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Tämän vuoden toinen Merimieskirkkolehti on myös 
Merimieskirkon vuoden 2016 toimintakertomus. Näin 
pyrimme kertomaan entistä paremmin jäsenillemme ja 

yhteistyökumppaneillemme, mitä viime vuonna toiminnas-
samme on tapahtunut.

Vuosi 2016 oli erityisesti kotimaan kirkoilla, laivakuraat-
torityössä ja keskustoimistolla muutosten vuosi. Uudistimme 
työn organisointia kaikissa kotimaassa tapahtuvissa toimin-
noissa.

Uudistusten tavoitteena on vahvistaa eri toimintojemme 
keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jotta voisimme 
kohdata ihmisiä ja luoda välittäviä yhteisöjä mahdollisimman 
hyvin myös vähentyneiden resurssien aikana. Pääsimme uu-
distuksen toteuttamisessa hyvin alkuun ja jatkamme sitä myös 
kuluvana vuonna.

Myös maailman tapahtumat koskettivat Merimieskirkkoa 
viime vuonna läheltä. Brysselin terrori-iskut järkyttivät Bel-
giassa asuvia ja liikkuvia suomalaisia. Merimieskirkko toimi 
heidän tukenaan. Britannian brexit-äänestyksen tulos ja siitä 
aiheutuvat muutokset huolestuttavat Britanniassa asuvia ja 
liikkuvia suomalaisia. Myös heidän tukenaan Merimieskirkko 
toimii.

Viime vuonna aloitettiin Merimieskirkon viestintäuudistus, 
jonka tulokset konkretisoituvat kuluvana vuonna. Myös talou-
den suunta on positiivinen. Tästä on hyvä jatkaa.

Suuri kiitos kaikille teille, jotka lukuisin eri tavoin olette 
tehneet Merimieskirkon työtä tai olette tukeneet sitä ja siten 
olette työn mahdollistaneet. 

§ 2 TARKOITUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena 
on kristillisen uskon ja diakonian poh-
jalta kokonaisvaltaisesti tukea ja edistää 
merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien 
suomalaisten henkistä ja hengellistä hy-
vinvointia.

§ 3 TOIMINTAMUODOT

Yhdistys pitää yllä merimieskirkkoja 
ja tekee kristillistä, sosiaalista, kulttuu-
rista, diakonista ja kansainvälistä työtä 
merenkulkijoiden sekä ulkomailla ole-
vien ja olleiden suomalaisten parissa. 
Työ tehdään Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen 
mukaisesti ekumeenisessa yhteistyössä 
kansainvälisten sisarjärjestöjen ja pai-
kallisten kirkkojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
vastaanottaa lahjoituksia, vapaaehtoisia 
tavanmukaisia lain sallimia kolehteja ja 
testamentteja.

KOLME
TOIMINTAKENTTÄÄ

Ulkomailla. Suomalaiset merimieskir-
kot ulkomailla palvelevat kirkkoina, 
sosiaalisina ja kulttuurisina kohtaamis-
paikkoina kaikkia toimialueellaan asuvia 

ja liikkuvia suomalaisia sekä heidän per-
heenjäseniään.

Ulkomaan toimintaa on Saksassa, 
Belgiassa, Luxemburgissa, Hollannissa, 
Isossa-Britanniassa ja Kreikassa kaikkia 
suomalaisia ja heidän perheenjäseniään 
palvellen. Lisäksi harjoitetaan matka-
pappitoimintaa Irlannissa, Puolassa, 
Malesiassa, Vietnamissa, Singaporessa 
ja Filippiineillä.

Suomen satamissa. Kansainväliset me-
rimieskirkot kotimaassa palvelevat sata-
ma-alueella HaminaKotkan satamassa, 
Helsingin Hernesaaressa, Raumalla, 
Kokkolassa, Oulussa ja Kemi-Torniossa 
sekä suljetun satama-alueen ulkopuolel-
la Helsingin Vuosaaressa ja Turussa.

Laivoilla. Päätoimiset ja vapaaehtoi-
set laivakuraattorit työskentelevät ul-
komaan rahti- ja matkustajaliikenteen 
laivoilla ja pitävät seilaustensa välillä 
tarpeen mukaista yhteyttä miehistöön. 
Kriisityö laivoilla on osa laivakuraatto-
rityötä.

LUONTEENOMAISIA 
PIIRTEITÄ

Vapaaehtoistyö on Merimieskirkon 
kaikessa toiminnassa merkittävä voi-
mavara. Merimieskirkon vapaaehtois-

verkostossa on vapaaehtoisia, harjoitte-
lijoita, nettipappeja, kirkkotoimikuntien 
ja kirkkoraatien jäseniä ja sellaisia hen-
kilöitä, jotka antavat eri muodoissa tu-
keaan ja työpanostaan merimieskirkon 
hyväksi. Toiminnassa oli mukana 1 170 
vapaaehtoista.

Kansainvälinen ja ekumeeninen yh-
teistyö toteutuu käytännön tasolla ul-
komailla ja kotimaassa. Merimieskirkot 
erityisesti kotimaassa ovat osa eku-
meenista ja kansainvälistä Internatio-
nal Christian Maritime Associationin 
(ICMA) palveluverkostoa, joka palvelee 
maailman n. 1,2 miljoonaa merenkulki-
jaa 126 maassa 526 merimieskirkon voi-
min miltei 700 maailman satamassa.

Suomen Merimieskirkko on rekisteröity yhdistys

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

Toiminnassa oli mukana 1 170 vapaaehtoista. 
Kuvassa Rotterdamin merimieskirkon vapaa-
ehtoisia purkamassa joulubasaarikonttia.

Uolevi Salonen

Pääkirjoitus
Ledare

Hannu Suihkonen
pääsihteeri / generalsekreterare
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Pauliina Tuomanen

Årets andra nummer av Sjömanskyrkans tidning är 
också Sjömanskyrkans verksamhetsberättelse för 
2016. På detta sätt försöker vi bli bättre på att berätta 

för våra medlemmar och samarbetspartner om vad som sked-
de i verksamheten förra året.

År 2016 var förändringarnas år i synnerhet för kyrkorna 
i Finland, skeppskuratorarbetet och centralbyrån. Dessut-
om omorganiserade vi arbetet i alla inhemska verksamheter. 
Målet med förnyelserna är att stärka samarbetet och interak-
tionen mellan våra olika verksamheter, så att vi på bästa sätt 
kan möta människor och skapa omtänksamma samfund även 
under denna tid av åtstramade resurser. Vi är på god väg med 
förnyelsearbetet och kommer att fortsätta med det även under 
innevarande år.

Förra årets händelser ute i världen kom nära inpå Sjöman-
skyrkan. Terrordåden i Bryssel chockade finländarna som bor 
och vistas i Belgien; Sjömanskyrkan fanns där som deras stöd. 
Storbritanniens brexit-omröstning och förändringarna till 
följd av den oroar finländarna i Storbritannien; även de vänder 
sig till Sjömanskyrkan för stöd.

Förra året inledde vi förnyelsen av Sjömanskyrkans kom-
munikation och resultaten konkretiseras under 2017. Även 
den ekonomiska riktningen är positiv. Det här är en bra ut-
gångspunkt.

Ett stort tack till alla er som på många olika sätt har utfört 
Sjömanskyrkans arbete eller gett det ert stöd och därmed möj-
liggjort arbetet.
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Suomen Merimieskirkon toiminta 
kohdistuu merenkulkijoihin, ulko-
mailla asuviin, työskenteleviin tai 

liikkeellä oleviin suomalaisiin perheen-
jäsenineen ja raskaan liikenteen kuljet-
tajiin.

MERENKULKIJAT

Vuonna 2015 Suomen satamiin saapui 
suoraan ulkomailta 23 865 alusta, näistä 
11 563 (48 %) sellaisiin satamiin jois-
sa toimii merimieskirkko. Ulkomailta 
suoraan saapuneiden alusten lukumäärä 
pysyi edellisen vuoden tasolla. Suoma-
laisten alusten osuus ulkomaan merilii-
kenteen kuljetuksista oli 31 %.

Merimieskirkon toiminnassa vuonna 
2016 merenkulkija kohdattiin yhteensä 
24 961 (2015: 36 168) kertaa, näistä 20 
110 kotimaan satamissa, 4 408 ulko-
mailla ja 441 laivakuraattorityössä

Merenkulkijoiden määrän vähene-
minen johtuu suurelta osin kotimaan 
merenkulkijatyössä ja erityisesti laiva-
kuraattorityössä tapahtuneista yt-neu-
votteluista johtuneista työntekijävähen-
nyksistä.

Merimiestilastojen mukaan meren-
kulkijoiden henkilötyövuosien määrä 
suomalaisissa aluksissa pieneni hieman. 
Joulukuun 31. päivänä 2015 suomalai-
silla aluksilla oli 2 805 henkilöä. Vuon-
na 2015 tehtiin merimiesammateissa 

6 600 henkilötyövuotta. Vuonna 2015 
merimiesammateissa työskenteli 9 434 
eri henkilöä. Ulkomaalaisten merimies-
ten osuus vuonna 2015 oli 14 %.

SUOMALAISET
ULKOMAILLA

Siirtolaisuusinstituutin arvion mukaan 
ulkosuomalaisten lukumäärä lähentelee 
1,6 miljoonaa, joista Suomen kansalai-
sia on noin 242 000. Suomesta muuttaa 
vuosittain noin 10 000 henkilöä ulko-
maille. Muuttoliike on kaksisuuntaista, 
myös Suomeen palataan. Viime vuosi-
na on lähtijöitä ollut selvästi enemmän 
kuin palaajia. Oleskelu ulkomailla on 

Tietoja kohderyhmistä

Kävijätilasto toimipaikoittain. Toimintojen piirissä olleet toimintamuodoittain.

usein aikaisempaa lyhytkestoisempaa ja 
maastamuutto useimmiten väliaikaisek-
si tarkoitettua.

Yli yön kestäneitä turistimatkoja teh-
tiin vuonna 2015 yli 6,1 miljoonaa ja 
työmatkoja 1,6 miljoonaa. Turistimat-
kojen määrä ulkomaille kasvoi työmat-
kojen määrän pysyessä ennallaan.

Suomalaiset merimieskirkot sijaitse-
vat nykyään kaikki Euroopassa, joskin 
matkapappityön kautta toiminta ulot-
tuu myös Kauko-Aasian suomalaisiin. 
Näillä alueilla asuu vakituisesti yli 
18 000 Suomen kansalaista, jotka ovat 
tehneet maistraatille ilmoituksen py-
syvästä muutosta ulkomaille. Voidaan 
arvioida, että Merimieskirkon vaikutus-

piirissä on noin 22 000 ulkosuomalaista.
Ulkomaan toiminta-alueillaan oleske-

levia Merimieskirkko kohtasi 219 268 
(2015: 196 323) kertaa.

PALUUMUUTTAJILLE

järjestettiin yhdessä Kirkon ulkosuoma-
laistyön ja Suomen Lähetysseuran kans-
sa vertaisryhmätapaamisia.

REKKAMIEHET

Keski-Euroopan liikenteessä työskente-
levien määrä on pudonnut voimakkaas-
ti. Cemt-liikenteessä olevien kuljettajien

 

määristä ei ole luotettavia tietoja. Rek-
kamiesten kohtaamisia kirjattiin 4 274, 
joista 15 % ulkomailla. Suomalaisia 
rekkamiehiä kohdattiin eniten Turussa, 
Vuosaaressa ja Lyypekissä, ulkomaalai-
sia Suomen satamissa.

MERIMIESKIRKON
ARVOT

Vieraanvaraisuus
Rohkeus

Vastuullisuus
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Toiminta vuonna 2016 noudatti 
olennaisilta osiltaan vahvistettua 
toimintasuunnitelmaa. Merimies-

kirkon toiminnasta saa yleiskuvan tilas-
totiedoista. Tässä kuvataan muutamia 
yksittäisiä vuoden 2016 tapahtumia ja 
asioita. Kullakin merimieskirkolla on 
oma toimintakertomuksensa, joiden yh-
teenveto on koottu sähköiseksi julkai-
suksi (merimieskirkko.fi/medialle).

MUUTOKSIA KOTIMAAN 
KIRKOILLA, LAIVA- 
KURAATTORITYÖSSÄ JA
KESKUSTOIMISTOSSA

Vuonna 2015 käytyjen, taloudellisista 
ja tuotannollisista syistä johtuneiden 
yt-neuvottelujen seurauksena työnteki-
järesurssit kotimaan kirkoilla, laivaku-
raattorityössä ja keskustoimistolla pie-
nenivät.

Raahen merimieskirkko suljettiin 
maaliskuussa 2016. Kotimaan kirkoista 
muodostettiin Suomenlahden (Hami-
naKotka ja Vuosaari), Saaristomeren 
(Turku ja Rauma) sekä Pohjanlahden 
(Kokkola, Oulu ja Kemi-Tornio) meri-
mieskirkkoalueet.

Laivakuraattorityössä oli käytössä 50 
% koordinoivan laivakuraattorin ja 50 
% seilaavan laivakuraattorin tehtävä. Li-
säksi laivakuraattorityössä toimii vapaa-
ehtoisia laivakuraattoreita.

Keskustoimistolla muodostettiin vies-

tinnän ja varainhankinnan sekä talous- ja 
henkilöstötiimit. Uudelleen organisoin-
nin tavoitteena on mm. lisätä sisäistä yh-
teistyötä ja vuorovaikutusta.

LYYPEKIN MERIMIESKIR-
KON (SUOMI-KOTI) SUL-
KEMINEN JA TOIMINNAN 
JATKUMINEN LYYPEKISSÄ

Keski-Euroopassa ajavien suomalaisten 
raskaan liikenteen kuljettajien määrän 
pitkään jatkuneesta vähenemisestä joh-
tuen Merimieskirkon hallitus päätti sul-
kea Lyypekin merimieskirkon ja sanoa 
sitä koskevan vuokrasopimuksen irti. 
Samassa yhteydessä hallitus päätti, että 
toimintaa Lyypekissä jatketaan liikkuvan 
työotteen mukaisesti. Lyypekin merimies-
kirkko suljettiin kesäkuun lopussa 2016.

MUUTOKSIA MUISSA
TOIMITILOISSA

Antwerpenin kaupungin kanssa sovit-
tu kauppa Antwerpenin merimieskir-
kon kiinteistöstä toteutui maaliskuussa 
2016. Kaupunki päätti pitää kiinteistön 
nimenä edelleen Finse kerk. Oulun me-
rimieskirkon myynti toteutui alkuvuon-
na 2016. Merimieskirkko jatkaa tiloissa 
vuokralaisena. Keskustoimiston tilojen, 
Albertinkatu 2 myyntiprosessia jatket-
tiin aktiivisesti.

KRIISITYÖ BRYSSELISSÄ

Brysselin terrori-iskut maaliskuussa 
2016 järkyttivät Eurooppaa ja Brysse-
lissä asuvia suomalaisia. Metroasemalle 
kohdistunut isku tapahtui hyvin lähellä 
Brysselin merimieskirkkoa. Brysselin 
merimieskirkon tekemä kriisityö Brys-
selissä asuvien suomalaisten parissa al-
koi välittömästi sen jälkeen, kun oli saa-
tu tieto, että työntekijät olivat turvassa.

BREXIT

Britannia päätti kansanäänestyksessään 
erota Euroopan unionista. Päätös on 
herättänyt huolta ja epätietoisuutta Bri-
tanniassa asuvien suomalaisten keskuu-
dessa. Eron vaikutuksista Britanniassa 
asuvien suomalaisten tilanteeseen ja 
sinne muuttavien suomalaisten määrään 
saadaan vasta eroneuvotteluprosessin 
edetessä. Lontoon merimieskirkko jat-
kaa vuodesta 1882 alkanutta toimintaan-
sa Britanniassa asuvien ja liikkuvien 
suomalaisten hyväksi ja kanssa.

VETOOMUS 
KIRKOLLISKOKOUKSELLE

Merimieskirkon hallitus päätti vedota 
kirkolliskokoukseen, jotta se ottaa myön-
teisen kannan samaa sukupuolta olevien 
parien kirkolliseen vihkimiseen ja avio-
liiton siunaamiseen mahdollisimman 

Toimintasuunnitelman toteutuminen

pian 1.3.2017 jälkeen. Merimieskirkolla 
on yhteistyösopimus kirkkohallituksen 
kanssa kirkollisen ulkosuomalaistyön 
hoitamisesta Isossa-Britanniassa, Be-
nelux-maissa ja Pohjois-Saksassa. So-
pimuksen mukaisesti Merimieskirkko 
noudattaa samaa sukupuolta olevien pa-
rien kirkollisessa vihkimisessä ja avio-
liiton siunaamisessa kirkossa vallitsevaa 
käytäntöä.

VIESTINTÄUUDISTUS JA 
VIESTINTÄSTRATEGIA

Merimieskirkon yhtenä strategisena ta-
voitteena on Merimieskirkon tunnettuu-
den lisääminen. Tavoitteen toteutumisek-
si käynnistettiin viestintäuudistus, joka 
pitää sisällään viestintästrategian laati-
misen, uusien nettisivujen käyttöönoton, 
graafisen ilmeen uudistuksen sekä kuva-
pankin käyttöönoton. Hallitus hyväksyi 
viestintästrategian 2017–2018 joulukuun 
kokouksessaan, ja uudet verkkosivut 
avautuivat helmikuun alussa 2017.

Viestintästrategian mukaisesti viestin-
nän painopistettä siirretään printtimedi-
asta sähköiseen mediaan sekä viestinnän 
ja varainhankinnan yhteistyötä ja vuoro-
vaikutusta lisätään. Merimieskirkkolehti 
ilmestyy jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

Sisäiseen viestintään otettiin käyttöön 
SharePoint-verkkoympäristö.

MERENKULKIJATYÖN 
TOIMINTAMALLI

Työtä merenkulkijoiden parissa on Me-
rimieskirkossa tehty yhdistyksen perus-
tamisesta asti ja se on Merimieskirkon 
perustyöhön kuuluvaa työtä. Hallitus 
hyväksyi toimintamallin joulukuun 
kokouksessaan. Toimintamallin tavoit-
teena on varmistaa, että tehtävä meren-
kulkijatyö on laadukasta ja että tarkoi-
tuksenmukaisella sisäisellä ja ulkoisella 
yhteistyöllä työ on myös vaikuttavaa ja 
tavoittaa merenkulkijat.

YHTEISTYÖ SUOMEN
KIRKON KANSSA

Merimieskirkolla ja Suomen ev.lut. 
kirkolla on toistaiseksi voimassa ole-
va yhteistyösopimus, joka koskee ul-
kosuomalaistyötä Isossa Britanniassa, 
Benelux-maissa ja Pohjois-Saksassa. 
Yhteistyötä kehitetään ja koordinoi-
daan säännöllisesti. Toimintaympäristön 
muuttuessa Merimieskirkon tavoitteena 
on yhteistyön entistä laajempi tarkastelu.

Huhtikuussa 2016 järjestettiin yhteis-
työssä Kirkon ulkosuomalaistyön kanssa 
asiantuntijaseminaari Muuttajan maail-
ma ja kirkko. Seminaarin järjestäminen 
oli seurausta arkkipiispa Kari Mäkisen 
koolle kutsuman epävirallisen neuvotte-
lun Miltä Kirkon ulkosuomalaistyön ja 
Suomen Merimieskirkon yhteistyö näyt-

tää nyt ja tulevaisuudessa? tuloksena 
perustetun työryhmän työskentelystä.

YHTEISTYÖASIAKIRJA
MEPAN KANSSA

Merimieskirkko ja Merimiespalvelu-
toimisto (MEPA) tekevät yhteistyötä 
merenkulkijoiden hyväksi useissa eri 
satamissa ja toiminnoissa. Yhteistyön 
koordinoimiseksi ja kehittämiseksi sol-
mittiin yhteistyöasiakirja syyskuussa 
2016. Yleisasiakirjan pohjalta on jat-
kossa mahdollista sopia tarpeellisesta 
muusta yhteistyöstä.

KESÄJUHLAT
LAPPEENRANNASSA

Merimieskirkon kesäjuhlia vietettiin 
Lappeenrannassa Sammonlahden seu-
rakunnan isännöimänä 13.–14.8. Ke-
säjuhlien monipuolisen ja laadukkaan 
ohjelman valmistelusta ja toteutuksesta 
Merimieskirkko kiittää Sammonlahden 
seurakuntaa ja sen kirkkoherraa Juha 
Eklundia sekä kaikkia juhlien valmiste-
luun osallistuneita yhteistyökumppanei-
ta sekä vastuuhenkilöitä.

Lauantain pääjuhla toteutettiin Sai-
maan-risteilynä Ms Camillalla Ilkon-
saareen. Juhlaan toi tervehdyksen kan-
sanedustaja Ari Torniainen sekä useita 
yhteistyökumppaneita.

Juhlapuheen piti Merimieskirkon hal-

Merimieskirkon avusta Brysselin pommi-iskuista järkyttyneille uutisoitiin laajasti. Kuvakaappaukset Ylen, Kirkko ja kaupungin sekä Mtv:n sivuilta. Kesäjuhlien pääjuhla toteutettiin Saimaan-risteilyllä. Juhlapuheen piti FM, tietokirjailija Paula Raitis.
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lituksen varapuheenjohtaja, FM Paula 
Raitis.

Sunnuntain juhlamessun Sammon-
lahden kirkossa toimitti Juha Eklund 
ja siinä saarnasi Merimieskirkon halli-
tuksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja 
Timo Lappalainen. Juhlamessussa toi-
mitettiin myös Oulun merimieskirkon 
satamakuraattori Mia Haapakorvan ja 
henkilöstökoordinaattori Sanna Puu-
malaisen tehtävään siunaaminen. 

Perjantai-illan työntekijä- ja veteraa-
nitapaaminen tavoitti yli 40 osallistujaa.

SEA SUNDAY –
MERENKULUN
TURVALLISUUSPALKINTO

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea 
Sunday myönnettiin vuonna 2016 vartio-
laiva Merikarhulle. Merikarhun toiminta 
osana Frontexin koordinoimaa operaa-
tiota Välimerellä ennaltaehkäisevästi 
pelasti lukuisia ihmishenkiä. Palkinnon 
myöntämisellä Merikarhulle huomioitiin 
myös Rajavartiolaitoksen muiden toimi-
joiden ja alusten toiminta ihmishenkien 
pelastamiseksi Välimerellä.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea 
Sunday on viranomaisten sekä ammat-
ti- ja vapaa-ajan merenkulun järjestöjen 
vuonna 1996 perustama tunnustuspal-

kinto. Palkintotoimikunnan puheenjoh-
tajaorganisaatio on Suomen Merimies-
kirkko ry. Palkinto jaettiin nyt 18. kerran. 
Palkinnon luovutti 19.9. liikenne- ja 
viestintäministeri Anne Berner.

MERISUNNUNTAI

Sjösöndag – Sea Sunday on kansainvä-
lisen mallin mukainen kirkkopyhä, jota 
vietettiin 18. syyskuuta. Merimiespapit 
saarnasivat useissa Suomen seurakun-
nissa, ja muihin seurakuntiin toimitettiin 
virikemateriaalia. Merisunnuntain ko-
lehti kannetaan kaikissa Suomen ev.lut. 
kirkoissa Suomen Merimieskirkon työn 
hyväksi.

JÄTTIMÄISET
JOULUMYYJÄISET

Joulumyyjäiset ovat ulkomaan meri-
mieskirkoilla merkittäviä toiminnalli-
sia ja varainhankinnallisia tapahtumia. 
Kävijämäärältään ja liikevaihdoltaan 
suurimmat myyjäiset pidetään Hampu-
rissa, jossa pääsiäismyyjäiset mukaan 
lukien oli noin 44 500 kävijää. Yhteensä 
myyjäisvieraita oli lähes 81 500, lähin-
nä paikallista väestöä. Tarvittavat sadat 
auttajat olivat suomalaisia, paikallisia 
tai Suomesta tulevia vapaaehtoisia.

MERIMIESKIRKON
PLAKETTI

luovutettiin vuonna 2016 seuraaville 
henkilöille:

Reijo Viitala,
Vesa Tuominen,
Leif Wikström ja
Olli Pihlman.

KUNNIA- JA
ANSIOMERKKEJÄ

Kunniamerkin sai Kaino Viljanen.

Kultaisen ansiomerkin saivat:

Timo Hanttu,
Sirkka-Liisa Krahn, 
Tuulikki Müller ja
Eeva-Maija Viljanen.

Hopeisen ansiomerkin saivat:

Wille Westerholm,
Marketta Levanto,
Eevi Sipilä,
Helena Miettinen,
Paavo Pato,
Marjatta Lahtinen,
Mirja Ronkainen,

Taisto Ronkainen,
Elsa Kukkakorpi,
Sampsa Jalo,
Kirsti Sainio,
Maija Hagman-Ilmanen,
Katriina Kivenheimo,
Maiju Riuttaskorpi,
Esko Laaksonen,
Anna-Kaisa Müntz,
Seija Nevermann,
Markku Nurminen,
Traute Warnke-Schlick,
Tyyne Salonen ja
Meeri Hedman.

Pronssisen ansiomerkin saivat:

Liisa Nuorala,
Matti Keränen,
Mikko Nuutinen,
Esko Partanen,
Eero Pekkala,
Silja Pekkala,
Aino Permi,
Pentti Salonsaari,
Saila Salonsaari,
Marja-Liisa Salkosuo,
Simo Salkosuo,
Harry Sanaksenaho,
Kaarina Sanaksenaho,
Aili Kivitela,
Hilkka Granander,

Esko Granander,
Tarja Ikonen,
Minna Viinamäki,
Anne Hobush,
Synnove Lindström-Makowski,
Aila Schröer,
Christian Sierks,
Peter Scharf,
Reiner Leutz,
Alina Laurila,
Marja Suominen,
Anneli Lehtovuori ja
Jaakko Erola.

MERIMIESKIRKON 
SAAVUTUSPALKINTO

myönnettiin Benelux-maiden merimies-
kirkon talous- ja hallintosihteeri Sari 
van Bregtille.

Palkittuja
Myyjäiset pidettiin Ateenassa, 

Brysselissä, Hampurissa, Lontoossa 
ja Rotterdamissa sekä lyhyempinä ta-
pahtumina merimieskirkoilta tehtävien 
etävierailujen yhteydessä.

Kotimaan kirkot järjestivät myynnil-
lisiä joulutapahtumia Haminassa, Kok-
kolassa, Raumalla, Porvoossa, Lohjalla, 
Kemissä ja Turussa.

JOULUPAKETTI
”TUNTEMATTOMALLE 
MERENKULKIJALLE”

Merimieskirkoilta on jaettu laivoille 
joulupaketteja ”tuntemattomalle meri-
miehelle” jo 1800-luvulta alkaen. Pe-
rinne elää edelleen, ja ”tuntemattomalle 
merimiehelle” valmistui myös jouluksi 
2016 sadoittain joulupaketteja, jotka 
toimitettiin laivoille niin kotimaan kuin 
ulkomaan merimieskirkoilta.

AMMATTITAIDON
YLLÄPITOA JA TYÖN
KEHITTÄMISTÄ

Merimieskirkon koko henkilöstöä kos-
kevat koulutuspäivät järjestettiin maa-
liskuussa Helsingissä. Koulutuspäivien 
teemana oli uuden strategian käyttöön-

Hampurin merimieskirkolla vietettiin sekä toiminnan että kirkorakennuksen vuosi-
juhlia. Joulumyyjäisissä eri toimipaikoissamme kohdattiin ennätysmäärä ihmisiä. 

Sirpa Tolppanen

Merimieskirkkopiirien ja muiden 
vapaaehtoisten lahjoittamia joulupaket-
teja toimitettiin sadoittain laivoille.

Tiina Ylitalo
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otto ja sisäisen yhteistyön vahvistami-
nen. Yhteisten koulutuspäivien lisäksi 
eri henkilöstöryhmillä oli omia koulu-
tuksiaan.

Vuoden 2016 aikana työn kehittämis-
tä tapahtui erityisesti henkilöstöhallin-
non alueella. Yhteistyötoimikunta tuotti 
ja käsitteli useita henkilöstöhallintoon 
liittyvää toimintaohjeistuksia.

HAMPURIN MERIMIESKIRK-
KO 115 VUOTTA JA KIRKKO- 
RAKENNUS 50 VUOTTA, 
KOKKOLAN MERIMIES- 
KIRKKO 85 VUOTTA

Joulukuussa 2016 vietettiin Hampurin me-
rimieskirkon 115-vuotisjuhlia ja kirkkora-
kennuksen 50-vuotisjuhlia. Juhlamessuun 
ja juhlaan osallistui n. 300 ihmistä.

Merisunnuntaina syyskuussa vietet-
tiin Kokkolan merimieskirkon 85-vuo-
tisjuhlia. Juhlamessu ja juhla pidettiin 
Kokkolan merimieskirkossa. Juhla 
mahdollisti vapaan sisäänpääsyn muu-
ten suljettuun satamaan, ja kirkko olikin 
täynnä sekä vanhoja, nykyisiä että uusia 
Kokkolan merimieskirkon työn ystäviä 
ja tukijoita.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Vuoden 2016 alusta Lontoon merimies-
kirkon johtajana aloitti pastori Mar-
jaana Härkönen ja Benelux-maiden 
merimieskirkon johtajana pastori Katri 
Oldendorff.

José Flores

Merisunnuntaina vietettiin Kokkolan
merimieskirkon 85-vuotisjuhlaa.
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JULKINEN HALLINTO

Merimieskirkko oli aktiivisesti yhtey-
dessä valtiovaltaan. Toiminnallisissa 
asioissa keskustellaan ulkoasiainminis-
teriön ja sen edustustojen, työministeri-
ön ja sen alaisen Merimiespalvelutoimis-
ton edustajien kanssa. Resursoinnista 
asioidaan eduskunnan, opetus- ja kult-
tuuriministeriön, liikenneviraston sekä 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskuksen (STEA) kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toi-
mialaan kuuluvia veikkausvoittovaroja 
saatiin nuorisotyöhön 22 000 €. Li-
säksi OKM myönsi 52 000 € Lontoon 
merimieskirkon peruskorjaukseen sekä 
82 000 € käytettäväksi vuoden 2016 toi-
minnan tukemiseen.

Suomen Merimieskirkko on ulko-
mailla toimivien Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituuttien (SKTI) verkostoon 
kuuluvan Suomen Benelux-instituutin 
ja sen säätiön perustajajäsen. Merimies-

kirkon edustajana säätiön hallituksessa 
toimivat pääsihteeri Hannu Suihkonen 
(varapuheenjohtaja) ja piispa Kaarlo 
Kalliala (varalla).

Ulkoasiainministeriön edustustojen 
kanssa paikallinen yhteistyö oli vilkasta 
varsinkin konsulaariasioissa. Lontoon 
suurlähettiläs sekä Hampurin ja Antwer-
penin kunniakonsulit olivat merimieskir-
kon paikallisen juridisen henkilön pu-
heenjohtajia. Käytännön tasolla yhteistyö 
toteutui näkyvimmin Hampurissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimi-
alaan kuuluva RAY myönsi 437 000 € 
ulkomailla asuvien ja liikkuvien suoma-
laisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja 
ylläpitämiseen. Tuki kohdistui käytän-
nössä sosiaalikuraattorien työhön.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jat-
koi vakaan rahoittajan asemaansa. Se 
myönsi Merimieskirkolle 150 000 € 
suuruisen apurahan merenkulkijoiden 
parissa tehtävään työhön. Wihurin ra-
hasto onnitteli 115-vuotiasta Hampurin 

merimieskirkkoa sen ansiokkaasta työs-
tä ja myönsi 10 000 € apurahan Hampu-
rin merimieskirkon esteettömyyden ja/
tai äänentoistolaitteiden kehittämiseen.

Edellä mainittujen tukien lisäksi saa-
tiin Stiftelsen Tre Smederiltä 15 000 €, 
Tunkelon säätiöltä 2 000 €, Emilie ja 
Rudof Geselliuksen säätiöltä 35 000 € 
sekä A. ja T. Mattilan säätiöltä 3 435 €.

Poliisihallitus on myöntänyt keräys-
luvan koko maata varten sekä Ålands 
Landskapsstyrelsen Ahvenanmaata var-
ten. Koko maata koskevan luvan nume-
ro 2015–2016 on POL-2014-10521 ja 
Ahvenanmaan ÅLR 2015/9681.

Merimieskirkko on Vastuullinen lah-
joittaminen VaLa ry:n jäsen.

Pohjois-Saksan merimieskirkon joh-
taja Satu Oldendorff toimii ulkosuoma-
laisparlamentin Keski-Euroopan alueen 
varapuheenjohtajana.

Keskeisiä yhteyksiä

KIRKOLLISET TOIMIJAT

Merimieskirkko oli jatkuvassa yhteis-
toiminnassa monien kirkollisten toi-
mijoiden kanssa paikallisella, kansalli-
sella, pohjoismaisella, globaalilla sekä 
ekumeenisella tasolla.

Suomen Merimieskirkko ry:n jäsene-
nä oli 198 seurakuntaa. Yhteistyö-, ni-
mikko- tai laivakuraattorisopimuksia oli 
35 seurakunnan tai seurakuntayhtymän 
kanssa. Seurakuntien kanssa tehtäviä 
yhteistyösopimuksia on yksi kerrallaan 
muutettu muotoon, jossa hahmotetaan 
sekä työn sisältöä, merkitystä seurakun-
nalle että suunnitellaan yhteistyötä use-
an vuoden ajaksi.

Seurakunnissa toimi yhteensä 40 
merimieskirkko-, lähetys- tai diakonia-
piiriä, joilta Merimieskirkko sai talou-
dellista tukea. Piireistä 12 oli ruotsin-
kielisiä.

Suurten seurakuntayhtymien taloudel-
linen tuki on mittavaa. Erityisesti Turku, 

Helsinki ja Espoo ovat tässä suhteessa 
merkittäviä kumppaneita. Seurakun-
tien talousarviomäärärahoista maksettu 
tuki Suomen Merimieskirkolle väheni 
33 795 € (6 %). Seurakunnissa kerättiin 
Merisunnuntaina 18.9. virallinen kolehti 
Merimieskirkolle. Sen tuotto oli 92 587 
€ (v. 2015: 90 043 €). Seurakunnissa ke-
rättyjen vapaaehtoisten kolehtien tuotto 
oli 57 090  € (v. 2015: 59 588 €).

Pääosa Suomen ev.lut. kirkon seura-
kunnista hankkii kirkkoviininsä Meri-
mieskirkon kautta. Useat seurakunnat 
tekivät tutustumismatkoja merimies-
kirkkokohteisiin.

Yhteistyösopimus kirkkohallituksen 
kanssa on toistaiseksi voimassa oleva. 
Yhteistyösopimuksen mukaisia tapaa-
misia kirkon ulkosuomalaistyön joh-
tajan ja Merimieskirkon pääsihteerin 
kesken oli säännöllisesti. Kirkkohallitus 
määräsi kerättäväksi Suomen Merimies-
kirkon hyväksi yhden virallisen koleh-
din ja suositti seurakunnille yhden ko-

lehdin keräämistä valinnaisena päivänä.
Yhteistyö kirkon ruotsinkielisen työn ja 

Porvoon hiippakunnan kanssa jatkui tii-
viinä. Porvoon hiippakunnan lähetystoi-
mikunnan jäsenenä toimi Jaakko Laa- 
sio ja varajäsenenä Sirpa Tolppanen.

Pääsihteeri Hannu Suihkonen toimi 
kirkon järjestöyhteistyön neuvottelu-
kunnan ja kirkon ulkosuomalaistyön 
toimikunnan jäsenenä. Hän edusti Meri-
mieskirkkoa kirkon kansainvälisten toi-
mijoiden neuvottelussa. Satu Oldendorff 
osallistui Merimieskirkon edustajana 
Kirkon ulkosuomalaistyön seminaariin 
5.–7.8. Karjaalla.

Kirkon ulkomaantyön koulutuksen 
perusjakso järjestettiin yhdessä Kirkon 
lähetystyön keskuksen, Kirkon ulkosuo-
malaistyön ja Suomen Lähetysseuran 
kanssa 16.–17.4. Turussa. Kirkon kou-
lutuskeskuksen ulkomaantyön koulutuk-
sen seurantaryhmässä oli Jaakko Laasio.

Merimieskirkko on pysyvä jäsen pää-
kaupunkiseudun kirkollisen kriisityön 

Kajaanin merimieskirkkopiiriläisiä.Nuorisotyö Benelux-maissa on mittavaa. Jo perinteeksi muodostunut nuortenleiri pidettiin Luxemburgissa toukokuussa.

Marko Toljamo

Ku
va

t: P
iia

 Lä
nn

en
pä

ä-
de

 la
 C

ru
z



12 Merimieskirkko  2 / 2017  Sjömanskyrkan Merimieskirkko  2 / 2017  Sjömanskyrkan 13

Merimieskirkossa käynnistettiin 
vuonna 2016 viestintäuudis-
tus, joka piti sisällään viestin-

tästrategian laatimisen, verkkosivujen 
ja graafisen ilmeen uusimisen sekä ku-
vapankin tekemisen. Viestintästrategi-
an laatineeseen työryhmään kuuluivat 
pääsihteeri Hannu Suihkonen, vies-
tintäpäällikkö Marko Toljamo, sata-
makuraattori Anu-Marja Kangasvieri 
ja sosiaalikuraattori Hanna Lindholm. 
Viestintäuudistuksessa ja viestintästra-
tegian laadinnan ulkopuolisena asian-
tuntijana toimi viestintätoimisto NOON.

Merimieskirkon hallitus hyväksyi 
viestintästrategian 2017–2018 joulu-
kuun kokouksessaan. Viestintästrategi-
an mukaisesti viestinnän painopistettä 
siirretään printtimediasta sähköiseen 
mediaan sekä viestinnän ja varainhan-
kinnan yhteistyötä ja vuorovaikutusta 
lisätään. Merimieskirkon uudet verkko-
sivut julkaistiin helmikuun alussa 2017. 
Uusi graafinen ilme, slogan ja kuva-
pankki otetaan käyttöön vuoden 2017 
aikana.

Merimieskirkkolehteä toimittanut 
toimituskunta lakkautettiin joulukuussa 
2016 ja hallitus nimitti uuden viestintä-
työryhmän, jonka tehtävänä on suunni-
tella, koordinoida ja sparrata Merimies-
kirkon kokonaisviestintää. Työryhmään 
nimettiin Anna Hälli, Pertti Poutanen, 
Marko Toljamo, Katja Honkala ja 
Hannu Suihkonen. Ulkopuolisena vies-

tinnän asiantuntijana toimii Noora Jo-
kinen Noon Viestintä Oy:stä.

Keväällä käynnistettiin Merimieskir-
kon sisäistä viestintää parantamaan täh-
täävä intra-projekti, jota toteuttamaan 
valittiin Sulava Oy. Ratkaisuksi valittiin 
Microsoft 365 -sovellus, joka sisältää 
mm. SharePoint-, Yammer- ja OneDri-
ve-palvelut. Sovellus otettiin käyttöön 
alkusyksystä.

VERKKOMEDIA

Nettisivut olivat ulkoisen viestinnän 
pääasiallinen kanava. Merimieskirkko.fi 
-sivustolla vierailtiin vuoden 2016 ai-
kana yhteensä 38 201 kertaa kuukausi-
keskiarvon ollessa siten 3 183. Sivusto 
sisälsi myös blogin ja kerran viikossa 
vaihtuvan lyhyen hartauskirjoituksen 
Sisua ja Siunausta, joka lähetettiin 
myös sähköpostitse sen erikseen ti-
lanneille. Merimieskirkon uutiskirje 
lähetettiin sähköpostitse sen tilanneil-
le. Kaksi viimeistä uutiskirjettä lähti 
MailChimp-palvelun kautta. Kaikkia 
tiedotuskanavia käytettiin paitsi viestin-
tään myös varainhankinnan tukena.

Sosiaalisen median käyttö aktivoitui. 
Facebookissa toimi Merimieskirkko-si-
vun lisäksi kaikkien ulkomaan toimi-
paikkojen omat sivut. Myös kotimaan 
toimipaikoista useimmilla oli omat 
fb-sivunsa. Niin ikään Merimieskirkon 
Youtube- ja Twitter-tili aktivoituivat 

edellisvuoteen verrattuna. Osalla ulko-
maan merimieskirkoista oli lisäksi oma 
itsenäisesti toimivat Youtube-, Insta-
gram-, LinkedIn- ja Twitter-tilit sekä 
mm. vapaaehtoisten tavoittamiseksi 
käytetty Snapchat-palvelu.

PRINTTIMEDIA

Merimieskirkko julkaisi edelleen vuo-
desta 1882 ilmestynyttä jäsenlehteä, 
Merimieskirkko / Sjömanskyrkan, joka 
ilmestyi neljä kertaa. Ulkomaan meri-
mieskirkoista Ateena julkaisi omaa leh-
teään (KasKas) ja Pohjois-Saksa tiedo-
tuslehtistään (Ankkuri). Hallitus päätti 
viestintätyöryhmän esityksen mukaises-
ti, että Merimieskirkkolehti ilmestyisi 
jatkossa kolme kertaa vuodessa keskim-
mäisen numeron ollessa yhdistyksen 
vuosikertomus. Lehteä varten aikoinaan 
perustettu toimituskunta kokoontui vii-
meisen kerran marraskuussa 2016.

Merimieskirkko päivitti ja julkaisi 
esitteitään. Yleisesitteen lisäksi omat 
esitteet olivat kaikilla ulkomaankirkoil-
la sekä kotimaan kirkoista Vuosaarella, 
Turulla ja Oululla. Kesäkauden toimi-
neella Hernesaarella esittelymateriaali-
na oli lentolehtinen (flyer).

Merimieskirkko-lehti ja yleisesite 
olivat jaossa maksutta Suomen kaikille 
opettajille SubjectAid-palvelun kautta. 
Koulujen, lukioiden, ammattioppilai-
tosten ja eri opistojen opettajat tilasivat 

Viestintä

HeHu-ryhmässä (henkinen huolto). 
Kansainvälisen HeHu-toiminnan suun-
nitteluryhmässä Merimieskirkkoa edusti 
Jaakko Laasio.

Suomen Pipliaseuran kanssa on vuo-
desta 1994 ollut voimassa sopimus 
erikielisten raamattujen saatavilla ole-
misesta kotimaan kansainvälisissä meri-
mieskirkoissa.

Merimieskirkko käytti ortodoksisen 
kulttuurikeskus Sofian tiloja useissa eri 
tapahtumissa.

MERENKULKU

Merimieskirkolla on yhteistyösopimus 
useimpien suomalaisten varustamojen 
kanssa laivakuraattoritoiminnasta. Me-
rimieskirkon edustajia oli kutsuttuna 
monissa varustamojen järjestämissä si-
dosryhmätilaisuuksissa.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea 
Sunday myönnettiin vartiolaiva Meri-
karhulle. Palkintotoimikunnan puheen-
johtajana toimi Hannu Suihkonen.

Perinteinen merenkulkujärjestöjen 
kunniakäynti mereen jääneiden muisto-
merkillä Ursinin kalliolla, Merisataman-
rannassa Helsingin Eirassa järjestettiin 
pyhäinpäivänä 5.11. Tilaisuudessa pu-
hui kenttärovasti Timo Waris. Musii-
kista vastasi Mikaelin laulajat. Suomen 
Merimies-Unionin edustajat laskivat 
seppeleen merenkulkijoiden muisto-
merkille. Suomen Meripelastusseuran 

alukset tekivät kunniakäynnin aika-
na ohimarssin. Tilaisuuden jälkeen oli 
kahvitarjoilu Suomen Merimieskirkon 
merisalissa. Muistohetken järjestelyistä 
vastaa yhteensä 13 merenkulkujärjestöä 
ja viranomaista. Tilaisuuden käytännön 
järjestelyt hoitaa vuosittain Suomen 
Merimieskirkko ry.

Merimieskirkon pääsihteeri on laki-
määräisesti Merimiespalvelutoimiston 
(MEPA) hallituksen puhevaltainen jä-
sen. Yhteistyö MEPAn kanssa on tiivis-
tä ja erittäin hyvin toimivaa. Merimies-
kirkko ja MEPA solmivat vuonna 2016 
yhteistyötä koskevan yhteistyöasiakir-
jan.

Merimieseläkekassa vähensi laiva-
kuraattorityöhön kohdistamaansa tukea 
merkittävästi vuonna 2016.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat 
myös satamakaupungit ja niiden sata-
malaitokset, alan työmarkkinaosapuolet 
sekä useat satamissa ja ulkomailla toi-
mivat yritykset.

Merimieskirkon edustaja oli kutsuttu-
na useissa alan seminaareissa, teemapäi-
villä ja sidosryhmätilaisuuksissa. 

Merimieskirkolla on erityinen kunnia 
saada huolehtia Kap Hornin kiertäjien 
toimintansa lopettaneen yhdistyksen 
jäsenten merkkitilaisuuksien huomioi-
misen kustannuksista vastavuoroisesti 
yhdistyksen aikanaan osoittamasta tues-
ta Merimieskirkolle.

Merimieskirkko on jäsen Meriliitossa 

ja Suomen Merihistoriallisessa yhdis-
tyksessä.

KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ

Merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio 
toimi pysyvän ICMA-delegaation jäse-
nenä YK:n merenkulujärjestö IMO:ssa 
ja työjärjestö ILO:ssa. Hän toimii Poh-
joismaiden edustajana ICMAn eksekutii-
vikomiteassa.

Merimieskirkko on Pohjoismaisen 
merimies- ja ulkomaankirkkojen neu-
voston jäsen.

Pohjoismainen pääsihteerikokous ko-
koontui Helsingissä ja Lontoossa.

Kansainväliset yhteydet ja tapahtu-
miin osallistuminen tai niiden järjeste-
lyyn osallistuminen kuuluvat toiminta-
rutiiniin useimmissa Merimieskirkon 
toimintamaissa.

RASKAS MAANTIELIIKENNE

Liikennenäkymät Manner-Euroopan 
suomalaisille kuljettajille olivat edelleen 
laskusuunnassa. Tämä näkyi myös koh-
dattujen rekkamiesten määrissä. Eniten 
raskaan liikenteen kuljettajia kohdattiin 
Turun, Vuosaaren ja Lyypekin meri-
mieskirkoilla. Raskaan liikenteen kul-
jettajia koskevaa yhteistyötä Merimies-
kirkko tekee mm. Rahtarit ry:n kanssa.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday myönnettiin vartiolaiva Merikarhulle. Palkinnon luovutti liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Marko Toljamo
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Vuonna 2016 epävarmuustekijät 
maailmalla vahvistuivat. Brexi-
tin toteutuminen tarkoittaa aika-

naan mahdollisia rajoituksia vapaaseen 
liikkuvuuteen EU-maiden ja Britannian 
välillä. Yhdysvaltain presidentinvaalien 
ja Euroopassa vuonna 2017 käytävien 
vaalien myötä on mahdollista, että pro-
tektionismi ja nationalismi lisääntyvät. 

Toisaalta on edelleen todennäköistä, 
että kansainvälisyys ihmisten elämässä 
kasvaa ja että yhä useampi suomalainen 
asuu ja työskentelee ulkomailla. Maail-
malla vaikuttavista useista epävarmuus-
tekijöistä huolimatta taloudellinen sekä 
ihmisten ja kansallisuuksien välinen 
keskinäisriippuvuus on vahvaa.

 Digitalisaatio eri muodoissaan vai-
kuttaa ihmisten elämään sekä eri orga-
nisaatioiden toimintaan.

Ulkosuomalaisten parissa tehtävässä 
työssä rotaatiosuomalaisten määrä li-
sääntyy. Monipaikkaisuus elämäntapana 
näyttää vahvistuvan. Monipaikkaisuus 
on yhdistelmä asumista, työtä, yhteisöl-
lisyyttä, palveluita, kokemuksia, liikku-
mista ja harrastuksia. Ihmiset liikkuvat 
itselleen merkityksellisten kotimaisten 
ja ulkomaisten paikkojen välillä.

Suomi on merenkulun maa. Suomen 
viennistä noin 90 % ja tuonnista 77 % 
kulkee meriteitse. Suomalainen kaup-

Tulevaisuudennäkymiä

Keskeiset riskit

Edellä mainittujen maailmalla vai-
kuttavien epävarmuustekijöiden 
konkretisoituminen on riskitekijä. 

Suomen talous on ollut pitkään alijää-
mäinen. Julkisen talouden huono kehitys 
ja Suomen yleinen heikko taloudellinen 
tilanne ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat 
Merimieskirkon rahoituspohjaan.

Toisaalta julkisen vallan vastuun ja 
tehtävien väheneminen avaa kansalais-
järjestöille mahdollisuuksia kansalais-
ten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisää-
misessä.

Merimieskirkon tavoitteiden saa-
vuttamisen riskitekijöitä ovat myös 
paikallisen sitoutumisen ja osallisuu-

den vähäisyys, varainhankintakeinojen 
onnistuminen, kiinteistöjen kunnon 
ylläpitäminen sekä henkilöstö- ja va-
paaehtoisresurssien riittämättömyys. 
Rekrytointien onnistuminen on olennai-
nen asia.

Kehitystarpeita

Uudessa strategiassaan Meri-
mieskirkko linjasi neljä strate-
gista tavoitetta, jotka toimivat 

myös kehittämiskohteina. Strategiset 
tavoitteet ovat:

* Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta toiminnassamme. Kehitäm-

me olemassa olevia työmuotoja sekä 
löydämme uusia tapoja toimia. Meri-
mieskirkossa yhteisöt, vapaaehtoiset ja 
työntekijät toimivat kumppaneina.

* Löydämme uusia yhteistyön muoto-
ja Merimieskirkon sisällä ja yhteistyö-
kumppanien kanssa. Uudistamme työm-

me organisointia vahvistaen paikallista 
vastuunkantoa.

* Lisäämme Merimieskirkon tunnet-
tuutta monipuolisella viestinnällä.

* Merimieskirkon talous on tasapai-
nossa vuonna 2018.

palaivasto kuljettaa noin 30 % Suomen 
merirahdeista. Sekä suomalaisen että 
kansainvälisen laivaliikenteen merkitys 
on tulevaisuudessa tärkeä.

Suomalaisten rekkamiesten osuus 
kansainvälisessä liikenteessä ja siten 
Merimieskirkon käyttäjäkunnassa vähe-
nee edelleen. Eri kansallisuuksien rek-
kamiehiä tavoitetaan kuitenkin merkit-

tävässä määrin useissa Merimieskirkon 
toimipisteissä.

Merimieskirkon toiminta-ajatuksen 
mukaan Merimieskirkko on välittävien 
yhteisöjen rakentaja. Merimieskirkon 
perusarvo on vieraanvaraisuus. Näistä 
nousevat diakonia- ja sosiaalityön näkö-
kulmat ovat olennaisia Merimieskirkon 
priorisoidessaan voimavarojaan.

Lontoon merimies-
kirkolla kannustettiin 

suomalaiskilpailijaa 
maan X-Factor 

-ohjelmassa.

esitteitä yhteensä 1 255 kpl (2015: 1 029 
kpl) ja lehteä yhteensä 860 kpl.

Merimieskirkko oli edellisvuoden ta-
paan mukana 14 muun järjestön kanssa 
Hyvä testamentti -kampanjassa, joka 
haastaa suomalaisia pohtimaan testa-
mentin merkitystä varojensa kohdenta-
misessa kuolemansa jälkeen.

Lehdistötiedotteet lähetetiin Koodi-
viidakon ePressi-palvelun kautta, jolla 
on mahdollista tavoittaa Suomen kaikki 
journalistit. Tiedotteita lähetettiin sopi-
muksen sisältävät 10 kpl.

Sanoma- ja aikakausilehdissä, ra-
diossa ja televisiossa sekä medioiden 
verkko- ja some-kanavissa Merimies-
kirkko oli esillä vuoden mittaan useita 
kertoja. Näkyvyyttä tuli esim. Brysselin 
merimieskirkon roolista pommi-iskun 
jälkeen sekä hallituksen vetoomuksesta 
kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta 
olevien parien kirkollisen vihkimisen ja 
avioliiton siunaamisen puolesta.

Viestintä kattaa kaiken merimieskirkkotyön. 
Se näkyy paitsi tuotettuina materiaaleina myös 
autoissa, sisätiloissa, tuotteissa, palveluissa 
jne. Merimieskirkon ensimmäinen rippileiri 
pidettiin Ateenan Nea Makrissa heinäkuussa. 
Ryhmässä oli 14 nuorta, joista osa oli Suo-
mesta ja osa ulkosuomalaisnuoria Brysselistä, 
Ranskasta ja Dubaista.

Mari Hilonen

Marko Toljamo

Marko Toljamo

Joonas Brandt

Heidi Kvist

Pia Rickman
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YHDISTYKSEN
JÄSENET

Henkilöjäseniä 1.3.2017 oli 682 (sama-
na ajankohtana v. 2016: 726). Jäsenmak-
sukertymä oli 29 720 €, jossa oli laskua 
2 030 €. Seurakuntajäseniä oli vuoden 
päättyessä 198 (209) ja yhdistysjäseniä 
yksi. Kunniajäseniä oli 6.

Jäsenmaksuja korotettiin viimeksi 
vuosikokouksessa 2013. Henkilöjäse-
nen jäsenmaksu on 50 €, perheenjäse-
neltä 20 €, ainaisjäseneltä 20 x 50 € ja 
seurakuntajäsenen kannatusraja oli 250 
€. Kunniajäsenet ja hallituksen jäsenet 
on vapautettu jäsenmaksusta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KOKOUKSET

Suomen Merimieskirkko ry:n vuosiko-
kous pidettiin 11.5. Helsingissä ja vaali-
kokous 13.8. Lappeenrannassa.

YHDISTYKSEN
HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajana toimi toi-

minnanjohtaja Timo Lappalainen ja 
varapuheenjohtajana FM Paula Raitis.

Hallituksen muita jäseniä vuoden 
2016 alkaessa olivat: Vice President 
Katarina Hildén, ulkoasiainneuvos 
Mikko Jokela, kansanedustaja TT Ilk-
ka Kantola, varatuomari Tarja Lar-
masuo, diakoni Hannele Koivisto, 
kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Ilkka 
Mäkelä, kuljetusalan kouluttaja Jarkko 
Nisula, Executive Vice President Jukka 
Salo, sidosryhmäpäällikkö Asta Turti-
ainen ja KTM Juha-Pekka Sihvonen.

Vaalikokouksessa 13.8. erovuoroi-
set Katarina Hildén, Mikko Jokela ja 
Hannele Koivisto valittiin uudelleen. 
Juha-Pekka Sihvonen ilmoitti, että ei 
ole käytettävissä jatkokaudelle ja hänen 
tilalleen valittiin johtaja Sami Ojala. 
Heidän kaikkien toimikausi kestää kol-
me vuotta, kauden 2016–2019. Ilkka 
Mäkelän ilmoitettua eroavansa halli-
tuksesta, hänen tilalleen valittiin Kirkon 
ulkosuomalaistyön uusi johtaja Mauri 
Vihko kaudeksi 2016–2017.

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä 
toimii pääsihteeri Hannu Suihkonen. 
Kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina 
merenkulkijatyön johtaja, yhteyspääl-

likkö Jaakko Laasio ja talousjohtaja 
Kirsi Wallén.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 
kuusi kertaa: 1.2., 19.2., 21.3. tilinpää-
töskokoukseen, 22.–23.5. toimintaan tu-
tustumiseen Kemissä ja Torniossa, 19.9. 
järjestäytymiskokoukseen ja 12.12. ta-
lousarviokokoukseen. Lisäksi pidettiin 
kaksi sähköpostikokousta.

Hallituksen jäsenille ei maksettu palk-
kiota.

VALIOKUNNAT
JA TYÖRYHMÄT

Yhdistyksen vuosikokous valitsi vaa-
livaliokunnan jäseninään Timo Lappa-
lainen, asiantuntija Helena Tuominen 
ja kirkkoherra Juha Rintamäki. Va-
liokunnan ulkopuoliseksi sihteeriksi 
kutsuttiin Hannu Suihkonen. Vaalivalio-
kunta kokoontui 6.6.

Hallituksen valitseman työvaliokun-
nan puheenjohtajana toimi Paula Raitis, 
varapuheenjohtajana Timo Lappalainen 
sekä työvaliokunnan muina jäseninä 
Tarja Larmasuo ja Hannele Koivisto, 
joka toimi jäsenenä 19.9. asti. Asta Tur-
tiainen toimi jäsenenä 19.9. jälkeen.

Tietoja hallinnosta

Yhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous pidettiin Lappeenrannassa ja sen puheenjohtajana toimi Sammonlahden kirkkoherra Juha Eklund sekä 
sihteerinä pääsihteeri Hannu Suihkonen.

Uo
lev

i S
alo

ne
n

Muita pysyväluonteisia toimielimiä 
olivat ja niissä toimivat seuraavat jäsenet:

Talousvaliokunta, jonka jäseninä oli-
vat Ilkka Holopainen (pj) 19.9. asti, 
Jarmo Kalliola (pj) 19.9. alkaen, Jyr-
ki Tavaila, Jarkko Nisula, Juha-Pekka 
Sihvonen ja Leila Lahtela 19.9. alkaen. 
Talousjohtaja Kirsi Wallén toimi esitte-
lijänä ja sihteerinä.

Turvallisuus- ja kriisivalmiustyöryh-
mä, jonka jäseniä olivat Jaakko Laa-
sio (pj), Oula Korja, Jaana Rannikko 
19.9 asti, Timo Frilander, Pirjo Suomi 
ja Pekka Wilska 19.9. alkaen.

Merimieskirkko / Sjömanskyrkan -leh-
den toimituskunta, jonka jäseninä toimi-
vat Hannu Suihkonen päätoimittajana 
ja puheenjohtajana, Paavo Tukkimäki, 
Thure Malmberg, Pertti Poutanen, 
Liisa Varho, Anne Valtonen, Anna 
Hälli ja Marko Toljamo, joka toimi 
myös lehden toimitussihteerinä.

Vuosaaren merimieskirkon, Helsinki 
Seafarer’s Centren kiinteistön hallin-
taosakeyhtiön hallituksessa toimivat 
Jaakko Laasio (pj), Hannu Suihkonen ja 
Sampsa Sihvola.

Merimieskirkon tukirahaston halli-
tuksen jäseniä olivat Mikko Jokela (pj), 

Ilkka Holopainen, Timo Lappalainen ja 
Hannu Suihkonen (siht.). Tukirahasto 
kokoontui kaksi kertaa.

TILINTARKASTAJAT

Tehdyn kilpailutuksen perusteella Meri-
mieskirkon vaalikokous valitsi tilintar-
kastusyhteisöksi KPMG:n. Vastaavana 
tilintarkastajana Heidi Vierros, KHT 
ja varatilitarkastajana Marko Saxell, 
KHT. Ulkomaan yksiköissä on lisäksi 
paikalliset tilintarkastajat.

NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituk-
sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
tai pääsihteeri kukin yksin tai kaksi hal-
lituksen siihen oikeuttamaan henkilöä 
yhdessä. Jälkimmäisiä olivat Tarja Lar-
masuo ja Kirsi Wallén.

JÄRJESTÖN JOHTO

Puheenjohtajistoon kuuluivat hallituk-
sen puheenjohtaja Timo Lappalainen, 
varapuheenjohtaja Paula Raitis, pääsih-

teeri Hannu Suihkonen ja pääsihteerin 
sijainen Jaakko Laasio. Puheenjohtajis-
to kokoontui workshopiin kahdesti, 8.–
10.4. (Rotterdam), 30.–31.10. (Oulu).

Johtoryhmään kuuluivat pääsihteeri 
Hannu Suihkonen (pj), merenkulkija-
työn johtaja, yhteyspäällikkö Jaakko 
Laasio, talousjohtaja Kirsi Wallén ja 
suurten yksiköiden johtajat Marjaana 
Härkönen (Iso Britannia), Katri Ol-
dendorff (Benelux) ja Satu Oldendorff 
(Pohjois-Saksa).

MUUTA HALLINTOA

Jaakko Laasio toimi Merimieskirkon oto. 
turvallisuuspäällikkönä. Palkanlaskenta 
kotimaassa oli Tilistar Oy:n hoidossa.

Merimieskirkkojen yhteydessä ulko-
mailla toimii useimmissa tapauksissa 
paikallinen juridinen henkilö, jonka 
nimissä Suomen Merimieskirkon toi-
minta ja talous ulkomaan toimipisteessä 
tapahtuu sekä siirtokuntakokouksessa 
valittu kirkkotoimikunta.  Kotimaassa 
kirkkotoimikunnat on koottu kutsume-
nettelyllä. Suomen Merimieskirkko ry:n 
hallitus vahvistaa kunkin toimikunnan 
kokoonpanon.

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
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Tietoja henkilöstöstä

Merimieskirkon työn onnistu-
misen edellytys on työhön 
motivoitunut, sitoutunut, am-

mattitaitoinen ja yhteistyöhön kykenevä 
henkilöstö. Toimintavuoden aikana me-
rimieskirkon työntekijöistä yhdeksällä 
täyttyi yli kymmenen vuoden palvelu-
saika palvelusajan ollessa keskimäärin 
hieman yli seitsemän vuotta.

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ

Vakituisen henkilöstön lukumäärä toi-
mipisteittäin 31.12.2016

• Kotimaa, keskustoimisto:  8
• Kotimaan merimieskirkot: 7
• Lontoon merimieskirkko: 5
• Benelux-maiden merimieskirkko:9
• Hampurin merimieskirkko:  5
• Ateenan merimieskirkko: 1

Henkilöstö yhteensä:  35

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös 
osa-aikaisena työskentelevät vakituiset 
työntekijät. Vuonna 2016 osa-aikaisena 
työskenteleviä työntekijöitä oli yhteensä 
neljä.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2016 
yhteensä n. 1 920 000 € (vuonna 2015 n. 
2 255 000 €).

Vakituisen henkilöstön sukupuoli (N/M)  
ja keski-ikä

Kotimaan työntekijät: 10 N, 5 M, 48,3 v
Ulkomaan työntekijät: 18 N, 2 M, 43,1 v
Henkilöstö yhteensä: 28 N, 7 M, 45,7 v

Esimiestehtävissä toimi vuonna 2016 
neljä naista ja kaksi miestä.

VAPAAEHTOISVERKOSTO

Merimieskirkon vapaaehtoisverkostos-
sa on vapaaehtoisia, harjoittelijoita, net-
tipappeja, kirkkotoimikuntien ja kirk-
koraatien jäseniä ja sellaisia henkilöitä, 
jotka antavat eri muodoissa tukeaan ja 
työpanostaan merimieskirkon hyväksi. 
Vapaaehtoisverkosto toimii Merimies-
kirkon monen toiminnan mahdollista-
jana.

Merimieskirkon vapaaehtoisia oli mu-
kana merimieskirkon toiminnassa ulko-

2016 2015 2014

Vuosivapaaehtoiset 34 17 20

Harjoittelijat 20 13 18

Ulkomaan kirkkojen vuosivapaaehtoiset ja harjoittelijat

HENKILÖSTÖHALLINTO JA 
YHTEISTOIMINTA

Vuoden 2016 aikana henkilöstöhal-
linnon tärkein tehtävä oli henkilös-
tökäytäntöjen vakiinnuttaminen ja 
toimintamallien luominen. Yhteistyö-
toimikunnan toiminta vakiinnutettiin ja 
kokoontuminen säännöllisesti kerran 
kuukaudessa aloitettiin. Yhteistyötoi-
mikunta tuotti ja käsitteli yhteensä 15 
toimintaohjeistusta, joiden tekemisessä 
oli suoraan tai välillisesti osallisena 15 
työntekijää. Johtoryhmän ja yhteistyö-

mailla yhteensä yli 1 100 henkilöä. Ko-
timaan merimieskirkoilla vapaaehtoisia 
oli mukana aktiivisessa toiminnassa yh-
teensä yli 70 henkilöä.

Marko Toljamo

Suomen Merimieskirkon vakituista henkilöstöä keväällä 2016.

toimikunnan yhteistyötä lujitettiin jak-
sottamalla kokoukset mielekkäästi ja 
työyhteisön toimintaa tukevaksi.

Kevään aikana kokoontui palkkatyö-
ryhmä, jonka esityksestä Merimieskirk-
koon otettiin käyttöön uusi lähetettyjä 
työntekijöitä koskeva palkkamalli. Lä-
hetetyn työntekijän uuden palkkamal-
lin tavoitteena on turvata tasa-arvoinen 
palkkaus riippumatta siitä mihin maa-
han lähetetty työntekijä sijoittuu.  

Toimintavuoden mittavin IT-inves-
tointi oli syksyllä käyttöön otettu Sha-
rePoint-verkkoympäristö sisäiseen 
viestintään ja tiedonsiirtoon. Saatujen 
kokemusten mukaan käyttöönotto on 
onnistunut hyvin ja se on vakiinnuttanut 
asemansa työyhteisön tiedonsiirto- ja 
viestintäkanavana. Merimieskirkon kä-
sikirjan siirtäminen SharePointiin, joka 
toimii myös Merimieskirkon intranetti-
nä, aloitettiin vuonna 2016. 

Vuonna 2017 otetaan käyttöön uusi 
asiakashallintajärjestelmä, joka pitää 
sisällään mm. jäsen-, vapaaehtois- ja va-
rainhankintarekisterit.

OSAAMISEN JA TYÖN
KEHITTÄMINEN

Merimieskirkon koko henkilöstöä kos-
kevat koulutuspäivät järjestettiin maa-
liskuussa Helsingissä. Koulutuspäivien 
teemana oli uuden strategian käyttöön-
otto ja sisäisen yhteistyön vahvistami-
nen. Yhteisten koulutuspäivien lisäksi 
eri henkilöstöryhmillä oli omia koulu-
tuksiaan. Henkilöstön osaamisen kehit-

täminen on myös tärkeä osa henkilöstön 
työhyvinvointia.

Vuonna 2016 tehtiin vuotta 2017 kos-
keva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Vuonna 2017 toteutetaan henkilöstö-
tutkimus, joka yhdessä henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman kanssa antaa 
pohjan osaamisen ja työyhteisön toi-
minnan edelleen kehittämiselle.  

Henkilöstöluettelo 31.12.2016

Keskustoimisto

• Egger Heidy, toimistoassistentti
• Honkala Katja, varainhankintakoor-

dinaattori
• Laasio Jaakko, merenkulkijatyön 

johtaja, yhteyspäällikkö
• Puumalainen Sanna, hr- koordinaat-

tori
• Rihtniemi Jouni, kirjanpitäjä
• Suihkonen Hannu, pääsihteeri
• Toljamo Marko, viestintäpäällikkö
• Wallen Kirsi, talousjohtaja

Kotimaan kirkot

• Oulu: Haapakorva Mia, satamaku-
raattori, seilaava laivakuraattori

• Kokkola: Kangasvieri Anu-Marja, 
satamakuraattori

• Turku: Suvanto Arja, satamakuraattori
• Helsinki Vuosaari: Tolppanen Sirpa,           

satamakuraattori, merimiespastori
• Kemi-Tornio: Tuokkola Heli, sata-

makuraattori
• Rauma: Tuorila Eija, satamakuraattori
• HaminaKotka: Wilska Pekka, sata-

makuraattori, koordinoiva laivaku-
raattori

Ulkomaan merimieskirkot

Benelux-maat

• Juhola Anniina, palveluvastaava
• Ketoluoto Maija, sosiaalikuraattori
• Kvist Heidi, palveluvastaava
• Lännenpää-De La Cruz Piia, johtava 

sosiaalikuraattori
• Oldendorff Katri, johtaja
• Pihlman Olli, keittiövastaava
• Tapiomäki Pekka, kiinteistöassis-

tentti
• Tuomanen Pauliina, merimiespastori
• van Bregt Sari, sihteeri

Iso-Britannia ja Irlanti

• Burton Annu, hallintosihteeri
• Härkönen Marjaana, johtaja
• Lindholm Hanna, sosiaalikuraattori
• Mattila Mervi, palveluvastaava
• Niemeläinen Elli, keittiötyöntekijä

Kreikka

• Hilonen Mari, sosiaalikuraattori

Pohjois-Saksa

• Eklund Anna, sosiaalikuraattori
• Lehmann Ritva, sosiaalikuraattori
• Oldendorff Satu, johtaja
• Weissenburg Eira, toimistosihteeri
• Ylitalo Tiina, palveluvastaava

Anna-Maria Veijo

Kokkolan merimieskirkon vapaaehtoisia satamakuraattori Anu-Marja 
Kangasvierin kanssa merimieskirkon kuistilla.

Merimieskirkon henkilöstön koulutuspäivät järjestettiin ortodoksisessa 
kultturikeskus Sofiassa.

Marko Toljamo
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Tietoja taloudesta

Suomen Merimieskirkko harjoittaa 
toimintaa Suomen lisäksi Alan-
komaissa, Belgiassa, Irlannissa, 

Isossa Britanniassa, Kauko-Aasiassa, 
Kreikassa, Luxemburgissa, Puolassa ja 
Saksassa.

Suomen Merimieskirkko on perusta-
nut merimieskirkkotoiminnan harjoit-
tamiseen Antwerpeniin Internationale 
Vereniging Finse Zeemanskerk -yhdis-
tyksen, Lontooseen The Finnish Church 
in London Charitable Trust -säätiön 
ja Hampuriin Stiftung die Finnische 
Seemannsmission in Hamburg -sääti-
ön. Muiden kirkkojen toiminta sisältyy 
Suomen Merimieskirkko ry:n piiriin.

Tilinpäätöksessä säätiöt on eriytetty 
siten, että ulkomailla toimivien sää-
tiöiden osuudet eivät suoraan sisälly 
Suomen Merimieskirkko ry:n tilinpää-
tökseen. Suomalaisen merimieskirk-
kotoiminnan talouden kokonaiskuva 
muodostetaan yhdistämällä ulkomailla 
toimivien säätiöiden ja Suomen Meri-
mieskirkko ry:n tuloslaskelmat ja taseet 
yhteisötilinpäätökseksi.

Yhteisötilinpäätökseen on otettu 
myös Helsinki Seafarers Centre Oy, 
joka on perustettu Vuosaaren merimies-
kirkkokiinteistön hallinnointia varten. 
Osakkeenomistajina yhtiössä ovat SMK 
ry ja Merimiespalvelutoimisto (Mepa). 
Lopullinen omistusjako, joka perustuu 
tilojen jakoon, on 86 % / 14 %.

Suomen Merimieskirkkoyhteisön tu-
los osoitti tilivuonna (2016) 385 390,26  
€ ylijäämää. Suomen Merimieskirkko 
ry:n tulos 254 505, 85 € ylijäämää. Tu-
los sisältää omaisuuden realisointituot-
toja 446 254,12 € sekä testamenttituot-
toja 212 644,51 € 

Merimieskirkon strategian keskeinen 
strateginen tavoite on talouden tasapai-
nottaminen vuoteen 2018. Vuonna 2015 
käydyt kotimaantyötä koskeneet yhteis-
toimintaneuvottelut ja siitä johtuneet 
toimenpiteet olivat merkittävä askel 
kohti tavoitetta.

Kertomusvuonna valmisteltiin koti-
maan- ja ulkomaan varainhankintasuun-
nitelmia, jotka otetaan käyttöön vuonna 
2017. Aikaisemmin tehty talouden ta-
sapainotussuunnitelma käydään läpi ja 
uusitaan tarvittavilta osin vuonna 2017.

YLEISAVUSTUKSET

Opetusministeriö myönsi 82 000 € 
avustusta toimintaan ja kiinteistöjen pe-
rusparannuksiin 52 000 €. Belgian nuo-
risotoimintaan OKM myönsi avustusta 
22 000 €.

Seurakuntien avustukset olivat 513 
344 € (2015: 547 139 €). Kirkon keskus-
rahasto avusti Suomen Merimieskirkko-
jen perusparannuksia 152 000 €. Kirkko-
hallituksen toiminta-avustuksen määrä 
oli 113 000 €, jonka lisäksi kirkkohal-
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Seurakunnissa kerättiin merimieskirkkotyölle virallisella kolehdilla ja vapaaehtoisilla kolehdeilla yhteensä lähes 149 700 euroa.

litus tuki Brysselin merimieskirkon toi-
mintaa 40 000 € avustuksella sekä Atee-
nan toimintaa 3 000 €.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto lah-
joitti 150 000 € merenkulkijoiden pa-
rissa tehtävään työhön ja Merimieselä-
kekassa 40 000 €. Kunnat myönsivät 
avustuksia 18 794 € (2015: 23 294 €).

Raha-automaattiyhdistys RAY myönsi 
avustusta 437 000 € kohdennettuna ul-
komaan sosiaalityöhön ja sosiaalityön 
koordinointiin.

SIJOITUSTOIMINTA

Sijoitustoiminnan säännölliset tulot 
muodostuvat huoneistoista saatavista 
vuokrista. Lisäksi yhdistyksellä on si-
joituksia osake- ja korkorahastoissa.

LAINAT

Suomen Merimieskirkolla oli lainoja 
31.12.2016 yhteensä 692 799 €. Lainoja 
lyhennettiin tilivuonna 441 857 €.

VARAINHANKINTA

Suomen Merimieskirkon toimintaa ovat 
tukeneet useat yhteisöt ja yksityiset hen-
kilöt. Henkilöjäsenmaksun suuruus on 50 
€ vuodessa. Vuoden 2016 aikana jäsen-
maksuja kertyi 29 720 € (2015: 31 750 €.)

TUKITOIMINTA

Vuoden 2016 aikana seurakunnissa ja 
omilla kirkoilla kerätyt kolehdit olivat 
149 677 € (2015: 149 631 €) ja meri-
mieskirkko-, lähetys- ja diakoniapiirien-
piirien tuki 29 132 € (2015: 36 199 €).

Suomi-kaupat, kahvilat ja kanttiinit sekä erityisesti myyjäiset ovat merkittäviä varainhankinnan muotoja.

Johanna Elo-Schäfer
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År 2015 gjordes över 6,1 miljoner tu-
ristresor som varade mer än ett dygn och 
1,6 miljoner tjänsteresor. Jämfört med 
föregående år ökade antalet turistresor 
till utlandet medan antalet tjänsteresor 
höll sig oförändrat.

Alla finska sjömanskyrkor befinner sig 
numera i Europa, men verksamheten når 
även finländare i Sydostasien genom re-
seprästernas arbete. I detta område bor det 
över 18 000 finska medborgare som har 
gjort en anmälan till magistraten om per-
manent flytt till utlandet. Det finns upp-
skattningsvis ca 22 000 utlands-finländare 
i Sjömanskyrkans influens-område.

Under 2016 hade Sjömanskyrkan 
219 268 kontakter (2015: 196 323) med 

människor i sina verksamhetsområden 
utomlands.

ÅTERFLYTTARE

För återflyttare ordnade vi stödgrup-
per tillsammans med Kyrkans arbete 
bland utlandsfinländare och Finska Mis-
sions-sällskapet.

LÅNGTRADARCHAUFFÖRER

Antalet personer som arbetar inom yr-
kestrafiken till Centraleuropa har mins-
kat kraftigt. I fråga om CEMT-trafiken 
saknas tillförlitliga uppgifter om antalet 

förare. Totalt bokfördes 4 274 möten 
med långtradarchaufförer, varav 15 pro-
cent skedde utomlands. Sjömanskyr-
kan träffade finska långtradarchaufförer 
främst i Åbo, Nordsjö och Lübeck, och 
utländska förare i hamnarna i Finland.

Uppgifter om målgrupperna

Finlands Sjömanskyrka riktar sig 
till sjöfarare, finländare som bor, 
arbetar eller vistas utomlands och 

deras familjer samt chaufförer inom den 
tunga trafiken.

SJÖFARARE

År 2015 besöktes Finlands hamnar av 
23 865 fartyg som kom direkt från ut-
landet, varav 11 563 fartyg (48 %) kom 
till en hamn där Sjömanskyrkan bedri-
ver verksamhet. Antalet fartyg som kom 
direkt från utlandet höll sig på samma 
nivå som året innan. De finska fartygens 
andel av utrikes sjötransporter uppgick 
till 31 procent.

Under 2016 mötte Sjömanskyrkan 
sammanlagt 24 961 sjöfarare (2015: 36 
168), varav 20 110 i hamnarna i Finland, 
4 408 utomlands och 441 inom skepps-
kuratorarbetet.

Enligt statistiken över sjömän mins-
kade antalet årsverken i sjömansyrken 
på de finska fartygen något. Den 31 de-
cember 2015 fanns det 2 805 sjömän på 
de finska fartygen. Under 2015 utfördes 
6 600 årsverken i sjömansyrken. År 
2015 var 9 434 personer yrkesverksam-
ma i sjömansyrken. Andelen utländska 
sjömän år 2015 var 14 procent. Det 
minskade antalet sjöfarare beror till 
största del på personalnedskärningarna 
inom det inhemska sjöfarararbetet och 

i synnerhet skeppskuratorarbetet, till 
följd av samarbetsförhandlingar.

FINLÄNDARE UTOMLANDS

Enligt Migrationsinstitutets uppskatt-
ning är antalet utlandsfinländare när-
mare 1,6 miljoner, varav ca 242 000 är 
finska medborgare. Varje år flyttar unge-
fär 10 000 personer utomlands från Fin-
land. Migrationen är dubbelriktad, då 
personer också återvänder till Finland. 
De senaste åren har antalet utflyttare va-
rit betydligt fler än antalet återflyttare. 
Vistelsen utomlands pågår ofta en kor-
tare tid än tidigare och utflyttningen är 
oftast avsedd att vara temporär. 

SJÖMANSKYRKANS
VÄRDEN

Gästfrihet
Mod

Ansvar

Besöksstatistik per verksamhetsställe Antalet deltagare per verksamhetsform
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OFFENTLIG FÖRVALTNING

Sjömanskyrkan upprätthöll en aktiv 
kontakt med statsmakten. Operativa 
frågor diskuteras med utrikesministe-
riet och dess representationer, arbets-
ministeriet och representanterna för 
Sjömansservicebyrån, som lyder under 
arbetsministeriet. När det gäller bevil-
jandet av resurser har Sjömanskyrkan 
kontakt med riksdagen, undervisnings- 
och kulturministeriet, Trafikverket och 
Social- och hälsoorganisationernas un-
derstödscentral (STEA).

Av undervisnings- och kulturminis-
teriets tipsmedel fick Sjömanskyrkans 
ungdomsarbete 22 000 euro. Ministeriet 
beviljade dessutom 52 000 euro till re-
noveringen av sjömanskyrkan i London 
och 82 000 euro i stöd till 2016 års verk-
samhet.

Finlands Sjömanskyrka är grundande 
medlem i Finlands Beneluxinstitut och 
dess stiftelse, som ingår i nätverket av 
finländska kultur- och vetenskapsinsti-
tut i utlandet (SKTI). Generalsekretera-
re Hannu Suihkonen (vice ordförande) 
och biskop Kaarlo Kalliala (suppleant) 
är Sjömanskyrkans representanter i stif-
telsens styrelse.

Det lokala samarbetet med utrikes-
ministeriets beskickningar var livligt, i 
synnerhet i konsulära frågor. Ambassa-
dören i London och honorär-konsulerna 
i Hamburg och Antwerpen var ordföran-
den för Sjömanskyrkans lokala juridiska 
person. I praktiken var samarbetet mest 
påtagligt i Hamburg.

RAY, som lyder under social- och häl-
sovårdsministeriet, beviljade 437 000 
euro för att förbättra och upprätthålla 
välbefinnandet bland finländare som bor 
och vistas utomlands. Stödet inriktades i 

praktiken till socialkuratorernas arbete.
Jenny och Antti Wihuris fond var 

fortsatt en viktig finansiär. Den bevil-
jade Sjömanskyrkan ett stipendium på 
150 000 euro för arbetet bland sjöfara-
re. Fonden gratulerade den 115-åriga 
sjömanskyrkan i Hamburg för sitt för-
tjänstfulla arbete och beviljade kyrkan 
ett stipendium på  10 000 euro för att 
öka tillgängligheten i  kyrkan och/eller 
installera ett högtalarsystem.

Utöver de tidigare nämnda understöden 
erhöll Sjömanskyrkan 15 000 euro från 
Stiftelsen Tre Smeder, 2 000 euro från 
Tunkelos stiftelse, 35 000 euro från Emi-
lie och Rudof Gesellius stiftelse och 3 
435 euro från A. och T. Mattilas stiftelse.

Sjömanskyrkan har beviljats insam-
lingstillstånd för hela landet av Po-
lisstyrelsen och för Åland av Ålands 
Landskapsregering. Tillståndet för hela 
landet har numret POL-2014-10521 
för åren 2015–2016 och tillståndet för 
Åland har numret ÄLR 2015/9681.

Sjömanskyrkan är medlem i Ansvars-
fullt donerande rf.

Föreståndaren för sjömanskyrkan i 
Nordtyskland, Satu Oldendorff, är vice 
ordförande i Utlandsfinländarnas parla-
ment i Centraleuropa.

KYRKLIGA AKTÖRER

Sjömanskyrkan samarbetade fortlöpan-
de med många kyrkliga aktörer på lokal, 
nationell, nordisk, global och ekume-
nisk nivå.

Finlands Sjömanskyrka rf hade 198 
församlingar som medlemmar. Sam-
arbets- och skeppskuratoravtal ingicks 
med 35 församlingar eller kyrkliga 
samfälligheter. Samarbetsavtalen med 
församlingarna har en i taget omformu-

lerats så att de beskriver arbetets inne-
håll och dess betydelse för församlingen 
samt utstakar en flerårig plan för sam-
arbetet.

I församlingarna verkade 40 sjöman-
skyrko-, missions- och diakoni-kretsar, 
som gav Sjömanskyrkan ekonomiskt 
stöd. 12 av kretsarna var svenskspråkiga.

Det ekonomiska stödet från de stora 
kyrkliga samfälligheterna är betydande. 
I synnerhet Åbo, Helsingfors och Esbo 
är viktiga partner i detta avseende.

Understödet till Finlands Sjömanskyr-
ka från församlingarnas budgetanslag 
minskade med 33 795 euro (-6 %). På 
Sjösöndagen den 18 september tog för-
samlingarna upp en officiell kollekt till 
Sjömanskyrkan som genererade 92 587 
euro (2015: 90 043 euro). Den frivilliga 
kollekten som samlades in av försam-
lingarna uppgick till 57 090 euro (2015: 
59 588 euro).

Majoriteten av församlingarna i den 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
köper sitt kyrkvin genom Sjömanskyr-
kan. Flera församlingar gjorde utflykter 
till orter med sjömanskyrkoverksamhet.

Samarbetsavtalet med kyrkostyrelsen 
gäller tills vidare. I enlighet med sam-
arbetsavtalet hölls regelbundna möten 
mellan chefen för Kyrkans arbete bland 
utlandsfinländare och Sjömanskyrkans 
generalsekreterare. Kyrkostyrelsen för-
ordade insamling av en officiell kollekt 
till förmån för Finlands Sjömanskyrka 
och rekommenderade församlingarna 
att ta upp kollekten på en valfri dag.  

 Det täta samarbetet med kyrkans 
svenskspråkiga arbete och Borgå stift 
fortsatte. I missionskommittén i Borgå 
stift representerades Sjömanskyrkan av 
Jaakko Laasio (kommittémedlem) och 
Sirpa Tolppanen (suppleant).

Centrala 
kontakter

Generalsekreterare Hannu Suihkonen 
var Sjömanskyrkans medlem i delega-
tionen för kyrkans organisationssamar-
bete och kommittén för kyrkans arbete 
bland utlandsfinländare. Han represen-
terade Sjömanskyrkan i diskussioner 
med kyrkans internationella aktörer. 
Satu Oldendorff deltog som Sjöman-
skyrkans representant vid seminariet om 
kyrkans arbete bland utlandsfinländare 
den 5–7 augusti i Karis.

Den 16–17 april i Åbo anordnade 
Sjömanskyrkan en grundkurs i kyrkans 
utlandsarbete tillsammans med Kyrkans 
missionscentral, Kyrkans arbete bland 
utlandsfinländare och Finlands Mis-
sions-sällskap. Jaakko Laasio var med 
i Kyrkans utbildningscentrals uppfölj-
ningsgrupp för kursen i utlandsarbete.

Sjömanskyrkan är permanent medlem 
i huvudstadsregionens kyrkliga kris-
arbetsgrupp HeHu (henkinen huolto – 
andlig service). I planeringsgruppen för 
den internationella HeHu-verksamheten 
repre-senterades Sjömanskyrkan av Ja-
akko Laasio.

Sedan 1994 har Sjömanskyrkan haft 
en överenskommelse med Finlands Bi-
bel-sällskap om att biblar på olika språk 
ska finnas tillgängliga i de internationel-
la sjömanskyrkorna i Finland.

Under 2016 använde Sjömanskyrkan 
det ortodoxa kulturcentret Sofias lokaler 
vid flera tillställningar.

SJÖFART

Sjömanskyrkan har ingått samarbetsav-
tal om skeppskuratorverksamhet med 
de flesta finländska rederier. Sjöman-
skyrkans representanter var inbjudna 
till många av rederiernas evenemang för 
intressenter.

Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday 
tilldelades bevakningsfartyget Merikar-
hu. Priskommitténs ordförande var Han-
nu Suihkonen.

Sjöfartsorganisationernas traditio-
nella uppvaktning vid sjöfararnas min-
nesmärke på Ursins klippa vid Eira-
stranden i Helsingfors anordnades på 
allhelgonadagen den 5 november. Vid 
tillställningen talade fältprost Timo 
Waris och manskören Mikaelin laula-
jat stod för musiken. Representanter för 
Finlands Sjömans-Union lade ner en 
krans vid minnesmärket. Finlands Sjö- 
räddningssällskaps fartyg defilerade un-
der hedersuppvaktningen. Efter tillställ-
ningen var det kaffeservering i Finlands 
Sjömanskyrkas havssal. Sammanlagt 13 
sjöfartsorganisationer och myndigheter 
ansvarar för att ordna minnesstunden. 
De praktiska arrangemangen sköts varje 
år av Finlands Sjömanskyrka rf.

Sjömanskyrkans generalsekretera-
re är enligt lag Sjömansservicebyråns 
(SSB) styrelsemedlem med yttranderätt. 
Samarbetet med SSB är intensivt och 
fungerar mycket väl. Under 2016 ingick 
Sjömanskyrkan och SSB ett samarbets-
avtal.

År 2016 minskade Sjömanspensions-
kassan sitt stöd till skeppskuratorverk-
samheten avsevärt.

Andra viktiga samarbetspartner är 
hamnstäderna och deras hamnverk, 
branschens arbetsmarknadsparter och 
ett antal företag som är verksamma i 
hamnarna och utomlands.

Sjömanskyrkans representanter var 
inbjudna till flertalet av branschens se-
minarier, temadagar och tillställningar 
för intressenter.

Sjömanskyrkan har den exceptionella 
äran att svara för kostnaderna vid mär-

keshändelser för medlemmar i den nu-
mera nedlagda Kap Horn-klubben, som 
tack för det stöd föreningen en gång i 
tiden gav Sjömanskyrkan.

Sjömanskyrkan är medlem i Sjöfarts-
förbundet och Sjöhistoriska Föreningen 
i Finland.

INTERNATIONELLT 
SAMARBETE

Direktören för arbetet bland sjöfarare, 
Jaakko Laasio, är ledamot i ICMA:s 
permanenta delegation vid FN:s sjöfart-
sorganisation IMO och arbets-organisa-
tionen ILO. Han är också Nordens re-
presentant i ICMA:s exekutivkommitté.

Sjömanskyrkan är medlem i Nordiska 
sjömans- och utlandskyrkorådet.

Det nordiska generalsekreterarmötet 
sammanträdde i Helsingfors och Lon-
don.

I de flesta länder där Sjömanskyrkan 
är verksam ingår det i verksamhetsru-
tinerna att ha internationella kontakter 
och att delta i eller att arrangera interna-
tionella evenemang.

TUNG LANDSVÄGSTRAFIK

Trafikprognosen för finländska förare 
i Centraleuropa visade fortfarande en 
nedåtgående trend. Detta framgick ock-
så av det minskande antalet möten med 
långtradarchaufförer – flest kontakter 
skedde i sjömanskyrkorna i Åbo, Nord-
sjö och Lübeck. Sjömanskyrkan sam-
arbetar med bl.a. Rahtarit ry i fråga om 
förare inom den tunga trafiken.

Sjöfartens säkerhetspris Sea Sun-
day tilldelades bevakningsfartyget 
Merikarhu. Priset överlämnades av 
kommunikationsminister Anne Berner.

Sjömanskyrkans första konfirmationsläger 
hölls i Aten. Redan nu börjar planeringen 

inför 2017 års läger.

Mari Hilonen
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MERIMIESKIRKOT ULKOMAILLA
SJÖMANSKYRKOR UTOMLANDS

Benelux-maat / Benelux-länderna
jo. Katri Oldendorff 
puh. (BE) +32 475 728 680, 
(NL) +316 8379 0940 
mp Pauliina Tuomanen 
jsk Piia Lännenpää-De La Cruz, 
puh. +32 473 482 092 

Belgia / Belgien
Foyer Finlandais
33 Rue Jacques de Lalaing, BE-1040 Bruxelles
brysseI@merimieskirkko.fi
puh. +32 2 280 0498
sk Matti Schadrin
pv Heidi Kvist, em Tiina Oikarinen,
kv Olli Pihlman

Alankomaat / Nederländerna
Finse Zeemanskerk
's-Gravendijkwal 64, NL-3014EG Rotterdam
rotterdam@merimieskirkko.fi
puh. +31 10 436 6164,
fax. +31 10 436 7505
sk Valtteri Salmi, pv Anniina Juhola

Luxemburg
luxemburg@merimieskirkko.fi 

Iso-Britannia / Storbritannien
The Finnish Church in London
33 Albion Street, GB-London, SE16 7HZ
Iontoo@merimieskirkko.fi
puh. +44 20 7237 4668,
fax. 44 20 7237 1245
jo. Marjaana Härkönen, 
puh. +44 7973 224 258
sk Hanna Lindholm, 
puh. +44 7976 521 105

Kreikka / Grekland
Skandinaviska kyrkan
Daidalou 18, GR-105 58 Plaka, Athen
ateena@merimieskirkko.fi
puh. +30 210 451 6564,
fax. +30 210 4519145
sk Mari Hilonen, puh. +30 6977 715 228

Saksa / Tyskland
Finnische Seemannsmission
Ditmar-KoeI-Starsse 6, DE-20459 Hamburg
hampuri@merimieskirkko.fi
puh. +49 40 316 971,
fax. +49 40 319 5692
jo. Satu Oldendorff puh. + 49 171 6002 168
pv. Tiina Ylitalo
sk Ritva Lehmann

MATKAPAPPITYÖ
RESEPRÄSTARBETEN

Puola / Poland
varsova@merimieskirkko.fi 
mp Ritva Szarek, puh. 040 482 1621, 
+48 698 058465

Kaakkois-Aasia / Sydostasien
info@merimieskirkko.fi

Irlanti
(katso yhteystiedot kohdasta Iso-Britannia)

NETTIPAPPI
www.merimieskirkko.fi/nettipappi

MERIMIESKIRKOT SUOMESSA
SJÖMANSKYRKOR I FINLAND

Suomenlanhden merimieskirkko

Hamina-Kotka / Fredrikshamn-Kotka
Gerhardinväylä, PL 13, 49401 Hamina
hamina@merimieskirkko.fi
sku Pekka Wilska, puh. 040 5398 143

Helsinki (Vuosaari) / Helsingfors (Nordsjö)
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
vuosaari@merimieskirkko.fi
puh. 040 1429 424
satamakuraattori, puh. 040 5476 936

Pohjanlanhden merimieskirkko

Kemi-Tornio / Kemi-Torneå
Ajoksentie 761, 94900 Kemi
kemi@merimieskirkko.fi
sku Heli Tuokkola, puh. 0400 227 250

Kokkola / Karleby
Kantasatamantie 51, 67900 Kokkola
kokkoIa@merimieskirkko.fi
sku Anu-Marja Kangasvieri, 
puh. 0400 227 240

Oulu / Uleåborg
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
ouIu@merimieskirkko.fi
sku Mia Haapakorva
puh.0400 371 574 

Saaristomeren merimieskirkko

Rauma / Raumo
Hakunintie 28, 26100 Rauma
Käyntiosoite: Isohakunintie (varikko)
rauma@merimieskirkko.fi
sku Eija Tuorila, puh. 0400 538 366

Turku / Åbo
Rahtarikuja 2, 20210 Turku
turku@merimieskirkko.fi
sku Arja Suvanto, puh. 0400 224 248

SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY
FINLANDS SJÖMANSKYRKA RF

(KESKUSTOIMISTO, HELSINKI 
CENTRALKANSLIET, HELSINGFORS)

Albertinkatu 2, 00150 Helsinki 
Albetrsgatan 2, 00150 Helsingfors
puh. 050 322 2915
info@merimieskirkko.fi
henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi 
www.facebook.com/Merimieskirkko

Pääsihteeri / Generalsekreterare
Hannu Suihkonen, puh. 040 192 2778

Talous- ja henkilöstötiimi
Talousjohtaja / Ekonomidirektör
Kirsi Wallén, puh. 0400 240 747

HR-koordinaattori / HR-koordinator 
Vapaaehtoistyön koordinaattori /
Koordinator för frivilligt arbete
Sanna Puumalainen, puh. 040 632 4642

Kirjanpitäjä / Bokförare
Jouni Rihtniemi, puh. (09) 6962 4526,
040 700 3366 
 
Toimistosihteeri / Byråsekreterare
Heidy Egger, puh. 040 5115 298 
 
Viestinnän ja varainhankinnan tiimi 
Yhteyspäällikkö
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660

Varainhankintakoordinaattori / 
Insamlingskoordinator 
Katja Honkala, puh.050 582 9007
 
Viestintäpäällikkö / Kommunikationschef
Marko Toljamo, puh. 050 521 9821
 
Laivakuraattorityö
Merenkulkijatyön johtaja
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660 
 
Koordinoiva laivakuraattori
Pekka Wilska, puh. 040 539 8143

MERIMIESPALVELUTOIMISTO
SJÖMANSSERVICEBYRÅN
www.mepa.fi

Helsinki, keskustoimisto
puh. (09) 668 9000
mepa@mepa.fi

Helsinki, Vuosaari
puh.040 504 3761
vuosaari@mepa.fi

Turku
puh.040 507 1140
asiamies.turku@mepa.fi

yhteystiedot  / kontakt uppgifter

LYHENTEET
jo. = johtaja
mp = merimiespastori
sku = satamakuraattori
jsk = johtava sosiaalikuraattori 
sk = sosiaalikuraattori
pv = palveluvastaava
kv = keittiövastaava

RAHANKERÄYSTILI / 
INSAMLINGSKONTO: 
FI91 1745 3000 0222 79 NDEAFIHH
Keräyslupa / Insamlingstillstånd
2017-2018:
RA/2016/856. Poliisihallitus / Polisstyrel-
sen 9.12.2016.

Penninginsamling i Åland 2017:
ÅLR 2016/6424, Ålands lanskapsregering, 
beslut 7.9.2016.



TEKSTIVIESTILLÄ

Lähetä viesti:
5€ TUKI

tai
10€ TUKI
numeroon
16588.

OSALLISTU JA TUE MERIMIESKIRKKOTYÖTÄ
Katso lisätietoa verkkosivulta: merimieskirkko.fi

KERTA- 
LAHJOITUKSELLA

haluamallasi summal-
la avustustilillemme:

FI91 1745 3000 
0222 79.

MERKKIPÄIVÄ- 
LAHJOITUKSELLA

Näin vältyt turhilta 
lahjatavaroilta ja 

jaat juhlailosi 
avun tarvitsijoille.

Kiitos!

Paula Virta


