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Lehteen tarjottu tai tilattu aineisto julkaistaan sillä ehdolla, 
että se voidaan ilman eri korvausta käyttää kaikissa lehden 
uudelleen julkaisuissa tai muussa käytössä toteutus- ja jake-
lutavoista riippumatta. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta 
aineistosta. Mahdollinen palkkio maksetaan julkaisemisen / 
lehden ilmestymisen jälkeen.
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Tämä Merimieskirkkolehti on ensimmäinen viestintäuudistuksen 
mukainen lehti. Jo vuodesta 1882 eri nimillä ilmestynyt lehti on 
uudistunut aikaisemminkin. Yksi käsillä olevan uudistuksen in-
noittaja on Merimieskirkon visio, jossa todetaan: Merimieskirkko 
on täynnä elämää ihmisen ja yhteisön ilossa, surussa ja tavallisessa. 
Tästä haluamme myös uudistuneessa lehdessä viestiä ja tuoda eri 
näkökulmista esille ulkosuomalaisen, merenkulkijan ja raskaan lii-
kenteen kuljettajan sekä samalla Merimieskirkon työn iloja, suruja 
ja sitä tavallista elämää.

Vuonna 2016 Suomesta muutti ulkomaille hieman yli 18 000 
henkeä. Edelliseen vuoteen kasvua oli 11 prosenttia. Muuttaneista 
melkein 12 000 henkilöä muutti EU-maihin. Muuttoliike Suo-

mesta ja paluumuutto Suomeen 
koskettaa eniten suuria kaupunke-
ja sekä suurten kaupunkien seura-
kuntia ja seurakuntayhtymiä.

Merimieskirkkolehti lähetetään 
jokaiseen suomalaiseen ev.lut. seu-

rakuntaan. Haluamme kertoa kaikille seurakunnille ja ulkomaille 
muuttaville, että Merimieskirkko on toimipaikoissaan ulkomaille 
muuttavan seurakuntalaisen suomalainen seurakunta ja välittävä 
yhteisö. Merimieskirkko on monelle myös paikka, jossa Suomes-
sa kadonnut seurakuntayhteys voi ulkomailla löytyä uudelleen ja 
Suomeen palatessa jatkua kotiseurakunnassa.

Merimieskirkossa tehdään työtä, jolla on merkitystä. Työlläm-
me on merkitystä, kun olemme läsnä ihmisen ja yhteisön ilossa, 
surussa ja tavallisessa. Merkityksellinen työ tarvitsee tukijoita. Toi-
vottavasti uudistunut Merimieskirkkolehti palvelee hyvin kaikkia 
työmme tukijoita, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä.

HANNU SUIHKONEN
PÄÄSIHTEERI

TÄYNNÄ 
ELÄMÄÄ

Merimieskirkon 
viestintäuudistus etenee.

PÄÄKIRJOITUS

MERIMIES- 
KIRKKOTYÖLLÄ ON 
MERKITYSTÄ

Pääkirjoitus Täynnä elämää   2   |   Ulkosuomalainen Merimieskirkolla saa olla oma itsensä   4   |   Tue Meri
mieskirkkoa Auta meitä auttamaan   7   |   Vapaaehtoistyön voimaa Joulu alkaa myyjäisistä   8  |   Kerhoja ja 
toimintaa kaikille Kieltä oppimassa Merimieskirkolla   10  |   Kirkkolaiva  Voi meitä epäileviä tuomaksia   15   
Merenkulkija Merimieskirkolta saa yhteyden kotiin   16   |   Elämän merellä Ihminen kaipaa yhteyttä   17  
Yhteistyökumppani Meripelastusseura 120 vuotta   18  |   Perinteitä Rotterdamin merimieskirkko 90 vuotta   20   
Hyväntekeväisyystyö  Villasukkia jouluksi laivoille   21   |   Tukijat & lukijat Välähdyksiä kotimaan kirkoilta   22    
Svenska sidor  27    

21 VILLASUKAT LÄMMITTÄVÄT MIELTÄ

Mantereella Merimieskirkko tunnetaan 
korvapuusteista, merillä villasukista.  
Villasukat viestivät kodista, lämpimistä 
ajatuksista ja välittämisestä.

No. 3 / 2017 
135. VUOSIKERTA / 135:E ÅRGÅNGEN

Merimiehen ystävä vuodesta 1882 
Sjömansvännen från 1882

ISSN 1457-5167 

JULKAISIJA / UTGIVARE 
Suomen Merimieskirkko ry 

Finlands Sjömanskyrka rf.

PÄÄTOIMITTAJA / CHEFREDAKTÖR 
Hannu Suihkonen 

hannu.suihkonen@merimieskirkko.fi

TOIMITUSSIHTEERI 
REDAKTIONSSEKRETERARE 

Marko Toljamo 
marko.toljamo@merimieskirkko.fi

ÖVERSÄTTNINGAR / KÄÄNNÖKSET 
Novatext, Mari Nyman

TOIMITUSKUNTA / REDAKTION 
Suihkonen Hannu (pj.), Honkala Katja, 

Hälli Anna, Jokinen Noora, Poutanen Pertti,  
Toljamo Marko 

TILAUKSET, OSOITTEENMUUTOKSET JA 
JÄSENASIAT / PRENUMERATIONER, 

ADRESSFÖRÄNDRINGAR OCH 
MEDLEMSÄRANDEN 

Albertinkatu 2, 00150 Helsinki  
Albertsgatan 2, 00150 Helsingfors. 

Puh. / Tel. +358 50 322 2915, 
heidy.egger@merimieskirkko.fii

JÄSENMAKSU 50 € / MEDLEMSAVGIFT 50 €

VUOSIKERTAHINTA 3 NUMEROA  
PRENUMERATIONSPRIS 3 TIDSKRIFTER 

Suomessa / i Finland: 50 € 
EU-maihin / till EU länder: 50 € 

Muihin maihin / till andra länder: 55 €

IRTONUMEROHINTA / LÖSNUMMERPRIS 
10,00 € + pst.

ULKOASU / LAYOUT Inari Savola / Noon Kollektiivi 

PAINO / TRYCKERI Hämeen Kirjapaino Oy

KANSI / PÄRM  
Kohtaamisia Lontoon merimieskirkolla.

KUVA / BILD  Laura Vuoma 

SISÄLTÖ
PAU

LA V
IRTA



5       5

”Matkalainen voi mennä paikkaan, jossa 
varmasti kuulee suomea. Sieltä saa tarvittaessa 
apua ja siellä voi myös yöpyä. Merimieskirkos-
sa on avoimet ovet, ei pelkästään merimiehille, 
vaan kaikille. Ei tarvitse miettiä, että voiko tänne 
mennä, kun ei ole käynyt pitkään aikaan kirkos-
sa. Minulla oli heti se tunne, että riittää, kun on 
oma itsensä. Hampurin merimieskirkko sijaitsee 
keskellä kaupunkia. Sinne voi mennä vaikka vain 
juomaan kahvin ja syömään korvapuustin. Se on 
kuin suomalainen olohuone”, Nuotio kuvaa ko-
kemuksiaan.

IDEOITA SALAKUUNTELEMALLA

Eppu Nuotio on monipuolinen ja tuottelias 
kirjailija. Hän on kirjoittanut niin dekkareita 
ja lastenkirjoja kuin myös romaaneja ja runoja. 
Kirjojen lisäksi hän on tehnyt myös käsikirjoi-
tuksia näytelmiin ja musikaaleihin. Tänä syksynä 
ilmestyy hänen 70. teos.

Nuotiolla on aina useita kirjoitushankkeita 
työn alla ja uusia ideoita syntyy kaiken aikaa. 
Usein ihan vain pitämällä silmät ja korvat auki 
kahviloissa ja julkisissa kulkuvälineissä. Nuotio 
tunnustaa olevansa kova salakuuntelija. Keskus-
telunpätkä tai yksittäinen lause saavat mieliku-
vituksen usein liikkeelle.

”Kerran matkustin kaupunkijunassa. Takana-
ni istui kaksi naista. Toinen heistä sanoi junasta 
pois jäädessään: ”Mä olisin voinut kuristaa sen.” 
Katsoin, kun nainen käveli ohitseni ja ajattelin, 
että entä jos hän olisi kuristanut?  Nainen oli 
täydellinen dekkarihenkilö. Arviolta viisikymp-
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”OLEN TYYPILLINEN 
MAAHANMUUTTAJA.

EPPU NUOTIO

RIITTÄÄ, KUN ON 
OMA ITSENSÄ

Berliinissä asuva Eppu Nuotio on monipuolinen ja tuottelias 
kirjailija. Hän painottaa, että etenkin ulkomailla ollessa omaa 

äidinkieltä täytyy ylläpitää ja ruokkia.

TEKSTI JA KUVAT MAARIT LUKKARINEN

K IRJAILIJA Eppu Nuotio ja hänen mie-
hensä teatteriohjaaja Kurt Nuotio aset-
tuivat Berliiniin viitisen vuotta sitten. 
He myivät Hiittisten merenrantatalon-

sa ja ostivat kaupunkiasunnon Saksan pääkau-
pungista. Suurkaupunkiin muuttamistaan Eppu 
Nuotio ei ole katunut kertaakaan.

Nykyään Nuotiot asuvat Friedenaun kaupun-
ginosassa, joka on perinteisesti kirjailijoiden suo-
sima kaupunginosa. Günter Grass asui pitkään 
lähikorttelissa ja myös toinen Nobel-palkittu 
kirjailija, Herta Müller, on friedenaulainen.

Eppu Nuotio istuu yhdessä kotinsa lähellä 
sijaitsevista lempikahviloistaan ja pohtii suhdet-
taan uuteen kotikaupunkiinsa.

”Berliini on minulle juuri nyt täydellisen hyvä 
paikka asua. Herään usein aamulla ja tunnen iloa 
siitä, että olen täällä. Alkuaikoina saksan kielen 
taitoni oli melko kehno. Kielitaidon puute rajoit-
ti keskustelua, mutta nykyään puhun, enkä välitä 
kielioppivirheistä. Kielitaidon kehittymisellä on 
ollut myös kotouttava vaikutus”, kuvaa Nuotio.

JUURET ÄIDINKIELESSÄ

Eppu Nuotio on kotoisin Iisalmesta, mutta sy-
vää juuristoa hän ei omasta mielestään saanut 
sinne kasvatettua. Iisalmea ajatellessaan hänen 
mieleensä tulevat yksittäiset kadunpätkät tai 
uimarannat, mutta syvät juuret, ne ovat omassa 
äidinkielessä, kirjailija toteaa. 

Nuotio tunnustaa, että suhde omaan kieleen 
on muuttunut ulkomailla elämisen myötä. ”Huo-
maan hinkkaavani lauseita hitaasti, melkein kuin 
silittäisin hienoa vaatetta”, hän kuvaa. Oman äi-
dinkielen tietoinen vaaliminen korostuu vieraas-
sa kieliympäristössä.

”Olisi kauheaa, jos oma äidinkieli alkaisi 
kuihtua. On tärkeää, että tapaa suomalaisia, pu-
huu suomea, lukee suomalaista kirjallisuutta ja 
kuuntelee suomenkielistä radiota. Kieltä pitää 
ruokkia”, hän painottaa.

Merimieskirkko on Eppu Nuotion mielestä 
tärkeä silta kotimaahan ja omaan äidinkieleen. 
Nuotio oli vastikään Hampurin merimieskir-
kon kirjailijavieraana ja hehkuttaa edelleen siellä 
vallinnutta avointa ilmapiiriä sanoin ”mahtava 
paikka”.

VIEREISELLÄ SIVULLA: Giliam reis. Vo, publi iam faci pere 
condestodium publiem me in pere ca quam fur ipiontia ne-
quod consularibus et;
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pinen, tyylikäs ja huoliteltu. Hän edusti ihmis-
tyyppiä, jonka en olisi ikinä arvannut olevan 
murhaaja”, Nuotio naurahtaa.

JÄRJESTELMÄLLINEN 
MAAHANMUUTTAJA

Eppu Nuotio pitää Berliinin suvaitsevaisesta ja 
rennosta ilmapiiristä. Siitä, että kaupungissa on 
paljon muualta tulleita, vieraalla korostuksella 
saksaa puhuvia ihmisiä. Aivan kuten hän itse. 

”Olen tyypillinen maahanmuuttaja. En ole 
ehkä tullut leveämmän leivän perässä tänne, 
mutta myös sellaisista syistä suomalaisia lähtee 
ulkomaille. Toki on niin, että epäsäännöllisil-
lä tuloilla elävänä taiteilijana minun on edul-
lisempaa asua täällä. Me suomalaiset olemme 
niin hanakoita arvostelemaan sitä, jos joku 
muuttaa Suomeen leveämmän leivän toivossa, 
mutta unohdamme helposti, että samasta syystä 
me suomalaisetkin olemme lähteneet muualle”, 
Eppu Nuotio muistuttaa.

Uudella elinympäristöllä on ollut inspiroiva 
vaikutus Nuotion kirjalliseen työhön. Tai kuten 
kirjailija itse asian ilmaisee, ”Berliini on alkanut 

uida tarinoihini”. Nuotion ja Pirkko Soinisen 
viime vuonna ilmestyneessä Nainen parvekkeel-
la -yhteisromaanissa päähenkilö Salome Virta 
asuu Prenzlauer Bergissä. Myös Nuotion uuden 
Myrkkykeiso-rikosromaanisarjan protagonistin 
Ellen Lähteen perhesuhteet ulottuvat Berliiniin.

Eppu Nuotio on ahkera ja hyvin organisoitu-
nut kirjailija. Ja niin täytyy ollakin, jos kirjoittaa 
reilussa kahdessa vuosikymmenessä 70 kirjaa. 

”Kirjoitan usein pari tuntia heti herättyäni. 
En edes nouse sängystä. Naputtelen vain pää-
ni tyhjäksi. Teen merkittävän osan päivän töistä 
heti aamulla ennen kuin mies on edes herännyt”, 
Nuotio kuvaa työtapaansa.

Järjestelmällisen työtapansa Eppu Nuotio 
omaksui uransa alkuaikoina. Tuolloin hän tarjo-
si ensimmäistä kirjaansa useille kustantamoille 
ja sai vain kielteisiä vastauksia. ”Ajattelin, että 
jos yksi ei mene, täytyy pystyä tarjoamaan tilalle 
toista”, kirjailija muistelee ja suuntaa Isla-koiran-
sa kanssa suurkaupungin kaduille.  

TUE SUOMEN 
MERIMIESKIRKON TYÖTÄ

SUOMEN MERIMIESKIRKKO on 
voittoa tavoittelematon yh-
distys, jonka talous perustuu 
omaan varainhankintaan 

sekä yksityisten ihmisten ja yhteisö-
jen tukeen ja lahjoituksiin. Nimes-
tään huolimatta Merimieskirkko ei 
toimi verovaroilla.

Hankimme suurimman osan 
tuloistamme (noin 55 %) omalla 
varainhankinnalla: palvelujemme ja 
tuotteittemme myynnillä, myyjäis-
tapahtumilla, tempauksilla ja kam-
panjoilla sekä sijoitustoiminnalla.

Noin 45 % tuloistamme saam-
me avustuksina eri yhteisöiltä: 
seurakunnat ja kolehdit (18 %), 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
Veikkaus (13 %), ev.lut. kirkko (4 %) 
sekä muut tukijat, kuten Wihurin 
rahasto, Merimieseläkekassa, me-
rimieskirkkopiirit ja jäsenet (9 %).

Yksityisten henkilöiden tuen ja 
lahjoitusten merkitys kasvaa vuosi 
vuodelta. Sinun avullasi pidämme 

ovet avoinna ja voimme palvella lä-
himmäisiämme ja auttaa niitä, jotka 
apua tarvitsevat.

VARAINHANKINNALL A turvataan 
Merimieskirkon mahdollisuus toi-
mia ja tehdä hyvää.

Lahjoittamalla aikaasi tai talou-
dellista tukea tuet Merimieskirkon 
tekemää hyväntekeväisyystyötä ja 
olet mukana varmistamassa, että 
kirkon ovet pysyvät avoinna palle-
roille, senioreille, perheille, sauno-
jille, kotimaataan ikävöiville ja kes-
kusteluapua kaipaaville sekä monille 
muille. Tulot käytetään palveluiden 
ylläpitoon, kiinteistöjen kunnossa-
pitoon ja liiketoimintaan.

Merimieskirkko on täynnä elä-
mää ihmisen ja yhteisön ilossa, su-
russa ja tavallisessa. Kumppanuus 
kannattaa: kaikenlainen tuki on 
Merimieskirkolle arvokasta. Meil-
le ovat kaikki tervetulleita omana 
itsenään.

VOIT AUTTAA 
MEITÄ AUTTAMAAN

• Ryhtymällä 
kuukausilahjoittajaksi

• Liittymällä Suomen 
Merimieskirkko ry:n jäseneksi

• Liittymällä ulkomaan 
toimipaikkojemme tukijäseneksi

• Ryhtymällä vuosivapaaehtoiseksi
• Ryhtymällä 

paikallisvapaaehtoiseksi
• Ryhtymällä kertalahjoittajaksi
• Tekemällä ostoksia ulkomaan 

toimipaikkojen Suomikaupassa
• Tekemällä ostoksia toimi 

paikkojen kanttiinissa Suomessa
• Juomalla kupin kahvia 

korvapuustin kera
• Vuokraamalla Merimieskirkon 

juhla ja kokoustiloja
• Käymällä Merimieskirkon 

saunassa
• Yöpymällä Merimieskirkolla 

(Lontoo ja Hampuri)
• Ohjaamalla merkkipäiväsi 

lahjatulot Merimieskirkolle
• Tekemällä testamentin 

Merimieskirkolle
• Laittamalla rahaa kolehtiin
• Tekemällä tavaralahjoituksia
• Lähettämällä tukitekstiviestin 

Suomessa

YLLÄ: Berliinillä on ollut inspiroiva vaikutus Eppu Nuotion kir-
jalliseen työhön. Tänä syksynä ilmestyy hänen 70. teosksensa.

LUE LISÄÄ: merimieskirkko.fi sekä ko. sivustolta löytyvät kunkin toimipaikan omat sivut.
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kiinteistöä etsimässä vian aiheuttajaa, 
eikä sitä löytynyt. Kerran satuin olemaan 
myyntitiskin takana, kun sähköt katke-
sivat. Vedenkeittimeen oli kertynyt vas-
tusten päälle kalkkia ja syy oli sen päälle 
kytkeminen. Normaalisti harvakseltaan 
käytettynä vikaa ei ilmennyt, mutta kun 
keitin oli käytössä jatkuvasti, se aiheutti 
sulakeongelman. 

MYYJÄISET 
ALOITTAVAT JOULUN 

ODOTUKSEN
Merimieskirkot eivät tulisi toimeen ilman 

vapaaehtoisaan. Kysyimme kolmelta 
merimieskirkkotyön tukijalta, mitä 

joulumyyjäiset tuovat heille mieleen.

MATTI MANNILA

Suntio, kirkkoraadin puheenjohtaja.
Brysselin merimieskirkko, Belgia.

O LIN VUONNA 2004 ensim-
mäistä kertaa tekemässä 
Antwerpenin joulumyyjäi-
siä, mutta jo vuosia sitä en-

nen ostimme jouluruuat ja -herkut An-
twerpenin myyjäisistä. Edelleenkin olen 
mukana, ja nyt osaamiseni on enemmän 
taloushallinnossa.

Myyjäiset on oiva ikkuna esitellä 
toimitilaamme ja toimintaamme kai-
kille niille, jotka eivät niihin ole tutus-
tuneet. Poronkäristys ranskalaiselle, 
lohikeitto belgialaiselle, grillimakkara 
suomalaisen oluen kera hollantilai-
selle ovat elämysmatkoja Suomeen. 
Kirkkoraadin puheenjohtajana tietysti 
haluan, että joulumyyjäiset olisi taloudel-
lisesti onnistunut tapahtuma. Jokainen 
euro varmistaa, että toiminta Brysselissä 
jatkuu aktiivisena. Henkilökuntamme 
vahva sitoutuneisuus toimintaan takaa 
kiitettävän tuloksen.

Brysselin myyjäisten alkuvuosina 
kiinteistöä riivasi mystiset sähkökat-
kokset. Jouduin juoksemaan ympäri 

TÄTÄ KYSYIMME:

• Nimi
• Ammatti tai titteli
• Merimieskirkkosi
• Oletko tänä vuonna tai oletko ollut 

aikaisempina vuosina myyjäisisten 
vapaaehtoisena ja/tai asiakkaana?

• Mikä Merimieskirkon joulu 
myyjäisten merkitys on sinulle?

• Kerro myyjäisiin liittyvä 
haasteellinen asia.

”KREIKKALAISET PÄÄSEVÄT 
OSALLISEKSI POHJOIS-

MAALAISESTA 
JOULUNODOTUS- 

TUNNELMASTA.
PAULIINA MÄKINEN-LOUKAS

 

MERIMIESKIRKON MYYJÄISET 2017

ATEENA 1.–2.12. • BRYSSEL 29.11.–3.12. & 6.–10.12. • HAMPURI 17.–19.11. & 24.–26.11.  

LONTOO 21.–26.11. • ROTTERDAM 17.–19.11. & 24.–26.11. • AMSTERDAM 1.–2.12.

kiireistä ja kaikki tilat ovat käytössä. 
Muutama vuosi sitten kirkon alakerrassa 
oli myyjäisten aikaan piste, jossa saattoi 
tilata yhdellä eurolla pienen maistiaisen 
suomalaista snapsia. Tämä oli hauska 
tapa esitellä suomalaista kulttuuria pai-
kallisille ystäville: meidän väkijuomat 
salmiakkikoskenkorvasta lakkalikööriin 
ja minttuviinaan ovat paikallisille hiukan 
eksoottisia. Makumaailma poikkeaa tä-
käläisestä, joku saattoi näiden eksoottis-
ten vaihtoehtojen joukosta jopa löytää 
uuden suosikin. Jostain syystä tätä väki-
juomapistettä ei viime vuonna enää ollut.

HANNES VARTIAINEN

Elokuvaohjaaja.
Hampurin merimieskirkko, Saksa.

O LEN OLLUT asiakkaana Ham-
purin merimieskirkolla ja 
sen myyjäisissä jo muutama-
na vuonna. Tunnelma siellä 

on aina katossa, ja tapana on ollut viedä 
myyjäisiin paikallisia ystäviämme.
Myyjäiset toimivat joulun ajan aloitukse-
na. Tapahtuma on mukavaa yhdessäoloa 
ja poronkäristystä hyvässä seurassa.

Myyjäisiin liittyy kannaltani kaksi 
haasteellista asiaa. Minulla on tapa-
na saunoa kirkolla kaksi-kolme kertaa 
viikossa, mutta saunat ovat myyjäisten 
aikaan kiinni. Ymmärrän toki, että kir-
kon väki on myyjäisten aikaan erittäin 

PAULIINA MÄKINEN-LOUKAS

Musiikinopettaja.
Ateenan merimieskirkko, Kreikka.

O LEN ATEENAN merimieskir-
kon vuosittaisissa joulumyy-
jäisissä vakioasiakas perhee-
ni ja kreikkalaisten ystävieni 

kanssa. En ole koskaan ollut myyjäisissä 
töissä vapaaehtoisena, mutta pidän kir-
kolla mm. musiikkipiiriä.

Joulumyyjäiset on tärkeä tilaisuus 
minulle suomalaisena – vähän niin kuin 
pikkujoulut. Koko perheeni ja kreikka-
laiset ystävämme, joiden kanssa perintei-
sesti tulemme joulumyyjäisiin, pääsevät 
osalliseksi pohjoismaalaisesta joulunodo-
tustunnelmasta: glögin, kahvin ja pipar-
kakkujen tuoksusta! Siellä saa maistella 
muutenkin kaikenlaisia herkkuja ja myös 
ostaa niitä kotiin vietäviksi tai lahjoiksi. 
Tarjolla on tuotteita, joita ei voi ostaa 
muualta Kreikasta.

Minä en ole koskaan joutunut myy-
jäisissä mihinkään hankalaan tai haas-
teelliseen tilanteeseen.  
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KERHOJA JA 
TOIMINTAA 

KAIKENIKÄISILLE

ÄITI, 
SAISINKO YHDEN 

ORANSSIN?
Kielen opettelu vetää perheitä kirkolle. Mutta niin 

vetävät pulla ja perinteetkin.

TEKSTI ANTTI MÄNTYMAA KUVAT LAURA VUOMA

K UN BARRYN PERHEESSÄ Lontoossa syö-
dään illallista, ruokapöydässä puhutaan 
englantia ja suomea. Lapset Maliq, 12, 
ja Aisha, 8, puhuttelevat aina Erika-äi-

tiä suomeksi ja Michael-isää englanniksi.
Kanssakäyminen sujuu ongelmitta, mutta 

tilanne voisi olla toisinkin.
”Kun muutin Lontooseen 16 vuotta sitten, 

elämänpiirini oli täysin englanninkielinen. Vasta 
kun sain ensimmäisen lapsen, suomen kieli tuli 
takaisin elämääni”, turkulaislähtöinen Erika Bar-
ry kertoo.

Suomen opettaminen lapsille ei tapahdu 
itsestään. Michael Barryn mukaan vanhemmat 
ovat olleet hyvin johdonmukaisia siinä, että äi-
dille pitää puhua suomea.
”Aisha tosin kapinoi silloin tällöin.”

Kielen opettelussa tuli isoksi avuksi Lontoon 
merimieskirkko pian esikoisen syntymän jälkeen. 
Pari kuukautta vanha poika pääsi leikkimään Pal-
lerokerhoon, ja äiti pääsi tutustumaan suomalai-
siin vanhempiin.

”Lontoo on minulle paras paikka kasvattaa 
lapsia, jotenkin rento,” Erika Barry sanoo.

”Mutta minulle oli tärkeää tuntea suomalai-
sia äitejä, jotka eivät ihmettele, että pikkupojalle 
puetaan kylmällä säällä sukkahousut.”

Kun esikoinen oli tullut pallerotaipaleensa 
päähän, äiti alkoi käydä kerhossa tyttären kans-
sa. Sen jälkeen lasten kanssa on käyty iltapäi-

väkerhossa, musiikkikerhossa, teatterileireillä 
sekä Suomi-koulussa, joka järjestetään kirkon 
tiloissa.

HAUSKA JA VAKAVA ASIA

Leipuri Hiiva. A Ram Sam Sam. Maliq Barry 
muistaa vielä suosikkikappaleensa Palleroista.

Iltapäiväkerhossa eli perjantaikerhossa ra-
kennettiin paperimassasta tulivuori, joka saatiin 
purkautumaan etikan ja soodan avulla – tai hätä-
tapauksessa Cokiksen ja Mentos-karkkien. Nal-
lelle tehtiin koti, josta löytyi kaikki tarpeellinen 
kylpyhuonetta ja Whitney Houstonin julistetta 
myöten.

”SUOMEN KIELI PALASI 
LAPSEN MYÖTÄ.

ERIKA BARRY
VIEREISELLÄ SIVULLA: Aisha Barry on askarrellut, leiponut ja 
pelannut jalkapalloa Merimieskirkon perjantaikerhossa.
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B ARRYN JA Weckman-Damarel-
lin perheissä Suomi-koulua ovat 
käyneet paitsi lapset myös isät. 
Molempien perheiden äidit ja 

lapset puhuvat suomea, joten isät ovat 
katsoneet parhaaksi opetella edes kielen 
alkeet, jotta pysyvät kärryillä.

”Meidän isällä on tosin ollut pie-
ni tauko suomen opiskelussa,” kertoo 
15-vuotias Elli Damarell.

”Se on kestänyt jotain viisi vuotta.”
Suurin osa Suomi-koulujen opiske-

lijoista on kuitenkin lapsia. Kouluja on 
eri puolilla maailmaa noin 140, ja niissä 
opiskelee yli 4 000 lasta ja nuorta.

Koulut kokoontuvat tyypillisesti 
parin viikon välein, ja niissä opetellaan 
suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria. 
12-vuotias Maliq Barry kävi myös koti-
peruskoulua, jossa voi opiskella kaikkia 
peruskoulun lukuaineita.
”Opin senkin, että Suomessa kertomerk-
ki on piste eikä x. Ottaa päähän, että ne 
merkitään eri tavoin.”

Nykyisin kotiperuskoulu tunnetaan 
nimellä Etäkoulu Kulkuri.

Suomi-koulujen yhteistyö meri-
mieskirkkojen kanssa on vilkasta niillä 
paikkakunnilla, mistä kirkko löytyy. Näin 
on Lontoon lisäksi ainakin Ateenassa, 
Hampurissa ja Rotterdamissa.

Suomi-Seura myönsi aiemmin tänä 
vuonna Suomi-kouluille Vuoden ulko-
suomalainen -tunnustuksen. Elli Da-
marellin mielestä koulut ovat todella 
tarpeellisia.

”Tähän mennessä Suomi on mainittu 
englantilaisen kouluni opetuksessa kerran. 
Silloinkin käsiteltiin Venäjän vallanku-
mousta.”

ANTTI MÄNTYMAA

Äidin mukaan perjantaikerhon vetäjän ideat 
olivat hyviä, mutta vähän turhan isoja Lontoon 
pieniin asuntoihin.

Aisha Barry muistaa perjantaikerhoista as-
kartelun, leipomisen sekä jalkapallon, jota pelat-
tiin pimeässä. Sitten hän lisää tärkeimmän: ”Ja 
lumisedän!”

Äiti nauraa ja korjaa: lumiukon.
Kolmikolla on hauskaa, kun he kertaavat sat-

tuvimpia sanontoja suomeksi Merimieskirkon 
kahvilan pöydässä.

”Aisha halusi kerran appelsiinin ja kysyi äi-
diltä, saisiko yhden oranssin,” isoveli kertoo.

Vaikka lapsilla on hauskaa kieltä opetellessa, 
aikuiset ottavat sen tosissaan.

”On tosi tärkeää, että lapset puhuvat suomea 
myös keskenään, jotta he oppivat ikäisiltään ei-
vätkä vain aikuisilta,” Erika Barry sanoo.

Esimerkiksi kirkon teatterileireillä kiertää 
”englantipoliisi”, joka valvoo, että keskustelukie-
lenä pysyy suomi.

”Mutta kun aikuisten katse välttää, usein kie-
leksi vaihtuu englanti.”

RIPPIKOULUTIELLE LONTOOSSA

Elli Damarell, 15, muutti äitinsä, isänsä ja veljen-
sä kanssa Britanniaan kymmenen vuotta sitten. 
Äiti Anne Weckman muutti saarivaltioon ensim-
mäisen kerran vuonna 1998.

”Tiesin Merimieskirkosta jo silloin, mutta 
matkustin työni puolesta sen verran usein Suo-
meen, etten juuri käynyt kirkolla”, Weckman 
sanoo.

Nyt nelihenkinen perhe asuu Seer Greenissä, 
noin puolen tunnin junamatkan päässä Lontoon 
Marylebonen asemalta. Sieltä matkustaa Lontoon 
merimieskirkolle Rotherhitheen vielä tunnin.

Viime aikoina kirkolla on käynyt perheestä 
eniten esikoinen. Elli Damarell suoritti siellä al-
kuvuodesta rippikoulun kotiseurakuntaosuuden.

”Soitin kitaraa messuissa, avustin lastenker-
hossa ja osallistuin myös joulumyyjäisiin ja kau-
neimpiin joululauluihin”, hän listaa.

Varsinaisen rippikoululeirin Damarell kävi 
Lohjan Vivamossa. Riparin voisi käydä Lontoon 
merimieskirkollakin, mutta siellä järjestetään yh-
den pitkän leirin sijaan kaksi leiriviikonloppua, 
jotta ajankohta sopisi kaikille riippumatta brit-
tikoulujen loma-ajoista.

1 Merimieskirkoilla on lehtiä ja kirjoja luettavaksi ja lainattavaksi. Aisha, Sara ja Alma tutkivat niitä yhdessä kirkon kerhoissa.  2 Aisha ja Maliq Barry ovat osallistuneet moneen 
kerhoon Lontoon merimieskirkolla. 3–4 Merimieskirkolla pääsee askartelemaan. Taiteen tekemisen lomassa oppii myös suomen kieltä.

1

2 3

4

LAPSILLE JA 
VÄHÄN 

AIKUISILLEKIN
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Helmikuussa merimieskirkollakin kokeillaan 
viikon pituista leiriä. Sille on ilmoittautunut 
Suomessa asuvia nuoria.

Damarell toivoo, että tulevaisuudessa Lontoon 
merimieskirkon leireille voitaisiin myös kouluttaa 
ja ottaa isosia. Ulkosuomalaisen voi muuten olla 
vaikea osallistua rippileirin jatkotoimintaan.

”Minä olen yrittänyt suorittaa isoskoulutusta 
etänä Britanniasta.”

YHTÄ EI VOI TUODA

Ennen esikoisen rippileiriä Anne Weckmanin 
lapset olivat osallistuneet merimieskirkolla teat-
terileireille, Suomi-kouluun ja opintopiireihin. 
Opintopiirit ovat samantyyppistä toimintaa kuin 
Suomi-koulu, mutta itseohjautuvaa.

”Siellä on käyty läpi historiaakin. Yksi per-
heenisä sattuu olemaan historian professori Ox-
fordin yliopistossa”, Anne Weckman kertoo.

Kun perhe ei pääse merimieskirkolle, kirk-
ko tulee perheen luo – ainakin jouluna. We-
ckman-Damarellit asuvat nimittäin lähellä St 
Alban’sin kirkkoa, jonne Merimieskirkon väki 
matkustaa joulun alla laulattamaan kauneimpia 
ja myymään suomalaisia herkkuja.

”SUOMALAINEN LUONTO 
ON OSA ELÄMÄÄ.

ANNE WECKMAN

Perhe viettää joka toisen joulun Britanniassa, 
ja suomalaisten perinteiden halutaan olevan osa 
brittijouluakin.

Suomen kielen ja kulttuurin säilyminen elin-
voimaisina vaatii ulkomailla kovaa työtä, mutta 
on työstä selvästi iloakin. Yhtä asiaa Suomesta 
ei kuitenkaan voi tuoda, keksii Anne Weckman.

”Suomalainen luonto meiltä puuttuu. Se 
kokemus, että luonto on osa elämää eikä vain 
vierailukohde”, hän sanoo.

”Suomessa voi mennä maalle ja päästää lapset 
vapaiksi.” 

USKON ASIOITA

”En usko!” ”Ei oo totta!” En usko ennen kuin omin silmin näen!” 
Meille kaikille tuttuja jokapäiväisiä huudahduksia. Niin sanoi myös 

apostoli Tuomas, jyrkemminkin: ”Ellen näe hänen käsissään naulojen 
jälkiä ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko.”

E PÄILY ON OLLUT IHMISEN selviytymisel-
le tällä planeetalla järkevää ja kehitystä 
eteenpäin vievää. Niinpä tämä terve-
järkinen epäily, jota Tuomas tuntee, on 

meistä varsin ymmärrettävää. Samalla se tekee 
Tuomaksesta niin inhimillisen ja läheisen.

Entä me nykyajan tuomaat? Kysymykset elä-
män tarkoituksesta ja siitä, mihin me voimme 
uskoa, ovat niin tieteen kuin uskonnonkin perus-
asioita. Maailma on miljoonia vuosia vanha, eikä 
kuitenkaan ole kuin viitisensataa vuotta siitä, kun 
uskosta ja väärän tiedon levittämisestä tuomittu 
Galileo Galilei sanoi: ”Se pyörii sittenkin!”

Vuosisatojen aikana tiede on tunkeutunut 
yhä syvemmälle noihin peruskysymyksiin ja 
tuonut yhä huikeampia totuuksia esille maail-
mankaikkeudesta. Samaan aikaan ihmisen kyky 
havaita, aistia ja kokea asioita ei ole kovin paljon 
muuttunut, ero simpansseihinkin DNA-tasolla 
on vain pari prosenttia.

Olin mökillä ja kuuntelin radiosta juttua 
Cernin tutkimuslaitoksesta, jossa on vuosia tut-
kittu aineen rakennetta. Nyt näyttää siltä, että 
aineen pienin osa ei olekaan hiukkanen vaan 
säie, mitä se sitten tarkoittaakin. Sitä se esitel-
möitsijän mukaan tarkoittaa, että tämän teorian 
mukaan meidän aistiemme ja tähänastisen tiedon 
ja kokemuksen totena pitämät neljä ulottuvuutta 
ovat vain hipaisu monista ulottuvuuksista, joita 
tämän tutkimuksen mukaan on vähintäänkin 

yksitoista. Yksitoista! Tieto jysäytti. Voi meitä 
epäileviä tuomaksia! Emmehän me tiedä näine 
aisteinemme kuin sirun todellisuuden syrjästä. Ja 
millaisen todellisuuden.

Illalla menen laiturille kirkasta taivasta ihai-
lemaan. Kun valosaastetta ei ole, näen koko lois-
tavan avaruuden. Makaan laiturilla, tähdet ovat 
käteni ulottuvilla, linnunrata kaartuu järven yli. 
Ei ole konkreettisempaa todistusta tämän kaiken 
Luojan käsittämättömästä suuruudesta ja ihmi-
sen muurahaismaisesta pienuudesta.

Jeesus sanoi Tuomaalle: ”Autuaita ovat ne, 
jotka eivät näe, mutta uskovat.” Mutta minä näen 
ja minun on helppo uskoa.

Virsi (513) soi päässäni:

Etsijänä pysyn,
kuuntelemaan jään.
Aina suuntaa kysyn, 
tiedän matkan pään.
Saan armoon luottaa yhä,
keskeneräinen.
Kiitos, Herra pyhä,
iankaikkinen.  

HANNA VUOLLO

on Vuosaaren merimieskirkon merimiespastori, joka harrastaa 
kalastamista, lenkkeilyä, mökkeilyä ja moottorikelkkailua. 

Vapaa-aika kuluu omakotitalon rakentamisessa Tuusulassa.
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YLLÄ: Anne Weckman on tyytyväinen siihen, että tytär Elli 
Damarellilla oli mahdollisuus suorittaa rippikoulunsa kotiseu-
rakuntaosuus Lontoon merimieskirkolla.



KIRKKO- 
KAHVILTA 

EHTOOLLISELLE
YHTEYS KOTIIN

Merimieskirkot Suomessa ovat avoimia 
kaikille, mutta tietyt palvelut ovat merkityksellisiä 

etenkin merenkulkijoille.

TEKSTI JA KUVA MIA HAAPAKORVA

O ULUN MERIMIESKIRKON alaovi käy. 
Sisään astelee merenkulkija Edgar 
Abong. Hän on kotoisin Filippii-
neiltä Bacolodin provinssista, ja hä-

nen perheensä asuu Manilassa. Aviomies, isä ja 
isoisä on kaukana kotoa.

Edgar on työskennellyt laivoilla jo vuodesta 
1992. Hän toimii nyt puosuna Nordic Philipillä. 
Kun laivaan lastataan parhaillaan kontteja, hä-
nellä on aikaa piipahtaa kirkolla.

Merenkulkijoiden keskuudessa vapaa-aika 
merillä käytetään tavallisimmin kotiin soitta-
miseen tai lukemiseen, maissa mennään meri-
mieskirkolle tai kauppaan ja mahdollisuuksien 
mukaan harrastamaan liikuntaa. Tämän mah-
dollistaa yleensä merimieskirkon kuljetuspalvelu.

”Oulussa on hyvää sekin, että merimieskir-
kolla on polkupyöriä, joita voi lainata tarpeen 
tullen”, Edgar tietää.

KOHTAAMISIA KIRKOLLA JA LAIVALLA

Merimieskirkkojen toiminta on Edgarin mu-
kaan tärkeää: merimieskirkoilta voi ottaa yh-
teyttä kotiin ja sukulaisiin, henkilökunnan 
kanssa voi jutella niitä näitä ja keskustella sy-
vällisiä asioitakin. Kirkon työntekijät tuovat 
miehen mukaan palan ihmisyyttä arkisen kii-
reen keskelle.

Edgar näkee merimieskirkon roolin sata-
massa isona: laivat eivät nykyisin viivy kauan 
satamassa, mutta kirkko on ihan lähellä – niin 
fyysisesti kuin henkisesti.

”Merimieskirkko on minulle hyvin tärkeä 
paikka, sillä saan ostettua sieltä puhelinkortteja 
ja keskustella elämästä. Kirkolla voin viettää ai-
kaa aluksen ulkopuolella ja nähdä ystäviä muilta 
aluksilta. On tärkeää, että merimieskirkko on 
satama-alueella.”

”Joka satamassa ei ole merimieskirkkoa, mut-

ta pyrin käymään siellä aina kun se on mahdol-
lista.”

Myös Merimieskirkon laivakäynneillä on 
Edgarille iso merkitys. 

”Kaikki eivät pääse laivalta vapaalle yhtaikaa. 
Merimieskirkon työntekijä voi kuunnella, auttaa 
ja ratkoa meidän arjen asioita laivalla.”

Laivakäynnillä tarkoitetaan Merimieskirkon 
työntekijän tai vapaaehtoisen vierailua aluksella 
sen ollessa kiinnitettynä laituriin.

Kohdataanpa kirkolla tai laivalla, on yksi Me-
rimieskirkon palvelu yli muiden. ”Yhteys kotiin. 
Saunalahti”, vastaa Edgar nauraen. 

YLLÄ: Filippiiniläinen merenkulkija Edgar Abong kertoi Ou-
lun merimieskirkolla käydessään pitävänsä työstään ja siitä, 
että työnsä myötä hänellä ollut mahdollisuus tutustua uusiin 
kulttuureihin.
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H AMPURIN merimieskirkolla oli sun-
nuntain iltakirkko. Osallistujia oli 
muutama kymmenen: Hampurissa 
asuvia suomalaisia, eri-ikäisiä, aikui-

sia ja lapsia. Tuolla kertaa oli mukana myös me-
renkulkijoita, laiva kun oli jäänyt viikonlopun yli 
satamaan. Lopuksi veisattiin iltavirsi ja siirryttiin 
kirkkokahville.

Yksi merimies oli odottelemassa minua kirkon 
ovella ja sanoi: ”Et sitten antanutkaan ehtoollista.” 
Vastasin: ”Ei meillä näissä iltakirkoissa ole ollut 
tapana, mutta mielelläni sinulle ehtoollisen an-
nan.” Tämän sanottuani tuli mieleeni, että ehkä 
joku muukin haluaisi. Niinpä menin sanomaan 
jo kirkkokahville siirtyneille, että kirkon puolella 
on mahdollisuus vielä saada Herran pyhä ehtoolli-
nen. Menin sytyttämään uudelleen alttarikynttilät, 
valmistelemaan ehtoollisvälineet ja pukeuduin al-
baan. Astuessani sakastista näin, että kaikki olivat 
tulleet takaisin kirkkoon. Tuo ehtoollisen jako 
vuosikymmeniä sitten kosketti syvältä.

EVANKELIUMIT KERTOVAT miten Jeesus söi usein 
yhdessä lähipiirinsä kanssa. Se oli yleinen tapa. 
Siihen aikaan ei syöty kenen tahansa kanssa. 
Ateriayhteys merkitsi aina ystävyyttä ja yh-
teenkuuluvuutta. Mutta Jeesuksella oli tapana 
mennä myös hyvin epäsovinnaiseen pöytäseu-
raan. Se herätti ihmettelyä ja kritiikkiä: ”Hän 
syö syntisten kanssa.” Kaikilla on oikeus pyhän 
kokemiseen. Kristus ei asettanut ehtoja armol-
leen. Niin kuin hän noudatti syntisten kutsua 

tulla aterioimaan heidän kanssaan, niin kutsuu 
hän vuorostaan meitä ehtoollispöytäänsä. ”Jeesus 
luona armopöydän sinut löydän…” alkaa tuttu 
ehtoollisvirsi.

KATSELLESSANI Merimieskirkon uusia nettisivuja 
ja niiden kuvitusta korostuu kutsu yhdessä oloon 
ja kumppanuuteen. Teemme matkaa yhdessä. 
Lähikuva korvapuusteista herättää monet muis-
tot. Kahvin ja pullan tuoksu merimieskirkolla on 
aina luonut kodikkuutta. ”Tämä on minun toinen 
kotini”, sanoivat monet jo vuosia Hampurissa 
asuneet suomalaiset istuessamme merimieskir-
kon kahvipöydässä. Ja kolmas kotimme onkin 
Taivaan koti. Sinne me kaikki olemme lopulta 
matkalla.

MERIMIESKIRKON sydän taitaa yhä edelleen käy-
tännössä olla kahvio eli ”lukusali” kuten ennen 
sanottiin sanomalehtien ollessa vielä tärkein tapa 
seurata uutisia Suomesta. Lähtiessäni nuorena 
pappina Hampuriin silloinen pääsihteeri opasti 
tähän tapaan: ”Älä anna kenenkään istua yksin 
lehtensä takana. Merimieskirkolle tullaan myös 
yhteyden takia. Käy juttelemassa kaikkien kans-
sa.” Tämä on hyvä neuvo, jota jokaisen tulisi 
noudattaa.

Hyvää matkaa elämän merellä! Hetket kahvi-
pöydässä – kuten ehtoollispöydässäkin – ravitsevat 
yhteyttä kaipaavaa sisintämme.

ANTTI LEMMETYINEN

ELÄMÄN MERELLÄ
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YLLÄ: Meripelastusseura hakee jatkuvasti pelastusalustensa 
miehistöihin uusia, innokkaita ihmisiä. Vapaaehtoinen meripe-
lastustoiminta vaatii sitoutumista, mutta antaa myös paljon. 
Aikaisempaa veneilykokemusta tai muuta erityisosaamista ei 
tarvita, halu auttaa, into oppia uutta ja mahdollisuus sitoutua 
aikaa vievään harrastukseen riittävät.  

TURVANA 
VESILLÄ

Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoiset ovat toimineet 
vesilläliikkujien turvana jo 120 vuotta. Tänä päivänä hoidetaan yli 

1500 pelastus ja avustustehtävää joka vuosi.

MERIPELASTUSSEURA 
120 VUOTTA

M AAMME ENSIMMÄINEN vapaaehtoi-
nen meripelastusasema perustettiin 
Suursaareen vuonna 1857. Suomen 
Meripelastusseura perustettiin 40 

vuotta myöhemmin. Seuran säännöt vahvistettiin 
11.1.1897 ja perustava kokous pidettiin 27.3.1897.

Ensimmäiset vuodet vapaaehtoiset meripe-
lastajat liikkuivat soutaen ja purjeilla. Vuonna 
1913 hankittiin ensimmäinen moottoripelastus-
vene Hangon meripelastusasemalle. 1930-luvul-
la panostettiin erityisesti toiminnan rahoituksen 
kehittämiseen. Turussa perustettiin ensimmäinen 
pelastusrengas, ja 1933 aloitettiin raha-auto-
maattitoiminta.

VUONNA 1930 VALMISTUI myös sisävesien en-
simmäinen pelastusvene Siilinkari Tampereelle. 
1956 laskettiin vesille Harmaja, Seuran ensim-

mäinen teräsristeilijä. Harmaja palveli yli 40 
vuotta. Sen korvasi pelastusristeilijä Jenny Wi-
huri vuonna 1999.

Vuonna 1960 Meripelastusseuran organi-
saatio muuttui, kun hyväksyttiin uudet säännöt, 
joiden mukaan rekisteröidyt paikallisyhdistyk-
set mahdollistuivat. Samalla organisaatiomallilla 
toimitaan edelleen, ja jäsenyhdistyksiä on tällä 
hetkellä yhteensä 57 rannikolla ja sisävesillä.

2000-LUVULLA on panostettu sekä koulutuksen 
että aluskaluston kehittämiseen. Vuonna 2005 
valmistui ensimmäinen pelastusalusten luoki-
tusjärjestelmä, joka päivitettiin nykyiseen muo-
toonsa 2014. Seuran oma koulutusjärjestelmä 

valmistui 2007, ja sen päivitetty versio otettiin 
käyttöön tänä keväänä. Bågaskärissä Inkoon 
ulkosaaristossa toimii Seuran oma koulutus-
keskus.

Meripelastusseuran vapaaehtoismiehistöt 
suorittavat vuosittain yli 1500 eritasoista pelas-
tus- ja avustustehtävää vesillämme.

JUHLAVUOSI NÄKYY vuoden mittaa Meripelastus-
seuran toiminnassa monin tavoin. Seuran kou-
lutuspäivät 24.–26.3. Silja Symphonylla olivat 
samalla vapaaehtoismiehistöjen 120-vuotisjuhla, 
ja tapahtumassa julkaistiin myös Seuran tarinal-
linen historiikki. Meripelastustaitokilpailujen 
juhlakisat pidettiin Savonlinnassa 2. syyskuuta.

Juhlavuoden päätapahtuma on 4.11. Hel-
singissä. Päivän ohjelma alkaa pelastusalusten 
paraatilla ja seppeleenlaskulla merenkulkijoi-
den muistomerkille, jatkuu yleisötapahtumalla 
Eteläsatamassa ja päättyy illan kutsuvierastilai-
suuteen.

SADRI WIRZENIUS

ALLA: Meripelastusseuralla on noin 130 pelastusalusta ranni-
kolla ja sisävesillä Hangosta Inariin.
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TOINEN KOTI

”R OTTERDAMIN merimies-
kirkko oli silloin koti. 
Missään muualla ei pääs-
syt puhumaan suomea. 

Elämä oli toisenlaista, pojat (merenkul-
kijat) istuivat aina kirkolla. Nyt hei eivät 
usein kerkeä satamasta kaupunkiin. Siellä 
tunsin olevani kotona. Tämä on vieläkin 
koti, vaikka maailma ja kirkko ovat muut-
tuneet. Olisin täällä joka sunnuntai, jos 
pääsisin. Tänä syksynä aion tulla kirkon 
90-vuotisjuhlien lisäksi ainakin basaariin 
ja joulukirkkoon”, kertoo Eila, 93 vuotta, 
josta Hollannissa noin 50 vuotta.

Sunnuntaina 10.9.2017 vietettiin 
Rotterdamin merimieskirkon 90-vuo-
tisjuhlia kirkonmenoin, kirkkokahvein, 
tervehdyksin ja juhlapuhein. Kirsikka-
na kakussa jaettiin vielä ansiomerkkejä 
kirkkoa pitkään kannattaneille vapaa-
ehtoisille.

Tämän lähetysaseman avajaisia 
sekä kirkon vihkimisjuhlaa vietettiin 
tammikuussa 1927. Edellisenä vuonna 
1926 merimieslähetyssaarnaaja Fredrik 
Kankkonen oli vastannut myöntävästi 
Merimieslähetysseuran pääsihteerille 
Toivo Waltarille kysymykseen, haluaa-
ko Kakkonen siirtyä asemanhoitajaksi 
Rotterdamiin. Hän lähti kahden viikon 
varoitusajalla matkaan.

Rotterdamin merimieskirkko on 
palvellut alusta saakka Euroopan suu-
rimpaan satamaan saapuvia suomalai-
sia merenkulkijoita sekä maassa asuvia 
suomalaisia. Vuosikymmenten saatossa 
mukaan ovat tulleet suomalaiset raskaan 
liikenteen kuljettajat sekä hollantilaiset 
Suomen ystävät.

”Pyrimme siihen, että Rotterdamin 
merimieskirkko voisi olla ihmisten toi-
nen koti, paikka, jossa tulee kuulluksi ja 
nähdyksi, jossa yhdessä itketään ja nau-
retaan, juhlitaan ja vietetään arkea, hil-
jennytään suomenkieliseen jumalanpal-

velukseen ja hirsisaunan tunnelmalliseen 
lämpöön, tullaan koolle MM-lätkäkatso-
moon ja kirjapiiriin, tanssitaan juhannus-
juhlia ja suunnitellaan aina jo seuraavaa 
joulubasaaria”, kuvailee Benelux-maiden 
merimieskirkon johtaja Katri Oldendorff 
”monitoimitalon” henkeä.

Jotta yhteisöä tulee parhaalla mah-
dollisella tavalla palveltua, merimies-
kirkkolaiset myös menevät aktiivisesti 
ihmisten luo: suomalaisille laivoille sa-
tamaan, rekkaparkkeihin sekä koti- ja 
aluekäynneille.

Rotterdamin merimieskirkolla koh-
dattiin vuonna 2016 yli 20 000 ihmistä, 
joista noin puolet eri tapahtumissa ja 
puolet kirkolla. Suomalaisilla laivoilla 
vierailtiin 112 kertaa ja rekkaparkeis-
ta haettiin lähes 100 kertaa kuljettajia 
kirkolle. Vuoden tärkeimmässä varain-
hankintatapahtumassa, joulubasaarissa, 
kohdattiin noin 7 000 ihmistä. Kirkon 
monipuolinen toiminta rahoitetaan suu-
rimmaksi osaksi tuottamalla Finse Huis 
-kokouspalveluja paikallisille yrityksille.

PAULIINA TUOMANEN

YLLÄ: Rotterdamin merimieskirkon sisäpihalle mah-
tuu niin juhlaväkeä kuin saunojia. Aito suomalainen 
hirsisauna on kaikkien käytössä. 
VASEMMALLA: Eila on asunut Hollannissa jo noin 
50 vuotta. Hän pitää Rotterdamin merimieskirkolla 
hän tuntee olevansa kuin kotonaan.

”Tämä on vieläkin koti, vaikka maailma ja kirkko ovat muuttuneet.”

ROTTERDAMIN 
MERIMIESKIRKKO 

90 VUOTTA

”OLISIN TÄÄLLÄ 
JOKA SUNNUNTAI, 

JOS PÄÄSISIN.
EILA

LAHJAKSI LÄMPIMÄT JALAT
Neuloitko villasukat? Merimieskirkko toimittaa ne jouluksi laivoille.

Y KSI TÄRKEIMMISTÄ terveysvin-
keistä on pitää jalat lämpimänä 
ja kuivana. Mikäpä voisi läm-
mittää vaikka tuulisella merellä 

enempää kuin käsin neulotut villasukat?
Merimieskirkko on jo vuosikymme-

nien ajan toimittanut joulunsa merillä 
viettäville merenkulkijoille lahjapaket-
teja. Tunnetuin ja samalla susituin lahja 
on villasukkapari. Villasukka ei ole vain 
vaatekappale, vaan maailman merillä saa-
tuna se viestii myös kodista, lämpimistä 
ajatuksista ja välittämisestä.

Seurakunnissa toimivien merimies-
kirkkopiiriläisten ja muiden merimies-
kirkkotyön tukijoiden sukkapuikot ja 
neulekutimet ovat heiluneet jo pitkin 
vuotta heidän neuloessaan paketteihin 
lämmintä asustetta. Myös yksittäiset 
ihmiset ympäri Suomen ovat löytäneet 

tämän keinon tuottaa hyvää joulumiel-
tä. Konkarit tietävät, että laivaliikenteen 
aikataulujen vuoksi osa paketeista on 
hyvä olla merimieskirkoilla jo loka-mar-
raskuussa, mutta lahjoja otetaan vastaan 
aina jouluun saakka.

Lahjapaketteja voi tuoda kaikille 
Merimieskirkon kotimaan toimipaikoil-
le sekä suomalaisille merimieskirkoille 
Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britan-
niassa, Kreikassa ja Saksassa.

Paketteihin voi laittaa mukaan myös 
esim. kirjoja, makeisia, hanskat, lapaset, 
kynsikkäät, pelejä jne. Joulukorttikin pa-
ketin kyljessä on kaunis ajatus. Suklaa, 
elintarvikkeet ja kynttilät eivät kuiten-
kaan eri säännösten vuoksi näihin paket-
teihin sovellu.

Jos neulepuikot eivät pysy käsissä tai 
villalangasta tuppaa tulemaan vain yhtä 

pötköä, voi paketin sijaan antaa myös 
rahalahjoituksen. Kutakin 15 euroa vas-
taan merimieskirkoilla valmistetaan vas-
taavanlaisia joulupaketteja.

Rahalahjan voi osoittaa Suomen Me
rimieskirkon tilille FI91 1745 3000 0222 79 
viitenumerolla 3052 tai viestillä ”Joululah
ja merenkulkijalle.”

Merenkulkija on lahjansa ansainnut, 
työskenteleehän hän joulunakin meidän 
kaikkien hyvinvointimme eteen. Läm-
min kiitos kaikille merenkulkijoita jou-
luna muistaville!

MARKO TOLJAMO
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YLLÄ: Merimieskirkkopiiriläisten ja muiden meri-
mieskirkkotyön tukijoiden sukkapuikoista valmistuu 
lämpimiä ja välittäviä ajatuksia. 
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M UUTAMA KESÄ sitten kävel-
lessäni lapsuuskotini maise-
missa näin nuoren pihlajan, 
joka oli kasvanut saviput-

keen. Tuo saviputki oli lentänyt vanhan 
mökin raunioilta, uunin tiilien viereltä 
olevasta putkikasasta.

Minua alkoi kiehtoa näkemäni ”sat-
tumus”. Päätin ruveta seuraamaan, mil-
loin pihlaja on kasvanut niin vahvaksi, 
että se murtaa ahtaaksi käyneen putken.

Kesällä 2016 menin taas tutkimus-
matkalleni. Ei vielä, ei aivan vielä ollut 
saviputki särkynyt, mutta lähellä se oli.

Ajattelen, että tuo pihlajan tarina on vertauskuvallinen ihmisen elämässä tapah-
tuvaan kasvuun. Ensin ei voi ymmärtääkään, että on kasvanut johonkin ahtaaseen 
”putkeen” ehkä olosuhteiden pakosta, tiedostamattaan. Sitten entinen malli alkaa 
puristaa, kasvu jatkuu monien vaiheitten kautta. Se kestää usein vuosia, vuosikymme-
niäkin. Välillä on lepoaikoja, kuten tuolla pihlajallakin putkessaan. Sitten taas alkaa 
ahtaus puristaa ja kasvu jatkuu.

Tämän vuoden kesällä kasvun eteneminen oli jo murtanut putkea, joka rajoitti 
sen kasvua.

Kun on aika tulla omaksi itsekseen ja murtautua vapaaksi menneistä, on turvassa 
ilman entisisä suojia!

On ilo olla oma itsensä!
LEENA HÄRMÄ

PUTKEENKASVANUT HENRY NIELSEN 
NOSTALGIA VII 

-RISTEILY

M.S. MARIELLA

24.04.2018 
Helsinki – Tukholma 
17:30–10:00 (25.04.)

25.04.2018 
Tukholma – Helsinki 
16:30–10:10 (26.04.)

MATKAN HINTA 
Lux-hytti 1:lle 208 Eur / 
2:lle 104 Eur/hlö

Aluokka 1:lle 90 Eur / 2:lle 
45 Eur/hlö / 3:lle 30 Eur/hlö / 
4:lle 23 Eur/hlö

Bluokka 1:lle 70 Eur / 2:lle 
35 Eur/hlö / 3:lle 24 Eur/hlö / 
4:lle 18 Eur/hlö

Ei palvelumaksua. Hinnat ovat 
edelliskertaa edullisempia.

Ruokailut laivalla: 
Viking buffet -illallinen 35 Eur. 
Meriaamiainen 11 Eur.

Suosittelen, että ostatte ainakin 
illallisen ennen matkaa, ja siten 
syömme yhdessä. Ensimmäinen 
kattaus.

MATKAN MYYNTIAIKA 
15.11.2017 – 20.03.2018

Varaukset: Matka-Vekka, 
Tanja Valtonen, puh. 020 120 
4752 tai sähköpostitse 
tampere@matkavekka.fi.

Lisätietoja: Wintiö Convoker, 
wintio@pp.inet.fi

S E OSOITEKIRJA merimiehille, josta 
elokuun numerossa tarkemmin 
puhuimme, ja joka sisältää tie-
toja 156 kaupungista kaikissa 

maanosissa, sikäläisistä merimieskir-
koista, lukusaleista, merimieskodeista, 
konsulaateista ja merimiespapeista, on 
vielä saatavissa merimieslähetykseltä 
Helsingissä. Sen hinta sidottuna on vain 
50 penniä. Hyvää olisi, jos merimiesten 
omaiset toimittaisivat tämän kirjan ulko-
na kulkeville merimiehillemme oppaaksi 
ulkomaiden satamakaupungeissa, joissa 

ilman tämmöistä opasta usein joudutaan paikkoihin, missä menee sekä tavara että 
omantunnon rauha.

MERIMIEHEN YSTÄVÄ 11/1892

ULKOSUOMALAISKUOROJEN 
ENSIKOKOONTUMINEN

ULKOSUOMALAISET kuorot tapasivat ensimmäistä kertaa kuoropäivillä Budapes-
tissa 22.–24.9.2017. Kuoropäiviin osallistui 5 kuoroa yhteensä 56 laulajan voimin. 
Tapahtumaan osallistuivat Kalevalakuoro Budapestista, Ursula – Uppsalan ruot-
sinsuomalaiset laulajat, Lontoon Merenkurkut, Glasgown laulu sekä Hampurin 
merimieskirkon kuoro. Kuoropäivien aikana kaikui sata laulua Suomelle kuorojen 
esiintyessä kuoroittain sekä suurkuorossa. Ajatuksena oli samalla solmia kontak-
teja ulkosuomalaisten kuorojen välille. Ensi vuonna ulkosuomalaisten kuoropäivät 
järjestetään Lontoossa. Kuoropäivät saivat tukea Suomi-seuralta.

”TERVE!

O LEN SAANUT Suomen kulttuurirahastolta vuoden mittaisen 
tutkimusapurahan merimiestatuointeja käsittelevän kirjan/
julkaisun kirjoittamiseen. Merimiestatuoinneista on Suo-
messa julkaistu hyvin vähän mitään kirjallista aineistoa, 

joten ajattelin paikata tutkimustyölläni tämän ammottavan aukon. 
Kuitenkin, tarvitsen työhöni Sinunkin apuasi, koska vanhempaan me-
rimieskulttuuriin liittyviä tatuointikuvia on löydettävissä hyvin vähän. 
Museoistammekaan ei niitä löydy. Voisitko siis tutkia vanhoja valoku-
va-albumejasi ja katsoa löytyisikö sieltä mitään aiheeseen liittyvää? Oli-
sin tällaisesta avusta erittäin kiitollinen. Luvallanne skannaisin valoku-
vat ja lähettäisin ne teille takaisin, kuvia voi myös lähettää itse skannat-
tuina (mahdollisimman iso tiedosto) minulle sähköpostiosoitteeseen 
jari.ruotsalainen@uef.fi Kaiken luottamuksellisesti keräämäni aineiston 
luovutan tutkimukseni jälkeen luvallanne Rauman merimuseolle. Ku-
vat voivat olla millaisia tahansa, kunhan niissä jollain tavoin on esillä 
merimiestatuointi/-tatuoinnit. Ne voivat esittää itse tatuoimistapah-
tumaa, tai olla vapaa-ajankuvia tai sitten kuvia vaikkapa työtehtävistä 
jne. Tällaisella vanhan ammattikulttuurin tallentamisella alkaa olla jo 
huomattava kiire. Tehdään siis yhdessä hyvä, komea ja tärkeä julkaisu! 

Parhain terveisin,

FT Jari Ruotsalainen 
Tutkijatohtori, UEF
 
Kiertokoulu 34A, 82220 
Niittylahti, Joensuu 
jari.ruotsalainen@uef.fi 
p.044 972 6980

RAUMAN MERIMIESKIRKKO oli jälleen 
kerran mukana Rauman silakkamarkki-
noilla 16.–17. syyskuuta. Sää oli aurin-
koinen ja väkeä riitti. Satamakuraattorin 
apuna tapahtumassa olivat vapaaehtoiset 
Mari Arvela ja Leena Hoikkala (kuvassa).

”Tykkäämme olla silakkamarkki-
noilla, vaikka hommaa niiden laittami-
sessa on. Tapahtumassa on aina hyvä 
tunnelma, ja kojullamme käy mukavia 
ihmisiä. Monet tulevat, kun meillä on 
hyviä myyntituotteita ja monia kiinnos-
tavat arpajaistemme hyvät palkinnot. Ja 
mikä mukavinta, entiset merenkulkijat 
käyvät muistelemassa seilausaikojaan”, 
kertoo satamakuraattori Eija Tuorila.

Ensi vuonna on Rauman silakka-
markkinoiden 30-vuotisjuhla.

EIJA TUORILA

ATEENAN MERIMIESKIRKON 30-vuoti-
sjuhlia vietettiin 13.-14.5.2017. Juh-
layleisöä laulattivat Henrik ”Henkka” 
Illikainen ja Pauliina Mäkinen-Loukas.
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SYYS-LOKA-MARRASKUUSSA kirkolle tulevia rekkamiehiä, me-
rimiehiä ja matkaajia on tervehtinyt Ilja (kolmas vas.), joka 
suoritti työharjoitteluaan Vuosaaren merimieskirkolla eri työ-
tehtäviin tutustuen.

Tässä hän on käymässä laivalla yhdessä merimiespastori 
Hanna Vuollon (kolmas oik.) ja Merimiespalvelutoimiston 
kanssa. Ilja oli kirkon vahvuudessa kuusi viikkoa.

MARKO TOLJAMO

KULJETUS- JA LOGISTIIKKA-ALALLA toimivia yhdistävä, koulut-
tava, auttava ja virkistävä järjestö Rahtarit ry myönsi alkukesän 
vuosikokouksessaan Laukaalla muistolaatan Turun merimies-
kirkolle hyvästä yhteistyöstä. Huomionosoituksen kävi nou-
tamassa satamakuraattori Arja Suvanto (toinen vas.). Kuvassa 
vuosikokouksessa palkitut yhteiskuvassa.

ARJA SUVANTO

MERIMIESKIRKON LAIVAKURAATTORIT olivat koulutuksessa Tu-
run kristillisellä opistolla syyskuussa. Pääaiheena oli kriisikou-
lutus, jossa kouluttajana toimi poliisipappi Carita PohjolanPir
honen. Kuvassa ylpeä joukko todistuksineen. Ohjelmassa oli 
myös vierailu Turun merimieskirkolle.

PEKKA WILSKA

KOKKOL AN MERIMIESKIRKON vapaaehtoiset kokoontuivat 
6.10.2017 suunnittelemaan syksyn ja talven tapahtumia. Va-
paaehtoisten panos merimieskirkon hyväksi on todella mittavaa 
ja tärkeää.

ANU-MARJA KANGASVIERI

VIISI YHDEKSÄSLUOKKALAISTA nuorta Kemin Hepolan koulusta 
suoritti TET-harjoittelunsa Kemi-Tornion merimieskirkolla 
syksyllä 2017. Viikon aikana tutustuttiin laivoihin, satamiin 
ja satamatoimintaan liittyviin ammatteihin. Kuvassa ollaan 
Skylge-laivan keulassa.

HELI TUOKKOLA

HELENA MANNINEN
29. 11. 1924–10. 7. 2017

EEVA STREHMEL
2. 10. 1929–12. 9. 2017

Suuri merimieskirkon ystävä on poissa. Otamme osaa Eevan sisarusten, heidän 
perheidensä ja poikansa Peterin lesken suruun. Eevaa suree tämän päivän me-
rimieskirkkoväki ja meidän kaikki sidosryhmämme. Yli neljän vuosikymmenen 
takaa ovat merimiespastorit kirjoittaneet kauniita sanoja Eevaa muistaen.

Eeva oli yhteisössämme aktiivinen vuodesta 1958 aivan viime viikkoihin 
saakka. Kiitollisuus on päällimmäisenä ajatuksena, kun Eevan vaiheita ajattelee.

Eevan syntymäpaikka oli Siilinjärvi, ja etenkin viime vuosina saimme paljon 
tietoa hänen kotipaikkakunnastaan. Eeva muisteli mielellään lapsuus- ja nuo-
ruusvuosiaan Siilinjärvellä. Sisarukset ja hänen edesmenneet miehensä Herbert 
ja poikansa Peter olivat Eevalle läheisiä.

Eeva oli ammatiltaan hortonomi, mutta käsityötaidot, taide ja kotitalous kai-
ken kaikkiaan olivat hänellä hallussa. Eeva kuvitti miehensä alasaksan murteelle 
kääntämän Kalevalan. Eevan käsistä lähti myös useita Siili-kirjoja. Akvarellit, 
mutta myös muut maalaustekniikat olivat Eevalle tuttuja.

Eeva järjesti Hampurin merimieskirkolle muun muassa kangaspuut vuonna 
1865. Niillä Eeva valmisti matot, poppanat ja pellavaliinat. Eeva oli vuosikymme-
niä myös Hampurin ja Lyypekin kaupunkien opas, ja juuri hiljattain Eevan mie-
lenkiintoista opastusta muisteli kirkkojen yössä konsertoinut laulaja Aki Hietala.

Eeva tunnettiin laajasti niin Suomessa kuin Saksassa. Miehensä Herbertin 
rinnalla Eeva osallistui aktiivisesti DFG Nordin toimintaan. Eeva toimi monessa 
mukana, mutta uskallan sanoa, että yksi oli ylitse muiden: Hampurin suomalai-
nen merimieskirkko.

Merimieskirkolle Eeva antoi perheensä kera kaikkensa. Herbert toi Eevan 
melkein 60-vuotta sitten merimieskirkkoyhteisöön sanoen ”ettei Sinulle tule 
Koti-ikävä”. Eeva johti kirkon työkerhoa kolmetoista vuotta, organisoi kirkon 
henkilöstön kanssa joulumyyjäisiä ja muita tapahtumia.

Vuonna 1986 Eeva oli aktiivisesti mukana merimieskirkon ja työkerhon 
kanssa toimittamassa Perinteisiä suomalaisia kotiruokia -kirjaa, jota on myyty 
useita painoksia merimieskirkkotyön tueksi.

Eeva toivotti viime vuosina jokaisen puhelun ja tapaamisen päätteeksi ”Ju-
malan siunausta ja jaksamista meille kaikille merimieskirkkotyöhön”. Hiljaisina, 
kiittäen Eevan tekemästä vuosikymmenien vapaaehtoistyöstä, saamme olla mu-
kana hänen viimeisellä matkallaan.

Eevan lempivirren 341 sanoin: ”Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, 
jota elinpäivänäni olen saanut tuntea.”

Eevaa lämmöllä muistaen

SATU OLDENDORFF

MUISTAMME

Helena Manninen toimi Hämeenlinnan 
merimieskirkkopiirissä aktiivisesti noin 
30 vuotta, joista 20 vuotta puheenjohta-
jana. Hänen suomalainen kulttuuritaus-
tansa ja intonsa kansainväliseen työhön 
muodostivat hedelmällisen liiton meri-
mieskirkkotyön kanssa. Helenan ehty-
mätön tietovarasto ja paikoin ilkikuri-
nen huumori pulppusivat kokouksissa 
kilpaa vierailevien esitelmöitsijöiden 
kanssa. Helenan osallistuminen me-
rimieskirkkopiirin jokaviikkoisiin ko-
kouksiin oli viime talveen saakka lähes 
sataprosenttista. Myös Helenan talou-
dellinen panos Suomen Merimieskirkon 
hyväksi oli huomattava.

Kun Hämeenlinnan merimieskirk-
kopiiri juhli 130-vuotista taivaltaan 
vuonna 2013, Helenalle luovutettiin 
Suomen Merimieskirkon kultainen an-
siomerkki.

Helenan risti-ilmoituksesta saimme 
lukea hänen itse kirjoittamansa runon:

Maan ääri elämän merellä:
kun perille pääsen,
näen päiväni painuvan länttä kohti
koskaan palaamatta.
Mitä on meren takana?
Älä pelkää ihminen,
siellä on lepo ja rauha.
Ei enää myrskyä, pimeyttä,
vaan ikuinen rauha Jumalan luona.

Hämeenlinnan merimieskirkkopiiri 
muistaa lämmöllä pitkäaikaista 

puheenjohtajaansa.

HELENA NISSILÄ
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SAILORS HOME I NY VERSION
Efter långt arbete invigdes nya Sailors Home i Helsingfors den 4 oktober.

D ET ÄR SKÄL ATT BETONA ordet 
”nya”, för det hus som återupp-
stått på Slottsgatan 3 på Ska-
tudden i Helsingfors har inte 

många likheter med de två föregångarna.
Nu rymmer fastigheten bostadslä-

genheter, medan husvärden Sjömans-
servicebyrån (SSB) bara disponerar 
en mindre samlingslokal, ett gym och 
bibliotek, olika lager och en takbastu. 
Ett källargarage har byggt med bilhiss; 
därmed kunde man spara in på många 
parkeringsplatser på gatunivå.

För en gammal helsingforsare är fa-
saden förvirrande: den gamla varmt gula 
färgen har ersatts med en kallare, ljusare 
ton. I och med att utsmyckningarna kring 
fönstren försvunnit känns den rätlinjiga 
fasaden svår att acceptera i Skatuddens 
jugendmiljö. Detta uppges bero på att 
stadens myndigheter ville ha en fasad 
som kunde daters till 2010-talet.

Orsakerna till detta är många, främst 
ekonomiska. Sjömansservicebyrån är som 
namnet säger en serviceinrättning, rik-
tad till sjöfolk av alla nationaliteter. SSB:s 
verksamhet täcker hela landet och består 
främst i ett uppsökande arbete på fartyg 
och i hamnar. Med dagens arbetsrytm 
behövs inte längre något sjömanshot-
ell, och de kontorslokaler man tidigare 
kunde hyra ut har flyttat till andra, mer 
centrala platser i Helsingfors.

Det som nu behövs i Helsingfors 
är mindre lägenheter, och det erbjuder 
Sailors Home i form av ett bostadsaktie-
bolag som disponerar merparten av hu-
vudbyggnaden samt en liten gårdsbygg-
nad. Den gamla bakgården har blivit en 
trivsam innegård med planteringar och 
en läcker lekplats på ett trädäck. Nu är 
det grannhusets gårdsfasad som ger ett 
sterilt intryck, medan SSB:s bostäder på 
gårdssidan har balkonger med romantis-
ka smidesjärnräcken. 

När man går in i stadsmuseets bild-

Från Sverige kom Torbjörn Dalnäs, ti-
digare chefredaktör för den unika, men 
tyvärr nedlagda tidskriften Utkik, en väl-
känd värnare om sjöfartskultur och stor 
Finlandsvän.

Dalnäs och SSB:s informationschef 
Pekka Karppanen har träffats många 
gånger i samband med de nordiska foto-
tävlingarna för sjöfolk. Båda herrarna är 
gamla djuphavsseglare och de fördjupade 
sig genast i glada minnen; Dalnäs från 
sin tid som telegrafist och Karppanen 
som navigatör.

En gömd liten pärla högst upp i huset 
är en pytteliten takterrass utanför en bastu 
med ett fönster som en ventil i skrovsidan. 
Medan Vikings fartyg – med mängder av 
SSB-klienter i besättningarna – arbetar 
till sjöss kan bastubadarna njuta av fri sikt 
mot Södra hamnen. När trafikens dygns-
rytm på nytt fyller kajerna bekräftar den 
bilden vikten av SSB:s arbete.

THURE MALMBERG
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”DET VAR NÖDVÄNDIGT 
ATT RIVA DET 

TIDIGARE HUSET.
ESA LONKA

”SEGLING ÄR ETT PERFEKT 
SÄTT ATT LÄRA SIG 

KOMMA ÖVERENS MED 
ANDRA MÄNNISKOR.

TIMO FLEMING

 

samlingar och ser Eric Sundströms bild av 
samma gård i militärt lasarettsbruk under 
första världskriget blir skillnaden enorm: 
den gamla gården var en död asfaltyta 
med piskbalkonger som fond medan den 
nya har grönska och påtaglig trivsel.

I tre år levde SSB:s personal på exil 
i olika utrymmen i Helsingfors medan 
planering, tillståndsprocess och byggar-
bete pågick. Det var nödvändigt att riva 
det tidigare huset vid Slottsgatan 3 sade 
SSB:s styrelseordförande, tidigare riks-
förlikningsmannen Esa Lonka i sitt väl-
komsttal. Det hade bombskadats under 
senaste krig och var inte i bästa skick. 
Också dagens rumsbehov är annat än när 
Sailors Home först byggdes.

Det var en glad skara inbjudna som 
bekantade sig med nya Sailors Home. 

OVAN: Högst upp i huset är en pytteliten tak-
terrass med ett fönster som en ventil i skrovsidan

ALGARVEN SUOMI-SEURA 
FÖRENAR TUSEN FINLÄNDARE

V ID ÅRSMÖTET 23 mars i Porti-
mao valdes Timo Fleming till 
ny ordförande för Algarven 
Suomi-Seura. Drygt 200 av 

föreningens cirka 1000 medlemmar del-
tog i årsmötet, som ordnades i anslutning 
till förhandsröstningen i det finländska 
kommunalvalet.

Algarven Suomi-Seura betonar att 
föreningen inte aktivt driver medlems-
kårens intressen i samhällsfrågor, men 
däremot fungerar som en samlande länk 
mellan finländare som helt eller tidvis 
bor i södra Portugal.

Det gör man bl.a. genom regelbund-
na träffar t.ex. i anslutning till onsdags-
marknaderna i Quarteira och olika resor 
i Portugal och bl.a. Spanien. Föreningen 
kan också hjälpa med tolkning, och har 
goda kontakter med Finlands konsulat i 
Quarteira och vår ambassad i Lissabon.

GODA ERFARENHETER 
AV SJÖMANSKYRKAN

Timo Fleming är tidigare företagare och 
hustrun Kirsti köpman. Båda har lång er-
farenhet av utlandsboende. Att det sedan 
drygt två år tillbaka blivit Algarve under 
vinterhalvåret beror liksom i så många 
andra fall på det utmärkta klimatet där 
med värme och sol medan vi i Finland 
huttrar i snöslask och kyla.

I Algarve finns än så länge ingen 
finländsk eller ens nordisk kyrka, men 
paret Fleming har goda erfarenheter av 
samarbetet med Finlands Sjömanskyrka 
från de många år de bodde i Hamburg.

– Där lärde vi oss uppskatta Sjöman-
skyrkans arbete, och deltog också både 
i gudstjänster och praktiskt jobb, säger 
Timo Fleming.

– Kirsti deltog i en teckningskurs 
som kyrkan i Hamburg ordnade, och bå-
da har vi aktivt varit med om att sponsra 
och genomföra kyrkans julbasarer.

– Själv har jag under åren varit med 
i alltför många föreningar, men när man 
ville att jag skulle ställa upp i ordföran-
devalet här i Algarve sade jag ja. Genast 
vid styrelsens första möte gjorde vi också 
upp en klar ansvarsfördelning, så att alla 
skall veta vad de sysslar med.

– Men Algarve är min nästsista bo-
plats. Min sista har jag valt ut där Erstan 
möter öppna havet i söder, säger Timo 
Fleming.

NÖDRAKET I STORMBY

– Åbolands skärgård är favoritmålet för 
oss, och vi är båda inbitna seglare. Själv 
har jag under trettio år varit kappseglings-
domare, därav14 år i internationella täv-
lingar, däribland i Travemünde och under 
Kieler Woche. Otaliga midsommarhelger 
har ”förstörts” när man suttit i en gum-
mijolle och tittat på andra seglare i stället 
för att själv få segla, säger Timo Fleming.

– Segling är ett perfekt sätt att lä-
ra sig komma överens med andra 
människor. Om man tillbringat långa 
tider tillsammans i en liten båt är det lätt 
att göra det samma i en förening. Men 
ombord finns bara en regel: kaptenen har 
alltid rätt.

Han lever som han lär: inför somma-
ren i Finland skulle han ladda upp med 
att segla en 11,5 meters slup från Porti-
mao mot Azorerna. Avsikten var att med 
två andra äldre seglare runda ögruppen, 
men 260 sjömil väster om Sagres slog 
nordliga stormbyar på 20 m/sek till.

– Det var korta, branta vågor, 10–12 
meter höga. Båten fick sina skavanker, 
och vi tvingades skjuta nödraketer. Ett 
lastfartyg såg oss och kunde förmedla 
nödropet så att en helikopter hämtade en 
av oss. Sen seglade vi andra båten tillbaka 
till Portugal, säger Timo Fleming enkelt.

THURE MALMBERG

LÄS MERA PÅ SVENSKA PÅ NÄTET:  
MERIMIESKIRKKO.FI

TILL VÄNSTER: Ny ordförande för Algarven Suo-
mi-Seura är sedan våren Timo Fleming, här med 
hustrun Kirsti i parets segelbåt som hör till Airisto 
Segel Sällskap.

Föreningen fungerar som en samlande länk mellan finländare 
som helt eller tidvis bor i södra Portugal.
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MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA

BELGIA
Brysselin merimieskirkko / Foyer Finlandais / 
Fins Huis
Rue Jacques de Lalaing 33 / Jacques de Lalain-
gstraat 33, 
BE-1040 Bruxelles / Brussel. 
+32 2 2800498
bryssel@merimieskirkko.fi
https://belgia.merimieskirkko.fi/
@BrysselinMerimieskirkko

HOLLANTI
Rotterdamin merimieskirkko / 
Finse Huis
’s-Gravendijkwal 64, NL-3014EG Rotterdam
+31 10 4366164
rotterdam@merimieskirkko.fi
https://hollanti.merimieskirkko.fi/
@MerimieskirkkoRdam

ISO-BRITANNIA
Lontoon merimieskirkko / Finnish church in 
London
33 Albion Street, GB-London SE16 7HZ
+44 20 7237 4668
lontoo@merimieskirkko.fi
https://lontoo.merimieskirkko.fi/
@LontoonMerimieskirkko

KREIKKA
Ateenan merimieskirkko / Scandinavian church
18 Daidalou str., 105 58 Plaka, Athina
+30 210 4516564
ateena@merimieskirkko.fi
https://ateena.merimieskirkko.fi/
@ateenanmerimieskirkko

SAKSA
Hampurin merimieskirkko / Die Finnische 
Seemannskirche
Ditmar-Koel-Straße 6, DE-20459 Hamburg
+49 40 316971
hampuri@merimieskirkko.fi
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/
@pohjoissaksanmerimieskirkko

LIIKKUVA TYÖ

• Sosiaalikuraattori työskentelee:

ANTWERPENISSA
https://belgia.merimieskirkko.fi/
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko

LUXEMBURGISSA
https://luxemburg.merimieskirkko.fi/

LYYPEKISSÄ
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/

• Matkapappityötä teemme Kaak-
kois-Aasiassa, Puolan Varsovassa ja 
Pohjois-Irlannissa.

https://merimieskirkko.fi/matkapappi/

MERIMIESKIRKKO SUOMESSA

HAMINA-KOTKA
PL 13, 49401 Hamina
040 539 8143
hamina@merimieskirkko.fi

HELSINKI VUOSAARI
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
040 142 9424
vuosaari@merimieskirkko.fi

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

KOKKOLA
Kantasatamantie 51, 67900 Kokkola
0400 227 240
kokkola@merimieskirkko.fi

OULU
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
0400 371 574
oulu@merimieskirkko.fi

RAUMA
Postiosoite: Hakunintie 28, 
26100 Rauma 
Käyntiosoite: Isohakunintie (varikko)
0400 538 366
rauma@merimieskirkko.fi

TURKU
Rahtarikuja 2, 20210 Turku
0400 224 248
turku@merimieskirkko.f

KESKUSTOIMISTO
Suomen Merimieskirkko ry
Albertinkatu 2, 00150 Helsinki
050 322 2915
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi
@Merimieskirkko

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

KERÄYSLUPA 2017-2018: RA/2016/856. POLIISIHALLITUS 9.12.2016.
PENNINGINSAMLING I ÅLAND 
2017: ÅLR 2016/6424, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 7.9.2016 
2018: ÅLR 2017/6671, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 5.9.2017


