 
(1.6.2015–)
Lomu Heli (1.1.–31.5.2015)
satamakuraattori 
Karppanen Tuomas (5.2.2015–)
siviilipalvelusmies

Hernesaari
Lomu Heli (1.–31.5.2015)
oa. satamakuraattori
Piisilä Annuliina (1.6.–30.9.2015)
satamakuraattori

Kotimaan merimieskirkoilla oli 31.12. 
yhteensä 13 työntekijää.

ULKOMAAN MERIMIESKIRKOT 

Benelux-maat
Karjalainen Jarmo,
diakoniajohtaja, 1.1.2015 alk. joh-
taja
Juhola Anniina
emäntä (1.5.2015–)
Kallio Samuli, (–17.2.2015)
palveluvastaava 
Kvist Heidi,
palveluvastaava
Lännenpää-de la Cruz Piia, *
johtava sosiaalikuraattori
Oikarinen Tiina
emäntä 
Ranta Eeva-Maria, 
sosiaalikuraattori
Tuomanen Pauliina
merimiespastori (1.3.2015–)
Wilska Pekka,
sosiaalikuraattori (–30.4.2015)
van Bregt Sari,*
sihteeri

Vuosivapaaehtoiset*
Kemppainen Anni
Kivekäs Salla
Saari Sirpa

Erityistehtävissä  (ilman palkkaa):
Westerholm Wille, 
merimiespastori (Luxemburg)
Suurhasko Seppo,
kiinteistö, laivakäyntityö ja myy-
jäiset
Suurhasko Kirsti
vapaaehtoinen emäntä
Winterswijk Tytti,
apuemäntä

Aholainen Liisa
kirkkotoimikunnan pj Rotterdam

Iso-Britannia ja Irlanti
Päätoimiset
Lindholm Hanna, 
sosiaalikuraattori
va. johtaja (1.9.–31.12.2015)
Hälli Teemu,*
johtaja (-30.9.2015)
Eklund Anna,
merimiespastori (1.9. 
–31.12.2015)
Mattila Mervi,*
palveluvastaava
Niemeläinen Elli, *
keittiötyöntekijä

Palkkiotoimiset/  
osa-aikaiset työntekijät*
Burton Annu,*
hallintosihteeri
Creely Bernard,*
siistijä

Vuosivapaaehtoiset*
Iinatti Emilia
Rautiainen Maija
Silvennoinen Noora
Vanhatalo Nira

Erityistehtävät*
Iso-Sipilä Juha,
suntio
Iso-Sipilä Susanna,
suntio
J. Mitch Flacko,
vapaaeht. talonmies
Hälli Anna, 
tiedottaja/kanttori/pappi

Kreikka
Hilonen Mari, 
sosiaalikuraattori

Pohjois-Saksa
Päätoimiset
Eklund Anna, 
sosiaalikuraattori
(Lontoossa 1.9.–31.12.)
Lehmann Ritva, 
sosiaalikuraattori 
Matilainen Ilona
va. sosiaalikuraattori (1.10.–
31.12.2015)
Oldendorff Satu,
johtaja
Ylitalo Tiina,
palveluvastaava

Palkkiotoimiset/  
osa-aikaiset työntekijät*
Weissenburg Eira,
toimistosihteeri
Parviainen Aleksi
siistijä
Hansen Johanna, 
kahvilatyöntekijä

Vuosivapaaehtoiset*
Konttinen Aino

Puola
Palkkiotoimiset työntekijät
Szarek Ritva, merimiespastori** 

Ulkomaantyöntekijöiden yhteismää-
rä  31.12. oli 41.

Yhteisön palveluksesta 
eläkkeelle siirtyneet

Bonsdorff Kari
Broström Kati
Heinonen Liisa
Kari Sirkka
Lagerroos Marja-Leena
Lehmuskallio Sakari (1.4.2015–)
Lindbohm Katariina

Lindqvist Ari
Nieminen Ville
Ollitervo Hilkka
Paldan Marjatta
Sipilä Aune (–12.12.2015)
Salmela Marja-Liisa
Vepsä Esko

Eläkkeellä 31.12. yhteensä 14.

Työsuojelutoimikunta 
Laasio Jaakko
työsuojelupäällikkö
Lännenpää – de la Cruz Piia
Tuokkola Heli
Ylitalo Tiina

Työsuojeluvaltuutettu
Lännenpää- de la Cruz Piia
Tuokkola Heli
1. varavaltuutettu
Ylitalo Tiina
2. varavaltuutettu

Työntekijöiden henkilöstöval-
tuutetut ja luottamusmiehet
Wilska Pekka
ulkomaantyöntekijät 
(–30.6.2015)
Eeva-Maria Ranta
ulkomaantyöntekijät (1.7.2015–)
Härö Antti, 
kotimaantyöntekijät
Kangasvieri Anu-Marja
kotimaantyöntekijät (varalla 
–30.11.2015)

Merimieskirkon kaikkien työntekijöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien yhteismäärä 
vuonna 2015 oli lähes tuhat: 956.”



Merimieskirkon uuden strate-
gian keskeinen strateginen tavoi-
te on talouden tasapainottami-
nen vuoteen 2018. Vuonna 2015 
käydyt kotimaantyötä koskeneet 
yhteistoimintaneuvottelut ja sii-
tä johtuneet toimenpiteet olivat 
merkittävä askel kohti tavoitetta. 
Aikaisemmin tehty talouden ta-
sapainotussuunnitelma käydään 
läpi ja uusitaan tarvittavilta osin.

YLEISAVUSTUKSET
Opetusministeriö myönsi 82 000 € 
avustusta toimintaan, kiinteistö-
jen perusparannuksiin 52 000 € 
sekä 400 000 € Rotterdamin me-
rimieskirkon peruskorjaukseen. 
Belgian nuorisotoimintaan avus-
tusta saatiin 33 000 €. 

Seurakuntien avustukset oli-
vat 547 139 € (2014: 580 048 €). 
Kirkon keskusrahasto avusti Suo-
men Merimieskirkkojen perus-
parannuksia 152 000 € ja Rotter-
damin merimieskirkon peruskor-
jausprojektia 400 000 €. Kirkko-
hallituksen toiminta-avustuksen 
määrä oli 113 000 €, jonka lisäksi 
Kirkkohallitus tuki Brysselin me-
rimieskirkon toimintaa 40 000 € 
avustuksella sekä Ateenan toi-
mintaa 3 000 €.

 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 
lahjoitti 140 000 € merenkulki-
joiden parissa tehtävään työhön 
ja Merimieseläkekassa 130 000 
€.  Kunnat myönsivät avustuksia 
23 294 € (2014: 29 084 €).

Raha-automaattiyhdistys RAY 
myönsi avustusta 402 000 € koh-
dennettuna ulkomaan sosiaa-
lityöhön ja sosiaalityön koordi-
nointiin. 

SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoiminnan säännölliset 
tulot muodostuvat huoneistois-
ta saatavista vuokrista. Lisäksi yh-
distyksellä on sijoituksia osake- ja 
korkorahastoissa. 

LAINAT
Suomen Merimieskirkolla oli lai-
noja 31.12.2015 yhteensä 1 134 
656 €. Lainoja lyhennettiin tili-
vuonna 483 740 €.

VARAINHANKINTA
Suomen Merimieskirkon toimin-
taa ovat tukeneet useat yhteisöt 
ja yksityiset henkilöt. Henkilöjä-
senmaksun suuruus on 50 € vuo-
dessa. Vuoden 2015 aikana jä-
senmaksuja kertyi 31 750 € (2014: 
34 000 €.)

TUKITOIMINTA
Vuoden 2015 aikana seurakunnis-
sa ja omilla kirkoilla kerätyt koleh-
dit olivat 149 631 € (2014: 152 505 
€) ja merimieskirkkopiirien tuki 36 
199 € (2014: 29 138 €). 
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Suomen Merimieskirkko har-
joittaa toimintaa Suomen li-

säksi Alankomaissa, Belgiassa, 
Englannissa, Kreikassa, Luxem-
burgissa, Puolassa ja Saksassa.

Suomen Merimieskirkko on 
perustanut merimieskirkkotoi-
minnan harjoittamiseen Antwer-
peniin Internationale Vereniging 
Finse Zeemanskerk -yhdistyksen, 
Lontooseen The Finnish Church 
in London Charitable Trust -sääti-
ön ja Hampuriin Stiftung die Fin-
nische Seemannsmission in Ham-
burg -säätiön. Muiden kirkkojen 
toiminta sisältyy Suomen Meri-
mieskirkko ry:n piiriin.

Tilinpäätöksessä säätiöt on 
eriytetty siten, että ulkomailla 
toimivien säätiöiden osuudet ei-
vät suoraan sisälly Suomen Meri-
mieskirkko ry:n tilinpäätökseen. 
Suomalaisen merimieskirkkotoi-
minnan talouden kokonaiskuva 
muodostetaan yhdistämällä ul-
komailla toimivien säätiöiden ja 
Suomen Merimieskirkko ry:n tu-
loslaskelmat ja taseet yhteisöti-
linpäätökseksi.

Yhteisötilinpäätökseen on 
otettu myös Helsinki Seafa-
rers Centre Oy, joka on perus-
tettu Vuosaaren merimieskirk-
kokiinteistön hallinnointia var-
ten. Osakkeenomistajina yhtiös-
sä ovat SMK ry ja Merimiespal-
velutoimisto (Mepa). Lopullinen 
omistusjako, joka perustuu tilo-
jen jakoon, on 86 % / 14 %. 

Suomen Merimieskirkkoyhtei-
sön tulos osoitti -340 515,80   € 
ja Suomen Merimieskirkko ry:n 
-403 610,19 € alijäämää.

Suomen Merimieskirkko -yhteisö 2

TULOSLASKELMA 
01.01.2015 - 31.12.2015

2015 2014
VARSINAINEN TOIMINTA EUR EUR
Tuotot 1 013 769,96 981 715,52
Kulut:
    Henkilöstökulut -2 254 771,29 -2 148 015,60
    Poistot -101 538,70 -89 406,70
    Muut kulut -1 289 620,61 -1 491 912,89
Kulut yhteensä -3 645 930,60 -3 729 335,19

Tuotto- /kulujäämä -2 632 160,64 -2 747 619,67

VARAINHANKINTA
Tuotot 1 871 478,90 1 878 550,79
Kulut -853 872,78 -820 214,52
Varainhankinta yhteensä 1 017 606,12 1 058 336,27

Tuotto-/kulujäämä -1 614 554,52 -1 689 283,40

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 268 100,45 414 347,79
Kulut -145 481,01 -145 384,04
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 122 619,44 268 963,75

Tuotto-/kulujäämä -1 491 935,08 -1 420 319,65

SATUNNAISET ERÄT -875,20 -151,60

YLEISAVUSTUKSET
    Toiminta-avustukset 1 724 191,18 1 896 801,56
        Siirto yhteisön kulujen kattamiseen -571 698,34 -596 595,43
Yleisavustukset yhteensä 1 152 492,84 1 300 206,13

Tilikauden tulos -340 317,44 -120 265,12

VÄHEMMISTÖOSUUS -198,36 -18 717,29

Tilikauden ylijäämä -340 515,80 -138 982,41

Suomen MerimieskirkkoyhteisöTIETOJA TALOUDESTA........................................... ........................................
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Suomen MerimieskirkkoyhteisöSuomen Merimieskirkkoyhteisö

3 

Suomen Merimieskirkko-yhteisö

TASE 31.12.2015
VASTAAVAA 2015 2014
PYSYVÄT VASTAAVAT

Eur Eur
Aineettomat hyödykkeet   
    Muut pikävaikutteiset menot 0,00 875,09
    yhteensä 0,00 875,09

Aineelliset hyödykkeet
    Maa- ja vesialueet 305 260,15 301 214,54
    Rakennukset ja rakennelmat 1 696 437,71 1 841 103,24
    Koneet ja kalusto 111 909,23 112 261,71
    Muut aineelliset hyödykkeet 10 576,07 5 853,77
    Ennakkomaksut/Hankinnat 630,34 630,34
    Yhteensä 2 124 813,50 2 261 063,60

Sijoitukset
    osakkeet ja osuudet 2 100 985,72 1 952 765,66
    Yhteensä 2 100 985,72 1 952 765,66
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 4 225 799,22 4 214 704,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
    Aineet ja tarvikkeet 155 260,23 133 683,82
    Yhteensä 155 260,23 133 683,82

Pitkäaikaiset saamiset
    Muut saamiset 17,00 17,00
    Yhteensä 17,00 17,00

Lyhytaikaiset saamiset
    Myyntisaamiset 7 112,73 9 609,69
    Muut saamiset 93 081,40 85 068,22
    Siirtosaamiset 125 582,02 207 509,65
    Yhteensä 225 776,15 302 187,56

Rahat ja pankkisaamiset 790 521,54 486 623,17

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 1 171 574,92 922 511,55

VASTAAVAA 5 397 374,14 5 137 215,90

4 

Suomen Merimieskirkko-yhteisö

TASE 31.12.2015
VASTATTAVAA 2015 2014

OMA PÄÄOMA Eur Eur
    Pääoma
    Rahastot 2 802 695,32 2 504 047,16
    Ed. tilikausien Yli-/alijäämä 383 207,91 259 471,82
    Tilikauden yli-/alijäämä -340 515,80 -138 982,41
    Muuntoerot -7 017,23 -53 381,37

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 838 370,20 2 571 155,20
VÄHEMMISTÖOSUUS
Vähemmistöosuus 216 907,99 216 709,62
PAKOLLISET VARAUKSET
    Eläkevaraus 350 921,00 345 083,00
    Yhteensä 350 921,00 345 083,00

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieraspääoma
    Lainat rahoituslaitoksilta 632 485,55 1 053 034,44
    Eläkelainat 139 680,00 209 520,00
    Muut velat 61 391,80 0,00
    yhteensä 833 557,35 1 262 554,44

Lyhytaikainen vieraspääoma
    Lainat rahoituslaitoksilta 310 934,82 20 548,89
    Eläkelainat 69 840,00 69 840,00
    Saadut ennakot 187 486,06 1 200,33
    Ostovelat 144 009,61 226 219,68
    Muut velat 181 548,08 133 103,59
    Siirtovelat 263 799,03 290 801,15
    Yhteensä 1 157 617,60 741 713,64

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 991 174,95 2 004 268,08

VASTATTAVAA 5 397 374,14 5 137 215,90

0,00 0,00

................................................................................
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Suomen Merimieskirkko rySuomen Merimieskirkko ry ................................................................................
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Suomen Merimieskirkko ry ........................................



TERWETULLEITA  
TÄNNE!

MERIMIESKIRKKO-

HOME AWAY 
FROM  HOME

MERIMIESKIRKKO.FI

MERIMIESKIRKOT SUOMESSA 
SJÖMANSKYRKORNA I FINLAND

Hamina - Fredrikshamn
+358 40 539 8143
hamina@merimieskirkko.fi

Vuosaari – Nordsjö
+358 9 5844 8200, fax +358 9 5844 8215  
vuosaari@merimieskirkko.fi

Turku - Åbo
+358 2 230 3940
turku@merimieskirkko.fi

Rauma - Raumo
+358 400 538 366
rauma@merimeskirkko.fi

Kokkola - Karleby
+358 6 822 6219, fax +358 6 822 6219
kokkola@merimieskirkko.fi

Raahe - Brahestad
+358 8 227 3177
raahe@merimieskirkko.fi

Oulu - Uleåborg
+358 40 746 0150
oulu@merimieskirkko.fi

Kemi/Tornio -  Kemi/Torneå
+358 400 227 250
kemi@merimieskirkko.fi

Keskustoimisto - Centralbyrån
+358 9 696 2450, fax +358 9 6962 4555  
www.merimieskirkko.fi

MERIMIESKIRKOT ULKOMAILLA
SJÖMANSKYRKORNA UTOMLANDS

Hampuri - Hamburg
+49 40 316 971
hampuri@merimieskirkko.fi

Lyypekki - Lübeck
+49 451 709 8274, fax +49 451 709 8371
lyypekki@merimieskirkko.fi

Rotterdam
+31 10 436 6164 
rotterdam@merimieskirkko.fi

Bryssel
+32 2 280 0498, fax +32 2 230 1842 
bryssel@merimieskirkko.fi

Lontoo - London
+44 20 7237 4668, fax +44 20 7237 1245  
lontoo@merimieskirkko.fi

Ateena - Aten
+30 210 451 6564 
ateena@merimieskirkko.fi

KRIISIPUHELIN 
+358 40 540 3404 

MERIMIESPAPPI NETISSÄ
SJÖMANSPRÄST I INTERNET
www.merimieskirkko.fi/nettipappi

LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ
5E(välilyönti)TUKI tai
10E(välilyönti)TUKI
numeroon 16588

Esimerkki: 10E TUKI

Suomen Merimieskirkko ry on keisarillisen senaatin aikana 1875 perustettu yleishyö-
dyllinen yhdistys, joka ei vetoa Sinun tukeesi siksi, että ulkomailla asuvat ja liikkuvat 
suomalaiset, merenkulkijat ja rekkamiehet olisivat erityisen säälittäviä. Mutta se voi 
vedota Sinuun siksi, että nämä ihmiset kokevat elämänsä kuin Sinä – ja lisäksi monel-
ta puuttuu samanlainen tuki, jonka Sinä voit saada, kun tarvitset ja ojennat kätesi. 

Elämäsi aikana syntynyt lähipiiri, ystävät, sukulaiset, rakkaat muo-
dostavat tukiverkon. Lisäksi monen  liikkuvan ihmisen työ ja elämä 
on yksinäistä. Merimieskirkko on välittävien yhteisöjen kirkko, jolle 
vastuullisuus, läsnäolo ja vieraanvaraisuus ovat tärkeitä.

Ulkomailla, Suomen satamissa ja laivoilla. Merimieskirkko. 

Keräyslupa 2016: POL-2014-10521. Poliisihallitus 4.11.2014. Penninginsamling 2016: ÅLR 2015/9681 Ålands lanskapsregering 05.10.2015.


