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SUOJA SATAMASSA
– Merimieslähetyksen alku Suomessa ja Turussa

Hengellisellä työllä merimiesten parissa on pitkä 
historia. Jo vuodesta 1355 alkaen on tietoja Tu-

russa toimineesta Pyhän Nikolauksen killasta, jonka 
jäseniä yhdisti keskinäinen avunanto, erityisesti siitä 
tulivat osalliseksi merimiehet ja matkalla olevat. Sak-
salaisesta Itämerellä vuonna 1561 purjehtineesta aluk-
sesta on säilynyt tietoja, että siellä pidettiin säännölli-
sesti aamu- ja iltahartauksia. Merenkulkijoiden hen-
gellisen elämän hoitamisesta kertoo myös Tukholmas-
sa vuonna 1627 painettu Raamatullinen laivakirja. Sa-
tamissa tapahtuvan hengellisen työn alkuna voidaan 
pitää niitä kokoontumisia, joita merimiehet Lontoon 
satamissa oma-aloitteisesti järjestivät 1800-luvun al-
kupuolella. Kokoontumispaikkana toiminut laiva si-
sustettiin kirkoksi. Lontoon läpi virtaavalla Thames-
joella purjehti näin sananmukaisesti maailman ensim-
mäinen merimieskirkko.

Suomalaisen merimieslähetystyön organisoitumi-
seen 1800-luvulla antoi ensimmäiset virikkeensä poh-
joismaisen merimieslähetyksen isä, norjalainen Johan 
Storjohan.  Vuonna 1874 Storjohan teki matkan Suo-
men, jolla hän kävi myös Turussa. Matkan seurauk-
sena Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlissa vuonna 
1874 päätettiin perustaa merimieslähetysseura. Uu-
den yhdistyksen nimeksi tuli ”Suomalaisten merimies-
ten ulkomaan satamissa sielunhoitoyhtiö”.

Suomen keisarillinen senaatti vahvisti yhdistyksen 
säännöt kesäkuussa 1875, jolloin nimi vaihdettiin Suo-
men Merimieslähetysseuraksi. Virallisesti Suomen Me-
rimieslähetysseura perustettiin Helsingin tuomiokir-
kon itäisessä siipirakennuksessa 30.9.1875.

Suomen merimieslähetysseuran toiminta kotimaan 
satamissa alkoi Turusta, jossa työtä varten perustettiin 
Turun Merimieslähetysyhdistys 16. joulukuuta 1880.  
Yhdistyksen toimintapisteenä oli  Puistokatu 12.  Sen 
tarkoituksena oli tehdä sisälähetystyötä Turun sata-
massa, merimiesten kodeissa ja paikkakunnan vähä-
varaisen väestön keskuudessa. Turun merimieslähetys-
yhdistyksen tuli ”käytännöllisellä tavalla edistää Jumalan 
kalliitten totuuksien yleisenpää ja syvällisenpää tuntemista 
toimittamalla heille Raamattuja tai osia siitä sekä Lutherin 
kirjoja ja muuta kristillistä kirjallisuutta halvasta hinnas-
ta tai ilmaiseksi sekä järjestää sananjulistustilaisuuksia”.

Noin 12 vuotta myöhemmin eli joulukuun 13. päi-
vänä 1892 senaatti vahvisti sääntöjen muutoksen, jon-
ka perusteella Turun Merimieslähetysyhdistyksen nimi 
muuttui Turun Kaupunkilähetykseksi. Nimenmuu-
toksen jälkeenkin se jatkoi työtään merimiesten pa-
rissa. Toiminnan laantuessa syntyi vuonna 1909 työtä 
jatkamaan Turun Satamalähetysyhdistys, jonka taus-
talla vaikutti merimieslähetystyön tukemiseksi perus-
tettu ompeluseura.

Turun seurakuntien ensimmäinen merimieslähe-
tysompeluseura perustettiin tuomiokirkkoseurakun-
taan vuonna 1911. Ruotsinkielisessä seurakunnassa 
toiminta alkoi 17.11.1925. Mikaelinseurakunnan me-
rimieslähetysompeluseura, nykyiseltä nimeltään meri-
mieskirkkopiiri, perustettiin 16.1.1958, Martinseura-
kunnan piiri 22.9.1958 ja Henrikinseurakunnan piiri 
31.10.1967. Päiväkirjamerkinnät tietävät kertoa, että 
myös Katariinakodissa, Runosmäessä, Hirvensalossa ja 
Kupittaalla on toiminut merimieslähetyspiiri. Piireistä 
enää Henrikin ja Mikaelin piirit ovat toiminnassa.
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SUOJA SATAMASSA
– Merimieslähetyksen alku Suomessa ja Turussa

25.3.1938 oli Turun Sanomissa juttu Turun satamalähetyksestä
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Kun Mikaelinseurakunnassa kokoonnuttiin en-
simmäistä kertaa tammikuussa 1958, kertoo 

päiväkirja tapauksesta seuraavaa:

”Tammikuun 16 pnä 1958 aloitettiin Tu-
run Mikaelinseurakunnan merimieslähe-
tysompeluseuran toiminta

Rovasti T. Väinölä lausui parikymmenhen-
kisen ystäväjoukon tervetulleeksi tähän työ-
hön, jota oli kauan toivotttu. Hän luki Kol. 
3:12-17:ssä olevat apostoli Paavalin sydä-
melliset kehoitussanat ja toivotti alkavalle 
työlle Herran siunausta.

Läsnä olivat:
Lyydia Ahonen
Kaisa Heinonen
Amanda Nummi
Helka Lahti
Hilda Huovinen
Ida Mustonen
Anna Maria Naskali
M. Honka
Anna Vikstedt
Maikken Vaininen
Lempi Lindberg
Ester Ahlqvist 
Asta Lähtönen
Hilma Johansson
Hulda Vihanto
Hilma Ketonen
Maria Nystedt
Ines Salo”

TERVETULLEITA TÄNNE
- Mikaelinseurakunnan 
merimieslähetysompeluseuran perustaminen

Rovasti Toivo Väinölän lukema Kolossalaiskirjeen 
kohta 3:12–17 kuuluu seuraavasti:

”Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänel-
le rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahta-
vaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen 
ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toi-
meen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka 
teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on 
antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kai-
ken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken 
täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuk-
sen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jä-
seninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kris-
tuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opetta-
kaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laula-
kaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä 
ja hengellisiä lauluja.  Mitä teettekin, sanoin tai teoin, 
tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hä-
nen kauttaan Jumalaa, Isäämme.”

Lauantain Turun Sanomissa 11.1.1958 oli 
Mikaelinseurakunnnan viikkoilmoitus, joka sisälsi tiedon 

merimieslähetysompeluseuran toiminnan alkamisesta. 
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MERIHENKISESSÄ SEURASSA
– Elämän sisältöä ja vapaaehtoistyötä

Rakkaalla lapsella on monta nimeä
Toiminta lähti liikkeelle tammikuussa 1958 merimieslähetysompeluseuran nimellä.Tammikuussa 1969 nimi muuttui merimies-lähetyspiiriksi. Epävirallisesti saatettiin kuiten-kin puhua myös merimiespiiristä. Vuonna 1994 merimiestyössä toteutettiin ko-konaisvaltainen nimiuudistus. Tuolloin Suomen Merimieslähetysseuran nimi vaihtui Suomen Merimieskirkoksi ja merimieslähetyspiirit me-rimieskirkkopiireiksi.

Astu laivaan – piirin ankkuripaikat  
seurakunnassa

Puistokoti

Ensimmäisenä toimintakautenaan merimieslähe-
tysompeluseura kokoontui viikottain torstai-il-

taisin klo 19 Mikaelinseurakunnan seurakuntatalolla 
Puistokodissa, Puistokatu 13.  

Kevään 1958 päiväkirjamerkinnät eivät kerro, mis-
sä Puistokodin huoneessa ompeluseura kokoontui. 
Saman vuoden syksystä alkaen paikaksi ilmoitetaan 

Puistokatu 13 B-portaan toisen kerroksen nuorten-
kerho.

1960-luvun puolivälissä ja 70-luvulla kokoontumis-
paikkana oli A-portaan ensimmäinen kerros, ilmeises-
tikin juhlasali. 

1980-luvulla merimieslähetyspiiri kokoontui vuoro-
tellen ykkös- ja kakkoskerroksessa. Vuodesta 1987 al-
kaen piiri käytti monien muiden piirien tavoin toimin-
tatilanaan Puistokodin toisen kerroksen kokoushuo-
netta.  Näin meneteltiin vuoden 1997 loppuun asti.

Alusta alkaen 1980-luvun loppupuolelle saakka me-
rimieslähetyspiirin kokoontumisaikana oli aina torstai-
ilta klo 19.  Mutta syksyllä 1987 piirin kokoontumis-
ajaksi vaihtui keskiviikko klo 13. Tämä johtui toden-
näköisesti siitä, että piiriläiset eivät enää olleet työikäi-
siä, vaan eläkeläisiä. Niinpä päiväaika koettiin sopi-
vammaksi.

1990-luvulla kokoontumispäiväksi palautui taasen 
torstai ja piiriajaksi tuli klo 16. Vuonna 1998 piirin al-
kamisajaksi vakiintui torstai klo 14.30, aika, jota edel-
leenkin noudatetaan.

Vuonna 1994 ohravellitapahtuma Puistokodin juhlasalis-
sa. Tuolloin Mikaelinseurakunnassa tiedusteltiin leikki-
mielisesti myös papiston yhteispainoa.

Työn tohinassa Puistokodin keittiössä mm. Maila Rehn, 
Terttu Kortelahti, Ensi Saari ja Helmi Laihonen 
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Turun merimieskirkko

Jo vuosikymmeniä seurakuntalaisia palvellut Puis-
tokoti kaipasi kunnostusta. Remontin lähestyes-
sä 1990-luvun lopussa seurakunnan piirejä kehotet-
tiin etsimään väliaikaista kokoontumistilaa joko Mi-
konmökistä (Käsityöläiskatu 12), Kristillisestä Rait-
tiusseurasta (Rauhankatu 12) tai muualta. Tässä ti-
lanteessa Turun merimieskirkko tarjosi tilojaan piirin 
käyttöön.  Ja tammikuusta 1998 alkaen piiri kokoon-
tui merimieskirkolla (Huolintakatu 3) torstaisin klo 
14.30 –16.

Kun Puistokodin remontti valmistui, piirissä käy-
tiin keskustelua, jäädäänkö merimieskirkolle, vai pa-
lataanko seurakuntakodille? Lopulta asiasta suoras-
taan äänestettiin ja tulos oli: takaisin seurakuntakodil-
le. Pitkän linjan merimieskirkkoihmisenä piirin vetä-
jä Satu Oldendorff olisi mielellään jäänyt edelleen me-
rimieskirkolle, mutta tyytyi toiseen ratkaisuun hyvien 
perusteiden vuoksi. Päällimmäisenä syynä seurakun-
takotivalinnalle oli lyhyempi matka kotoa piiritapaa-
miseen. Tärkeänä pidettiin myös seurakuntayhteyttä. 

Mikaelin seurakuntakoti

Saneerauksen ja uudisrakentamisen läpikäynyt Puisto-
koti vihittiin uudelleen käyttöönsä 4. helmikuuta 2001. 
Uudeksi nimeksi keskustan seurakuntakodille tuli sa-
massa yhteydessä Mikaelin seurakuntakoti. 

Maaliskuun alusta 2001 kokoontumispaikkana oli 
päiväkerhohuone aina toukokuuhun 2002 asti. Uu-
den työkauden alkajaisiksi 5. syyskuuta 2002 siirryt-
tiin isompaan Klubitilaan, jossa huoneessa merimies-
kirkkopiiri edelleenkin toimii. Klubi on tällä hetkel-
lä Mikaelin seurakuntakodissa piirien pääkokoontu-

mistilana. Klubi-tila uudistettiin helmikuussa 2011, 
jolloin saatiin mm. videotykki, pöytä- ja sohvaryhmä 
palvelemaan piirien toimintaa. Merimieskirkkopiiri on 
kaunistanut Klubia hankkimalla samana vuonna 2011 
Rakkaus-nimisen purjelaivan sekä vuonna 2017 lasiset 
merimieskirkkologot pikku-ikkunoihin. 
 
Lokikirjan merkintöjä

Ompeluseuran ensimmäinen toimintakausi

Aluksi merimieslähetysompeluseuran kaikki jäsenet 
olivat naisia. Kevätkauden tapaamisissa osallistuja-
määrä vaihteli 19–29 piiriläiseen. Kaikkiaan ompelu-
seuran kokoontumisia oli ensimmäisenä kautena yh-
teensä 14.

Ohjelmassa oli käsitöiden tekemistä, kahvin juon-
tia ja virren veisuuta. Rovastit Toivo Väinölä ja Tai-
mi Gabriel Joutsi sekä pastori Ilmari Asanti olivat mu-
kana vuoroillaan. He pitivät piirissä iltahartauden ja 
saattoivat lukea jotakin kirjaa tai tekstiä. 

Esimerkkejä piirin ensimmäisen kauden toiminnasta:

• 27. maaliskuuta 25 ompeluseuralaista vieraili pasto-
ri Asannin kotona. 

• Ensimmäiset myyjäiset pidettiin lauantaina huhti-
kuun 19. päivänä. Seuraavan piirikerran päiväkirja 
kertoo seuraavaa: ”Läsnä oli 27. Pastori I. Asanti. Var-
jonen Anna rva uutena jäsenenä. Myyjäistuloja 39.855 
mk ja pankkiin jäi 9.290 mk. Perämies ja Rva Makko-
nen vierailivat esittäen terveisiä merimiesasemilta.”

• Kevään viimeisessä “ompeluillassa” 8. toukokuuta 
olivat mukana sekä rovasti Toivo Väinölä että pas-
tori Ilmari Asanti ja ohjelmaan kuului mm. varjo-
kuvaesitys.

Piiriläiset tapasivat merimieskirkolla kokoontuessaan  
kirkolla vierailevia merimiehiä.

Piirin joulujuhlassa itsenäisyyden juhlavuonna 2017.



9

Maininkeja vuosien varrelta

Ompeluseura toimi aluksi pappisvetoisena. Vuonna 1965 
sen johtajaksi, nykyisellä kielellämme vetäjäksi, valittiin 
Ines Salo. Fanny Laurilan vetovuoro alkoi huhtikuussa 
1967 jatkuen kevääseen 1981 asti.  Syyskuussa 1981 työ-
tä piirin johtajana tuli jatkamaan Helmi Laihonen. 

Alussa ompeluseurakokoontumisia oli vuosittain 
28-30. Toiminta keskittyi piiritoimintaan ja myyjäi-
siin. Myöhemmin kun toiminta monipuolistui varsi-
naiset piirikokoontumiset hieman vähenivät. Samal-
la tietenkin muut tapahtumat ja retket tulivat tilalle.

Alkuinnostuksen jälkeen ompeluseuralaisten määrä 
alkoi vähetä ja sama kehitys jatkui 1990-luvulle asti. 
Kun 1970-luvulla osallistujia oli vielä keskimäärin 8, 
niin 1990-luvun puolivälissä väki oli huvennut muu-

tamiin piiriläisiin. Huoli merimiestyön jatkumisesta ja 
resursseista oli kouriintuntuva.

Syyskuussa 1997 mietittiin jo yhdistymistä diako-
niapiirin kanssa tai piirin lopettamista. Tässä tilantees-
sa piirin vetäjä Helmi Laihonen halusi lopettaa pitkän 
rupeamansa piirin vastaavana. Uutta vetäjää ei tahto-
nut millään löytyä, kunnes auttajaksi löytyi Hampurin 
suomalaisella merimieskirkolla toiminut ja Suomeen 
palannut Satu Oldendorff. Mukaan Satua pyysivät 
merimiespastori Eija Kalliala ja pastori Timo Hanttu.

Piiriläisten määrä lähti nousuun vuonna 1998. Toi-
minta alkoi elpyä sekä uudistua. Oman piristysruis-
keensa antoivat yhteistyön vahvistuminen Turun me-
rimieskirkon kanssa sekä Turun Mikaelinseurakunnas-
sa vietetyt Suomen Merimieskirkon 125-vuotisjuhlat 
vuonna 2000.

Piiriläiset jouluaterialla 1969 Hospitz Betelissä.  
Ensimmäinen oikealla Helmi Laihonen.

Piiriläiset Suomen 
Joutsenella joulujuhlassa 
14.12.1965. Paikalla 
oli 26 jäsentä.

 Joulujuhlassa vuonna 1969. Vasemmalla edessä Seppo 
Airola ja takana Ilmari Asanti
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Satu Oldendorffin työtehtävät vaativat keväästä 
2003 alkaen enemmän aikaa ja piirin vetäjänä toimi-
minen iltapäivisin vaikeutui. Tässä tilanteessa piirin 
vetäjäksi suostui syksystä 2002 piirissä mukana ollut 
Katriina Kivenheimo. Vuosina 2004 -2006 kokoontu-
misissa oli mukana keskimääräisesti 15-16 piiriläistä 
ja viime aikoina koolla on ollut usein yli 20 merimies-
kirkkotyön ystävää.

Piiriläiset olivat aluksi lähinnä mikaelinseurakunta-
laisia, mutta sittemmin väkeä tuli myös Tuomiokirkko-
seurakunnasta, Martinseurakunnasta ja Maarian seura-
kunnasta. Aluksi täysin naisvaltainen piiri on saanut vii-
me vuosina jäsenikseen iloksemme myös miehiä.

Piiristä vastanneet papit

Alkuun oman seurakunnan pappi oli mukana jokaises-
sa piirikokoontumisessa. Myöhemmin papit ovat vie-
railleet vuoron mukaan ja nykyisin merimieskirkko-
työstä vastaava pappi käy vuorollaan sekä väliin pii-
pahdellen.

Merimieskirkkotyöstä vastaavia pappeja ovat olleet 
Ilmari Asanti, Seppo Airola, Heikki K. Suominen, Pet-

ri Turunen ja vuodesta 1989 Timo Hanttu. Alusta as-
ti ja ensimmäisen runsaan kymmenen vuoden aika-
na merimieslähetysompeluseura tunnettiin rovasti As-
annin piirinä.  Tämän jälkeen piiri johto oli Puolan 
Gdanskissa merimiespastorina toimineen Seppo Airo-
lan käsissä. Timo Hantun aikana merimieskirkkotyö 
on saavuttanut oman asemansa yhtenä Mikaelinseura-
kunnan työmuodoista. 

Mikaelinseurakunnan muutkin papit ovat vierailleet  
piirissä. Päiväkirjan sivuilta vastaamme tulevat mm. 
Toivo Väinölä, Taimi Gabriel Joutsi, Vilho Wihervaa-
ra, Eeli Vuola, Miika Tarna, Matti Paavonperä sekä 
joukko jo eläkkeelle jääneitä tai edelleen työssä olevia 
pastoreita. Viime vuosina piirissä ovat vierailleet senio-
rirovastit Pentti Kokko ja Pekka Ahlamo.

Piiripäiväkirjan kertomaa

Piirin ohjelmaan on aina kuulunut päiväkirjan kirjoitta-
minen. Tällä hetkellä on täyttymässä kahdeksas päivä-
kirja. Alusta aina 1990-luvulle asti piirin vetäjä merkitsi 
pääsääntöisesti vain paikallaolijoiden lukumäärän. Esi-
merkiksi 9.9.1982 syyskauden avajaisista kerrotaan päi-
väkirjassa seuraavaa:”2 uutta jäsentä, yhteensä 13 hen-
keä”. Vain harvoin kirjoitettiin muistiin nimet. Mutta 
vuoden 1998 alusta otettiin piiripäiväkirjan kirjoittami-
sessa käyttöön uusi tapa. Jokainen piiriläinen kirjoitti 
nyt kirjaan oman nimikirjoituksensa. 

Tavanomaiseen piiriohjelmaan on perinteisesti kuu-
lunut, että joku piiriläisistä keittää kahvin ja järjestää 
joko suolaisen tai makea kahvileivän. Kokoon tullei-
den kesken kerätään myös kahvikolehti. Alkuun jo-
kaisessa piiritapaamisissa tehtiin käsitöitä ja arpajai-
siakin järjestettiin silloin tällöin. Mutta nykyisin piirin 
ohjelmistossa on mukana mm seuraavia asioita:

• hartaus
• virrenveisuuta (vuodesta 2011 Katriina Kivenheimo 

on säestänyt lauluamme pianolla)
• kahvinjuontia
• kuulumisten vaihtoa ja toiminnan suunnittelua
• kirjan lukemista tai runon lausuntaa
• kerrotaan merimieskirkon kuulumisia tai luetaan 

kirjeitä merimieskirkoilta
• erilaiset vierailijat tuovat oman värinsä tapaamisiin 
• joulupakettien valmistaminen merimiehille marras-

kuussa
• Joskus piiri on kokoontunut muualla, esimerkiksi 

Turun Meripelastusyhdistyksen tiloissa
• piiri on päättynyt aina Herran siunaukseen  

 

Piiriläiset puuhakkaina pakkaamassa merimiehille  
tarkoitettuja joulupaketteja marraskuussa 2007.

Tyytyväisen merimiehen kortti kertoo, että piirin  
valmistama joulupaketti on tullut perille.
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Vuonna 2007 vellikauhaan tarttui Kirsti Sainio.  Mikaelin seurakuntakodin keittiössä mukana myös Maiju Riuttaskorpi. 

Vuonna 2006 ohravellikattilan ääressä Iris Kaartinen ja 
Mirja Ronkainen 

Piiri tutustumassa Turun Meripelastusyhdistyksen tiloihin 
Linnankatu 37:ssä.

Vierailijoiden anti piirikokoontumisille on aina ol-
lut tärkeä asia. Esimerkiksi seurakunnan kanttorit, 
Eeva Paajanen, Sanna Mansikkaniemi ja Silvia Kos-
ki ovat käyneet laulattamassa piiriläisiä tai esittämäs-
sä omia ohjelmanumeroitaan. Turun merimieskirkon 
merimiespastorit ja muu henkilökunta ovat vierailleet 
säännöllisesti tuoden tuulahduksen merimieskirkko-
työn kentältä. Suomen Merimieskirkon työntekijöi-

den ja luottamushenkilöiden kasvot ovat tulleet pii-
rissä. Vierailijoita ovat olleet mm. Ari Lindqvist, Esko 
Vepsä, Ville Nieminen, Satu ja Katri Oldendorff, Pau-
la Raitis ja Jaakko Laasio. Turun alueen muiden me-
rimieskirkkopiirien, Henrikin ja Naantalin kanssa on 
myös pidetty yhteyttä. Lisäksi piirin ohjelmaa ovat ri-
kastuttaneet muutkin vierailijat mm. oman seurakun-
nan nimikkolähetit. 
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telleet velliä keitetyn jo 80-luvulla. Vellipäivä oli kes-
kiviikko kuten nykyäänkin ja perinneherkkua myytiin 
lounasaikaan klo 11–13. Päiväkirjat tietävät myös, et-
tä 70-luvulla merimieslähetyspiiri myi myyjäisten yh-
teydessä riisivelliä. Vuosituhannen vaihteessa Mikaelin 
seurakuntakoti oli remontissa ja toiminnot olivat tau-
olla. Uusitussa Mikaelin seurakuntakodissa ohravel-
liä myytiin sitten ensimmäisen kerran 8. marraskuuta 
2000. Tämän jälkeen ohravellitapahtuma on toteutet-
tu säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. 

Ohravellin valmistaminen ei ole koskaan ollut itses-
tään selvä asia. Ensin on aina kysytty, kuka toimii pää-
keittäjänä ja ketkä muut olisivat mukana auttamas-
sa. Toiseksi keittäjän on pitänyt olla valmis uhraamaan 
aikaansa vellin keitolle aamuseitsemästä alkaen. Kat-
tilan ääressä seisominen ja ohravellin sekoittaminen 
isolla vellikauhalla on voimia kuluttava urakka. Vaati-
va työtehtävä on tullut päätökseensä vasta kattiloiden 
pesemisen jälkeen iltapäivän tunteina. Aluksi keitto-

Joukko merimiestyön ystäviä merimieskirkkopiirin kirkko-
kahveilla Mikaelinkirkon Ruusuhuoneessa

Joulukuussa 2007 pidettiin perinteiset joulumyyjäiset 
Mikaelin seurakuntakodilla. Merimieskirkkopiirin iloisten 
arpajaisten voittoja jakamassa Maija Hagman-Ilmanen ja 
Pekka Ilmanen.

Terveiset ulapalle – piiri puuhakas pyörii
     

Myyjäiset

Myyjäiset ovat aina kuuluneet keskeisesti merimies-
työn ohjelmaan. Aluksi niitä järjestettiin merimies-
lähetysjuhlien yhteydessä siten, että päivällä pidet-
tiin myyjäiset ja illalla kokoonnuttiin juhlaan. Ensim-
mäiset myyjäiset järjestettiin Puistokodissa lauantaina 
19. huhtikuuta 1958. Ajan riennossa myyjäiset tulivat 
osaksi Mikaelinseurakunnan yhteisiä kevät- ja joulu-
myyjäisiä, joissa merimiestyöllä oli oma pöytänsä. Var-
haisempina vuosina myyjäisohjelmaan kuului arpajais-
ten lisäksi ruuan, leivonnaisten ja käsitöiden myyntiä. 
Nykyisellään piiri on erikoistunut järjestämään arpa-
jaisia, tosin iloisia sellaisia: joka arpa voittaa! 1990-lu-
vun lopussa Turun merimieskirkko tuli jakamaan me-
rimieskirkkopiirin pöytää omilla tuotteillaan.

Merimieskirkkopiiri oli vuoteen 2010 asti mukana 
myös Turun merimieskirkon myyjäisissä, näitä myy-
jäisiä järjestettiin pääsiäisen ja adventin aikoihin. Par-
haimmillaan vuosi saattoi pitää sisällään neljätkin eri 
myyjäiset. Aiemmin myyjäisohjelmaan kuului arpa-
jaisten lisäksi ruuan, leivonnaisten ja käsitöiden myyn-
tiä. Nykyisellään piiri on erikoistunut järjestämään ar-
pajaisia, tosin iloisia sellaisia: joka arpa voittaa!

Ohravellitapahtuma

Ensimmäisen kerran ohravelliä keitettiin 29. huhti-
kuuta vuonna 1992.  Ohravelliä keitettiin piirin päi-
väkirjojen mukaan ensimmäisen kerran 29. huhtikuu-
ta vuonna 1992,  mutta vanhat piiriläiset ovat muis-

Arpajaispöydän onnettarina Mikaelin seurakuntakodilla 
merimieskirkkopiirin vetäjä Katriina Kivenheimo sekä  
piiriläiset Eeva-Liisa Mustonen ja Riitta Tunturi.
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Kuva tilikirjasta.  
Vuonna 1970 piirin 
tulot olivat 4083 
markkaa eli 687 
euroa ja vuonna 
2017 2112 euroa.

työ tehtiin useamman piiriläisen yhteistyönä. Vuoden 
2000 seurakuntatalon remontin ja keittiön uudista-
misen jälkeen päävastuu vellinkeitosta oli ensin Iiris 
Kaartisella ja vuodesta 2007 Kirsti Sainiolla. 

Aiemmin tilaisuuden nimenä oli Ohravelliä merimies-
kirkkotyön hyväksi. Nyttemmin nimeksi on vaihtunut 
Ohravellitapahtuma, mikä kertoo laajentuneesta yhteis-
työstä Turun merimieskirkon, Rahtareiden ja Mika-
elinseurakunnan eri työmuotojen kanssa.

Kirkkokahvit

Kirkkokahvien järjestäminen on merimieskirkkopiiril-
le uusi perinne. Aikaisemmin kahvit nautittiin juhli-
en, tapahtumien tai myyjäisten yhteydessä.  Vasta tä-
män vuosituhannen alussa vuonna 2000, tarkemmin 
sanoen 22. lokakuuta keitettiin ensimmäiset kirkko-
kahvit merimieskirkkotyön hyväksi Mikaelinkirkos-
sa. Tarjolla oli kahvin lisäksi lohi- ja juustovoileipiä se-
kä Hanna-tädin kakkuja. Tästä perinne sai vauhtia ja 
nykyään kirkkokahveja keitetään kerran kuukaudessa, 
ei kuitenkaan kesäaikana.  Merimieskirkkopiirillä on 
vastattavanaan kaikkiaan yhdeksän kirkkokahvivuo-
roa vuodessa. Aiemmin kirkkokahvit tarjoiltiin kirkon 
Kryptassa, mutta tänä päivänä kauniissa Ruusuhuo-
neessa. Muutaman vuoden ajan, vuosina 2010–2012, 
piiri keitti myös kesäsunnuntaisin retkikahveja Ruissa-
lon metsäkirkon suvihartaudessa.

Missiona tuen antaminen Turun 
merimieskirkolle

Rahallisen tuen kerääminen merenkulkijoiden paris-
sa tehtävälle kirkolliselle työlle on alusta alkaen ollut 
yksi toiminnan keskeisistä tavoitteista. Rahat lahjoi-

tettiin kaksi kertaa vuo-
dessa kevät- ja syyskau-
sien päätteeksi Suomen 
Merimieskirkon keskus-
toimistolle Helsinkiin. 
1990-luvun lopus-
sa nähtiin luontevak-
si ohjata keräysvarat 
suoraan tutulle Turun 

merimieskirkolle, joka sijaitsee Mikaelinseurakunnan 
alueella. Perinteeksi muodostui vuoden aikana kerät-
tyjen varojen juhlallinen luovuttaminen merimieskir-
kolle joulukuisessa joulujuhlassa.

Aluksi merimieslähetysompeluseuralla oli oma 
pankkitili, jolle keräysvarat tilitettiin. Rahaston hoi-
tajina toimivat mm. Taimi Iltanen vuosina 1965–66 
ja Helmi Laihonen 1970-luvulla ennen piirin vetäjäk-
si siirtymistään.  

Merimiespiiri on aina ollut jossain määrin oman tien-
sä purjehtija. Tämä tulee ilmi siinä miten jotkut seu-
rakuntalaiset vielä 1980-luvullakin suhtautuivat me-
rimiespiirin varainkeräystoimintaan. Rahojen epäiltiin 
menevän enemmänkin merimiesten vapaa-ajan viet-
toon kuin hengelliseen työhön. 

1990-luvun lopulla merimieskirkkotyöstä tuli en-
simmäisen kerran yksi Mikaelinseurakunnan budjet-
tia tekevistä työmuodoista. Tuolloin silloinen kirkko-
herra Seppo Rissanen visioi merimieskirkkotyön osaksi 
kansainvälisen vastuun johtokuntaa. Enää ei puhuttu 
vain merimiespiiristä, vaan laajemmin merimieskirk-
kotyöstä, jonka osana piiri on. Voi sanoa, että tässä yh-
teydessä merimieskirkkotyö sai Mikaelinseurakunnas-
sa uuden aseman ja painoarvon.

Nykyisin merimieskirkkopiirillä ei ole enää omaa 
pankkitiliä, vaan keräysvarat talletetaan Turun ja Kaari-
nan seurakuntayhtymän yhteiselle vapaiden varojen ti-
lille, josta ne joulukuussa lahjoitetaan Turun merimies-
kirkolle. Suurin vuotuinen keräystuotto saavutettiin 
vuonna 2010, jolloin keräyssumma oli 3233 €, muutoin 
kerätty tuki on liikkunut 2500 euron molemmin puolin.   

Johtokunnasta työryhmään

1990-luvun lopulla merimieskirkkotyöstä tuli ensim-
mäisen kerran yksi Mikaelinseurakunnan budjettia te-
kevistä työmuodoista. Tuolloin silloinen kirkkoher-
ra Seppo Rissanen visioi merimieskirkkotyön osaksi 
kansainvälisen vastuun johtokuntaa. Enää ei puhuttu 
vain merimiespiiristä, vaan laajemmin merimieskirk-
kotyöstä, jonka osana piiri oli. Voi sanoa, että tässä yh-
teydessä merimieskirkkotyö sai Mikaelinseurakunnas-
sa uuden aseman ja painoarvon.

Vuonna 2012 johtokunnat muuttuivat työryhmik-
si. Tässä yhteydessä muodostettiin merimieskirkko-
työn työryhmä. Kun johtokuntajärjestelmä edellytti 
jäseneltä kuulumista Mikaelinseurakuntaan, nyt mu-
kaan saattoivat tulla myös muiden seurakuntien me-
rimieskirkkotyöstä kiinnostuneet jäsenet. Työryhmäs-
sä suunnitellaan ja koordinoidaan yhdessä tulevaa me-
rimieskirkkotyön toimintaa. Tiimissä on ollut 8–9 jä-
sentä ja se kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.  
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Merimieslähetysjuhlista 
merisunnuntaihin

Turun merimieslähetysjuhlat

Turun merimieslähetysjuhlat ovat vanha perinne. Al-
kuun merimieslähetysjuhlia järjestettiin kaksi kertaa 
vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa. Juhlat olivat 
kaksi- tai kolmipäiväiset. Lauantaina pidettiin myy-
jäiset ja merimieslähetysjuhla. Sunnuntaina kokoon-
nuttiin jumalanpalvelukseen ja mahdolliseen iltajuh-
laan.  Maanantaina oli päättäjäisjuhlan ja joskus myy-
jäistenkin vuoro.

Juhlat järjestettiin Suomen Merimieslähetyksen ja 
Turun kolmen keskustaseurakunnan, Tuomiokirkko-
seurakunnan, Martinseurakunnan ja Mikaelinseura-
kunnan yhteisenä hankkeena. Pitopaikkana oli joko 
Betelkirkko Yliopistonkadulla tai Rouvasväen rukous-
huone Eskelinkadulla. Myöhemmin myös Konserttita-
lo oli yhteisten juhlien pitopaikkana.

PURJEISIINI TUULTA ANNA
– Juhlista näkyä ja voimia

Merimieslähetysjuhla vuonna 1958

Mikaelinseurakunnan merimieslähetysompeluseuran 
perustamisen jälkeen yhteisten merimieslähetysjuh-
lien lisäksi alettiin Mikaelinseurakunnassa järjestää 
myös omia juhlia.

Turun Sanomissa Mikaelinseurakunnan merimies-
lähetysompeluseuran järjestämää ensimmäistä juhlaa 
mainostettiin 19.4.1958 seuraavalla tavalla:

Tästä lähtien omista merimieslähetysjuhlista tuli jo-
kavuotinen traditio.  

Merenjuhla

8.10.1966 oli Turun Sanomissa mainos ensimmäisestä 
 meren juhlasta

Keskustaseurakuntien syyspuolen yhteinen meri-
mieslähetysjuhla sai vuonna 1966 nimekseen Meren 
juhla. Tätä nimeä käytettiin marraskuussa järjestetys-
tä juhlasta 1990-luvulle asti.

Vuoden 1941 merimieslähetysjuhlien lehti-ilmoitus Turun 
Sanomissa 15.11.1941
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PURJEISIINI TUULTA ANNA
– Juhlista näkyä ja voimia

Välillä käytettiin myös nimeä ”Merimieslähetyksen 
sunnuntai”. Näin tapahtui esimerkiksi 19. marraskuuta 
1989, jolloin juhlajumalanpalvelus pidettiin klo 10 Mi-
kaelinkirkossa ja meren juhla klo 14 Henrikinkirkossa.

Kahvikonsertit merimieslähetyksen hyväksi

Mikaelinseurakunnan merimieslähetyspiiriä luotsan-
neen pastori Seppo Airolan musikaalinen perhe toi 
seurakunnan omiin merimieslähetysjuhliin musiikillis-
ta panosta. Ehkä tästä syystä keväisen juhlan nimeksi 
muotoutui 1970-luvulla kahvikonsertti. Puistokodissa 
ensimmäistä kahvikonserttia merimieslähetyksen hy-
väksi vietettiin 6. toukokuuta 1973.

Seuraava kahvikonsertti järjestettiin 22. huhtikuuta 
1977 ja sen ohjelmasta kertoo piirin päiväkirja:

”Klo 14 puhujana Jorma Louhivuori ja pas-
tori Seppo Airola. Ohjelmassa Taimi Airola, 
laulu ja Susanna Airola, viulu, Tuomas Airo-
la, sello, Antti Airola, piano. Kahvitarjoilua ja 
arvontaa, jossa voittoina oli eteisen peili, neljä 
kappaletta hedelmäkoreja, neljä Ruotsin mat-
kaa, kahvia, kakkuja. Yleisöä oli noin 90 hen-
keä. Arpatulot olivat 768 markkaa ja 53 pen-
niä. Kolehti, joka oli vapaaehtoinen kahviraha 
tuotti 185 markkaa ja 82 penniä.”

Päiväkirjojen mukaan myös vuosina 1978 –1980 pi-
dettiin huhtikuiset kahvikonsertit. 

 
Kevätlaulajaiset

Vuonna 2014 virisi ajatus kevätjuhlien järjestämises-
tä Mikaelin juhlasalissa. Ajatuksena oli yhdistää me-
relliset laulut, keväiset laulut ja kevätjuhlatunnelma 
yhdeksi tapahtumaksi. Uuden juhlahankkeen ide-
aa oli myös yhteistyön ajatus kuorojen ja muiden työ-

alojen kanssa. Pyrittiin yhdessä luomaan suurem-
pi ja värikkäämpi tilaisuus. Näistä aihioista muodos-
tui kevätlaulajaisten runko. Jo neljänä vuonna laulu 
on raikunut seuraavanlaisin otsikoin: Kevään ja me-
ren laulut 14.5.2014, Flooranpäivän keväinen lauluil-
ta 13.5.2015, Helatorstaina heleästi – kevätlaulajaiset 
5.5.2016, Kevätlaulajaiset 11.5.2017. 

Merisunnuntai

Merimieskirkko lanseerasi vuonna 1997 käyttöön uu-
den juhlanimen Merisunnuntai - Sea Sunday. Tästä 
lähtien merimieskirkkotyön kirkkopyhää on vietet-
ty syyskuun kolmantena sunnuntaina. Kansainväli-
nen Merisunnuntai on meren, merenkulun ja vesillä 
liikkujien yhteinen pyhäpäivä, jonka tarkoituksena on 
muistuttaa mieliin mereen liittyviä myönteisiä asioita. 

Merisunnuntai tuli Mikaelinseurakunnan merimies-
kirkkopiirin ohjelmaan heti vuodesta 1997. Turussa 
tätä kirkkopyhäperinnettä pidetään yllä nimenomaan 
Mikaelinseurakunnassa. Merisunnuntai kokoaa vuo-
sittain yhteen Turun alueen muiden seurakuntien me-
rimieskirkkopiiriläisiä, Turun merimieskirkon ja Turun 
meripelastusyhdistyksen väkeä, Rahtareita sekä muita 
merenkulun parissa toimivia.  

Kirkkopyhän vietto alkaa jumalanpalveluksella Mi-
kaelinkirkossa. Saarnan on yleensä pitänyt merimies-
pastori tai joku muu Suomen Merimieskirkon edusta-
ja. Jumalanpalveluksen jälkeen on siirrytty Mikaelin 
seurakuntakodille, jossa ohjelma on jatkunut kirkko-
kahveilla merimieskirkkotyön hyväksi ja merellisellä 
juhlalla. Juhlassa on kuultu eri tahojen tervehdyksiä, 
kuorojen ja pienten orkestereiden esityksiä sekä jaet-
tu ansiomerkkejä.

Satu Oldendorff ja Arja Suvanto jakoivat Suomen 
Merimieskirkon ansiomerkkejä merisunnuntaina 2016.

Kuoro Yleinen äänioikeus käyttää ääntään kevätlaulajai-
sissa 2017.



16

Suomen Merimieskirkon kesäjuhlat  
vuosina 2000 ja 2010

125-vuotisjuhla

Suomen Merimieskirkon 125-vuotisjuhlia vietettiin 
16.–17. syyskuuta vuonna 2000 Turun Mikaelinseu-
rakunnassa teemalla 125 vuotta elämän merellä. Mika-
elinseurakunnan silloinen kirkkoherra Seppo Rissanen 
toivotti Merimieskirkko-lehdessä juhlavieraat terve-
tulleiksi mm. seuraavasti: 

”Satamalla  ja merimieskirkolla on tärkeä 
asema Turun Mikaelinseurakunnassa. Sata-
ma ja sen kulkijat ovat näkyvissä Mikaelin-
seurakunnan alueella selvemmin kuin ehkä 
missään muualla Suomessa. Satama kattaa 
suuren osan seurakunnan alueesta, joten se 
on jatkuvasti osa seurakuntalaisten arkipäi-
vää; lukuista merenkulkijat ympäri maail-
maa ja rekkamiehet autoineen ovat osa mei.
tä. Turun merimieskirkon toiminta on tut-
tua lukuisille seurakuntalaisille, joista monet 
itse ovat joko entisiä tai nykyisiä merenkul-
kijoita. Siksi on ollut mitä luonnollisinta, et-

tä Suomen Merimieskirkon työtä on vaalit-
tu seurakunnassamme. Mikaelinseurakunta 
iloitsee siitä, että se voi toimia isäntänä Suo-
men Merimieskirkon 125-vuotisjuhlille.”

135-vuotisjuhla 

Juhlan sloganina oli Timo Hantun luoma lause ”Mes-
sissä merellä ja maja maissa”. Slogan jatkui sitten vielä 
alaotsikolla ” Suomen Merimieskirkko kulkijan kans-
sa 135 vuotta”. Juhlan graafinen ulkoasu ja logo olivat 
Erkki Kiisken käsialaa.

135-vuotisjuhlan kansilehtinen ja ohjelma.
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Piirin 45-vuotisjuhlaa vietettiin 16.1. 2003. Vas: Turun 
Merimieskirkon pastori Eija Kalliala, Suomen Merimieskirkon 
10-vuotisansiomerkkien saajat; Eeva-Liisa Mustonen ja 
Iris Kaartinen, Suomen Merimieskirkon osastopäällikkö Ari 
Lindqvist, piirin vetäjä Satu Oldendorff, pastori Timo Hanttu.  

Purjehduksen pyöreitä juhlavuosia

Merimieslähetysompeluseuran 10-vuotisjuhla

Ompeluseuran 10-vuotisjuhlaa vietettiin 25. tammi-
kuuta 1968 Puistokodissa. Ohjelmassa oli alkuhar-
taus, jonka piti pastori Eero Ervo. Aiheena oli ”Jos et 
tunne Jumalaasi, mene merille”. Tilaisuus jatkui 10-vuo-
tiskronikan esittämisellä. Edelleen kuultiin runonlau-
suntaa ja yksinlaulua.  Rovasti Ilmari Asanti toi tervei-
siä Suomen merimieslähetysseurasta ja piti loppuhar-
tauden. Yhdessäolon mainitaan sisältäneen myös juh-
lakahvit ja keskustelua. Ajatusten vaihdon tuloksena 
päätettiin käydä tervehtimässä sairaina ja vanhainko-
deissa olevia piirin jäseniä. Mukana juhlassa oli 15 pii-
riläistä, kaikki naisia.

Merimieslähetyspiirin 30-vuotisjuhla

Kun merimieslähetyspiirin 30-vuotistaivalta juhlittiin 
17. tammikuuta1988, piirin vetäjänä oli Helmi Laiho-
nen ja vastaavana pastorina Heikki K. Suominen. Juh-
lan ohjelmasta ei ole säilynyt muuta tietoa, kuin ohei-
nen kutsukortti. Piirin 20- ja 40-vuotisjuhlia ei vietet-
ty ollenkaan. Noina merkkipäivinä piiri oli koolla vain 
pienellä joukolla. 

Merimieskirkkopiirin 45-vuotisjuhla

Merimieskirkkopiirin 45-vuotisjuhlia toteuttamassa 
olivat piirin vetäjä Satu Oldendorff ja merimieskirk-
kotyön vastaava pastori Timo Hanttu.  Juhlia vietet-
tiin16. tammikuuta 2003 nuorisotyön tiloissa Mikon-
mökissä. Merimieskirkkopiirin 50-vuotisjuhla 16.1.2008

Tällä kertaa piirin juhlaa vietettiin täsmälleen synty-
mäpäivän mukaisena päivämääränä. Mikaelin seura-
kuntakodissa vietetty ohjelma piti sisällään juhlakah-
vit, juhlapuheen piti Suomen merimieskirkon silloinen 
apulaispääsihteeri Heikki Rantanen. Juhlassa julkais-
tiin Piirin vetäjä Katriina Kivenheimon ja pastori Ti-
mo Hantun kokoama merimieskirkkopiirin 50-vuotis-
historiikki ja jaettiin ansiomerkkejä piiriläisille. 

Merellinen musiikki ja laulut olivat silloinkin tär-
keässä roolissa. Turun Poliisilaulajat esiintyi kanttori 
Heikki Seppäsen johdolla. Mainittakoon, että juhlaan 
lanseerattiin myös merellisten laulujen lauluvihko, jos-
ta sen jälkeen on laulettu reippaasti monissa juhlissa. 
Merellisistä tunnelmaa jakamassa oli yhteensä peräti 
132 vierasta.

45-vuotisjuhlien ohjelma.

Ohjelma:

Virsi 594

Tervetuliaissanat, Timo Hanttu

Musiikkia, Jari Jakoleff

Kirkkoherran tervehdys, Pentti Kokko

Turun Merimieskirkon tervehdys, Eija Kalliala

Yhteislaulu

Merimieskirkkopiirin historiikki, Satu Oldendorff

Meriselityksiä, Eeva-Liisa Mustonen

Musiikkia, Jari Jakoleff

Kahvi

Juhlapuhe, Ari Lindqvist, Suomen Merimieskirkko

Yhteislaulu

Kunniamerkit

Loppusiunaus, Timo Hanttu

Virsi 482
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Kotimaan retket

Alusta asti piiri on tehnyt erilaisia iltaretkiä tai yh-
den päivän retkiä. Päiväkirjojen mukaan meri-

mieslähetysompeluseuran ensimmäinen retki suun-
tautui Hennalan seurakuntakodille Hirvensaloon yh-
dessä Patterinhaan ompeluseurojen kanssa 21.elo-
kuuta 1960. Vastaavanlainen retki Hennalaan tehtiin 
myös ainakin 27. kesäkuuta 1961. Retki-ilmoitukses-
sa kerrottiin, että lähtö tapahtuisi Patterinhaan seura-
kuntakodilta klo 17 ja Puistokodilta klo 17.15. Ruo-
kailun takia toivottiin ennakkoilmoittautumista om-
peluseuran puuhanaiselle Ines Salolle.

Kesäisiä retkiä tehtiin seuraavinakin vuosina. Esi-
merkiksi kesällä 1963 vierailtiin 14. kesäkuuta pas-
tori Ilmari Asannin kesämökillä. Mukana oli 20 om-
peluseuralaista. Samana kesänä 28. heinäkuuta järjes-
tettiin vielä toinen retki Sinapin leirikeskukseen Kaks-
kerrassa.

Muista retkistä päiväkirjat tietävät vielä mainita 
mm. retken Raisioon Mattilan taloon 2. huhtikuuta 
1970 sekä kevätretket Rymättylään vuonna 1986 ja 
Koski Tl:ään vuonna 1987.

Satu Oldendorffin tultua piirin vetäjäksi vuonna 
1998 retkitoimintaa alettiin kehittää. Piirissä virisi 
ajatus vierailla kaikissa Suomen merimieskirkoissa ja 
tavata merimieskirkkopiiriläisiä sekä mahdollisuuksi-
en mukaan tehdä retkiä myös ulkomaisille merimies-
kirkoille. 

Retkiä

l Merimieskirkkotyön retki Perniöön, Hankoon, Tam-
misaaren ja Teijoon keväällä 1999. Retkelle lähdet-
tiin ensi kertaa isolla bussilla, joka täyttyi iloisista 
matkaajista. Mukana oli Mikaelin piiriläisten, alku-
jaan perniöläisen Satu Oldendorffin ja Timo Hantun 
lisäksi Henrikin piiriläisiä sekä Turun merimieskir-

SATAMASTA SATAMAAN 
– Merta ja merimieskirkkoja samoamassa

Rymättylän retkeläiset vuonna 1986. Vas. pastori Heikki K. Suominen
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SATAMASTA SATAMAAN 
– Merta ja merimieskirkkoja samoamassa

kon vapaaehtoisia. Kaikesta nähtiin, että tällaisille 
retkille oli ollut tilausta.

l Retki Suomen merimieskirkon keskustoimistolle, 
pääkaupunkiseudun piirien yhteiseen joulujuhlaan 
Helsinkiin 12.12.2000.

l Retki Raumalle 11.10.2001. Suomen merimieskir-
koilla vierailut aloitettiin tutustumalla Rauman me-
rimieskirkkoon. Matkaan kuului myös Rauman me-

Porin reissulla otettiin yhteispotretti Yyterissä keväällä 2003.

Timo Hantun kotita-
lon piha Porvoossa täyttyi 

iloisista retkeläisistä 
syksyllä 2003.

rimieskirkkopiirin 50-vuotisjuhliin osallistuminen.
l Kevätretki Tampereelle 4.4.2002. Päävierailukoh-

teena oli Rahtareiden toimitiloihin tutustuminen 
toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Lehtisen johdolla.

l Merimieskirkkotyön ja Paattisten seurakunnan ret-
ki Vammalaan 28.10.2002. Retki oli  ensimmäi-
nen yhteinen retki Paattisten seurakunnan kanssa. 
Timo Hanttu ja Vammalasta kotoisin oleva kirkko-
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Vuonna 2004 hytistiin Kokkolan merimieskirkon portailla kylmässä viimassa, vaikka olikin jo toukokuun loppupuoli.

herra Jukka Järvensivu solmivat yhteistyösopimuk-
sen, jonka mukaan päätettiin tehdä vuosittain aina-
kin yksi yhteinen seurakuntaretki. Näin ollen seu-
raavien vuosien suuremmat toteutettiin yhteistyössä 
Mikaelinseurakunnan merimieskirkkotyön ja Paat-
tisten seurakunnan kanssa. Tämä Vammalan retki 
oli viimeinen, jossa Satu Oldendorff oli mukana pii-
rin vetäjän roolissa.

l Merellinen kevätretki Poriin 13.5.2003. Matkal-
la tutustuttiin Mäntyluodon saksalaiseen merimies-
kirkkoon ja tavattiin Keski-Porin merimieskirkko-
piiriläisiä. Mikaelinseurakunnan porilaissyntyinen 
nuorisotyönohjaaja Mikko Jokinen toimi oppaana. 
Tämä retki oli ensimmäinen, jossa uusi piirin vetäjä 
Katriina Kivenheimo oli mukana. 

l Syysretki Porvooseen 9.9.2003. Retkellä tutustuttiin 
Porvoon tuomiokirkkoon ja harvinaisempaan meri-
mieskirkkoon, joka sijaitsee ruotsalaisen seurakun-
takodin yhteydessä. Tavattiin paikallisia merimies-
kirkkopiiriläisiä ja vierailtiin Timo Hantun kotita-
lossa. Paattisten seurakunnan matkanvetäjänä oli 
tällä kertaa nuorisotyöntekijä Tanja Jylhävuori. 

l Merellinen kevätretki 21.–23.5.2004. Pääkohteina 
matkalla olivat Kokkolan merimieskirkko ja sata-
ma. Matkalla poikettiin myös Seinäjoella, Lapualla 
ja Pietarsaaressa sekä Vaasassa. Retkellä oli muka-
na Lapualta kotoisin oleva silloinen merimiespasto-
ri Eija Kalliala.

l Merellinen saaristolaiskierros Turun saaristossa 
25.8.2004. Matkalla tuli tutuksi saariston kaunis ren-
gastie losseineen. Vierailla ehdittiin myös neljässä saa-
ristolaiskirkossa ja Houtskarin kristillisessä opistossa.

l Merellinen kevätretki Uuteenkaupunkiin ja Lyök-
kiin 5.5.2005. Matkalla tutustuttiin Kalannin ja Py-
hämaan kirkkoihin. Erityisen mieleen jäänyt koke-
mus oli vierailu merimieskirkkopiiriläisen Aune Rin-
teen kesämökillä Lyökissä. 

l Merellinen kevätretki Haminaan ja Kotkaan 24.–
25.5. 2006. Retken pääkohteina olivat Haminan 
merimieskirkko ja satama. Myös Kotkan satama, 
museojäänmurtaja Tarmo ja Kotkan kirkko tulivat 
tutuiksi.
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Lisäksi päiväkirjat muistavat kertoa pienemmistä vie-
railuista. Tällaisia ovat olleet mm. paastonajan herne-
rokkaretket Mynämäelle vuosina 2004 ja 2005 piiriläi-
nen Mirja Ronkaisen vieraaksi, vierailu Naantalin meri-
kirkkopiirissä 10.10.2006 sekä talvinen retki Paattisten 
seurakunnan seniorikahvilaan  7.2.2007.

l Vuonna 2007 toukokuun 17. päivänä tehtiin me-
rellinen saaristoretki. Sauvon kirkossa tutustuimme 
mm. vanhoihin kirkonpenkkeihin, Kemiön Sagalun-
din museossa puolestaan saatiin oppitunti vanhasta 
koulunkäynnistä, Kasnäsin Sinisimpukassa saaris-
ton luonto tuli tutuksi ja Söderlångvikin kartanos-
sa, Amos Anderssonin taidemuseossa nähtiin paljon 
kaunista taidetta.

l Vuoden 2008 retki yhdessä Paattisten seurakunnan 
kanssa 16.4. suuntautui Tampereelle. Tutustuttiin 
Tampereen tuomiokirkkoon ja museokeskus Fab-
riikkiin sekä tavattiin Messukylän merimieskirk-
kopiiriläisiä diakoni Hannele Koiviston luotsaama. 
Retkeläisiä oli mukavasti 47 henkeä ja paluumatkan 
arpajaiset tuottivat hienosti 145 €.

l Vuonna 2009 tehtiin 22.4. retki Helsinkiin. Muka-
na oli 46 iloista retkeläistä, mikaelilaisten lisäksi oli 
mukana Henrikin piiriläisiä ja paattislaisia. Kohtei-
na olivat Helsingin tuomiokirkon krypta ja itse ko-
mea kirkko, jossa oppaana toimi johtava kappalai-
nen Marja Heltelä. Merimieskirkontyön Grand Old 
Man Esko Vepsä lisäsi retkeläisten Helsinki-tunte-
musta kaupunkikierroksella ”Helsingin muuttuvat 
rannat”. Retki huipentui vierailuun uudessa Vuosaa-
ren merimieskirkossa. Arpajaiset tuottivat 134 €.

l Seuraavana vuonna 2010 tehtiin niin ikään retki 
Helsinkiin 22. toukokuuta. Retki oli Turun meri-
mieskirkon ja Rahtareiden yhteismatka, jossa meri-
mieskirkkopiiri oli mukana. Luonnollisesti vierailtiin 
Vuosaaren merimieskirkolla ja lisäksi Arabian teh-
taanmyymälä tuli tutuksi. Rahtareiden sponsoroi-
man retken hinta oli 10 € per henkilö. Matkanjohta-
jana toimi Turun merimieskirkon johtava satamaku-
raattori Satu Oldendorff.

l Rauman merimieskirkko vietti 80-vuotisjuhliaan 
31.10.2010 ja niille juhlille piiri teki retken. Juhla-
messussa Rauman Pyhän ristin kirkko tuli tutuksi. 
Messun jälkeen juhlat jatkuivat juhlalounaalla ja oh-
jelmalla seurakuntakodilla.

l Hyvän mielen yhteislaulu-piknikristeily 30.3.2011 
oli yhteistyöhanke Mikaelinseurakunnan YV-kerä-
yksen ja Alsike-työn kanssa. Retkeläisiä laulatta-
massa oli Aulis Kotaviita ja matkanjohtajina toimi-

Paattisten seurakunnan nuorisotyöntekijä Tanja Jylhävuo-
ri, kirkkoherra Jukka Järvensivu ja Timo Hanttu lossin 
kannella kesällä 2004.
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Kotkan satamassa tutustuttiin museojäänmurtaja Tarmoon

vat diakonit Marita Heinonen ja Hilkka-Helena Ka-
tainen sekä pastori Timo Hanttu. 

l 4.6.2013 merimieskirkkotyön merellisenä retke-
nä toimi tuttu iso saaristolaiskierros reitillä Turku- 
Parainen-Nauvo-Korppoo-Houtskär-Iniö-Kusta-
vi-Turku. Oppaana oli Eva Granström, joka kertoi 
värikkäästi elämästä saaristossa ennen ja nyt. Myös 
kauniit saaristokirkot tulivat tutuiksi. Bussikuskina 
oli Rainer Lundström.

l Rahtareiden kanssa retkiyhteistyö aloitettiin vuonna 
2014 ja samalla alkoivat tammiretket. Ensimmäi-
nen tammiretki toteutettiin 25.1.2014 ja se suun-
tautui Raumalle. Ostosvierailut Kivikylän kotipal-
vaamoon ja Lappi-hunajan putiikkiin saivat veden 
kielelle. Kappalainen Ville Niittynen opasti matka-
laisia Rauman Pyhän ristin kirkossa. Pääkohde oli 
Rauman vilkas satama ja siellä toimiva merimies-
kirkko. Emäntinä toimivat johtava satamakuraatto-
ri Eija Tuorila ja satamakuraattori Sirpa Tolppanen.

l Seuraava tammiretki tehtiin 24.1.2015. Nyt men-
tiin Porvooseen ja Mäntsälään. Porvoon tuomiokir-
kossa vietettiin hetki yhdessä pastori Timo Ågrenin 
kanssa. Herkut ostettiin Brunbergin tehtaanmyy-
mälästä ja Mäntsälässä tutuksi tuli Rahtareiden toi-
mikeskus. Retki maksoi 20 € henkilöltä, ruokailujen 
ollessa omalla vastuulla. Osalla retkimaksua Rahta-
rit tukivat Mikaelinseurakunnan keväistä ohravelli-
tapahtumaa. 

l Tammikuussa 23.1.2016 matkattiin Helsinkiin. 
Pääsihteeri Hannu Suihkonen isännöi vierailua Suo-
men Merimieskirkon keskustoimistossa Albertin-
kadulla ja nuorisotyönohjaaja Tarja Rae esitteli kes-
ki-aikaista Espoon tuomiokirkkoa. Outlet-kohteina 
olivat Vantaan Tammisto sekä Marimekko Hertto-
niemessä. 

l Tampere oli kohteena 28.1.2017. Tampereen tuo-
miokirkon suntio esitteli asiantuntevasti kirkko-
aan, ajettiin läpi Suomen pisimmän maantietunne-
lin ja vietettiin mukava yhteinen hetki Messukylän 
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merimieskirkkopiirin, Messin, vieraana. Uolevi Sa-
lonen ja Riitta Tunturi toimivat tuttuina ja turvalli-
sina isäntinä.  

Ulkomaan matkat

l  Merimieskirkkotyön kesäinen opinto- ja juhlamat-
ka Hampurin suomalaisen merimieskirkon 100- 
vuotisjuhlille 1.–5.6.2001. Matkaan innosti ja mat-
kanjohtajana oli Satu Oldendorff, jolle Hampuri oli 
myös ollut kotikaupunki ja Hampurin merimies-
kirkko kuin toinen koti.

l Merimieskirkkotyön suunnittelu- ja tiimimatka 
Tukholmaan 1.–3.9.2002. Tutustuttiin mm. Tuk-
holman merimieskirkkoon ja suomalaiseen seura-
kuntaan. Retki toteutettiin yhteistyönä arkkihiippa-
kunnan virsiristeilyn kanssa.

l  Keväinen Baltian retki 16.-20.5.2005. Retkellä näh-
tiin Viroa, Liettuaa ja Latviaa. Tutustuttiin mm Vi-
ron merimieskirkkoon Muugassa, Ridalan ystävyys-
seurakuntaan, ristikukkulaan sekä Riian ja Vilnan 
kauniisiin kaupunkeihin. Retki järjestettiin Mika-

Potrettihymyä Tampereen tuomiokirkon rappusilla 
27.1.2017. 

Linja-autossa ompi tunnelmaa, linja-autossa Katriinakin matkustaa. Retki Raumalle 26.1.2014.

elinseurakunnan kansainvälisen diakonian piirin, ys-
tävyysseurakuntatyön ja merimieskirkkotyön sekä 
Paattisten seurakunnan yhteisenä hankkeena. Mu-
kana olivat diakonissa Pirkko Mäkinen, nimikkolä-
hetti Kari Tynkkynen, Timo Hanttu ja kirkkoherra 
Jukka Järvensivu.
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Turun Satamalähetys oli vanhin Suomessa toi-
mineista satamalähetyksistä. Se liittyi jäsenyh-

distyksenä Suomen merimieslähetysseuraan vuonna 
1910. Kyseessä oli hyvin itsenäinen yksikkö, ainoas-
taan satamasaarnaajan palkan maksoi Suomen Meri-
mieslähetysseura. Muuten se toimi oman johtokun-
tansa alaisena, ja hankki itsenäisesti varat toimintaan-
sa varten. 

Kuten muutkin satamalähetykset, harjoitti Turun 
Satamalähetys diakonista toimintaa, järjesti jumalan-
palveluksia ja vastaavaa toimintaa, mutta erityinen 
painopiste oli lukusalitoiminnassa ja laivakäynneis-
sä. Syynä tähän olivat tilat ja sijainti. Tilat Turun lin-
nan kupeessa ositteessa Linnankatu 87 eivät sopineet 
tilaisuuksien järjestämiseen, mutta sijainti sataman lä-
heisyydessä mahdollisti aktiivisen yhteydenpidon me-
rimiehiin. Joka tapauksessa, huoneistoon mahtui myös 
pieni merimieskoti.

 Lukusalikäyntejä oli 1920–30 -luvulla noin 7 000 
vuodessa, laivakäyntejä tehtiin 500–600 kertaa vuo-
dessa. Tilaisuuksiin kuitenkin osallistuin enimmillään-
kin vain 2 000 kävijää. Turun Satamalähetys oli toi-
nen ympärivuotisesti toiminut satamalähetys Helsin-
gin lisäksi.

Turun satamalähetyksen toiminta jatkui sodan jäl-
keen vilkkaana, toiminnan pysyessä entisen kaltaise-
na. Kävijämäärissä oli jopa hienoista nousua. Tosin 
tultaessa 1970-luvulle kävijämäärät olivat laskeneet 
neljään tuhanteen. Toisaalta juuri näihin aikoihin tu-
li erään vanhan merimiehen mukaan kiire merenkul-

kuun. Sen sijaan laivakäynnit nousivat lähelle tuhat-
ta. Vuonna 1979 Turun Satamalähetys – Åbo Hamn-
mission ry lopetti toimintansa tehtävien siirtyessä Suo-
men Merimieslähetysseuralle. Käytännössä ei kuiten-
kaan tapahtunut mitään sanottavaa muutosta.

Saavuttaessa 1980-luvun loppupuolelle ryhdyttiin 
etsimään uusia strategioita Merimieskirkon kotimaan 
toiminnalle. Haminassa testattiin kansainvälistä työ-
tä, Turussa taas tutkittiin perhetyö -vaihtoehtoa. Kan-
sainvälinen työ osoittautui sekä tarpeellisemmaksi et-
tä elinvoimaisemmaksi. Turussa kansainväliseen työ-
hön siirryttiin silloisen merimiespastorin Eija Kallialan 
johdolla. Samassa yhteydessä, vuonna 1995 muutet-
tiin Linnankadun toimipisteestä Huolintakadulle kes-
kelle rahtisatamaa.

Seuraava suuri muutos toteutui vuoden 2005 lopus-
sa. Tällöin Turun merimieskirkko vaihtoi  sijaintiaan 
Suikkilantielle, Turun Sataman rakentaman rekkapar-
kin viereen. Muuton pääasiallisena tarkoituksena oli 
huomioida entistä tehokkaammin raskaan liikenteen 
kuljettajat, joista onkin tullut merimieskirkon merkit-
tävä kävijäryhmä. Vuoden 2007 lopussa sekä koti- et-
tä ulkomaisia ammattiautoilijoita vieraili Turun meri-
mieskirkolla noin 350 henkeä kuussa. Uusi painopiste 
ei kuitenkaan vähennä merenkulkijoiden painoarvoa. 
Heidät kohdataan useimmiten laivoilla modernin me-
renkulun kiivastahtisuudesta johtuen.

Sasa Lehtinen, Turun merimieskirkon johtava 
merimiespastori 2006–2009

TURUN MERIMIESKIRKON 
LYHYT HISTORIIKKI

Turun alueen merimieskirkkopiiriläiset 
koolla Turun Merimieskirkolla. Keskellä 
käsiään taputtaa Eija Kalliala, meri-
miespastori vuosina 1993–2005.
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Rakkaat ystävät, olette seilanneet nämä vuosikym-
menet myötätuulessa ja olette pysyneet toimin-

nassanne ” hyvien tuulten satamana”. Kumppanisi ko-
tona ja maailmalla on yksi Suomen Merimieskirkon 
strategian tuoma ajatus. Tämän kumppanina koto-
na-ajatuksen olen vahvasti kanssanne kokenut. Olen-
han toiminut viimeiset 7 vuotta Hampurin merimies-
kirkossa ja vuosittaisten piirivierailujeni jälkeen ker-
ron aina palattuani Hampuriin, kuinka Mikaelin me-
rimieskirkkopiiri on yhteisö, jonka osallistujat osaavat 
välittää välittämistä. Olette olleet ja olette tänäänkin 
minulle henkilökohtaisesti sekä merimieskirkkotyöl-
leni merkittävä ja tärkeä voiman lähde. Pidätte hy-
vin huolta myös toisistanne ja elätte Merimieskirkon 
arvojen mukaisesti. Olette vieraanvaraisia, vastuulli-
sia ja rohkeita! Teidän jakamanne vieraanvaraisuus on 
Jumalan rakkauden välittämistä, jonka kohdistatte 
kanssaihmisiin ja elätte sen arjessa todeksi. 

Sitoutumisesta merimieskirkkotyöhön kertoo se, et-
tä kappalainen Timo Hanttu ja piirinvetäjä Katrii-
na Kivenheimo ovat edelleen aktiivisesti luotsaamas-
sa piiriä. Piirin vuosiohjelma on mielenkiintoinen ja te 
kaksi saatte piiriläiset sekä yhteistyökumppanit liik-
keelle. Mikaelin merimieskirkkopiiri on vetänyt osal-
listujia puoleensa eri Turun seurakunnista ja sekin on 
merkki lojaalista ja suvaitsevaisesta elämänasentees-
ta. Kaiken inhimillisen toiminnan lisäksi olette tärkeä 
varainhankkija ja Turun merimieskirkon ja sen kautta 
koko Suomen Merimieskirkko ry:n tukijaryhmä.

Merenkulku ja merenkulkijat tarvitsevat tässä muut-
tuneessa, globaalissa maailmassa merimieskirkkopiirin 
vapaaehtoista toimintaa nyt ja tulevaisuudessa!

Ystävyydestänne kiitollisena toivotan Mikaelin me-
rimieskirkkopiirille ja sen jäsenille monia armorikkai-
ta vuosia!

Satu Oldendorff, entinen piirinvetäjä
Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon johtaja

ONNEA 60-VUOTIAALLE MERIMIESKIRKKOPIIRILLE!

Satu Oldendorff Mikaelinkirkon lukupulpetissa merisunnun-
taina 2016.



26

”Se laiva oli tosi Pohjolan Kaunotar. Siinä laivas-
sa miehistö viihtyi. Siellä oli hyvä henki. Ensin 

laiva oli Turku-Tukholma -linjalla. Jossain vaiheessa 
olimme kesälaivana linjalla Helsinki-Tallinna-Lening-
rad. Sitten ajan mukana piti laivaa suurentaa ja niin se 
siirtyi Saksaan pidennettäväksi. 20 metriä tuli pituutta 
lisää ja saman verran Kaunottaren kauneuskin lisään-
tyi. Hampurissa tuli sitten merimieskirkko läheiseksi, 
kun laiva oli neljä kuukautta telakalla. Telakalla mu-
kana olleet olivat paljon kirkolla iltaisin.

Pidennyksen jälkeen laivasta tulikin sitten ajan myö-
tä risteilyalus. Ilmatar oli tosiaan Taivaan Isän suoje-
luksessa. Oltiin sitten Pohjanmerellä tai Biskajalla oli 
meri aina ystävällinen. Välimeri tuli tutuksi ja siellä 
olevat pohjoismaiden merimieskirkot. Kirkolta oltiin 
aina vastassa ja järjestettiin meille ohjelmaa. Tuli ko-
toinen olo. Se palvelu oli todella arvokasta. Siihen ai-
kaan oltiin näet monta kuukautta poissa kotoa. 

PIENI MUISTELMA M/S ILMATTARESTA

Eräs muisto jäi mieleen kun ranskalaiset risteilijät 
olivat unohtaneet ehtoollisleipänsä kotiin. Iris Kaarti-
nen ne sitten valmisti keittiössämme. Portugalin nun-
nille toimitimme Puolasta ehtoollisleipiä tietyllä mo-
nogrammilla varustettuna. Näitä risteilymuistoja oli-
si paljonkin, mutta ne jääköön. Palvelut, joita saimme 
merimieskirkoilla synnyttivät ajatuksen: kun jäämme 
pois laivasta ja siirrymme maihin hakeudumme meri-
mieskirkkopiiriin. Ja sellainen piiri löytyi Turun Mi-
kaelinseurakunnasta. Tähän piiriin meidät Iris Kaar-
tinen, Maiju Riuttaskorpi ja Eeva-Liisa Mustonen iloi-
sesti vastaanotettiin. Satuimme olemaan kaikki kolme 
samassa laivassa yli 10 vuotta ja nyt piiriläisenäkin tuo 
sama 10 vuotta on vierähtänyt. Kiitos piiriläisille yh-
dessäolosta.”

piiriläinen Eeva-Liisa Mustonen (1936-2014) 

Kaksi kaunista: M/S Ilmatar ja Venetsia.
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PIENI MUISTELMA M/S ILMATTARESTA

“Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo 
minun matkallani”. 

Aikaisemmin luulin, että majakat näyttävät tietä 
laivoille valollaan. 130 vuoden iän saavuttaneen 

Merimieskirkon kesäjuhlilla sain kuitenkin oppia, että 
ei asia olekaan niin. Merimerkit ja loistot ohjaavat laivo-
ja väylillä sanoen ”tule meidän suuntaamme, tule meitä 
kohti”, mutta majakka kertoo näkijälleen: ”Tässä minä 
olen. Tässä on kari. Älä tule tänne”.

Miten siis tulkitsemme lukemani Psalmin kohdan 
merikielellä oikein?  Jumalan sana ohjaa meitä kuin me-
rimerkit ja loistot. Jumalan sana valaisee tiemme, joh-
dattaa meitä elämän merellä. Se ei osoita karia, vaan 
väylää, joka avautuu eteemme. Minä annan teille tule-
vaisuuden ja toivon. Jumalan sana ei siis ole meille ma-
jakka, vaan merimerkki ja loisto, loisto asia.

Aurajoessa on tapahtunut merikulttuurityö. On sa-
nottu, että sekä Suomen Joutsenen että Sigynin keulat 
ovat käännetyt nyt oikeaan suuntaan, eli joen suistoon, 
merelle päin. Tätäkään en tiennyt aiemmin, että keu-
la voi olla laivalla joessa väärään suuntaan. Tämä herät-
tää vertauskuvallisia ajatuksia. Laivamme, elämänpur-
temme voi olla hyvässä ulkoisessa kunnossa, mutta sen 
keula voi olla väärään suuntaan menossa, suunta voi ol-
la väärä. Siis keula oikeaan suuntaan. Jumalan sanasta 
saamme etsiä oikeaa keulan suuntaa.

100 vuotta sitten samana vuonna kuin Mikaelinkirk-
ko vihittiin käyttöönsä, Sigfried Sirenius lausui saarnan-
sa päätteeksi Antwerpenin merimieskirkon vihkimisti-
laisuudessa: “Ja teille, rakkaat merimiehet, sanon minä: Ter-
vetulleita tänne! Tulkaa kun kiusaus ahdistaa; kun omatunto 
on rauhaton ja etsii rauhaa; kun suru mieltä painaa; tulkaa 
silloinkin, kun poljitte synnin pimeitä polkuja; älkää antako 
karvaiden muistojen estää itseänne tulemasta. Tämä on oleva 
teille siunauksen ja rauhan paikka, sillä Jeesus Kristus lähes-
tyy teitä täällä”.

LOISTO JUTTU
- Puhe Mikaelin seurakuntakodissa  
merisunnuntaina vuonna 2005 

Ankkuri Mikaelinkirkon edessä.

Kirkko on merkkinä Jumalasta maailman keskellä. 
Kirkko on merimerkki ja loisto, loisto paikka. Kirkos-
sa saamme jättää raskaat taakat harteilta pois, vaihtaa 
synnin pimeyden armon valoon. Kirkosta saamme ottaa 
mukaamme Jumalan sanan valoa tulevan viikon aske-
liin. Majakka sanoo: Älä tule tänne! Kirkko sanoo: Ter-
vetulleita tänne! “Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee aske-
leeni, se on valo minun matkallani”.

Rukoilemme: Kaikkivaltias Jumala. Sinä lähetit meidät mat-
kalle ajan ulapoiden yli, sinä annat kuohut ja tyvenen, näytät 
väylän ja suunnan, jota usko ja toivo tähyilevät. Nosta aalto-
jen yläpuolelle sanasi loistovalo, anna sen loistaa pimeän lä-
pi, niin että rantaudumme kerran sinun satamaasi. Kuule ru-
kouksemme Jeesuksen tähden. Aamen

Mikaelinseurakunnan merimieskirkkotyön vastaava 
pastori Timo Hanttu
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