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Kemi-Tornion merimieskirkko 
Kemi-Tornion merimieskirkko on palvellut merenkulkijoita Kemin Ajoksen ja Veitsiluodon 
satamissa perinteiseen tapaan laivakäynnein ja arki-iltaisin kirkolla. Laivakäyntejä vuoden aikana 
tehtiin 297 kappaletta ja niillä kohdattiin 997 merenkulkijaa. Merimieskirkolla vieraili 1487 
merenkulkijaa sekä 578 henkilöä sataman toimijoita. 

Laivaliikenne satamiin pysyi entisellä tasollaan. Kemin satamassa aloitettiin 2. laituriremontti ja 
Tornion satamaan saatiin vieraiksi ensimmäiset LNG-laivat. Joulupuurojuhlaan kokoonnuimme 
marraskuun viimeisenä perjantaina 67 henkilön kera. 

Resurssit 

Henkilökunta: Kemi-Tornion merimieskirkolla on töissä päätoiminen satamakuraattori. 

Vapaaehtoiset: 10 vapaaehtoista, joista uusia kaksi. Kesätyössä Kemin kaupungin tuella oli 
kolme peruskoulun päättänyttä nuorta. 

Yhteistyö 

Teemme yhteistyötä ja saamme toimintaamme tukea paikallisseurakunnilta. Olemme yhdessä 
järjestäneet tapahtumia seurakunnan lähetysväen kanssa sekä osallistuneet seurakunnissa 
tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Pääsihteeri ja merenkulkijatyön johtaja vierailivat Kemin 
seurakunnassa syksyllä. 

Satamien kanssa yhteistyö on vakiintunut mutkattomaksi ja merenkulkijoiden hyvinvointia 
tukevaksi. 

Kemi-Tornion merimieskirkko toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjanlahden merimieskirkkojen 
tiimissä. Vuoden aikana tapaamisia tiimillä oli kolme kertaa, joista kaksi junassa matkalla 
koulutuksiin. Lisäksi kokoonnuimme Skypen välityksellä. 

Paikalliset vapaaehtoistoimijat ovat innostuneet kutomaan sukkia merenkulkijoille innokkaasti. 
mukana on eri eläkeläisjärjestöjä sekä vapaaehtoistoimijoita. Jouluna 2018 jaoimme 125 paria 
villasukkia lahjaksi merenkulkijoille. 

Kesäkuun 1. päivä Kemi-Tornion merimieskirkolla vieraili maahanmuuttajatyön nuoria ohjaajineen. 

 



Kesän alussa kirkollamme vieraili Kemin kaupungin maahanmuuttajatyön iloisia nuoria. Lisäksi 
olemme saaneet vieraita eri eläkeläisjärjestöistä sekä ottaneet vastaan Ajoksen muistot talteen 
– ryhmän lahjoittaman tilkkutyön. 

Olemme aloittaneet kriisityön osalta yhteistyön Tornion seurakunnan kanssa keväällä 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. Kemi-Tornion merimieskirkko sai lahjoituksena tilkkuteoksen Ajos - valon ja 
varjon saari. Työn on tehnyt Aino Nisula ja kuvan monitaiturit ovat julkaisseet saman- 
nimisen kirjan upean saaren historiasta. 

 

Viestintä 

Kemi-Tornion merimieskirkko näkyi Facebookissa säännöllisesti. Lisäksi olemme iloinneet 
Merimieskirkon yhteisestä IKÄVÄ-kampanjasta, jossa työmme on saanut mukavasti näkyvyyttä. 

 

Heli Tuokkola 
Satamakuraattori 

  



Oulun merimieskirkko 
Oulun merimieskirkon painopiste on ollut vuonna 2018 vapaaehtoistyössä ja välittävän yhteisön 
rakentamisessa. Uusia vapaaehtoisia saatiin mukaan toimintaan ja tulokset ovat näkyvissä. 
Yhdessä saamme aikaan enemmän. Työ painottui kuten aiemminkin laivavierailuihin ja 
kuljetuksiin, ja kirkkoa pidettiin auki arki-iltoina. 

Vuonna 2018 Oulun merikirkolla oli 1268 kävijää, joista merenkulkijoita oli puolet. Suurimmat 
kansallisuudet olivat filippiiniläiset, venäläiset ja ukrainalaiset. Laivakäyntejä tehtiin noin 284 
kpl. 

Lisäksi rekkamiesten kävijämäärä kasvoi. 

Oulun merimieskirkko osallistui Hailuodon siikamarkkinoille lokakuussa 2018. Siellä 
markkinoimme toimintaamme ja kohtasimme paljon ihmisiä. Erilaiset ryhmät kävivät 
tutustumassa kirkon toimintaan vuoden aikana ja me kävimme vierailuilla seurakuntien 
lähetyspiireissä. 

Resurssit ja yhteistyö 

Mia Haapakorva toimii satama- ja laivakuraattorina Oulussa. Aktiivisia paikallisvapaaehtoisia oli 
12. Vapaaehtoisten kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti. He ovat aktiivisesti ideoimassa 
toimintaa ja kokoontuvat säännöllisesti. Päivisin merenkulkijoita palvelee myös Konttivuokraus. 
Lisäksi Luovin Telma-ryhmä käy siivoamassa merimieskirkolla kerran viikossa. Opiskelijoita 
merimieskirkolla oli kaksi vuoden aikana tekemässä harjoitteluaan. 

Oulun merimieskirkon vapaaehtoisia. Kuva: Mia Haapakorva. 



Teemme yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa ja saamme heiltä tukea toimintaamme. 
Olemme osallistuneet seurakuntien tapahtumiin mahdollisuuksiemme mukaan. 

Pohjanlahden merimieskirkkotiimi kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 

Työ painottui merenkulkijatyöhön. Kuva: Mia Haapakorva. 

 

Viestintä ja varainhankinta 

Monipuolinen viestintä korostui vuonna 2018. Olemme tehneet työtämme näkyvämmäksi 
sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kirkolle laitettiin tarinavihkoset, joihin saatiin muutama tarina 
jaettavaksi. Oulun merimieskirkko on aktiivisesti mukana Facebookissa ja Instagramissa. 

Saamme tukea Oulun seurakuntayhtymältä ja Oulun satamalta sekä yksityisiltä lahjoittajilta ja 
merenkulkijoilta. Pidämme kirkolla pientä kanttiinimyymälää, josta löytyy matkamuistoja ja 
naposteltavaa. Yhteys kotiin on se päätuote: Saunalahden puhelinkorttien avulla merenkulkija 
saa yhteyden lähimmäisiinsä. 

Kiitos kaikille lämpöisten sukkien kutojille Oulun alueella. Vuonna 2018 yli 200 merenkulkijaa sai 
lämpimän paketin joululahjaksi. 

 

 

Mia Haapakorva 
Satama- ja laivakuraattori 

  



Kokkolan merimieskirkko 
Merimieskirkko on ollut auki pääasiallisesti arki-iltaisin klo 18-21 välillä. Toisinaan, jos tulijoita 
illalla ei ole ollut, kirkko on ollut auki päiväsaikaan. Iltapäivisin on tehty laivakäyntejä ja 
kuljetuksia kaupunkiin ja marketteihin. Laivakäyntejä on tehty myös iltaisin silloin kun sille on 
ollut tarvetta ja mahdollisuuksia. Syväsatamasta merimiehet on kuljetettu autolla kirkolle ja 
takaisin laivalle.  

Merimieskirkolla kävijöitä oli 693, joista merimiehiä 496. Merimiehistä lähes kaikki ovat 
ulkomaalaisia. Suurimmat kansallisuusryhmät olivat filippiiniläiset, indonesialaiset, hollantilaiset 
ja ukrainalaiset. Erilaisissa ryhmissä ja tilaisuuksissa merimieskirkolla käyneitä oli 158. 
Kuljetuksia oli 272 ja niissä oli kyydissä 861 henkilöä. Laivakäyntejä tehtiin huomattavasti 
edellisvuotta enemmän eli 445 ja niissä kohdattiin 1519 merimiestä. Satamassa kävi vuoden 
aikana 630 laivaa. 

SBI Puman merimiehiä kirkolla. Kuva: Anu-Marja Kangasvieri. 

 

Merimieskirkon palveluista edelleen kysytyin on sim-korttien ja latausseteleiden myynti. Myös 
kuljetusta kaupunkiin käytetään mielellään. Kuitenkin usein käy niin, että merimiesten kiireinen 
arki laivalla ei anna aikaa maissa käyntiin. MoneyGram-rahanlähetyspalvelu on kasvattanut 
suosiotaan. Merimiesten palautteesta päätellen tärkein palvelu tuntuu kuitenkin olevan 
merimieskirkon työntekijän vierailu laivalla. Kirkolla käynti vähenee edelleen. 

Maaliskuussa teimme vapaaehtoisten kanssa tutustumis- ja virkistysretken Kemin 
merimieskirkolle. Mukana oli myös seurakuntapastori Martti Nykänen ja vapaaehtoisten 
puolisoja. Matkustimme aamujunalla Kemiin, jossa satamakuraattori ja vapaaehtoiset olivat 
meitä vastassa. Kävimme tutustumassa Kemin lumilinnaan, jonka jälkeen nautimme yhteisen 
lounaan Puistopaviljongissa. Iltapäivän vietimme Kemin merimieskirkolla tutustuen sekä 
vapaaehtoisiin että kirkolla tehtävään työhön. Ennen kotiinlähtöä todettiin, että oli hyvä tavata 
ja jakaa yhteisiä kokemuksia. 

Vuoden aikana uusittiin merimieskirkon hiljainen huone. Huoneessa tilaa vienyt vanha 
urkuharmoni myytiin, jolloin sinne mahtui pieni hylly erikielisiä raamattuja varten. Nurkkaan 



saatiin kulmapöytä alttariksi ja vielä pari tuolia hiljentymistä varten. Vapaaehtoisten kanssa 
tehtiin pieniä korjaus-, maalaus- ja sisustustöitä. Seinälle laitettiin vielä tauluina Isä Meidän -
rukoukset kuudella eri kielellä. 

Loppukesästä saimme lahjoituksena ITF Trustilta uuden auton. Volkswagen Caddy Maxi 
siunattiin käyttöön merisunnuntaina 16.9. Ykspihlajan kirkon pihassa aurinkoisessa säässä. 
Siunaamisen toimitti Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö. Kanttori 
Janne Salmela ja satamakuraattori avustivat toimituksessa. Merisunnuntain viettoa jatkettiin 
kirkkosalin puolella messulla, jossa vapaaehtoiset avustivat. Messun jälkeen oli vielä 
kirkkokahvit seurakuntasalissa. 

14.1. osallistuimme Kokkolan suomalaisen seurakunnan vapaaehtoisten kirkkopyhään. 
Satamakuraattori oli avustamassa messussa ja kiitosjuhlassa haastateltiin vapaaehtoisia. 
19.2. satamakuraattori vieraili Koivuhaan eläkeläisten piirissä. 
21.2. Kokkolan suomalaisen seurakunnan papit vierailivat merimieskirkolla ja pitivät samalla 
oman pappeinpalaverinsa. 
5.5. järjestettiin pihan haravointi- ja siivoustalkoot. 
19.6. Kokkolan meripelastusseuran nuoriso-osasto vieraili kirkolla. 
24.8. tehtiin vapaaehtoisten kanssa virkistysretki Tankarin majakkasaarelle. 
17.10. Kokkolan SDP:n johtokunta kävi tutustumassa merimieskirkon toimintaan. 
25.10. Ykspihlajan diakonia- ja lähetyspiiri vieraili kirkolla. 
 

Toukokuussa järjestettiin pihan haravointi- ja siivoustalkoot. Kuva: Anu-Marja Kangasvieri. 

Marraskuussa järjestettiin Sukkapiiri yhteistyössä lähetystyön kanssa viitenä perättäisenä 
torstaina. Sukkapiirissä kudottiin sukkia merimieskirkon joulupaketteihin ja lähetystyölle. Piirissä 
kerättiin kahvimaksu kahtena kertana merimieskirkolle. 
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina järjestettiin neulemessu Kaarlelan kirkossa. Messussa 
saarnasi oppilaitospastori Reetta Mourujärvi ja kolehdin sai antaa villasukkina merimiesten 
joulupaketteihin. 



5.12. tarjoiltiin merimieskirkon adventtikahvit. 
Vapaaehtoisten pikkujoulut ja joululahjojen paketointitalkoot pidettiin 11.12.  

Joulun alla jaettiin joululahjoja 15 laivaan yhteensä 178 pakettia. Joulupaketteihin kerättiin 
käsintehtyjä villasukkia yhteistyössä seurakunnan Lähetyssopen kanssa. Tänä vuonna saimme 
todella runsaasti sukkia lahjoituksena. 

Satamakuraattori osallistui huhtikuussa Salesforce-koulutukseen Oulussa ja 
henkilöstökoulutukseen Helsingissä. Heinäkuussa hän oli mukana Herättäjäjuhlilla yhdessä 
Vuosaaren merimiespastorin kanssa myymässä merimieskirkkotuotteita. Syyskuussa 
satamakuraattori osallistui Lahden Diakoniapäiville ja sataman uuden kalkkiterminaalin 
vihkiäisiin 24.9., lokakuussa Keski-Pohjanmaan He-Hu-ryhmän suuronnettomuusharjoitukseen, 
marraskuussa seurakuntapastori Martti Nykäsen 60-vuotispäiville ja joulukuussa sataman 
joulupuurolle. Lisäksi satamakuraattori on ollut mukana kotimaan vapaaehtoistyön työryhmässä 
sekä kotimaan sisältötyöryhmässä. 

Pohjanlahden merimieskirkkotiimi (Anu-Marja Kangasvieri, Mia Haapakorva ja Heli Tuokkola) osallistui 
Lahdessa pidetyille Diakoniapäiville. 

 

Resurssit 

Satamakuraattorina on toiminut diakoni Anu-Marja Kangasvieri. Vapaaehtoisia on ollut 
toiminnassa mukana kymmenkunta. Yksi uusi vapaaehtoinen aloitti loppuvuonna 
kokeiluluonteisesti. Vapaaehtoisista kolme on ollut säännöllisesti iltaisin kirkolla aukioloaikaan 
noin kerran viikossa. Muut toimivat muissa tehtävissä, mm. arpajaisten ja ryhmävierailujen 
kahvitusten järjestämisessä, talonmiehenä sekä erilaisissa talkoissa. Talkoissa mukana on ollut 
myös vapaaehtoisten puolisoita. Vapaaehtoisten kokous on pidetty 7 kertaa. 

Kokkolan seurakuntayhtymä on jatkanut korvaamatonta taloudellista tukeaan. Myös Kokkolan 
Satama on edelleen avustanut sähkölaskun maksamisessa. Kokkolan merimieskirkon toimintaa 
on tukenut myös yksityinen henkilö kuukausittain 50 euron summalla jo usean vuoden ajan. 



Yhteistyö 

Pohjanlahden tiimi on pitänyt vuoden aikana 4 kokousta. Kolme kokouksista pidettiin junassa 
matkalla koulutuksiin tai tapaamisiin ja yksi kokous oli Skypessä. Koko vuoden on pidetty myös 
tarpeen mukaan yhteyttä puhelimitse, jaettu ajatuksia sekä saatu ja annettu tukea arjen 
haasteisiin.  

Seurakuntapastori Martti Nykänen on ollut Kokkolan suomalaisen seurakunnan edustajana 
mukana Merimieskirkon työssä. Hän on ollut suureksi avuksi erityisesti vapaaehtoisten kanssa 
tehtävässä työssä. Kokkolan satama on tukenut työtä monin tavoin. Satama mm. korjautti 
nuohoojan käyttökieltoon asettaman takan ja teetti siihen uudet takkaluukut. 

Rauanheimon ja Jalanderin agenttien kanssa tehty yhteistyö on tärkeää, erityisesti 
puhelinkorttien myynnin osalta. Laivat tilaavat usein puhelinkortit agenteilta jo ennen laivan 
tuloa. Merimieskirkko toimittaa puhelinkortit agenteille ja näin laivat saavat tarvitsemansa jo 
heti saavuttuaan. Kun satamakuraattori menee laivakäynnille, voidaan keskittyä muihin asioihin, 
kun puhelinkortit on jo saatu. 

Varainhankinta 

Osallistuimme Kokkolan suomalaisen seurakunnan lähetystyön vappumyyjäisiin 1.5. ja 
joulumyyjäisiin 1.12. Myyjäisissä myytiin vapaaehtoisten valmistamia ja lahjoittamia 
leivonnaisia, käsitöitä ja pika-arpoja. Joulumyyjäisistä saimme ennätystuoton 487 euroa. 

Sukkapiiri neuloi kymmeniä villasukkapareja merenkulkijoiden joulupaketteihin. 

Viestintä 

Merimiehet ovat entistä enemmän ottaneet yhteyttä sosiaalisen median kautta myös silloin, 
kun laiva ei ole satamassa. Monesti yhteyttä otetaan jo ennen kuin laiva tulee satamaan. 
Merimiehet haluavat näin varmistaa, että kirkon palvelut ovat käytettävissä heti kun he tulevat. 
Toisinaan tulee vielä kiitosviestejä laivan lähdettyä. Muutamat tutuksi tulleet merimiehet 
viestittelevät kuulumisiaan silloinkin, kun ovat kotona. Kokkolan merimieskirkon Facebook-sivut 
ovat saaneet lisää tykkääjiä ja päivityksiä on tehty noin kerran viikossa. 

Radio YLE Kokkola teki suoraa lähetystä joululahjojen paketointitalkoista. Toimittaja osallistui 
itsekin lahjojen paketointiin ja haastatteli samalla sekä satamakuraattoria että vapaaehtoisia. 

 

Kokkolassa 29.1.2019 

Anu-Marja Kangasvieri 
satamakuraattori  



Rauman merimieskirkko 
Rauman sataman konttiterminaalin laajennus valmistui keväällä. Myös uuden laajennusalueen 
rakentaminen aloitettiin. Sataman kokonaisliikennemäärä laski hieman. Syväväylän 
syventämisen myötä aluskoot ovat kasvaneet. Merimieskirkon työn painopiste on entistä 
enemmän siirtynyt laivakäynteihin. Laivakäynteihin menee entistä enemmän aikaa, sillä 
merenkulkijat eivät ehdi tai jaksa lähteä kiristyneen työtahdin takia merimieskirkolle. 

Vuoden aikana kohdattiin yhteensä n. 7 150 henkeä merimieskirkolla, laivoilla ja erilaisissa 
tapahtumissa. Laivakäyntejä oli 562 ja niissä kohdattiin 2 970 henkeä. Merimieskirkolla kävi 566 
henkeä, joista merenkulkijoita oli 502. Eri kansallisuuksia oli 17. Eniten kävijöitä oli Filippiineiltä, 
Venäjältä, Ukrainasta, Hollannista ja Puolasta. Kuljetuksia oli 78 ja kuljetettavia 312. Erilaisia 
tapahtumia oli 57 ja niissä kohdattiin 2 537. 

Kirkolla on vierailut seuraavat ryhmät: 
Satakunnan uskonnonopettajat, Eurajoen 
kansalaisopiston englanninkielen opiskelijat, 
Lapin naisten kilta, Kuivalahden torstaiseura, 
seurakunnan Puikkopiiri ja seurakunnan 
näkövammaiset. Namibialainen pastori kävi 
tutustumassa merimieskirkon toimintaan yhdessä 
Rauman seurakunnan oppilaitospastorin kanssa. 
Syvärauman merimieskirkkopiiri kokoontuu 
merimieskirkolla kerran kuukaudessa. 
Toukokuussa piiriläisten kanssa tehtiin retki Porin 
Reposaareen. Rauman Pelastusarmeijan uudet 
työntekijät tutustumisvierailun merimieskirkolle.  

Merenkulkijoille jaettiin perinteisiä 
villasukkapaketteja 330. Sukankutojia oli 
seurakunnan Puikkopiiristä, Lapin naisten killasta, 
Kuivalahden torstaiseurasta ja Köyliön eläkeliiton 
neulekerhosta sekä useita yksityishenkilöitä. 

Rauman oppilaitospastori Milla Voudnmäki ja namibbialainen oppilaitospastori Isak Malua vierailulla 
kirkolla. Kuva: Eija Tuorila. 
 

Merimieskirkko toimii entisen Varikon tiloissa Isohakunintiellä. Kirkko on avoinna maanantaista 
perjantaihin klo 18-22. Päivällä satamakuraattori tekee laivakäynnit ja hoitaa muita erilaisia 
tehtäviä. Kirkolla on oleskelutilat, joissa on tv ja biljardi sekä kitara käytettävissä. Pienessä 
myymälässä on myytävänä mm. matkamuistoja, puhelinkortteja, hygieniatuotteita ja makeisia. 
Päivällä ja illalla kuljetetaan merenkulkijoita kaupungille tarvittaessa.  

Resurssit 

Satamakuraattorina toimii Eija Tuorila. Vapaaehtoisia on kolme, jotka ovat mukana eri 
tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Suurimmat taloudelliset tukijat ovat Rauman seurakunta, 
Rauman Satama Oy, Euroports Rauma Oy sekä Rauman rovastikunnan seurakunnat. Lahjoituksia 
on tullut Syvärauman merimieskirkkopiiriltä, Murtolan lähetyspiiriltä ja Ulvilan 
merimieslähetykseltä sekä yksityisiltä henkilöiltä. 

Yhteistyö 

Yhteistyötä on tehty Rauman Satama Oy:n, Euroports Rauma Oy:n, Merimiespalvelutoimiston, 
ME Groupin, Rauman seurakunnan ja Lions Clubien kanssa. Saaristomeren merimieskirkot 



(Turku ja Rauma) ovat pitäneet muutaman suunnittelukokouksen vuodessa. Länsirannikon 
merimieskirkot (Porin saksalainen merimieskirkko, Rauma ja Turku) ovat pitäneet vuorotellen 
tapaamisia jokaisen kirkon toimipisteessä. Rauman työntekijä edustaa Suomen Merimieskirkko 
ry:tä saksalaisen merimieskirkon paikalliskomiteassa. 

Eurajoen kansalaisopiston englanninkielen opiskelijat kävivät tutustumassa merimieskirkkoon. 
 

Merimieskirkon työntekijä on mukana kerran kuukaudessa seurakunnan Fransiscus-talon 
päivystyksissä. Fransiscus-talo on kaikille avoin ”olohuone”, jossa voi käydä kahvilla ja 
juttelemassa. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä eniten diakoniatyöntekijöiden kanssa.  

Saaristomeren merimieskirkot osallistuivat keväällä Mökki ja Meri -messuihin Turussa. Rauman 
työntekijä toimii Merimiespalvelutoimiston (Mepan) asiamiehenä jakamalla suomalaisille 
laivoille lehtiä, kirjoja ja filmejä. 

Syvarauman mermieskikkopiirin kevätretki Porin Reposaareen. 



Varainhankinta 

Merimieskirkko on osallistunut seurakunnan lähetyspiirien pääsiäis- ja joulumyyjäisiin sekä 
Ulvilan seurakunnan joulumyyjäisiin. Vuosittain merimieskirkko on mukana Silakkamarkkinoilla 
syyskuussa. 

Viestintä 

Rauman merimieskirkolla on omat Facebook-sivut, joissa julkaistaan kuvia ja pieniä juttuja 
toiminnasta sekä tulevista tapahtumista. Satakuraattori on vieraillut seurakunnan piireissä, 
Köyliön eläkeliitossa, Kuivalahdella ja Ulvilassa kertomassa merimieskirkon toiminnasta. 
Eurajoen seurakunnan kanssa pidettiin yhteinen Merellinen messu ja merimieskirkon kesäjuhla 
Kuivalahden kesäteatterissa. Satamakuraattori teki myös muutaman kotikäynnin. 

Rauman paikallislehdessä oli aukeaman juttu merimieskirkosta. Lehden ilmestymisen jälkeen 
tuli sukkalahjoituksia sekä englanninkielisiä kirjoja. Sataman omassa lehdessä oli myös juttua 
merimieskirkosta. Lehteä jaettiin sataman yhteistyötahoille. 

 

 Villasukkia saatiin lahjoituksena runsaasti. 

 

 Raumalla 28.1.2019 

Eija Tuorila 
satamakuraattori  



Turun merimieskirkko 
Turun merimieskirkko toimii sataman ulkopuolella. Toiminta alueena on Turun ja Pansion 
satama sekä Naantalissa Nesteen öljy- ja Kantasatama sekä Telakka.  

Toiminnan kohokohdat: Mikaelin merimieskirkko piiri täytti 60 vuotta, mitä juhlittiin 14. 
tammikuuta Mikaelin kirkossa ja seurakuntatalolla. Vapaaehtoinen Pirkko Virta sai joulukuussa 
10-vuotisansiomerkin. Turun merimieskirkko osallistui myös Pastori Mikko Laurénin 
eläkkeellelähtöjuhliin. Turun merimieskirkon toisen kerroksen sauna remontoitiin elokuussa.  

Muutokset toiminnassa: Turun merimieskirkko oli kiinni kesällä ensin 5 viikkoa ja sitten 3 
viikkoa. Toiminta on jatkunut kuitenkin entiseen malliin. Turun merimieskirkko on auki 
maanantaista perjantaihin klo 16-21 ja sunnuntaina klo 16-20 eli 6 päivää viikossa. 

Kohtaamiset: Rekkamiehiä kävi kirkolla 1680, merimiehiä 325 ja muita 2700. Yhteensä kirkolla 
kävi n. 4700. Ulkopuolella kohdattuja eri tilaisuuksissa n. 10 000. Kävijämäärässä näkyy 
kiinniolon vaikutus. 

Toiminta, tapahtumat, palvelut: Turun merimieskirkolla toimii kahvio ja myymälä, jossa 
myydään makeaa ja suolaista. Kirkolla palvellaan eri ryhmiä, ja niille laitetaan myös ruokaa 
tilauksesta. Teemme tilauksesta myös syntymäpäiviä, pikkujoulujuhlia, kokouksia ym. 
Palveluihin kuuluvat myös opastukset, kuljetukset, laivakäynnit eri satamissa ja keskustelut. 
Rekkamiehet käyvät saunomassa ja pesemässä pyykkiä. 

Yhteislaulua oli tammikuusta toukokuuhun kerran 
kuukaudessa, Wanhat Merimiehet muistelee kerran 
kuukaudessa (syyskuusta-toukokuuhun), Paronin Pojat 
(veteraanimoottoripyöräkerho) joka keskiviikko 
(lokakuusta vappuun), Saaristomeren merivartijat kerran 
kuukaudessa (syyskuusta-toukokuuhun), Vanhat 
ammattikoulukaverit kerran kuukaudessa loka-
marraskuussa. Turun merimieskirkko järjesti 
jouluhartauden ja kiirastorstain ehtoollishartauden sekä 
Merimieskirkon joululaulut. Vapaaehtoisten kanssa 
kävimme teatterissa syksyllä ja keväällä ja pidimme 
vapaaehtoiskokouksen kerran kuukaudessa, lisäksi 
tarjosimme laskiaishernekeiton ja jouluruoan piireille ja 
vapaaehtoisille. Ohravellitapahtumassa olimme Mikaelin 
srk:n merimieskirkkopiirin kanssa kahdesti vuodessa. 

Turun merimieskirkon toimintaa saattoi tukea 
tekemällä linnunpönttöjä myyjäisiin. 

Resurssit 

Henkilökuntaa on yksi. Vapaaehtoisia on n. 10-20, joista osa auttaa arkielämässä, osa 
tapahtumissa toimien korvaamattomana apuna. Kirkkotoimikuntaa ei Turussa ole. 

Lähiseurakunnat sekä Turun ja Naantalin satamat tukivat toimintaamme, osa rekkafirmoista 
antoi myös pienen avustuksen. Muita tukijoita ovat: Turun kaupunki, Mikaelin srk, Henrikin 
srk:n merimieskirkkopiiri, Naantalin merikirkkopiiri sekä Paronin Pojat. 

Yhteistyö 

Turun merimieskirkko toimii yhteistyössä Rauman merimieskirkon kanssa (Saaristomeren 
merimieskirkko) ja osallistuu West Coast Meeting -tapahtumaan (Rauman ja Turun 



merimieskirkko sekä Mäntyluodon saksalainen merimieskirkko). Yhteistyökumppaneita ovat 
mm.: Turun, Naantalin ja Nesteen satamat, ympäristön seurakunnat ja Forum Marinum. Turun 
merimieskirkko osallistui myös Pax Navisiin, jossa oli mukana eri yhteistyökumppaneita: 
Mikaelin-, Henrikin-, ja Naantalin seurakunnat sekä niissä toimivat merimieskirkkopiirit. 

Varainhankinta 

Turun merimieskirkko oli mukana mm.: Merellisessä Johannesmessussa Maarian kirkossa ja srk-
talolla, Ohravellitapahtumassa Mikaelin srk:ssa (2 kertaa), Sea Sunday -illassa sekä Henrikin 
srk:n kevätmyyjäisissä. Saaristomeren merimieskirkko osallistui myös Mökki ja Merimessuihin 
Turussa huhtikuussa. 

Matkustajaristeilijöitä kävi 4 Turun satamassa, ja olimme aluksen vieressä myyntiteltan kanssa 
tavoittaen miehistön ja matkustajat. Miehistöä kuljetimme kirkolle tarvittaessa lepäämään. 

Kesäkuussa Turun satamassa vieraili Prinsendam-risteilyalus. Kuva: Arja Suvanto. 

Joulumyyjäisiin osallistuimme Naantalin ja Mikaelin srk:ssa. Lisäksi meillä oli omat Turun 
merimieskirkon joulumyyjäiset. 

Merimieskirkolla vierailee erilaisia ryhmiä. Merimaskun srk on jo kolmena vuotena tullut 
rippikoululaisten kanssa syömään, samalla kerrotaan merimieskirkon toiminnasta. Turun 
Marttayhdistys M-klubi kävi vierailulla. Samoin Koirajohteinen kävelyryhmä. Rahtarit Turun 
Tiimi piti merimieskirkolla kokouksen 4 kertaa ja järjestimme heidän jouluhartauden. 

Julkaisut 

Turun merimieskirkko viesti Facebookissa ja Merimieskirkko-lehdessä. 

Turun merimieskirkko oli esillä Rahtari-lehdessä, Yle Lounais-Suomen uutisissa sekä Yle radiossa. 

 

Arja Suvanto 
satamakuraattori 

  



Hernesaaren palvelupiste 
Hernesaaren risteilijälaiturin palvelupiste Cruise Crew Loung Anchor toteutettiin viidettä kertaa 
ja edelleen yhteistyössä Merimiespalvelutoimiston kanssa. Konsepti oli edellisten vuosien 
kaltainen tarjoten oleskelupaikan, pienen myymälän, rahanvälitystä ja erilaisia urheilupalveluita. 
Paikkana oli edelleenkin Hernesaaren LHB-laituri, jossa hyödynsimme olemassa olevaa 
paviljonkia. Lisänä oli vuokrattu, ilmastoitu ja lukittava kontti. 

Palvelu oli avoinna aina laivan ollessa satamassa pääsääntöisesti klo 9-17. Toiminta-aika oli 
kesäkuun alusta elokuun loppuun, mihin sijoittui suurin osa laiturille ohjatuista 
risteilijäkäynneistä. 

Kohtaamiset ovat asettuneet tasolle, joka on parin tuhannen luokkaa. Niistä n tuhat käyntiä itse 
Loungessa ja toinen mokoma urheilutapahtumiin osallistumisia. Kansallisuuksista suurin ryhmä 
olivat filippiiniläiset, seuraavina indonesialaiset ja intialaiset. 

Satama jatkoi kolmannen laituripaikan (LHD) rakentamista ja sen on tarkoitus valmistua kesäksi 
2019. Jätkäsaaren puolella oleva laituri jää pois käytöstä ja isoimmatkin alukset tulevat 
Hernesaaren puolelle. muutos aiheuttaa ainakin sen, että kesän mittaan on useampia kolmen 
yhtäaikaisen laivan päiviä ja mahdollisesti aivan laivattomia päiviä ei juuri olisi. Kesän 2019 
laivakäynnit varmistuvat talven aikana. 

Resurssit 

Henkilökunta oli sekä Merimieskirkon, että Merimiespalvelun palkkaamaa. Merimieskirkon 
satamakuraattorina toimi Oheneba Kessey. Merimiespalvelutoimiston asiamiehinä toimivat 
Francesco Ayala (kesäkuun) ja Severi Hämäri. Toiminnassa oli mukana myös joitakin 
vapaaehtoisia. 

Ankkurin tiimiä: Pancho, Ohe ja Severi. 

Toiminnan rahoitusta kerättiin Merimieskirkon keskustoimiston irtaimen myynnistä. Lisäksi 
saatiin kanttiinin tuottoja sekä laivamaksuja. Kertynyt alijäämä katettiin suunnitellusti 
laivakuraattorityöstä jääneellä ylijäämällä. 

 



Yhteistyö 

Tärkeä yhteistyökumppani oli taas Helsingin satama. Se pitää palvelua tärkeänä ja haluaa 
edistää sen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Paviljonkirakennuksen säilyttäminen ja 
toimintaan vuokraaminen on erinomainen osoitus siitä, olkoonkin, että paikka on suuren 
telakkahallin katveessa hieman sivussa vilkkaimmasta kävijävirrasta. 

Laivojen agentit, GAC ja C&C tiedottivat toiminnasta saapuville aluksille toimitetuissa 
infopaketeissa. Lisäksi satamakuraattori ja asiamiehet vierailivat laivalla heti sen saavuttua. 

 

M/s Queen Victoria kävi Hernesaaressa elokuussa. Miehistöstä saatiin kokoon oivallinen koripallojoukkue. 

Viestintä 

Toiminnasta tiedotettiin oman facebook-kanavan avulla, johon molempien organisaatioiden 
työntekijöillä oli pääsy. Lisäksi Loungella on omat sähköpostiosoitteet, joiden avulla sovittiin 
mm. urheilukäynneistä. 

 

Jaakko Laasio 
merenkulkijatyön johtaja 

  



Vuosaaren merimieskirkko 
Hanna Vuollo toimi merimiespastorina Vuosaaren merimieskirkolla toimintavuonna 2018. 
Palvelutoiminta toteutui raskaan liikenteen kuljettajien, merenkulkijoiden ja merimieskirkolla 
vierailevien ryhmien, tilavuokraajien ja muiden kävijöiden parissa. Toiminnan 
mahdollistamisessa yhä tärkeämmässä roolissa ovat olleet kirkon vapaaehtoistoimijat.  

Vuosaaren merimieskeskuksessa Merimieskirkko toimii yhteistyössä Merimiespalvelutoimiston 
(MEPA) kanssa. Toimintavuonna yhteistyötä tehtiin esimerkiksi toteuttamalla yhteiselle 
asiakaskunnalle suunnattuja palveluja merimieskirkon tiloissa, kuten MEPAn merenkulkijatyön 
kurssit ja merimiesilta. Merimiespastori oli tammikuussa mukana MEPAn vuosittaisessa 
salibandyturnauksessa Ahvenanmaalla. Erittäin tärkeää on ollut myös entistä tiiviimpi ja 
joustavampi laivakäynteihin liittyvä yhteistyö merimiespalvelutoimiston asiamiesten kanssa.  

 Conmar Bayn miehistöä Vuosaaren merimieskirkolla. Kuva: Hanna Vuollo. 

Toiminta 

Toimintavuonna työn painopistettä siirrettiin entistä enemmän Vuosaaren satamassa 
merenkulkijoiden parissa tapahtuvan laivatyön pariin. Laivakäyntien määrä kasvoikin 
edellisvuoteen verrattuna 115 käynnistä 259 käyntiin. Laivakäyneillä kohdattiin 1176 
merenkulkijaa. Lisäksi merimiespastori seilasi lokakuussa viikon rahtilaiva Ailalla. Laivakäynneillä 
erityistä kiitosta sai merimieskirkon joulun alusviikkoina järjestämä ja vapaaehtoisvoimin 
toteutettu joululaulukierros eri laivoille.  

Sataman seudulla liikkuvat enimmäkseen suomalaiset raskaan liikenteen kuljettajat ovat arki-
iltaisin keskuksen vakioasiakaskuntaa heidän käydessään saunomassa, kahvilla ja osan 
hyödyntäessä pyykinpesumahdollisuutta. Vuonna 2018 kirjattiin 750 kohtaamista raskaan 
liikenteen kuljettajien parissa. 

Talon palveluvalikoimaan lukeutuvat kokous- ja juhlatila ja saunatilat. Vierailevia ryhmiä oli 
seurakunnista, järjestöistä ja oppilaitoksista.  Toimintavuonna lisättiin tiedotusta ja 
markkinointia seurakuntiin ja tämä tuottikin hyvää tulosta, sillä saimme vieraaksemme 22 
ryhmää eri seurakunnista. Ryhmille kerrottiin merimieskirkon toiminnasta ja vierailuihin kuului 
myös merimiespapin pitämä hartaushetki. 



Toukokuussa helatorstaina merimieskirkolla oli Anja Hinkkasen luotsaamien Sakarat 
laulupelimannien 30-vuotisjuhlakonsertti. Lokakuussa Aleksis Kiven päivänä järjestettiin matinea 
yhteistyössä Sakaroiden kanssa ja joulukuussa kirkolla vietettiin kaksi kertaa kauneimmat 
joululaulut tilaisuutta. Kaikki tapahtumat keräsivät edellisten vuosien tapaan runsaasti 
osallistujia, noin 100 per tapahtuma. 

Sakarat laulupelimannien 30-vuotisjuhlakonsertti. Kuva: Hanna Vuollo. 

 

Toimintavuoden aikana järjestettiin myös kolme kaikille avointa virsilauluiltaa, joiden 
toteutuksesta vastasivat vapaaehtoiset yhdessä merimiespastorin kanssa. Vuosaaren 
merimieskirkon vapaaehtoistoimija Esko Vepsä piti keväällä luentosarjan Helsingin historian 
vaiheista.  

Kaiken kaikkiaan vuonna 2018 Vuosaaren merimieskeskuksessa toteutui runsas 50 tapahtumaa, 
ryhmävierailua tai erilaista tilaisuutta. Kävijöitä kirkolla oli toimintavuonna yhteensä 1212.  

Elokuussa Vuosaaren merimieskirkko osallistui Vuosaaren satamapäivään ja joulukuussa 
joulumyyjäisiin kauppakeskus Kolumbuksessa. Tapahtumissa kohtasimme paljon ihmisiä ja 
tiedotimme toiminnastamme.  

Kirkollisia toimituksia oli vuoden aikana kolme; kaksi avioliittoon vihkimistä ja yksi hautaan 
siunaaminen.  Toimitukset toteutuivat muissa tiloissa kuin Vuosaaren merimieskirkolla. 

Resurssit 

Merimieskirkolla on yksi kokopäiväinen työntekijä. Toiminnassa on mukana kahdentoista 
vapaaehtoisen joukko. He ovat olleet merkittävä voimavara merimieskirkkotoiminnalle. 
Vapaaehtoiset ovat toimineet ennen kaikkea iltapäivystäjinä kirkolla ja mahdollistaneet näin 
palvelujen saatavuuden asiakkaille työntekijän poissa ollessa. Vapaaehtoistoimijat ovat olleet 
apuna kirkolla järjestetyissä tapahtumissa ja myyjäisissä sekä laivakäynneillä. 
Vapaaehtoistapaamisia järjestettiin vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Lisäksi keväällä 
pidettiin talkoopäivä. 

Suurimmat taloudelliset tukijat ovat Helsingin seurakuntayhtymä, Stiftelsen Tre Smeder ja 
Helsingin Satama. Merimieskirkkopiirien taloudellisen ja toiminnallisen tuen merkitys korostui 
sekin osaltaan muiden tulolähteiden supistuessa. Ryhmien vastaanottaminen ja tilojen 
vuokraaminen yksityistilaisuuksiin ovat osa omaa varainhankintaa. 



Yhteistyö 

Teemme yhteistyötä merimiespalvelukeskuksen (MEPA) kanssa. Toimintavuonna MEPAn 
järjestämät kurssit keräsivät merenkulkijoita yhteen monenlaisille kursseille Vuosaaren 
merimieskeskukseen. Vuosaaren merimieskirkko ja HaminaKotkan merimieskirkko muodostavat 
yhdessä Suomenlahden tiimin. Vuonna 2018 pidettiin kaksi tiimipalaveria. Lisäksi HaminaKotkan 
satamakuraatori Pekka Wilska vieraili helmikuussa Vuosaaressa vapaaehtoisten tapaamisessa 
kertomassa laivakuraattorityöstä. Suomenlahden tiimi oli mukana Porvoon ja Haminan 
joulumyyjäisissä. Rahtarit ry:n kanssa edellisinä vuosina alkanut yhteistyö on jatkunut. Yhdistys 
tukee edelleen jäsenistönsä sauna-asiakkuutta Vuosaaressa korvaten osan saunamaksuista. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös sataman eri toimijat ja lähiseurakunnat, erityisesti 
Vuosaaren seurakunta. Helmikuussa merimiespastori Vuollo oli saarnaamassa Vuosaaren 
seurakunnan messussa, jossa kolehti kerättiin Vuosaaren merimieskirkon työlle. 
Merimieskirkkopiirivierailut ja Sea Sunday -saarnavierailut ovat jatkuneet toimintavuonna. 

Oppilaitosyhteistyötä on tehty Helsingin yliopiston kanssa, kun teologian opiskelija Niilo Rantala 
oli neljä viikkoa teologiharjoittelussa Vuosaaressa syksyllä 2018.  Maahanmuuttajien 
kotouttamiskoulutuksen kautta työhön tutustumisjaksolla kirkolla oli yksi opiskelija kahden 
viikon ajan helmikuussa. 

Keväällä pidetyissä talkoissa vapaaehtoiset huolsivat mm. terassituoleja. 

Varainhankinta 

Osallistuimme Vuosaaressa kauppakeskus Kolumbuksessa järjestettyyn 
joulumyyjäistapahtumaan joulukuussa. Sakarat laulupelimannit konserttien lipputuotoista osa 
on ohjattu Vuosaaren merimieskirkon hyväksi.  

Viestintä 

Viestinnän kanavana on käytetty ennen kaikkea Vuosaaren omia Facebook-sivuja, jossa 
tiedotetaan tapahtumista ja kirkolla järjestettävistä tilaisuuksista. Päivityksiä, joissa kerrotaan 
sanoin ja kuvin toiminnastamme satamassa ja laivoilla on pyritty tekemään päivittäin. Facebook-
sivujemme seuraajien määrä on kasvanut vuoden aikana runsaalla sadalla seuraajalla eli 
viidestäsadasta seuraajasta runsaaseen kuuteensataan. Toimintavuonna avattiin Vuosaaren 
merimieskirkon Instagram-tili, jolla oli vuoden lopussa lähes neljäsataa seuraajaa.  Kirkolla 



järjestettävistä tapahtumista on tehty myös erillisiä julisteita, joita on vapaaehtoisvoimin jaettu 
lähialueelle, esimerkiksi Vuosaaren kirjaston ilmoitustaululle. Merimiespappi on kertonut 
merimieskirkkotoiminnasta vierailuillaan seurakuntien merimieskirkkopiireissä. 

Kirkko- ja kaupunki teki jutun Vuosaaren merimieskirkosta ja merimiespapin työstä kesäkuun 
printtilehteensä ja verkkoon. Medianäkyvyyttä saatiin joulukuussa, kun lottoarvontaan tehtiin 
juttu merimieskirkon työstä. Juttu kuvattiin Vuosaaressa.  

 Vapaaehtoisten soitinyhtye Timels kävi viemässä joulun iloa satamassa oleville merenkulkijoille. 

  

29.11. kuvattiin lottoarvonnan 
inserttiä Finnstarilla! Ohjelma nähtiin 
15.12. MTV:n Kymmenen uutisten 
jälkeen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Vuollo 
merimiespastori 

  



HaminaKotkan merimieskirkko 
Toiminnan kohokohdat: 

• Perinteiset adventtikahvit ja rahtareiden kirkkopyhä. 
• Merimieskirkon hallituksen vierailu huhtikuussa. 
• Vierailut merimieskirkkopiirissä 3 kertaa vuodessa. 

Toiminta, tapahtumat, palvelut: 

 Toiminta aikaisempien vuosien tapaan laivakäyntejä ja toimintaa kirkolla. Vuonna 
2018 satamakuraattori on pystynyt enemmän keskittymään vierailuihin suomalaisille 
laivoille Mepan toiminnan myötä. Mepan palveluiden (lehdet, DVD:t ja kirjat) vienti 
laivoille alkoi keväällä. 

 Dahlberg´s Agency alkoi myydä meidän Saunalahden prepaid-kortteja ulkomaisille 
merimiehille, jolloin resursseja vapautui enemmän suomalaisten kohtaamiseen. 

 Kohtaamisissa ryhmien osuus nousi 
 Pääosa kirkolla kävijöistä oli ulkomaisia merimiehiä, jonkin verran sataman 

työntekijöitä. 

Pekka Wilska laivakäynnillä. Kuva: Marko Toljamo. 

Resurssit 

Henkilökunta 

• 1 kpl 50 % työntekijä, mikä on aivan liian vähän näin suureen satamaan!! 
• Vapaaehtoisia ja kirkkotoimikuntaa ei ole. 

Talous, tuki ja lahjoitukset 

• Myynti oli reilusti edellisvuotta parempi. 
• Merimieskirkkopiiri on toiminnassa, joskin sieltä tukea tulee vähenevässä määrin. Piirin 

jäsenmäärä on pienentynyt rajusti. 
• Suurimmat lahjoitukset Haminan srk:lta ja Kotka-Kymin srk-yhtymältä. 



Yhteistyö 

• Oman tiimin (Suomenlahden merimieskirkko) toiminta lähti kunnolla käyntiin vuonna 
2018 työntekijävaihdoksen myötä. Koulutuksen suunnittelua. 

• Mepa 
• Dahlberg´s Agency 
• HaminaKotka satama 

Rahtareiden kirkkopyhän kahvit merimieskirkolla. 

 

Varainhankinta 

 Kesällä 2018 mukana Hamina Tattoo -tapahtumassa yhdessä seurakunnan kanssa. 
 Joulukuussa perinteiset Porvoon srk:n lähetysmyyjäiset ja Wanhan holviston joulu -

tapahtuma Hamina Bastionissa. 

Viestintä ja medianäkyvyys 

 Somepäivityksiä pyritty tekemään Facebookissa noin kerran viikossa, seuraajien määrä 
lisääntynyt noin 40–50 henkilöä. 

 Vierailut merimieskirkkopiirissä. 
 Luento laivakuraattorityöstä Vuosaaren vapaaehtoisille. 
 Etelä-Kymenlaakson kaupunkilehti Ankkuri teki jutun joululahjojen viennistä 

merimiehille. Aiheesta on myös DuokymiTV:n tekemä Youtube-video Merimiehen 
joululahja. 

 

Haminassa 28.1.2019 

Pekka Wilska 
satama- ja laivakuraattori  

https://www.youtube.com/channel/UCWgt1KjtIR4ZYg00VIbH7HA


Laivakuraattorityö        
Laivakuraattori on arjen matkakumppani, joka seilaa laivan matkassa keskustellen ja kuunnellen. 
Usein työstä nähdään se iloinen puoli, mutta laivakuraattori on valmis kuuntelemaan niitä arjen 
surullisiakin hetkiä, joissa elämä näyttää nurjan puolensa. Laivatyö on oma erityisalansa ja kun 
paikalla on joku, jolle jakaa tunnepuolen ajatuksia elämästään luottamuksella, on arki taas hetken 
helpompi kantaa.  Tarkoitus on myös luoda yhteys, että olemme saatavilla myös muulloin kuin 
seilauksilla. Laivakuraattori voi olla mukana siinä tavallisessa elämässä.  

Seilauksia oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, samoin kohtaamisia. Käytyjen 
keskustelujen ja myös sielunhoitokeskustelujen määrät kuitenkin nousivat edellisestä. Tämä 
kertonee siitä, että yksittäisen kohtaamisen merkitys on kasvanut ja yhä useammin kuraattori 
pysähtyy kunnolla kohdattavansa luo. 

Laivakuraattori Pekka Wilskan työmaan näkymä marraskuussa matkalla Saksasta Suomeen. 

Resurssit 

Toiminta jatkui entisin palkatuin resurssein. Pekka Wilska koordinoivana laivakuraattorina 
kantoi päävastuun nimikkolaivakuraattoreiden ohjaamisesta. Mia Haapakorva seilaavana 
kuraattorina osallistui myös yhteisiin toimiin, mutta toimi pääasiallisena seilaajana. 
Merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio vastasi koko toiminnan koordinoinnista. 

Nimikkolaivakuraattoreita on eri lailla toiminnassa mukana 21. Heistä kolme on kriisitukireserviä 
ja aktiivisia seilaajia on 12. 

Nimikkokuraatorijoukkoon saatiin vuoden aikana 4 uutta jäsentä. Toukokuun 
Merimieskirkkotyön peruskurssi perehdytti heidät Merimieskirkkoon ja syksyllä Meriturvan 
pelastautumiskoulutuskeskuksessa pidetty koulutus antoi valmiuksia varsinaiseen 
seialustyöhön. Syksyn koulutukseen osallistui myös vanhempia toiminnassa mukana olevia 
kuraattoreita. 



Laivakuraattorityön rahoitus toteutui suunnitellusti ja toimintakuluissa saatiin hieman säästöä, 
joka käytettiin suunnitellusti Hernesaaren toiminnan alijäämän kattamiseen. 

Rahoitus kertyy vanhaan tapaan yhteistyövarustamoilta, Merimieseläkekassalta sekä yksityisiltä 
lahjoittajilta. 

Yhteistyö 

Pääasialliset yhteistyökumppanit ovat suomalaisia varustamoita. Sopimus on voimassa Arctian, 
Boren, ESL Shippingin, Langhshipin ja Vikinglinen kanssa. Sopimusta valmistellaan Godby 
Shippingin ja Finnlinesin kanssa. 

Merenkulun työhyvinvointihanke Formaren yhteistyö jatkui. Pekka Wilska toimi hankkeen 
personal trainerien mentaalivalmentajana ja samalla tietysti itse hankkeeseen osallistujille. 
Formare-tapaamisia järjestettiin Helsingissä ja Turussa. Merenkulkijatyön johtaja osallistui 
hankkeen ohjausryhmän toimintaan. 

Syksyllä käynnistyi hanke, jonka tavoitteena on merenkulun johtamisen kehittyminen. Aloite 
hankkeeseen tuli Merimieseläkekassalta ja Merimieskirkko toimii työryhmän koollekutsujana. 
Mukana hankkeessa ovat kaikki merenkulun ammattiliitos, varustamoyhdistys, Aboa Mare -
merenkulkuoppilaitos sekä varustamoista ESL-shipping, Finnlines sekä Tallink-Silja. Sisällön 
tuottaa Deep Lead -niminen yritys. 

 

”Kohta mennään Bore Bankilla reitille Kotka-Rostock-Lyypekki-Kotka. Tällä kertaa keulatorppa”, päivitti 
laivakuraattori Pekka Wilska Facebookiin 5. kesäkuuta. 

Varainhankinta 

Laivakuraattorityön rahoitus kertyy Merimieseläkekassan tuesta, sopimusvarustamoiden 
maksuista sekä muutamien yksityisten lahjoittajien ja merimieskirkkopiirien tuesta. Kuluneen 
vuoden tulos oli hieman ylijäämäinen, koska seilauksia ei toteutunut suunnitellusti, ja toinen 
koko joukon koulutus jätettiin pitämättä 



Viestintä 

Merimieskirkon Ikävä-kampanjassa kertomuksia oli mukana laivakuraattorityöstäkin syntyneitä 
kertomuksia. Muutamien varustamoiden omassa viestinnässä huomioitiin työ, mutta 
valtakunnallista julkisuutta ei tullut. 

Kuraattoreilla on omat ryhmät WhatsAppissa ja Facebookissa. Varsinkin WhatsApp toimii 
nopeana vertaistukiryhmänä seilauksien akuutteihin tilanteisiin. Facebookin keskustelu on 
yleisempää ja ryhmässä on mukana muitakin kuin aktiivisia kuraattoreita., Instagramissa ja 
Facebookissa voi jonkin verran seurata seilaavien kuraattoreiden reissua pääasiassa kuvin 
mereltä. 

Merenkulkijat olivat esillä syksyn Ikävä-kampanjassa paitsi kampanjasivuilla myös esim. Elisan omassa 
verkkolehdessä. Merimieskirkko myy Elisan prepaid-liittymiä. 

 

 

 

Jaakko Laasio 
merenkulkijatyön johtaja 

  



Ateenan skandinaavinen merimieskirkko 
Ateenan merimieskirkko on suur-Ateenan alueella asuvien suomalaisten kotikirkko, mutta 
suomalainen työ ulottaa toimintansa kattamaan koko manner-Kreikan. Suomalaisen toiminnan 
työtä tekee sosiaalikuraattori yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Suomen Merimieskirkon työ 
Ateenassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ulkomaankirkon kanssa. Toiminta tapahtuu 
Ruotsin kirkon isännöimissä tiloissa ja on osittain yhteistä. Järjestämme yhdessä esim. myyjäisiä, 
ja henkilökunta palvelee kaikkia pohjoismaalaisia. Suomalaisilla on säännöllisesti omia 
suomenkielisiä jumalanpalveluksia, tilaisuuksia, toimintaryhmiä ja tapahtumia.  

Varsinainen toiminta 

Ateenan merimieskirkon kävijöistä suurin osa on Ateenan tai Kreikan suomalaisia. Matkailijoita 
käy harvemmin, mutta Ateenassa vierailevat pienryhmät tulevat usein tutustumaan 
Merimieskirkon toimintaan. Kirkolla toimii kahvila ja kirjasto. Käytössä on myös koulu- ja 
kokoustiloja, joita vuokrataan seuroille ja yhdistyksille. Ateenan merimieskirkko järjestää myös 
suomenkielisiä opastuksia yksityismatkailijoille ja pienryhmille Ateenassa sekä lähiympäristössä. 

SAKRAALITOIMINTA 

Ateenassa pidettiin seitsemän suomenkielistä jumalanpalvelusta tai hartaushetkeä. Pappeina 
toimivat Merimieskirkon papit Katri Oldendorff, Loimaan seurakunnan pappi Janne Rauhala 
sekä Rodoksen turistipastori Heikki Järvinen. Kanttoreina vuoden 2018 aikana ovat toimineet 
Pauliina Mäkinen-Loukas, ja Margaret Vainio. 

Kreikassa kesällä 2018 rippikoulunsa käyneet suomalaisnuoret konfirmoitiin Vuosaaren kirkossa. Kuva: 
Mari Hilonen. 

RIPPIKOULUTYÖ 

Loimaan seurakunnan rippileiri pidettiin Ateenassa nyt jo kuudennen kerran ja Suomen 
Raamattuopiston leiri neljännen kerran. Kumpikin rippileiriryhmä tutustui Ateenan 
Merimieskirkon toimintaan ja käytti Merimieskirkon tiloja opetukseensa. Merimieskirkon 
sosiaalikuraattori oli ryhmien kanssa mm. tehden opastuksia sekä avustaen käytännön asioiden 
järjestämisessä. 

Heinäkuun alussa pidimme järjestyksessään kolmannen Merimieskirkon rippileirin Ateenassa 
Nea Makrissa. Ryhmässä oli 25 nuorta, osa Suomesta ja osa ulkosuomalaisnuoria Belgiasta, 
Hong Kongista sekä Luxemburgista. Isosina toimivat Jenni Kaitila, Maija Suutala, Eerika Rantanen 
ja Emilia Weissenburg. Leiripappina toimi Katri Oldendorff ja vapaaehtoisena avustaja Kari-Antti 
Kitunen osallistuen opetukseen. Käytännön järjestelyistä vastasi Mari Hilonen. 



SOSIAALITYÖ 

Henkilökohtaiset yhteydenotot tapahtuvat usein sähköpostitse, Messenger-viesteinä, 
WhatsApp-viesteinä sekä perinteisesti puhelimitse. Vaikea elämäntilanne, erilaiset 
perheongelmat tai neuvonta eläkeasioiden hoitamisessa Suomessa ovat monesti 
liikkeellepaneva voima käännyttäessä sosiaalikuraattorin puoleen ja pyydettäessä apua.  

Talouslaman jatkuessa tilanne Kreikassa on edelleenkin haastavan monen perheen kohdalla ja 
päivittäin kamppaillaan toimeentulon kanssa. Vuoden aikana tehtiin koti- ja sairaalakäyntejä 
niin Ateenan alueella kuin myös ulkopuolella. Saarilta lähetetään usein vaikeat sairastapaukset 
Ateenan sairaaloihin ympäri vuoden. Syksyn aikana tehtiin myös useampia vankilakäyntejä 
Ateenan naisvankilassa. 

LIIKKUVA TYÖ 

Liikkuva työ suuntautuu enimmäkseen Thessalonikiin ja siellä osallistuttiin mm. Pohjois-Kreikan 
Suomi-seuran pikkujouluihin. Thessalonikissa on n. 30 suomalaista ja heillä on erittäin aktiivinen 
seura, jonka kanssa teemme yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.  

RYHMÄT, TOIMINTAPIIRIT, TAPAHTUMAT JA JUHLAT 

Suomi-koulu toimii kirkon tiloissa lauantaisin. Paikalla on tuolloin paljon suomalaisia lapsia ja 
vanhempia, jotka käyttävät aktiivisesti kirkon palveluja. Monesti olen paikalla lauantaisin ja 
osallistun usein koulun juhliin sekä satunnaisesti Ateenan seudun Suomi-koulun 
kannatusyhdistyksen kokouksiin. 

Kirjakerhossa kuulimme mielenkiintoista kirjoista ja kirjoittajista kerran kuukaudessa. Helmi-
maaliskuussa Wilhemiina Koivuniemen johdolla tutustuimme Suomen poliittiseen historiaan 
neljäosaisen luentosarjan myötä. Jooga-ryhmä kokoontui edelleenkin perjantaisin 
kevätkaudella. Huhtikuun puolivälissä järjestettiin jälleen kirkolla yhdistetty pääsiäisbasaari- ja 
kirpputori.  Kevään aikana sosionomiharjoittelija Tiina Honkanen piti kolmiosaisen 
teematuokion Suomen sosiaalihuollon historiasta ja tästä päivästä, ja syksyllä 
sosionomiharjoittelija Tiitu Kontuniemi vastaavasti luonteen vahvuuksista. 

Juhannusaattoa juhlittiin grilli-illan merkeissä. Toimintaryhmät olivat kesätauolla kesä-elokuun 
ajan. Elokuva-iltoja järjestettiin mahdollisuuksien mukaan. Muutaman kerran visailimme 
tiedoistamme. 

Marras-joulukuun vaihteessa järjestettiin jälleen kerran kaksipäiväiset yhteispohjoismaalaiset 
joulumyyjäiset. Tänä vuonna kävijämäärä oli suurin piirtein sama kuin viime vuonnakin. 
Suomalaiset tuotteet menivät hyvin kaupaksi, ja jälkimyynti toimi 
hyvin. Itsenäisyyspäivän messun toimitti Katri Oldendorff, ja 
kahvitilaisuuden tarjosi Suurlähettiläs Juha Pyykkö puolisoineen. 
Kauneimmat joululaulut -tilaisuus järjestettiin ennen joulutauolle 
siirtymistä, musiikista vastasi Pauliina Mäkinen. Jouluun 
hiljennyttiin 18.12. lukemalla jouluevankeliumia ja nauttien 
yhdessä joulupuuro.  

TURISTIT, SATUNNAISET KULKIJAT JA RYHMÄT 

Suomalaisia matkailijoita käy kirkolla satunnaisesti. Helmikuussa 
kirkolla vieraili em. Loimaan seurakunnan rippikouluryhmä ja 
kesäkuussa Suomen Raamattuopiston rippileiriläiset. Suomen 
Raamattuopiston ja Kyljävä-järjestön PKInter ryhmä tutustui 
Ateenan merimieskirkon toimintaan. Vuoden aikana teimme 
myös opastuksia Ateenassa ja ympäristössä yksittäisille 
matkailijoille tai pienryhmille. 



Resurssit 

HENKILÖSTÖ 

Mari Hilonen, suomalainen sosiaalikuraattori 

Tiina Honkanen, harjoittelija 15.3.–26.5.2018 

Tiitu Kontuniemi, harjoittelija 24.9.–29.11.2018 

Pauliina Mäkinen-Louka toimi Ateenan merimieskirkolla vapaaehtoisena kanttorina tarvittaessa. 

 

Skandinaavisen kirkon / ruotsin ulkomaan kirkon henkilökunta: 

Björn Kling, ruotsalainen kirkkoherra 

Pauliina Mäkinen-Louka, paikalta palkattu kanttori. 

Birgitta Schönberg, ruotsalainen paikalta palkattu emäntä  

Eva Lancing, kirjanpitäjä  

Kirsi Rokosa, Ruotsin kirkon paikalta palkkaama osa-aikainen työntekijä.  

KIRKKOTOIMIKUNTA 

Ateenan Merimieskirkon kirkkotoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Toimikuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja Satu Korpinen, Päivi Männistö, Merja Riikonen, Arja Heinonen-Riganas 
ja Mari Hilonen. 

TALOUS 

SMK:n ja SKUTin sopimuksen mukaan SMK maksaa sosiaalikuraattorin palkan, toimeen liittyvät 
kulut ja KasKas-lehden painokustannukset. Kirkon tilat, konttorikoneet, puhelin ovat vapaasti 
käytettävissä, sillä ne korvataan sosiaalikuraattorin työpanoksella, yleisellä varojen hankinnalla 
sekä Merimieskirkon vuosimaksulla.  

Yhteistyö 

Yhteistyö Ruotsin kirkon työntekijöiden kanssa on erittäin toimiva.  

 

Pappikin valmiina myyjäisiin! 



Yhteistyö Suomen suurlähetystön kanssa on toiminut erittäin hyvin ja se on aktiivista. Konsulina 
toimi Eili Andersson. Suurlähettiläs Juha Pyykkö edusti merimieskirkon Itsenäisyyspäivän 
juhlassa puolisonsa kanssa.  

Rodoksen turistipappi Heikki Järvisen kanssa yhteistyössä sovitaan jumalanpalvelusmatkat 
Ateenaan ja Thessalonikiin. 

Meillä on myös erittäin lämpimät yhteistyösuhteet Apostoli-järjestöön, joka on ortodoksisen 
kirkon ylläpitämä hyväntekeväisyysjärjestö Ateenassa. Ateenan merimieskirkko tekee myös 
yhteistyötä Helping Hands -pakolaisjärjestön ja siellä toimivan suomalaistyöntekijän kanssa. 

 

 

Juhannusaaton viettoa Ateenan merimieskirkolla. 

 

Viestintä 

Kerran kuukaudessa lähetään sähköinen uutiskirje kirkon toiminnasta kaikille uutiskirjeen 
tilaajille. Ateenan merimieskirkolla on myös oma Facebook-sivunsa sekä kotisivusto, joilla 
tiedotetaan tapahtumista. Tämän lisäksi käytämme tarvittaessa sähköposti- ja tekstiviesti-
ilmoituksia kuin myös normaalia postia. 

Julkaisemme kerran vuodessa KasKas-lehden, joka on kreikansuomalaisten ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Kreikan ystävien informatiivinen lehti. Tämä lehti postitetaan kaikille Kreikassa asuville 
suomalaisille, jotka ovat ilmoittaneet osoitetietonsa. Sitä on myös mahdollisuus tilata Suomeen 
pientä tilausmaksua vastaan. Suomessa lehti lähetetään myös eri järjestöihin. Lehteä 
toimittavat vapaaehtoistyönä Sara Saure, Annu Marttila, Arja Heinonen ja Mari Hilonen. 

 

 

Ateenassa 8.1.2019 

Mari Hilonen 
sosiaalikuraattori 

  



Benelux-maiden suomalainen merimieskirkko 
Kumppanuus, läsnäolo ja ihmisten kohtaaminen ilossa, surussa ja tavallisessa arjessa on 
Benelux-maiden suomalaisen merimieskirkon perustehtävä. Tätä toteutimme toimintavuoden 
aikana niin merimieskirkoillamme kuin liikkuvana työnä koko toiminta-alueellamme 
Alankomaissa, Belgiassa ja Luxemburgissa. Työmme tärkeimmät tukijalat olivat sosiaalityö, 
kirkollinen työ ja varainhankinta, joiden puitteissa teimme työtä Benelux-maissa asuvien ja 
liikkuvien suomalaisten ja heidän perheidensä hyväksi. Tavoitteenamme on tarjota 
suomalaisyhteisölle lämminhenkinen ja turvallinen levähdyspaikka, jonne on hyvä tulla, missä 
tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Liikkuvan työmuodon puitteissa tulemme ihmisten luo, sinne 
missä he asuvat, toimivat ja kokoontuva, jotta kynnys kohtaamiseen olisi matala ja mahdollisuus 
yhteydenpitoon niin helppoa kuin suinkin mahdollista. 

Suurlähetystöjen arvioiden mukaan Benelux-maissa asuu yhteensä noin 11.000 Suomen 
kansalaista (Alankomaissa noin 5100, Belgiassa noin 4000 ja Luxemburgissa noin 1500) sekä 
lisäksi kaksoiskansalaisia tai toisen/kolmannen polven suomalaisia kymmeniä tuhansia. Lisäksi 
toiminta-alueella matkustaa työn ja vapaa-ajan vuoksi kymmeniä tuhansia suomalaisia joka 
vuosi. 

Palvelimme ja kohtasimme yhteisöämme toimintavuoden aikana omissa toimipaikoissamme, 
merimieskirkoillamme Brysselissä ja Rotterdamissa, Antwerpenissa Norjan merimieskirkon ja 
Luxemburgissa Centre Protestantin tiloissa. Lisäksi liikuimme aktiivisesti yhteisömme jäsenten 
luo, muun muassa koteihin, kouluihin, sairaaloihin, vankilaan, satamamiin, kirkkoihin sekä 
moninaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joita suomalaisyhteisössä järjestettiin yhteistyössä 
kanssamme. Kaikessa toiminnassamme tavoitteenamme oli tukea yhteisöä sosiaalisesti, 
hengellisesti, henkisesti ja kulttuurisesti. 

Benelux-maiden merimieskirkon toiminta kohtaamisten ja toiminnan osalta oli suhteessa 
aikaisempiin vuosiin vakaata ja tasaista. Kohdattuja (tapahtumat ja merimieskirkkojen kävijät) 
yhteensä 67 232 henkilöä (2017: 71560 henkilöä). Lukumäärä on vuoden 2016 tasoa, eli 
Suomi100-vuoden piikki näkyy kaikissa toimipaikoissa. Lisäksi Brysselissä vaikutti haastava 
myyjäisaika (mielenosoituksia), jolloin myyjäiskävijöitä oli tavallista vähemmän, koska myyjäisiin 
oli mahdotonta saapua. Toimintaa kehitettiin ja monipuolistettiin aktiivisesti. Vuodelle osuivat 
henkilöstövaihdokset Antwerpenin liikkuvassa merimieskirkkotyössä ja Rotterdamin 
merimieskirkolla. 

Toiminta  

Antwerpenin liikkuvan merimieskirkkotyön toimintamuodot 
ja verkostot vakiintuivat vuoden aikana. Syksyllä 2017 
aloittanut sosiaalikuraattori Henri Isokuortti toimi 
tehtävässään koko vuoden ja vahvisti vuoden aikana 
merenkulkijatyötä Belgian ja Etelä-Hollannin satamissa sekä 
käynnisti toiminnan alueen suomalaisyhteisön parissa. 
Ulkosuomalaisyhteisöä ja verkostoa kohdattiin vuoden aikana 
11 kertaa mm. kokoavan ja ennalta ehkäisevän sosiaalityön 
puitteissa. Erityisesti voisi mainita toukokuisen kesäpäivän 
Blankenbergissa ja joulukuisen Kauneimmat joululaulut-
tilaisuuden Bruggessa. Antwerpenin Norjan merimieskirkolla 
järjestettiin vuoden aikana neljä kaikille avointa 
kahvitilaisuutta, joihin osallistui viisi-yhdeksän henkilöä per 
kerta. Lisäksi sosiaalikuraattori ja johtaja/merimiespastori 
olivat vastuussa alueen korjaavasta ja kriisitilanteiden 



sosiaalityöstä tarjoten yhteisölle tarpeellista tukea sekä keskusteluapua. 
Jumalanpalveluselämään ja nuorten toimintaan läntisen Belgian suomalaisyhteisö osallistui 
toimintavuoden aikana pääasiassa Brysselissä, Antwerpenissa pidettiin vuoden aikana yksi 
messu sekä hartaudellinen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Alueen nuoria oli mukana 
Luxemburgissa järjestetyllä nuortenleirillä toukokuussa sekä syksyllä 2018 käynnistyneessä 
Benelux-maiden leirimuotoisessa rippikoulussa.  

Kohtaamisia tilastoitiin yhteensä 1275, muun muassa eri tilaisuuksissa sekä merenkulkijatyön, 
keskustelujen ja avustamisten muodossa (98 käyntiä laivoilla, 22 koti- ja laitosvierailua). 
Sosiaalikuraattori osallistui kevätkaudella Merimieskirkon yhteiseen työntekijäkoulutukseen 
(aiheena vapaaehtoistyön tukeminen) huhtikuussa Helsingissä, Keski-Euroopan Ulkosuomalais-
parlamentin kokoukseen huhtikuussa Hampurissa sekä syksyllä Merimieskirkon sosiaalityön 
koulutukseen Fuengirolassa (aiheena kriisityö ja keskusteluapu, kouluttajana Carita Pohjolan-
Pirhonen). Hän toimi myös Antwerpenin kansainvälisen merimieskirkon ja Port Harbour Hotelin 
verkostoissa.  

 

Toimintaryhmät kuten perhekerho olivat aktiivisia koko vuoden ajan. 

Brysselin merimieskirkolla järjestettyjen tapahtumien määrä ja valikoima pysyivät pitkälti 
ennallaan. Kirjasto, sauna, kahvila ja Suomi-kauppa olivat entisten vuosien tapaan vilkkaita. 
Lounaspäiviä oli koko vuoden neljä viikossa (tiistaista perjantaille) ja lounasajan kävijämäärät 
nousivat vuoden aikana jälleen huomattavasti, kuten edellisvuonnakin. Merimieskirkko oli auki 
kuutena päivänä viikossa. Joulutauko oli kolmi- ja kesätauko viisiviikkoinen. Joulumyyjäiset 
pidettiin joulukuussa ja ne kestivät yhteensä 10 päivää (28.11.-2.12. ja 5.-9.12.). Myyjäisille 
asetettu tulostavoite saavutettiin siitä huolimatta, että kolmena myyjäispäivänä toimipaikka oli 
motissa mellakka-aitojen takana väkivaltaisten ja suurten mielenosoitusten vuoksi. Kahvilassa 
otettiin käyttöön sähköinen kalenteri helpottamaan mm. saunavarausten tekoa.  

Merimieskirkkolaiset kohtasivat eri toimintaryhmissä, tapahtumissa, hengellisessä ja 
sosiaalityössä sekä keskusteluissa lähes 12 000 ihmistä.  Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa 
kohdattiin lisäksi 27 400 ihmistä, joten kohtaamisten määrä oli yhteensä noin 39 400. Noin 
3 000 kohtaamisen lasku johtuu pääasiassa mielenosoitusten vaikutuksesta myyjäisiin sekä 
Suomi100-vuoden tapahtumapiikkiin vuonna 2017.  



Toiminnan kohokohdat 2018 olivat Vapputapahtuma perheille, juhannusjuhlat yhteistyössä 
Suomi-Klubin kanssa ja joulumyyjäiset.  

Hengellinen ja kirkollinen työ jatkui tuttuun tapaan. Jumalanpalvelukset pidettiin 
Ylösnousemuksen kappelissa pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena 
sunnuntaina, yhteensä 18 kertaa. Kolme kertaa pidettiin sen lisäksi hartauksia merimieskirkolla 
ja Ylösnousemuksen kappelissa (Taizé-hartaus, kiirastorstain hartaus, syyskuinen hartaus) ja yksi 
Tuomasmessu toteutettiin lokakuussa. Yhteistyössä Ylösnousemuksen kappelin kanssa 
toteutettiin kuusi hartautta ja jumalanpalvelusta vuoden aikana. Kauneimmat joululaulut 
jouduttiin tänä vuonna perumaan väkivaltaisten mielenosoitusten vuoksi, mutta jouluhartauksia 
oli tuttuun tapaan jouluaattona kaksi. Kasteita oli Brysselissä vuoden aikana kolme ja avioliiton 
siunaamisia kolme (kaksi Brysselissä ja yksi Suomessa). Eurooppa-koulun pääsiäis- ja 
jouluhartauksia pidettiin kolme. Leirimuotoinen Benelux-maiden rippikoulu järjestettiin 
marraskuu 2017 – kesäkuu 2018 kahdelle nuorele ja konfirmaatiomessu juhlittiin kesäkuussa. 
Sielunhoitokeskusteluja käytiin läpi vuoden säännöllisesti. Messuissa avusti joukko aktiivisia 
yhteisön jäseniä (yhteensä yli 20 henkilöä), nuorten kanssa toteutettuja messuja oli kaksi. 
Messuissa kuultiin säännöllisesti merimieskirkon kuoron upeata laulua. Kuoroa johti 
vapaaehtoispohjalta Matti Kataikko, joka oli myös pääsääntöisesi messuissa kanttorina mukana. 
Kanttorina toimivat myös vapaaehtoiset Jari-Matti Riiheläinen, Lotta Harju, Elina Kuokkanen ja 
Pekka Rislakki. Messussa musisoivat myös Piia Lännenpää, Ilari Ollila ja Marttiina Niemi. 
Vapaaehtoissuntiona palvelivat Katja Lehto-Komulainen ja Matti Mannila. Messuista vastasivat 
merimiespastorit Katri Oldendorff, Pauliina Tuomanen ja Tapio Leinonen. 
Sanajumalanpalveluksia pitivät vuosivapaaehtoinen Kari-Antti Kitunen ja sosiaalikuraattori Henri 
Isokuortti. 

Yhteistyö muiden pohjoismaisten ja protestanttisten kirkkojen kanssa oli aktiivista. Johtaja 
osallistui lisäksi Eurooppa-koulun protestanttisten vanhempien neuvoston kokouksiin sekä piti 
yllä tiivistä yhteistyötä ekumeenisen Ylösnousemuksen kappelin henkilökunnan ja hengellisen 
työn tiimin kanssa.  

Sosiaalityötä tehtiin Belgiassa ja Brysselin merimieskirkolla kokoavan, ennaltaehkäisevän, 
liikkuvan, korjaavan ja kriisitilanteisiin paneutuvan sosiaalityön merkeissä samoin kuin vuonna 
2017. Perheiden ja hoitajien toiveesta lisättiin yksi viikoittainen perhekerho keskiviikkoon klo 
15-16.30. Perhekerhot kokoontuivat näin ollen joka arkipäivä, kun talo on auki ti-pe. 
Elämänkaarityöryhmän tapaamisia jatkettiin, ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille aikuisille. 
Uutena toimintamuotona aloitettiin yhteisön pyynnöstä yhteislauluillat. Niitä pidettiin yhteensä 
neljä. Yhteislauluillat olivat suosittuja ja niitä jatketaan vuonna 2019. Aloitettiin uutena myös 
sukututkimuspiiri yhteistyössä Suomi-Klubin kanssa. Sukututkimuspiiri sai heti paljon osallistujia 
ja kokoontumiset vakiinnutettiin yhteen kertaan kuukaudessa. Kirjastotoimikunta toimi koko 
vuoden aktiivisesti, kokoontuen kerran viikossa merimieskirkolle ja pitäen kaksi suosittua 
Kirjatoripäivää. Yhteistyötä Belgian Suomi-koulun kanssa vahvistettiin edelleen markkinoimalla 
Suomi-koulun toimintaa aktiivisesti merimieskirkon Facebookissa ja järjestämällä yhteistä 
toimintaa kuten Suomi-koulun kokkikurssi merimieskirkolla. Suomi-koulun sekä Eurooppa-
koulun oppilaat askartelivat joulukortteja merimiesten joulutervehdyksiin yhteensä noin 100 
kappaletta. Lisäksi Suomi-koulun opettajat pitivät kolme työskentely- ja virkistyspäivää 
merimieskirkolla. 

Paikallisten vapaaehtoisten sitoutumista parannettiin henkilökohtaisten keskusteluiden avulla. 
Vapaaehtoistoimikunnille ja yksittäisille paikallisille vapaaehtoisille järjestettiin yhteinen 
kiitosilta kesäkuussa. Vuosivapaaehtoisten kanssa aloitettiin vapaaehtoisten vartit, joissa 
varattiin aikaa kullekin vapaaehtoiselle kertoa kuulumisia ja jutella omasta vastuualueesta joko 
sosiaalikuraattorin tai palveluvastaavan kanssa. 



Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyötä merimieskirkon kahvilassa toteutettiin koko 
työntekijä- ja vapaaehtoistiimin voimin. Sosiaalityötä tekevät olivat mahdollisimman kattavasti 
myös itse paikalla ja tavoitettavissa. Sosiaalityöstä Belgian merimieskirkkoyhteisössä vastasivat 
koko vuoden johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De la Cruz, sosiaalikuraattori Henri 
Isokuortti sekä johtaja/merimiespastori Katri Oldendorff. Kokoavassa ja ennalta ehkäisevässä 
työssä sosiaalityön tehtäviä tekivät lisäksi kaksi vuosivapaaehtoista ja viisi harjoittelijaa.  

 

Michael Geerts ja Anne Ahonen ovat Brysselin merimieskirkon vapaaehtoisia. 

Toimintaryhmät (kävijät ryhmittäin) 

• Perhekerhot noin 15 hlö (4 x vko) 
• Muskari 15 hlö (1 x vko) 
• Mukalaparkki varauksesta (12 kertaa vuonna 2018) 
• Nuortenillat 30 hlö (1 x kk) 
• Nuorten veisuyö 3.3. (30 hlö) 
• Ryhmänohjaajakoulutus 15 hlö (1 x kk) 
• Au-pairit ja nuorten aikuisten tapaamiset 10 hlö (1 x kk) 

o 1 yksi retkipäivä 25.2., ja 1 puistopäivä 18.3. 
• Merimieskirkon kuoro 15 hlö (1 x vko) 
• Miesten sauna 6 hlö (2 x kk) 
• Naisten sauna 8 hlö (2 x kk) 
• Saunapojat 10 hlö (1 x vko) 
• Neulekahvila 6 hlö (1 x kk) 
• Marttojen kokoontumiset 6 hlö (1 x kk) 
• Partiolaisten kokoontumiset 40 hlö (2 x vuodessa) 
• Kirjallisuuspiiri yhteistyössä Suomi-Klubin kanssa 6 hlö (3 x vuodessa) 
• Sukututkimuspiiri yhteistyössä Suomi-Klubin kanssa 16 hlö (1 x kk) 
• Elämänkaariryhmä 5 hlöä (1 x kk) 
• Jumalanpalvelusavustajakoulutus 9.9. (7 hlöä) 
• Marttojen ja kirjastotoimikunnnan virkistyspäivät (4 x vuodessa) 
• Kirjastotoimikunta (1x vko) 
• Kirkkotoimikunta 10hlö (6 x vuodessa) 
• Taloustoimikunta 8hlö (5 x vuodessa) 
• Hengellisen työn toimikunta (4 x vuodessa) 



Nuoret pelaamassa jalkapalloa ja mölkkyä. 

Sosiaali- ja diakoniatyö 

• Vankilakäynnit 3 kertaa 
• Sairaalakäynnit 2 kertaa 
• Vanhainkotikäynnit 12 kertaa 
• Eurooppa-koulun vierailut 2 kertaa 
• Skandikoululaiset vierailivat kirkolla 31.5. ja 23.8. 
• Keskustelut ja sielunhoitotapaamiset 
• Lasten ja Nuorten Benelux-leiri 4.-6.5. 50 hlö 
• Lasten ja Varhaisnuorten Benelux-leiri 15.-17.9. 40 hlö 
• Elämänkaari-ryhmän työskentely 5hlöä (1 x kk) 
• Kotikäynnit 8 
• Toimikuntien ja paikallisten vapaaehtoisten kiitosilta 15.6. 30 hlöä 
• Suomi-Koulun opettajat merimieskirkolla 23.6. 10 hlöä 
• Suomi-Koulun opettajat merimieskirkolla elokuussa 5 hlöä 
• Suomi-Koulun kokkikerho merimieskirkolla 20.10. 12 hlöä  
• Suomi-Koulun opettajat merimieskirkolla 7.11. 12 hlöä 

Tapahtumat (juhlat, konsertit, näyttelyt jne.) 

• Taidepaja yhteistyössä Belgian Marttojen kanssa, vetäjä Mirja Gustafsson Suomesta 
13.1. (20 hlö) 

• Teemaluento Suomen sisällissota – tie Tampereelle. Historiallis-yhteiskunnallinen 
katsaus sisällissodan taustoihin, syihin ja keskeisiin tapahtumiin. Luennoitsija Sirpa 
Lehtonen (16 hlöä) 

• Orvalin luostarin hiljaisuuden retriitti maaliskuussa (25 hlö) 
• Kokkikurssi aikuisille yhteistyössä Belgian Marttojen kanssa 18.3. (25 hlöä) 
• Luento kierrätyksestä yhteistyössä Belgian Marttojen kanssa 20.3. (15 hlöä) 
• Vappujuhla perheille 29.4. (60 hlöä) 



• Liikkuva seurakunta –retki Mecheleniin 19.5. (25 hlöä) 
• Kirjatoripäivä 3.6. (80 hlöä) 
• Juhannusjuhlat yhteistyössä Suomi-Klubin kanssa (150 hlöä) 
• Piispa Teemu Laajasalon iltatilaisuus merimieskirkolla 26.9. (40 hlö) 
• Matka-alttari näyttely Ylösnousemuksen kappelissa alkaen 21.9. 
• Vaatteiden korjauspaja yhteistyössä Belgian martojen kanssa 21.10. (15 hlöä) 
• Kirjatori 21.10. (150 hlöä) 
• Pyhäinpäivän muistolehto merimieskirkolla 3.11. (30 hlöä) 
• Piispa Vikströmin iltatilaisuus 20.11. (50 hlöä) 
• Johtaja Katri Oldendorffin läksiäisjuhla 16.12. (40 hlöä) 

Koko henkilökunta osallistui Merimieskirkon yhteiseen työntekijäkoulutukseen (aiheena 
vapaaehtoistyön tukeminen) huhtikuussa Sofiassa. Sosiaalikuraattorit ja johtaja Merimieskirkon 
sosiaalityön koulutukseen Espanjassa 1.-4.10.  ja Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan 
aluekokoukseen Hampurissa 20.-22.4.   

Luxemburgin merimieskirkko jatkoi toimintaansa Luxemburgin evankelisen kirkon Centre 
Protestant-tiloissa Clausenin kaupunginosassa. Siellä kokoonnuttiin vuoden aikana viiteen 
suomenkieliseen jumalanpalvelukseen (Katri Oldendorff ja Pauliina Tuomanen pappeina ja 
Anniina Reinholdtsen, Suvi-Kirsi Korhonen ja Laurent Berdot vapaaehtoiskanttoreina), kuuteen 
nuorteniltaan ja yhteen nuorten viikonloppuleiriin (Henri Isokuortti). Yhteistyössä kansainvälisen 
Protestanttisen Allianssin kanssa toteutettiin kaksi englanninkielistä jumalanpalvelusta. 
Kirkkoraatilaiset osallistuivat aktiivisesti jumalanpalveluselämän valmisteluun, toteuttamiseen ja 
kirkkokahvitarjoiluun. Lisäksi pidettiin Eurooppa-koulun alaluokille kevät- ja jouluhartaudet sekä 
vierailtiin Eurooppa-koululla viidellä uskonnontunnilla. Joulukuussa laulettiin perinteisesti 
Kauneimmat joululaulut, joiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat paikalliset 
vapaaehtoiset. Kauneimmat joululaulut -tilaisuus vietti 20. vuosipäiväänsä. Vuoden aikana 
vietettiin myös yksi kaste ja yksi hautaan siunaaminen. 1008 henkilöä osallistui näihin eri 
sosiaali- ja hengellisen työn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

Rotterdamin merimieskirkon toiminta kattaa koko Alankomaiden alueen, missä asui vuonna 
2018 Haagin suurlähetystön mukaan yli 5100 suomalaista. Lukuun kuuluvat ne suomalaiset, 
jotka ovat rekisteröineet ensisijaisen osoitteensa Hollantiin. Lukuun ei ole laskettu niitä 
suomalaisia, joilla on kaksoiskansalaisuus, tai niitä suomalaiset, jotka eivät ole rekisteröityneet 
Hollantiin, mutta oleilevat tai opiskelevat Hollannissa. Suomalaisten opiskelijoiden määrä 
näyttää edelleen kasvavan tasaisesti. 

Rotterdamin merimieskirkolla toimii kohtaamiskahvila, Suomi-kauppa, kirjasto ja sauna. 
Merimieskirkolla kokoontuu lisäksi erilaisia ryhmiä ja järjestetään erilaisia tapahtumia sekä 
kuukausittainen suomenkielinen jumalanpalvelus. Toimintakaudella kirkko oli avoinna kuutena 
päivänä viikossa tiistaista perjantaihin klo 14-21, lauantaisin klo 12-21 ja sunnuntaisin klo 12-18. 
kesätauko pidettiin 9.7-12.8, tällöin kirkko oli avoinna vain viikonloppuisin. Lisäksi 
merimieskirkolta tehtiin liikkuvaa työtä, joka suuntautui merimieskirkon ulkopuolelle.  

Kohtaamiset 

- Matalan kynnyksen kohtaamiskahvila 
- Liikkuvana ja aluetyönä eripuolilla Alankomaita 
- Merenkulkijatyö 

Toimintaryhmät 

- Kirjapiiri (kerran kuukaudessa) 
- Nuoret aikuiset (kerran kuukaudessa) 
- Lenkkisaunat (kerran viikossa) 



- Seniorit (kerran kuukaudessa) 
- Puutarhatyhmä (kaksi kertaa kuukaudessa keväällä, kesällä ja syksyllä) 
- Het Finse Filmhuis (kerran kuukaudessa syyskaudella) 
- Elämää Alankomaissa tapaamiset (kolme keskustelutapaamista) 
- Jumalanpalvelukset (kerran kuukaudessa) 
- Pohjoismaiset jumalanpalvelukset (neljä kertaa vuodessa) 
- Raamattupiiri (kaksi kertaa kuukaudessa) 
- Basaaritoimikunta (neljä tapaamista vuoden aikana) 
- Kirkkotoimikunta (viisi tapaamista vuoden aikana) 
- Taloustoimikunta (viisi tapaamista vuoden aikana) 

 

 
Merimieskirkko oli Haarlemmermeerissa mukana Suomi 100 -koivujen nimeämistilaisuudessa. 

Tapahtumat 

- Presidentin vaalien ennakkoäänestys 17.-20.1 
- Useita taidenäyttelyjä merimieskirkon alakerrassa 
- Pääsiäisbasaari 31.3.-1.4. 
- Vappujuhla 1.5. 
- Jääkiekon MM-kisakatsomot (toukokuu) 
- After Work-saunatapahtumat (kevät- ja syyskaudella) 
- Vapaaehtoisten kiitosjuhla (kesäkuussa) 
- Juhannusjuhlat (kesäkuussa) 
- Venetsialaiset (elokuussa) 
- Finse Filmhuis (syyskaudella, kerran kuukaudessa) 
- Useita konsertteja 
- Yhteistyötilaisuuksia, kuten mm Relax day ja Marimekko Sample Sale 
- Linnanjuhlakatsomo (joulukuussa) 
- Jouluillallinen (joulukuussa) 
- Jouluaaton tilaisuus yksinäisille (joulukuu) 
- Nuorten leirit keväällä ja syksyllä 
-  



Tapahtumat ja ryhmät merimieskirkon ulkopuolella 

- Senioriretki 1.5. 
- Suomikoulun kevätjuhla Groningenissa 26.5. 
- Orval hilaisuuden retriittiin 9.-11.3. 
- Talent House, Harderwijk suomalaisten opiskelijoiden tapaamiset, 3 kertaa 
- Wereld Havendag, Rotterdamin satamassa  
- Embassyfestival Haagissa 
- Utrechtin Suomi-ryhmä 
- Kauneimmat joululaulut ja joulutori Groningenissa 
- Kauneimmat joululaulut Haagissa 
- Skandibasaari Amsterdamissa 
- Itsenäisyyspäivänjuhla suomitoimijoille 7.12. 

Sosiaali- ja diakoniatyö 

- Sairaalakäynnit 
- Avustamiset terveydenhuollossa ja viranomaisasioinnissa 
- Kotikäynnit 
- Keskustelut, avustamiset, sielunhoitokeskustelut 
- Kriisi- ja yksilötyö  

Liikkuvatyö 

- Vierailut laivoilla 
- Kuljetukset 

Lisäksi merimieskirkolla kokoontui kolme sosiaalityön/kirkollisen työn ja varainhankinnan 
välimaastoon sijoittuvaa jatkuvaa ryhmää: Victory Bible Church International (EN), Narcotics 
Anonymous (EN) ja Rotterdamin lauantaikoulu, jotka tuottivat seuraavat toiminnot: viikoittainen 
raamattupiiri, jumalanpalvelus ja vertaistukiryhmä sekä Suomi-koulu (Lauantaikoulu) joka 
toisella viikolla. Eri tapahtumissa ja toimintaryhmissä kohdattiin yhteensä 14 100 ihmistä. 
Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa kävi 11 600 henkilöä, joten kohtaamisten yhteen 
laskettu lukumäärä oli vuonna 2018 noin 25 700. 

 

Vapaaehtoisten juhlat Rotterdamin kirkolla. 



Resurssit 

Benelux-maiden suomalainen merimieskirkko toimii tiimiorganisaationa, jonka sisällä toimii ns. 
maatiimit Belgian tiimi (kattaen työn Belgiassa ja Luxemburgissa) ja Rotterdamin tiimi (kattaen 
työn Alankomaissa). Maatiimien lisäksi toimintaansa jatkoi koko Benelux-maiden alueen kattava 
sosiaalityön. Palvelutiimi päätettiin purkaa toimimattomuutensa vuoksi, hallintotiimi purettiin 
käytännön syistä, sillä tiimi koostuu työparista, johtajasta ja talous- ja hallintosihteeristä. 
Tiiminvetäjät sekä maatiimit kokoontuivat kukin keskimäärin kerran kuukaudessa. Sosiaalityön 
tiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Tiimiorganisaatio on kuvattu tiimikäsikirjassa ja 
tiimeille on laadittu tiimisopimukset, joita päivitetään vuosittain. 

Belgian tiimi: johtava sosiaalikuraattori (tiiminvetäjä), palveluvastaava, keittiövastaava, 
kiinteistöassistentti, sosiaalikuraattori (asemapaikka Antwerpen), talous- ja hallintosihteeri, 
johtaja/merimiespastori, kolme palveluporukan vuosivapaaehtoista, yksi sosiaalityön 
vuosivapaaehtoinen, vaihteleva määrä harjoittelijoita ja opiskelijoita. 

Rotterdamin tiimi: merimiespastori (tiiminvetäjä 1.9. asti), sosiaalikuraattori (tiiminvetäjä 1.9. 
lähtien), palveluvastaava, talous- ja hallintosihteeri, kaksi palveluporukan vuosivapaaehtoista, 
yksi kiinteistöassistentti, vaihteleva määrä harjoittelijoita ja opiskelijoita. 

Sosiaalityön tiimi: johtava sosiaalikuraattori (tiiminvetäjä), sosiaalikuraattori (asemapaikka 
Antwerpen), sosiaalikuraattori (asemapaikka Rotterdam), merimiespastori (asemapaikka 
Rotterdam, 20% sosiaalityössä), johtaja/merimiespastori, Belgian ja Rotterdamin tiimien 
sosiaalityön vuosivapaaehtoiset ja harjoittelijat. 

Johtajan työpanos kohdistettiin seuraavasti: 60 % Belgia ja Luxemburg (tämän sisällä 30% 
Belgian ja Luxemburgin sosiaalityötä, 30 % hengellistä työtä, 40 % hallintoa), 10 % Alankomaat, 
30 % ulkomaankirkkojen sosiaalityön koordinointi sekä Kreikan merimieskirkkotyö. 

Talous- ja hallintosihteerin työpanos kohdistettiin seuraavasti: 50 % Alankomaat, 50 % Belgia ja 
Luxemburg 

Antwerpenin sosiaalityöstä vastasi sosiaalikuraattori, sosionomi-diakoni, Henri Isokuortti. 

Antwerpenin suomalaisyhteisöä edusti Brysselin merimieskirkon/Belgian merimieskirkkotyön 
kirkkoraadissa Matti Maltari Mechelenistä. Antwerpenin ja läntisen Belgian merimieskirkkotyö 
oli pääsääntöisesti Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa sosiaalityötä. Hengellinen työ 
rahoitettiin omalla, Brysselin merimieskirkolla tapahtuvalla varainhankinnalla ja siitä vastasi 
johtaja, merimiespastori Katri Oldendorff. 

Merimieskirkko omistaa Antwerpenissa yhden kiinteistön työntekijän asunnon. Kuukausittaisia 
tapahtumia varten toimitaan yhteistyössä Norjan merimieskirkon kanssa, osoitteessa 
Indiestraat 61, 2000 Antwerpen. 

Brysselin merimieskirkolla työskenteli vuoden aikana: 

• johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De la Cruz (koko vuoden) 
• palveluvastaava Heidi Kvist (30.6. asti) 
• Palveluvastaavan sijainen Taina Tuominen (1.8. - 30.9.) 
• Palveluvastaava Pasi Suhonen (27.8. lähtien) 
• keittiövastaava Olli Pihlman (koko vuoden) 
• kiinteistöassistentti Pekka Tapiomäki (koko vuoden, 50% työaika) 
• johtaja/merimiespastori Katri Oldendorff (koko vuoden, 60% työaika Belgiassa ja 

Luxemburgissa) 
• talous- ja hallintosihteeri Sari van Bregt (koko vuoden, 50% työaika Belgiassa ja 

Luxemburgissa) 



• vuosivapaaehtoinen Taina Tuominen (kevätkaudella, palveluporukka) 
• vuosivapaaehtoinen Maija Tikka (kevätkaudella, palveluporukka)  
• vuosivapaaehtoinen Roosa Pitkäsalo (kevätkaudella, palveluporukka) 
• vuosivapaaehtoinen Annika Juurikka (kevätkaudella, sosiaalityö) 
• harjoittelija Maarit Ojanen (kevätkaudella, sosiaalityö) 
• harjoittelija Minna Järvinen (kevätkaudella, sosiaalityö) 
• harjoittelija Saara Suortti (kevätkaudella, sosiaalityö) 
• harjoittelija Lotta Furu (kevätkaudella, sosiaalityö) 
• työnvaihdossa Sari Sundvall-Piha (kevätkaudella, sosiaalityö) 
• vuosivapaaehtoinen Tiina Wåg (syyskaudella, palveluporukka) 
• vuosivapaaehtoinen Tiina Moberg (syyskaudella, palveluporukka) 
• vuosivapaaehtoinen Ilari Ollila (syyskaudella, palveluporukka) 
• vuosivapaaehtoinen, paikallinen Ari Pynninen (alkaen 1.11. palveluporukka) 
• harjoittelija Henna-Riikka Tala (syyskaudella, sosiaalityö) 
• harjoittelija Konsta Ojamaa (syyskaudella, sosiaalityö) 
• harjoittelija Ulla-Maija Venäläinen (syyskaudella, sosiaalityö/palveluporukka)  

Merimieskirkolla toimi useampi luottamuselin: kirkkoraati, taloustoimikunta, kirjastotoimikunta, 
myyjäistoimikunta ja hengellisen työn toimikunta.  

Kirkkoraadin kokoonpano oli 22.5. asti Matti Mannila (pj.), Jenni Gozzi (varapj.), Satu Välikangas 
(sihteeri), Ulla Koivisto, Paavo Mäkinen, Matti Maltari (Antwerpenin seudun jäsen), Niina Viima 
(Eurooppa-koulun edustaja), Pekka Rislakki, Piia Lännenpää-De la Cruz (henkilökunnan 
edustaja). Kirkkoraadin kokouksissa mukana on myös merimieskirkon johtaja.  

Kirkkoraadin säännönmukaiset vaalit järjestettiin huhtikuussa 2018. Ja 22.5. lähtien raati 
koostuu seuraavista jäsenistä: Jenni Gozzi (pj.), Pekka Rislakki (varapj.), Elina Kettinen-Jarofke 
(sihteeri), Satu Välikangas, Paavo Mäkinen, Suvi Karuranga, Matti Maltari (Antwerpenin seudun 
jäsen), Niina Viima (Eurooppa-koulun edustaja), Pekka Rislakki, Piia Lännenpää-De la Cruz 
(henkilökunnan edustaja). Kirkkoraadin kokouksissa mukana on myös merimieskirkon johtaja.  

Taloustoimikunnan jäseniä olivat koko vuoden: Arto Leppilahti (pj.), Heidi Kvist (sihteeri), Matti 
Mannila, Seya Immonen, Vesa Katajisto, Ari Latvala, Piia Lännenpää-De la Cruz, Katri Oldendorff, 
Pekka Rislakki. Matti Mannila erosi syyskuussa 2018 jäsenyydestä, hänen tilalle ei valittu syksyllä 
uutta jäsentä. 

Työtä ja toimintaa jatkettiin tutussa kiinteistössä, osoitteessa Rue Jacques de Lalaing 33, 1040 
Bruxelles. Kiinteistössä on toimitilojen (kahvilakerros, kellarikerros sis. saunaosaston ja 
varastotilat, kirjastokerros) lisäksi asuinhuoneita neljälle vuosivapaaehtoiselle ja asunto yhdelle 
vakituisen henkilökunnan jäsenelle sekä pieni takapiha. Brysselin merimieskirkon nimissä oli 
lisäksi vuokrattu asunnot johtajalle (koko vuoden), keittiövastaavalle (koko vuoden) ja 
palveluvastaavalle (30.9. asti) sekä varasto- ja kokoustilana toimiva ateljeehuoneisto 
merimieskirkon yhteydessä. 

Belgian merimieskirkkotyön talous nojasi useaan lähteeseen, myös moniin pieniin puroihin, 
mutta merkittävimmät rahoituslähteet olivat: oma varainhankinta (kahvila, Suomi-kauppa, 
sauna, myyjäiset) tuottaen yhteensä reilut 381500€ (liikevaihto ilmaistu alv 0%), 
paikallisyhteisön maksamat osallistumismaksut, kolehdit, lahjoitukset ja jäsenmaksut (38500), 
Tunkelon säätiön avustus lapsi- ja nuorisotyölle, Kirkkohallituksen avustus kirkolliselle työlle, 
Gesellius säätiön avustus ja STEA-avustus sosiaalityölle.  

 

 



Luxemburgin merimieskirkon työstä vastasi koko vuoden johtaja, merimiespastori Katri 
Oldendorff (hengellinen työ ja verkostot) sekä sosiaalikuraattori Henri Isokuortti (sosiaalityö, 
lapsi- ja nuorisotyö). Luxemburgissa ei ole omaa kiinteistöä, vaan siellä toimitaan yhteistyössä 
Luxemburgin evankelisen kirkon kanssa vuokraten heidän seurakuntakeskustaan, Centre 
Protestantea, osoitteessa 1 Rue Jules Wilhelm, Clausen. Käytössä on myös samaisen 
seurakunnan Kolminaisuuskirkko Luxemburgin keskustassa: Trinity Church, 5 Rue de la 
Congregation. 

Taloudellisesti Luxemburgin merimieskirkkotyö on osittain osa Belgian merimieskirkkotyötä, sen 
sosiaali-, lapsi-, perhe- ja nuorisotyö rahoitetaan STEAn tuella sekä hengellinen työ 
Kirkkohallituksen Belgian ja Luxemburgin kirkolliselle työlle osoitetulla avustuksella. Juoksevat 
toimintakulut, kuten kirkkokahvi- ja materiaalihankinnat, Allianssi-jäsenmaksu sekä vuokrat 
katetaan yhteisön omalla varainhankinnalla (jäsenmaksut) sekä kolehtivaroista, jotka olivat 
vuonna 2018 reilut yhteensä 1200€. 

Luxemburgin merimieskirkon luottamushenkilöelin on kirkkoraati, jonka jäseniä olivat koko 
vuoden: Jarmo Karttunen (pj.), Marjo Sainio (varapj.), Paula Lehtinen (sihteeri), Eini Cork ja Esa 
Peltola.  

Rotterdamin merimieskirkolla työskenteli vuoden aikana:  

• merimiespastori Pauliina Tuomanen (11.9 alkaen vanhempainvapaalla) 
•  vt. merimiespastori Tapio Leinonen (23.9.alkaen) 
• sosiaalikuraattori Valtteri Salmi (koko vuoden) 
• palveluvastaava Anniina Juhola (21.5 asti) 
• palveluvastaavan sijainen Lea Sarasjoki (21.5-21.9.) 
• palveluvastaava Hanna Buttigieg (1.9. alkaen) 
• talous- ja hallintosihteeri Sari van Bregt (koko vuoden,50% työaika Alankomaissa) 
• vapaaehtoinen Tytti Winterswijk (koko vuoden) 
• vuosivapaaehtoinen Ritva Pulli (kevätkaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Lea Sarasjoki (kevätkaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Patrik Lindström (kevätkaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Adam McDonagh (syyskaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Jasmina Kaatrakoski (syyskaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Leena Heinonen (syyskaudella) 
• harjoittelija Inka Vidgren (kesäkauden) 
• harjoittelija Wilma Peura (joulukuu) 
• harjoittelija Pia Österman FDCC (kevätkaudella) 
• harjoittelija Sonja Karvonen FDCC (syyskaudella) 

Merimieskirkolla toimi useampi luottamuselin: kirkkotoimikunta, basaaritoimikunta ja 
taloustoimikunta.  

Kirkkotoimikunnan jäsenet olivat: Riitta Bout-Saari (pj.), Mikko Yläkauttu (varapj. /kevät 2018), 
Kalervo Kuokkanen, Outi Timperi, Marja-Liisa de Hart, Pekka Timonen ja Terttu van den Berg. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Ylä-Kautun tilalle syyskaudella Pekka Timonen. 

Taloustoimikuntaan kuuluivat: Mikko Yläkauttu (kevät 2018), Pekka Timonen, Outi Timperi, 
Riitta Bout-Saari ja Ismo Vaittinen.  

Työtä ja toimintaa jatkettiin tutussa kiinteistössä, osoitteessa ’s-Gravendijkwal 64, 3014 EG 
Rotterdam. Kiinteistössä on toimitilojen lisäksi asuinhuoneita kolmelle vuosivapaaehtoiselle 
sekä neljä asuntoa. 



Rotterdamin merimieskirkkotyön talous nojasi useaan lähteeseen, myös moniin pieniin 
puroihin, mutta merkittävimmät rahoituslähteet olivat: oma varainhankinta (kahvila, Suomi-
kauppa, sauna, basaari, Finse Huis-palvelut, huoneistojen vuokraus) tuottaen yhteensä yli 
199 000 (liikevaihto ilmaistu alv 0%), paikallisyhteisön kolehdit, lahjoitukset, osallistumismaksut, 
jäsenmaksut ja autolipaslahjoitukset (lähes 15 700€), Gesellius säätiön avustus sekä STEAn 
avustus sosiaalityölle. 

Saunasta saatavat tuotot ovat yksi varainhankintakeino. Rotterdamin merimieskirkon saunan lauteet 
uusittiin 2018. 

Yhteistyö 

Antwerpenin merimieskirkon yhteistyötahoja, joiden suuntaan vuoden aikana elvytettiin 
yhteyksiä kahden vuoden hiljaiselon jälkeen, olivat Antwerp Seafarers’ Centren edustajat, 
Norjan merimieskirkko, Port Harbour Hotel ja Belgian Finnlinesin toimiston edustajat. Finnlines 
Belgium N.V.:n toimitusjohtaja Luc Hens on Suomen kunniakonsuli Antwerpenissa sekä Belgian 
merimieskirkon, eli Internationale Vereniging Finse Zeemanskerkin, hallituksen puheenjohtaja ja 
täten tärkeä yhteistyökumppani. Lisäksi rakennettiin yhteistyötä Belgian satamien ITF-
tarkastajan, Christian Roosin, ja Zeebruggen kansainvälisen merimieskeskuksen kanssa. 

Brysselin merimieskirkko jatkoi vahvaa verkosto- ja yhteistyötoimintaansa myös vuoden 2018 
aikana. Tärkeä yhteistyötaho suomalaisten auttamisen ja tukemisen saralla Belgiassa oli Suomen 
Belgian suurlähetystö sekä suurlähetystön konsulipalvelut.  

Merkittävänä yhteistyötahona jatkoi Suomi-klubi, joka on Belgiassa asuvien suomalaisten 
yhdistys, heidän äänikanavansa ja vapaa-ajan sekä kulttuuristen palveluiden tuottaja toimien 
täysin vapaaehtoispohjalta. Suomi-klubi kokoontui säännöllisesti Brysselin merimieskirkolla ja 
toi taloon myös erilaisia tilaisuuksia. Suomi-klubi ja Brysselin merimieskirkko tuottavat yhdessä 
juhannusjuhlan, joka tuo Belgian suomalaiset, Suomi-ystävät, suomalaistoimijat sekä heidän 
verkostonsa laaja-alaisesti yhteen. 

Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin Eurooppa-koulun ja Waterloossa toimivan Skandinaavisen 
koulun kanssa. Opettajat ja oppilaat vierailivat merimieskirkolla pääsiäis- (Skandikoulu) ja 



jouluhartauksien (Eurooppa-koulun ala-aste) merkeissä. Lisäksi merimiespastori vieraili 
sosiaalityön vuosivapaaehtoisen ja harjoittelijan kanssa Eurooppa-koulussa tapaamassa 
opettajia sekä pitämässä pääsiäishartauksia uskonnontunneilla. Yhteysopettaja koulun ja 
merimieskirkon välillä oli Niina Viima.  

Merkittäviä yhteistyötahoja sekä merimieskirkon toiminnan ja työn tukijoita olivat lisäksi 
Brysselin Martat ja Brysselin suomenkieliset partiolaiset, Tuulihaukat. Martat pitivät 
tilaisuuksiaan merimieskirkolla, mm. kokkikursseja, luentoja ja käsityöiltapäiviä. Lisäksi Martat 
tukivat merimieskirkon diakonista työtä valmistamalla joulumyyjäisten Mummon Kammariin 
käsityötuotteita myyntiin kuten tänä vuonna myös kutomalla sukkia merenkulkijoiden 
joulupaketteihin Zeebruggeen tuleville suomalaislaivoille. Partiolaiset auttoivat aktiivisesti ja 
runsasmääräisesti joulumyyjäisten kantotehtävissä. Lisäksi eri ryhmät kokoontuivat 
säännöllisesti merimieskirkolla. 

Muita tärkeitä paikallisia yhteistyötoimijoita olivat Suomen Benelux-instituutti, 
Ylösnousemuksen kappeli ja sen yhteisö, pohjoismaiset sisarkirkot (yhteisiä tapaamisia 
muutaman kerran vuodessa), Suomi-Belgia kauppakamari ja Belgian Suomi-koulu.  

Yhteistyötä tehtiin Suomen suuntaan seuraavien oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, joilla 
oli opiskelijavaihtoon ja -harjoitteluun liittyviä yhteistyösopimuksia Brysselin merimieskirkon 
kanssa: Turun Kristillisen opiston säätiö, Kalajoen kristillinen opisto, Kaustisen Evankelisen 
Opiston Kannatusyhdistys ry, Kaustisen Evankelinen Opisto, Portaanpää ry, Portaanpään 
kristillinen opisto, Jyväskylän kristillisen opiston säätiö, Suomen Diakoniaopisto, Suomen 
kosmetologien yhdistyksen opisto, SKY-O ja Seurakuntaopisto. 

Merimieskirkolla vieraili pitkin vuotta myös erinäisiä ryhmiä tutustumassa merimieskirkon 
toimintaan Belgiassa, mm. syyskuussa Helsingin hiippakunnan ja Helsingin seurakuntayhtymän 
ryhmä, Caritasin hallitus lokakuussa ja joulukuussa Suomen ev.-lut. kirkon hiippakuntien EU-
rahoitusryhmä.  

Luxemburgin merimieskirkon tärkeimmät yhteistyötahot olivat vuonna 2017 Luxemburgissa 
toimivien protestanttisen kirkkojen Protestant Alliance-yhteenliittymä, joiden kanssa tavattiin 
noin joka toinen kuukausi ja vietettiin kaksi englanninkielistä jumalanpalvelusta. Suomalaisten 
vapaa-ajan ja kulttuuriyhdistys Finlux toimi koko vuoden merimieskirkon kanssa yhteistyössä, 
jakaen mm. viikkotiedotteissaan tietoa merimieskirkon toiminnasta ja tapahtumista. 
Luxemburgin Eurooppa-koulun suomenkielinen osasto toimi läheisessä yhteistyössä. 
Koululaisille järjestettiin kevät- ja jouluhartaus, keväällä johtaja/merimiespastori ja sosiaalityön 
harjoittelija vierailivat esi- ja alakoulun uskonnontunneilla. 

Rotterdamin merimieskirkko toteutti suurlähetystön kanssa Kauneimmat joululaulut-
tilaisuuden suurlähetystön uusissa tiloissa. Kirkko oli Embassy Festivaalilla edustamassa Suomea 
ja vahvistettiin yhteistyötä kriisissä olevien suomalaisten palvelemiseksi. Yhteistyössä 
suurlähetystön kanssa järjestettiin myös Presidentinvaalien ennakkoäänestys.  

Kuluneen vuoden aikana Rotterdamin merimieskirkko ja Finnish-Dutch Chamber of Commerce 
(FDCC, Suomi-Hollanti kauppakamari) tekivät yhteistyötä edelleen kiinteämmin. 
Toimintakauden aikana FDCC:n toimitusjohtaja ja markkinoinnin/viestinnän harjoittelija 
työskentelivät kirkon tiloissa kaksi kertaa viikossa. Jaoimme harjoittelijan työpanoksen 
kauppakamarin ja merimieskirkon viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin.  

Merimiespastori kokoontui Rotterdamin suomalaisen koulun johtajaopettajien kanssa 
työstämään 'kouluyhteistyön' vahvistamista. Toimme esille näkökulmaa, jossa merimieskirkko ei 
ole lauantaikoululle 'vain' tilanvuokraaja ja kokoontumispaikka, vaan kirkon työntekijät ovat 
tukemassa opettajia kasvatus- ja kulttuurikasvatustehtävässä.  



Rotterdamin merimieskirkko osallistui aktiivisesti ICMAn Rotterdamin Teamleaders-foorumiin, 
jossa keskusteltiin merenkulun maailman ja Rotterdamin sataman ajankohtaisasioista. 
Yhteistyötä tehtiin lisäksi Hollannissa toimivien lukuisien suomalaisyrittäjien ja Suomeen 
liittyvien yrityksien kanssa. Teimme yhteistyötä myös esimerkiksi suomalaisen naiskuoro TAIKAn 
kanssa ja olimme sponsorina ja edustamassa Suomalaisen Naisen Päivillä. Rotterdamin 
merimieskirkon sosiaalityön edustaja osallistui Rotterdamin sataman Port Welfare Committeen 
kokouksiin päivittääkseen tietotaitoa Rotterdamin satamassa vierailevien merenkulkijoiden 
hyvinvoinnin tukemiseksi.  

Luterilaiset yhteisöt Rotterdamissa olivat aikaisempien vuosien tapaan tärkeitä 
yhteistyökumppaneita: Ruotsin kirkko, Tanskan ja Norjan merimieskirkot, Saksan kirkko ja 
merimieskirkko sekä Lutherse Gemeente Rotterdam. Tapasimme tämän yhteistyöverkoston 
jäseniä keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Yhteistyötä kehitettiin tavoitteen selkeyttämisen, 
viestinnän ja käytännön asioiden yhteistyöavausten parissa. 

Rekkakuljettajia illallisella Rotterdamin merimieskirkolla. 

Rotterdamin merimieskirkon toimintaa kävi vuoden aikana tutustumassa ryhmä Lahden 
seurakuntien kasvatustyön tiimistä sekä Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen hallituksen 
jäsenet. 

Merimieskirkon henkilöstö osallistui keväällä Suomen Merimieskirkon järjestämään 
henkilöstökoulutukseen ja syksyllä sosiaalikuraattori ja merimiespastori osallistuivat sosiaalityön 
koulutukseen. Lisäksi osallistuttiin Rotterdamissa ISWAN verkoston järjestämään Port Wellfare 
Visitor -kurssiin. 

Varainhankinta 

Varainhankintatoimenpiteet keskittyivät Brysselin ja Rotterdamin merimieskirkoille. 

Brysselin merimieskirkko saavutti sekä myyjäisille että Suomi-kaupalle ja kahvilalle asetetut 
myyntitavoitteet. Edelleen nelipäiväiset lounasviikot ja lounaiden markkinointi Facebookissa 
värillisen kuvan tukemana vaikutti kävijämääriin. Joulumyyjäiset toteutettiin osittain tutulla 
konseptilla ja edellisvuoden tapaan kiinnitettiin huomiota myyjäisten markkinointiin paikalliselle 



ja kansainväliselle yleisölle. Myyjäisten supermarketin järjestystä muutettiin 
asiakasystävällisemmäksi ja toimivammaksi. Tuotteiden asetteluun ja somistukseen kiinnitettiin 
erityistä huomiota. Kahvilan puolella aloitettiin “deli” -myynti, eli tuoretta ruisleipää ja muita 
leivonnaisia on helposti ostettavissa mukaan kahvilan saarekkeesta. Kaupan ja kahvilan osalta 
on seurattu tarkemmin myyntiä, katetta ja menekkiä ja sen pohjalta on tehty muutoksia 
valikoimaan. Saunan käyttöaste nousi edellisestä vuodesta. Miesten ja naisten yleisiä 
saunavuoroja lisättiin asiakkaiden pyynnöstä molempia yhdellä kerralla/ vko.  Jäsenrekisteri 
siirtyi Salesforce-järjestelmään. Lisäksi jatkettiin pohdintaa kuukausilahjoittamisen käytänteistä 
ja markkinoinnista.  

Kaupassa ja kahvilassa toteutettiin pääsiäisviikot, joulumyyjäiset 28.11.-2.12. sekä 5.-9.12.2018. 
Joulumyynti jatkui joulumyyjäisten jälkeen aina jouluaattoon asti. Belgian satamissa käyville 
suomalaislaivoille toimitettiin sekä juhannukseksi että jouluksi suomalaisia elintarvikkeita. 
Catering-toimintaa jatkettiin pienimuotoiseen tyyliin toteuttaen mm. karjalanpiirakka- ja 
korvapuustitilauksia. 

Rotterdamin merimieskirkon basaaritoiminnalle asetetut varainhankinnalliset tavoitteet 
saavutettiin. Kahvilan ja kanttiinin tuotossa jäätiin alle tavoitellun liikevaihdon. Kaupan 
tuotevalikoimaa kehitettiin, hävikin seurantaan ja kustannuksien sisäisiin siirtoihin kiinnitettiin 
huomiota ja yhteisön jäseniä lähestyttiin erilaisten kausialennusten ja kampanjoiden merkeissä. 
Basaaritilausten määrä saatiin elintarvikkeiden osalta optimoitua, siten että hävikkiä syntyi 
mahdollisimman vähän. Saunan käyttöaste säilyi tasaisena. Erityisesti sauna ja joulubasaari 
olivat Rotterdamin merimieskirkon sisäänheittotuotteita suhteessa paikalliseen hollantilaiseen 
ja kansainväliseen asiakaskuntaan, joiden kävijämäärät nousivat vuoden aikana kiitettävästi.  

Talkoolaiset purkamassa 
joulubasaarikuormaa 
Rotterdamissa. 

 

 

 

Jäsenmaksun maksaneiden 
jäsenten määrä laski 
hieman.  Kahvilan 
valikoimiin lisättiin syksyllä 
tilauksesta valmistettavia 
annosruokia, jotka otettiin 
lämpimästi vastaan. 
Lauantaikoulun aamuihin 
alettiin valmistamaan 
keittolounas. 
Saunapalveluihin lisättiin 
makkaran grillaus- ja 
iltapalamahdollisuuden. 
Kahvilan hävikkiä pyrittiin 
järkevöittää suunnittelulla 
ja yksinkertaistamalla 
valikoimaa. Kehitetiin myös 
juhlapalvelutoimintaa ja 
järjestettiin isojakin 
yksityisiä tilauksia. 



Osallistuttiin muutamiin muiden Alankomaissa toimivien yhteisöjen toimintaan (esim. 
Naisenpäivät, Groningenin Suomi-koulu, Embassy Festival ja Foundation Finland) kanttiinin ja 
kaupan muodossa. 

Finse Huis-palvelut tuottivat vuonna 2018 noin 22 400€, mikä tarkoittaa edellisvuoteen 
verrattuna huomattavaa nousua. Asiakaskunta muodostui erilaisista paikallisista ja 
kansainvälisistä toimijoista. Varainhankinnan lisäksi tässä toteutui merimieskirkkotyön 
tavoitteet esitellessä talon perustoimintoja. Asiakaskunnassa näkyi selkeä valikoituminen siten, 
että kokouspalveluita käytti ryhmät, joiden kiinnostuksen kohteet sopivat yhteen 
merimieskirkon arvojen kanssa. Näin ollen heille tarjottiin ei-business-vaihtoehdon 
kokouspalveluiden tuottajana. Vakiinnutettiin paikka kokouspalvelujen tarjoajana siten, että 
markkinointitoimenpiteet automatisoituivat vuoden kuluessa. Kokouspalveluita tuotettiin sen 
verran, kuin merimieskirkon henkilöstöresursseilla oli mahdollista tuottaa.  

Viestintä  

Antwerpenin liikkuva merimieskirkkotyö tiedotti toiminnastaan yhteisessä sähköisessä 
uutiskirjeessään Brysselin merimieskirkon kanssa kuin myös omilla Facebook- sivuillaan, joilla oli 
vuoden lopussa tykkääjiä yhteensä 778. Verkkosivut ovat koko Belgian merimieskirkkotyön 
yhteiset (belgia.merimieskirkko.fi) 

Brysselin merimieskirkko tiedotti toiminnastaan omilla verkkosivuillaan, Suomi-klubin 
kuukausittain ilmestyvässä Parlööri-lehdessä, kuukausittain lähetetyllä sähköisellä uutiskirjeellä 
sekä Instagram- ja Facebook-sivuillaan. Instragam-tilillä oli vuoden lopussa 498 seuraajaa ja 
Facebook-sivuilla 2240 tykkääjää. Keväällä ilmestyi artikkeli Mepan Vapaavahti-lehdessä. 

Sisäisinä viestintäkanavina käytettiin suullista viestintää sekä kuukausitapaamisia koko Belgian 
tiimin ja viikoittaisia tapaamisia Brysselin merimieskirkon sosiaalityön tiimin puitteissa. Lisäksi 
viestittiin sähköpostilla, puheluilla ja erityisesti WhatsApp-ryhmissä, joita käytettiin erilaisina 
foorumeina niin koko tiimin, palkatun tiimin ja Benelux-maiden merimieskirkon palkatun 
henkilökunnan kesken. 

Luxemburgin merimieskirkon viestintä tapahtui omilla netti- ja Facebook-sivuilla, joilla vuoden 
lopussa oli tykkääjiä yhteensä 247, sekä Finlux-yhdistyksen uutiskirjeessä. Merimiespastori 
kirjoitti kaksi kolumnia paikallislehti Luxemburger Wortiin. 

Rotterdamin merimieskirkon julkaisuja olivat uutiskirje, jonka frekvenssiä kasvatettiin vuoden 
aikana kahden viikon välein ilmestyväksi. Facebook-sivujen tykkääjien määrä ylitti 2000 
toimintakauden aikana. Sivun tykkääjien määrä on 39,5% Hollannissa asuvasta 
suomalaisväestöstä. Olemme kehittäneet Facebookin käyttöä muun muassa käyttämällä 
gallupin luomiseen tarkoitettua työkalua. Rotterdamin merimieskirkolla oli kaksi erillistä 
vastuuviikkoa SMK:n Instagram-tilinhoidossa. Mediaosumia oli lukuisia, muun muassa syksyllä 
Järviradiossa ja joulubasaarin aikana Ylellä sekä Open Rotterdam TV-kanavalla., syksyllä 
Rotterdamin merimieskirkkolaisia haastateltiin De Kanttekening –lehteen muiden 
pohjoismaalaisten merimieskirkkojen kanssa. Viestinnästä vastasi merimiespastori yhdessä 
sosiaalikuraattorin sekä viestinnän ja markkinoinnin harjoittelijan kanssa. Viestintään osallistui 
koko Rotterdamin tiimi. 

 

Katri Oldendorff 
johtaja, merimiespastori  



Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko 
Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko sijaitsee ja toimii lähellä Hampurin satama-aluetta, 
Portugalilaiskorttelissa. Samalla kadulla toimivat Ruotsin Gustaf-Adolf-Kyrkan sekä Norjan ja 
Tanskan merimieskirkot.   

 

Kirkolliset toimitukset ja messut sekä toimintaryhmät toimivat omalla äidinkielellä. 
Perustehtävämme on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Olla läsnä kohderyhmillemme 
heidän arjessaan ja heidän kanssaan. Kohtasimme ihmiset suurimmaksi osaksi kirkolla, mutta 
myös merimieskirkon ulkopuolella laivoilla, yhteistyökumppaneiden tiloissa, monissa lähialueen 
kirkoissa ja erilaisissa tapahtumissa. Näkyvää kirkon kasvavassa käyttöasteessa on edelleen 
jatkunut suomalaisten muuttoliike Hampuriin, joka toi useita uusia perheitä kirkolle. 
Majoituksen käyttöaste kasvoi erityisesti vuoden 2018 aikana. 

Hampurin merimieskirkon papukaija Tseki on pian 40-vuotias. 

Tseki-papukaija oli edelleen Hampurin merimieskirkon kuuluisin ja ”tärkein työntekijä”. Tsekiä 
tullaan katsomaan pitkästäkin matkasta ja usein jopa vuosikymmenien muistojen takaa. Tsekillä 
on asiakaskunnassa ja henkilökunnan sisällä omat ystävänsä, joiden seurassa se viihtyy 
erinomaisesti. Henkilöstömuutoksia toi sosiaalikuraattori Anna Eklundin siirryttyä papiksi 
Glinden St.Johanneksen seurakuntaan. Samoin pohjoisen alueen suomalaispappi tt Päivi 
Vähänkankaan irtisanoutui tehtävästään. Sosiaalikuraattorina aloitti 1.8.2018 sosionomi Matti 
Rintamäki. Papin sijaisena toimi syksyn ajan pastori Annika Schmidt. 

Toiminnan kohokohdat 

Vuoden 2018 kohokohdista voi mainita emerita piispa Irja Askolan vierailu kirkollamme. Tt Päivi 
Vähäkangas haastatteli häntä naispappeudun 30-vuotistaipaleesta. Tilaisuus oli 
mielenkiintoinen ja se ”streamattiin” ja sillä oli iso katselijajoukko. Emerita piispa arvosti 
työtämme sen yhteisöllisyydestä ja osallistamisesta. Hän piti työtämme esimerkkinä 
seurakunnille Suomessa. Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari tutustui työhömme 
assistenttinsa Ria Freiermuthin kanssa kahteenkin otteeseen. Jaakonsaaren twiittaus sivuillaan 



”jos joku luulee talkoohengen ja lähimmäisenrakkauden kokonaan kadonneen maailmasta, niin 
menkää käymään Hampurin merimieskirkolla, siellä se toteutuu” antoi meille arvokkaan 
kiitoksen arjen työstämme. Kansainvälisiä merenkulkijoiden hyvinvointiin liittyviä seminaareja 
kirkolla piti ICMAn puheenjohtaja Jason Zuidema kaksikin kertaa vuoden aikana sekä SSI:n 
toiminnanjohtaja Tom Holmer Lontoosta. Johtaja Satu Oldendorff toimi Hampurin sataman 
sosiaalitoimikunnan jäsenenä kaikkien pohjoismaisten merimieskirkkojen edustajana. 
Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan aluekokous järjestettiin kirkolla huhtikuussa. 
Kokoukseen toi Suomen Berliinin suurlähetystön tervehdyksen konsuli Minna Kuronen. 
Ulkosuomalaisparlamenttiväelle tarjosimme kulttuurielämyksen Aino Ackten elämästä 
musiikkinäytelmän muodossa, jossa lauloi kuoronjohtajamme Eva-Christina Pietarinen ja häntä 
säesti`pianisti Per Rundberg. Ulkosuomalaiskuorojen toinen kuorotapaaminen toi jo kahdeksan 
ulkosuomalaiskuoroa yhteen. Tapahtuma järjestettiin 2018 Lontoon merimieskirkolla ja mukana 
kolme merimieskirkkokuoroa (Bryssel, Hampuri ja Lontoo). Johtaja SO piti juhlapuheen 
Mikaelinseurakunnan merimieskirkkopiirin 60-vuotisjuhlassa tammikuussa 2018. Anu Bär 
järjesti taideworkshopin kirkolla innokkaille maalaustaiteesta kiinnostuneille. Toimintaa 
piristivät eri henkilöiden (mm. Sanna Duschek, Mirja Gustafsson, Wolfgang Eddelbüttel) 
taidenäyttelyt, valokuvanäyttely ja konsertit kirkolla.  Kuorovierailuja oli Porin Teljän 
seurakunnan kamarikuoro ja Turun Tuomiokirkon kuoro. Yhteistyössä Hohenlockstetin kunnan 
kanssa Jääkärinäyttely ja 1918 kansalaissodasta 100-vuotisnäyttely kirkolla. Vuoden aikana 
tutustuivat työhömme Helsingin hiippakunta ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen 
diakonian ja sielunhoidon johtokunnat diakoniajohtaja Teemu Hällin johdolla. Erityinen 
kohokohta oli varmasti Suomi-koulun kutsu tutustumaan laivamaailmaan. Koululaiset ovat jo 
kahtena vuonna kirjoittaneet ja piirtäneet joulutervehdyksen merenkulkijoiden joulupaketteihin 
ja se on saanut erinomaisen vastaanoton miehistöjen keskuudessa. Suurlähettiläs Ritva Koukku-
Ronde kutsui ensimmäistä kertaa Saksan suomalaiset kirkolliset toimijat ja Saksan kirkon, EKD:n 
edustajat yhteiseen pöytään Berliiniin. Saimme mahdollisuudet esitellä työtämme laajasti. 

 

Merimieskirkon väki ja pohjoisen alueen pappi Annika yhdessä Hampurin ja Lyypekin piispa Kirsten 
Fehrsin adventtivastaanotolla. 

Muutokset toiminnassa 

Uusin avaus kirkon toiminnassa oli Lapsiparkki-toiminnan aloittaminen kaksi kertaa 
kuukaudessa lauantaiaamupäivisin. Toive tuli yhteisöltä ja tarve pienten lasten perheissä on 
suuri. Leikkihuoneessa oli vuosivapaaehtoisemme Noora Kutilaisen ohjauksessa vilinää.  
Nuorten aikuisten ryhmän toiminta elvytettiin ja toiminta oli aktiivista. Ryhmä tapasi toisensa 



kirkolla tai he tutustuivat eri kohteisiin Hampurissa ja he tekivät retken Lüneburgin joulutorille   
Teini-ikäisille järjestimme yöpymisleirin kirkolla Merenkulkijan kohtaamisissa 
miehistönvaihtokuljetukset ovat vahvistuneet. Kuljetuksia oli 2018 104. Meillä oli kolme 
varustamoa, joiden kuljetukset hoidimme säännöllisesti. Tämä lisäsi näkyvästi merenkulkijatyön 
kohtaamisia. Alueena kuljetuksilla oli todella koko Pohjois-Saksa satamineen. Tämän toiminnan 
kautta saimme merenkulkijoita myös entistä enemmän vierailemaan kirkolla.  

Raskaan liikenteen kuljettajille järjestimme kolme tilaisuutta ”Kuljettajien päiviä” Lyypekissä, 
heidän omalla rastipaikallaan, joissa kuljettavat saivat mahdollisuuden keskusteluun ja heille 
tärkeiden asioiden jakamiseen sosiaalikuraattoreiden ja johtajan kanssa. Nämä tilaisuudet olivat 
hyvin suosittuja ja kuljettajia tuli aina noin 20–25 paikalle. Satunnaisesti sosiaalikuraattorit 
tapasivat kuljettajia Lyypekin satamassa tai rekkaparkissa. Muutama vierailu tehtiin myös 
suomalaisiin liikennöitsijöiden terminaaleihin tapaamaan kuljettajia. 

 

Lokakuun alussa Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijat ohjaajineen 
kävivät siivoamassa Hampurin merimieskirkkoa. 

 

Toiminta 

Kirkolla toimii säännöllisesti noin parikymmentä omaa toimintaryhmää, joista kolme kokoontuu 
kirkon ulkopuolella. Sauvakävelijät kävelivät joka lauantai suunnitellusti eri puolella Hampuria. 
Sählyä pelattiin kerran viikossa hampurilaisen koulun urheiluhallissa ja Naistenilta kokoontui 
kerran kuussa kirkon ulkopuolella. Naistenillan suomalainen ilta kirkolla kerran vuodessa on 
sovittu pidettäväksi jatkossakin. Sauvakävelijät puolestaan tapaavat kerran vuodessa 
pikkujoulun merkeissä kirkolla. Omien ryhmien lisäksi kirkollamme toimivat Suomi-Koulu, 
lastenkerho, vauva- ja tenavamuskari. Unkarilaiset pitivät edelleen kerran kuussa 
jumalanpalveluksen kirkkosalissa ja Eestikool kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa kirkolla.  
Kansainvälinen naisten kuoro harjoittelee kirkkosalissa kerran viikossa. Global Vocal-kuoro 
harjoitteli kirkolla kerran viikossa. Merimieskirkon tilat toimivat jälleen 
ennakkoäänestyspaikkana Suomen presidentin vaaleissa. Barnas dag ja pohjoismaiset iltamat 
jatkuivat vuosiohjelmassamme. 



Kirkkotoimikunta (ktk) 

Kirkkotoimikunnan tehtävänä on tukea ja edistää Pohjois-Saksan merimieskirkon toimintaa. 
Kirkkotoimikunta kokoontui säännöllisesti ja osallistui hyvin aktiivisesti kirkon tapahtumien 
toteuttamiseen. Vappujuhlassa on jo muodostunut perinne, että kirkkotoimikunnan 
puheenjohtaja lakittaa Rakel Wihurin pystin. Pääsiäisbasaarin yhteydessä ensimmäistä kertaa 
toteutuneet design-messut onnistuivat hyvin. Suunnittelussa ja toteutuksessa oli 
kirkkotoimikunnalla iso rooli. Vuoropuhelu ja toiminnan suunnittelu kirkon henkilökunnan 
kanssa on aktiivista. Puheenjohtaja- Johanna Elo-Schäfer on myös monessa muussa kirkon 
vapaaehtoistoiminnassa mukana. Varapuheenjohtajana toimi Eva-Christina Pietarinen, jäseninä 
Tarja Jeenicke, Karoliina Karevaara,Synnöve Lindström-Makowski ja Anja Scharf. Kirkon 
edustajina palveluvastaava Tiina Ylitalo, sosiaalikuraattorit Ritva Lehmann ja johtaja Satu 
Oldendorff. Kirkkotoimikunta kutsuu kerran vuodessa siirtokunnan koolle 
informaatiotilaisuuteen. Kirkkotoimikunnan puheenjohtaja edusti kirkkoa vuoden aikana useasti 
johtajan rinnalla tai yksin erilaisissa yhteistyötahojen tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 

Työkerho oli edelleen vahva tuki merimieskirkon toiminnassa. Perinteisesti he osallistuivat 
pääsiäis- ja joulumyyjäisten toteutumisessa. Työkerholaisten askartelutuotteet ja käsityöt 
menivät asiakkaille kuin kuumille kiville kaupaksi vuoden molemmissa myyjäisissä. Näistä 
kertyvä lahjoitussumma oli jälleen merkittävä osa kirkon varainhankintaa. He huolehtivat toinen 
toisistaan ja ovat hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä ja vertaistuesta muillekin ryhmillemme. 
Työkerhon puheenjohtajana toimi Tarja Jeenicke, joka sai työkerholaiset osallistumaan 
kanssamme useisiin kirkon myyntitapahtumiin Pohjois-Saksassa. Työkerholaisten taidot ovat 
ehtymättömät ja he pitävät kirkkoa ”toisena kotinaan”. Merenkulkijoitten joululahjapaketteihin 
he kutoivat noin 100 villasukkaparia. 

Tuttu, iloinen puheensorina täytti Eevansalin elokuun alussa, kun osa työkerholaisista palasi 
kesälaitumilta joulutonttuaskartelujen pariin. 

Merimieskirkon kuoro elävöitti tilaisuuksiemme ohjelmatarjontaa. He olivat usein mukana 
messuissa ja esiintyivät kirkon ulkopuolella useasti vuoden aikana. Kuoromme osallistui 
Sveitsissä ja Iso-Britanniassa konsertteihin. Konsertteja varten he hankkivat merimieskirkon 



logolla varustetun esiintymisasun. Kuoro esiintyi myös näkyvästi kansainvälisessä 
ekumeenisessa adventtilauluillassa Hampurin St.Petri-kirkossa. Kuoronjohtajana toimi Eva-
Christina Pietarinen. 

Raamattupiiri on vakiinnuttanut paikkansa kerran kuukaudessa. Ryhmä on lukumäärältään 
pieni, mutta osallistujille tärkeä. Ryhmän vetäjänä toimi sosiaalikuraattori Ritva Lehmann. 

Kirjallisuuspiiriä veti Kaija Gaupp. Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa ja ryhmä on yksi 
suurimmista toimintaryhmistä. Osallistujia on keskimäärin 30. Kaija Gaupp veti myös 
kirjastotoimikuntaa ja huolehti tiiminsä kanssa upeasti kirjaston järjestyksestä ja 
kirjavalikoimasta. 

Seniorikahvila oli hyvin toimiva, aktiivinen keskusteluryhmä. Sosiaalikuraattori valmisteli 
käsiteltävän aiheen sisällön ja huolehti tarvittaessa osallistujien kuljetuksista sekä siitä, että 
ryhmän jäsenet pystyivät osallistumaan kerran kuussa tähän toimintaan. Osa ryhmän jäsenistä 
alusti eri aiheista, jotka olivat heidän osaamisaluettaan. 

Kulttuuripiiri aloitti toimintansa uudelleen. Ryhmä kokoontui suunnittelukokouksiin kirkolla ja 
he tutustuivat erilaisiin, mielenkiintoisiin kohteisiin Hampurissa ja lähiseudulla. 

Elämänkaariryhmä jatkui pienenä, mutta toimivana ryhmänä sosiaalikuraattori Ritva Lehmannin 
johdolla. 

Ystäväpalvelu toimii yhteistyössä Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) ja 
merimieskirkon välillä. Sosiaalikuraattori osallistui kirkon puolesta kokouksiin. 

Odottavat äidit ryhmä toimi sosiaalikuraattorin vetämänä. Ryhmä on tietysti henkilöiltään ja 
lukumääriltään vaihteleva, mutta on vakiinnuttanut hyvin paikkansa. Osallistujia on keskimäärin 
2-5 kerrallaan. Äidit pysyivät ryhmässä vauvan ollessa noin kolmen kuukauden ikäinen ja sitten 
he siirtyvät vauvansa kanssa vauvamuskariin.  

Svenska gruppen on ruotsinkielisten keskusteluryhmä. Ryhmää veti Anna-Rita Lau ja he 
tapasivat kerran kuussa kirkolla. Pyrimme puolestamme pitämään ruotsin kieltä esillä 
Uutiskirjeen teksteissä, uusien kirjojen hankinnoissa sekä elokuvia ostettaessa. 

Elokuvaillat keräsivät aktiivisen joukon kerran kuussa kirkolle ja elokuvista riitti keskustelua 
ryhmässä. 

Naistenilta kokoontui kerran kuussa kirkon ulkopuolella Anu Bärin ja Anu Kojosen johdolla. 
Kerran vuodessa he viettävät suomalaisen illan merimieskirkolla. 

Sauvakävelyryhmä kokoontui lauantaisin kerran viikossa. Ryhmän vetäjänä toimi Raija Saoudi. 
Yhteisillan kirkolla he pitävät aina tammikuussa. 

Sählyporukka kokoontui lauantaisin kerran viikossa saksalaisen koulun tiloissa Hampurissa. 
Yhteisiä saunailtoja oli kirkolla parikin kertaa vuoden aikana. 

Miestenvuoro vakiintui ja se löysi paikkansa perjantai-illan saunojien joukossa. 
Miestenvuorolaiset myös ohjasivat lapsia muutaman kerran makkaran grillauksessa takkatulen 
ääressä. Ryhmänvetäjäksi saimme Christian Sierksin ja loppuvuodesta sosiaalikuraattori Matti 
Rintamäki osallistui iltoihin. 

Nuorten aikuisten ryhmä kokoontui ensin kirkolla, joskus elokuvia katsoen tai ryhmä siirtyi 
esimerkiksi pelaamaan mölkkyä läheiseen puistoon. Toiminta on vilkastunut sosiaalikuraattorin 
koordinoidessa toimintaa. 

Aamupalaluennot pidettiin kaksi kertaa vuodessa. Sosiaalikuraattorit järjestivät tilaisuuden. 
Aiheina kaksikielisyys perheessä ja testamentti ja muut tärkeät asiat hoitoon ja hoivaan liittyen. 



Asiakaspalvelut  

Kauppa, kahvila, catering, saunat, kokouspalvelut, merkkipäiväjuhlat ja majoitus olivat 
asiakaspalvelujen kärkeä. Suomalainen tuote ulkosuomalaisen ruokapöydässä on tärkeä asia, 
joten merimieskirkon kaupan merkitys heille on suuri. Kahvi ja korvapuusti kahvilassa nautittuna 
on sosiaalinen tapahtuma. Siinä jos missä vaihdetaan kuulumiset muiden asiakkaiden ja 
henkilökunnan kesken. Saunojat olivat säännöllisiä kävijöitä.  

Kirkollinen toiminta 

Kirkollisen työn vastuu merimieskirkolla oli teologian tohtori, pastori Päivi Vähäkankaalla. Päivi 
Vähäkangas toimi kesäkuun alkuun saakka pappina ja syksyn sijaisuuden hoiti pastori Annika 
Schmidt.  Messuja vietettiin kerran kuukaudessa. Suomi-Koulun oppilaille järjestettiin kaksi 
messua. Kansalliset juhlamessut ja adventtiaika keräsi jälleen ison osallistujamäärän 
kirkkoomme. Näihin kuuluivat myös Kauneimmat joululaulut-tapahtuma kirkossa.  Kasteita ja 
muita toimituksia oli vuoden 2018 aikana kasvava määrä.  Torstaihartaudet pidettiin kerran 
viikossa. Torstaihartauksia pitivät Päivi Vähäkangas, Annika Schmidt, Maija Priess, Ritva 
Lehmann, Matti Rintamäki, Kaija Gaupp, Tarja Jeenicke, Ellamaija Gries ja Satu Oldendorff. 
Lisäksi johtaja osallistui Satamajuhlien avajaisjumalanpalveluksessa lukemalla esirukouksen 
merenkulkijoille. Hampurissa pidettiin neljäs merenkulkijamessu, jossa johtaja luki 
raamatuntekstin. Johtaja toimi jokaisessa kuukausimessussa tekstinlukijana ja palveli muutaman 
kerran ehtoollisen jakajana. Johtajan perinteisiin kuului edelleen Turun Mikaelin kirkossa 
tekstinluku ja merimieskirkkopiirivierailut sekä käydä kertomassa piirille Pohjois-Saksan 
merimieskirkkotyöstä.  Tekstin luku Perniön kirkossa ja merimieskirkkotyön esittely elokuussa. 
Nacht der Kirchen, Kirkkojen yö -tapahtuma keräsi 512 osallistujaa hartauksiin ja 
musiikkitilaisuuksiin kirkkoomme. Pieni, mutta uskollinen messuryhmä tuki messuvalmisteluissa. 

Tapahtumat  

Kansalliset suomalaiset juhlat olivat hyvin merkittävä osa vuoden ohjelmaa. Vappu, juhannus ja 
itsenäisyyspäivä tuovat kirkolle perinteisesti runsaan joukon juhlijoita. Perinteillä, kielellä ja 
kulttuurilla ja” juurihoidolla” on tärkeä merkitys ulkosuomalaisten elämässä. Tangokurssista on 
tullut säännöllinen kevään ja syksyn tapahtuma.        

Sosiaali- ja diakoniatyön toiminnasta erillinen luku.                                                                                                                                                                                                                                 
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Palkkiotoimiset kanttorit Hampurissa 

Christiane Säilä 

Eva-Christina Pietarinen 

 

Talous 

Kirkon kiinteistön omistaa säätiö Die Stiftung der Finnischen Seemannsmission in Hamburg.  
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel ja jäseninä 
Suomen Merimieskirkko ry:n pääsihteeri Hannu Suihkonen ja Pohjois-Saksan merimieskirkon 
johtaja Satu Oldendorff. 

Tuki ja lahjoitukset 

Monet yksityiset suomalaiset tai Suomen ystävät lahjoittivat merimieskirkolle 
säännöllisesti tai kerran vuodessa rahaa tai toivat tavaraa myyntiin. Suomalaiset 
seurakunnat, yritykset, eri varustamot, suomalaiset säätiöt ja yhteisöt tukivat 
työtämme. Tseki-säästöpossu toi säännöllisesti lahjoituksia kaupan kassalla ja lisäksi 
Papukaija Tsekillä oli kuukausilahjoittajaystäviä. 

Kiinteistöt, toimitilat 

Merimieskirkon kiinteistö on oma ja se sijaitsee Hampurin kaupungin tontilla. Vuokra-aikaa on 
vielä 47 vuotta jäljellä. Asuntotornin hissi korjattiin ja se saatetaan asteittain katsastuksen 
vaatimusten mukaiseksi. 

Yhteistyötahot 

Läheisimpiä yhteistyötahoja olivat Suomen Saksan suurlähetystö, Hampurin ja Lyypekin Suomen 
kunniakonsulit, Suomalaisen kirkollisen työn keskus, muut pohjoismaiset kirkot, Hampurin 
yliopisto, Saksan merimieslähetys, ICMA HH-yhteistyö, St. Michaelis-seurakunta, ACKH/ 
ekumeeninen työryhmä, Anglikaanikirkko, varustamot (mm. Viking Line, Finnlines, ESL, Ptima 
Shipping, ja Bore), Hampurin suomalainen kielikoulu, Suomalais-Saksalainen Kauppakilta, 
Suomi-Seura, Visit Finland, Finnair, MEPA. 

Ulkosuomalaisparlamentin/ USP toimintaan osallistuivat sosiaalikuraattorit, kirkkotoimikunnan 
puheenjohtaja ja johtaja aktiivisesti. Johtaja toimi myös Suomen Merimieskirkko ry:n edustajana 
SuSeMa-työryhmässä (suomalaiset seniorit maailmalla) ja oli ulkosuomalaisparlamentin Keski-
Euroopan alueen varapuheenjohtaja. Uusi yhteistyötaho oli Kristina Cruises -varustamo, joka toi 
jouluaattona 185 henkilöä aattohartauteen. 

 

 



Kesäkuussa Hampurin pohjoismaiset kirkot järjestivät yhdessä lasten päivän. Suomalaisella 
merimieskirkolla lapset saivat askarrella ja väritellä. 

Huomionosoitukset  

Suomen Merimieskirkko ry:n pronssisen ansiomerkin saivat Hampurissa vuonna 2018 Simo 
Lampinen, Anneli Labes, Auli Czycholl, Marketta Gochermann, Bernd Zimmer, Heljä Seidel ja 
Raili Lemmke. Bremenissä kultaisen ansiomerkin sai Hannele Järvinen sekä hopeisen Kaarina 
Lindemann ja Marjatta Steding. 

Varainhankinta 

Varainhankintakeinoja olivat pääsiäisbasaari, joulubasaarit Hampurissa, Bremenissä ja 
Lyypekissä, kirpputorit, asiakaspalvelutoiminta, kauppa, kahvila saunat ja majoitus sekä 
osallistuminen Brunsbüttelissä kansainväliselle toritapahtumalle sekä Reinbekin Ohessa 
torimyyntitapahtumaan. Lisäksi tuloja toivat Hampurissa asuvien suomalaisten ja 
kaksoiskansalaisten kirkollisverot, tukijäsenet, asuntojen vuokraus (henkilökunnan asunnot, 
johtajan vierashuoneen ja suurlähetystön kansalaispalvelupiste-tilan vuokraukset), Tseki-
kummius, kukkakummius, kohdennetut lahjoitukset, yleiset lahjoitukset ja kolehdit. 



Viestintä 

Viestintäkanavina olivat kuukausittainen uutiskirje, Pohjois-Saksan merimieskirkon 
verkkosivusto, omat Facebook- ja instagram-sivut sekä Nordische Kirchen in Hamburg -
Facebook sivu. Renkaassa, Saksan-suomalaisten seurakuntalehdessä, oli Pohjois-Saksan 
merimieskirkon sivut. Eri tilaisuuksista ja varsinkin basaareista tiedotettiin myös Hampurin 
yleisessä mediassa. Olimme edelleen mukana 60 000 painetun esitetteen Hamburg Tourismus- 
joulukaupunkimarkkinoinnissa, jossa markkinoitiin kolmella kielellä, tanskaksi, englanniksi ja 
saksaksi. Olimme mukana Skandi-nettimarkkinoinnissa, joka toi meille erityisen paljon 
näkyvyyttä. Suomi-koulun 40-vuotisjuhlajulkaisu toi meillekin näkyvyyttä. ACKH ja Hamburger 
Abendblattin informoi toiminnastamme basaariin ja messuihin liittyen. Basaarimainonta ulottui 
124 kaupunkijuna-asemalle ja tapahtuman kutsukortteja painatettiin ja jaettiin 7 500 kpl. 
Viestinnässä siirryimme digiaikaan ja lopetimme paperilehden tekemisen. 

Infotilaisuudet, vierailut 

Kirkkoa esiteltiin usealle ryhmälle, paikallisille ryhmille niin kuin myös Suomesta Hampuriin 
vierailulle tulleille. Seurakuntavierailuja oli tasaisesti vuoden aikana. Eri saksalaisetkin yhteisöt 
vierailivat enenevässä määrin tutustumassa kirkkoomme ja toimintaamme. 

Medianäkyvyys 

NDR-Hamburg Journal TV ja NDR radio kuvasivat ja haastattelivat monta kertaa vuoden 2018 
aikana. Erityisesti myyjäiset kiinnostivat. NDR Nordtour kuvasi toimintaamme, ja Tseki-papukaija 
muun toiminnan ohella on aina uudelleen mediaa kiinnostava. Basaarissa kuvasi ja haastatteli 
ZDF Heute. Yle Turku haastatteli kirkon johtajaa merimieskirkosta ja kirjeäänestyksestä. Lisäksi 
muutamassa paikallislehdessä oli mainintoja merimieskirkkotyöstä (mm. Padasjoen Sanomat, 
Kajaanin seurakuntalehti, Bergedorfer Zeitung jne.). NDR lähetti säännöllisesti erilaisia ohjelmia, 
jotka olivat jo aiemmin kirkolla kuvattuja. 

 

 

Hampurissa 31.1.2019 

Satu Oldendorff 
johtaja 

  



Pohjois-Saksan merimieskirkon sosiaalityö 

Pohjois-Saksan merimieskirkon kirkkorakennus Hampurissa toimii alueella asuvien 
suomalaisten, liikkuvien suomalaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana ja keskuksena. 
Merimieskirkon asiakaskunta koostuu paikallisista suomalaisista, matkailijoista, 
merenkulkijoista, raskaanliikenteen kuljettajista sekä paikallisista Suomen ystävistä. 
Merimieskirkon asemapaikat toimivat matalan kynnyksen toimipisteinä, antaen asiakkaille 
mahdollisuuden osallisuuteen, yhteisöllisyyteen, voimaantumiseen ja verkostoitumiseen eri 
toimintapiireissä ja tapahtumissa merimieskirkon tiloissa. Pohjois-Saksan merimieskirkko 
vahvisti vuonna 2018 liikkuvan sosiaalityön malliaan koko Pohjois-Saksan alueella.  

Pohjois-Saksan merimieskirkolla työskenteli vuonna 2018 kolme sosiaalikuraattoria: Ritva 
Lehmann, jota sijaisti 1.4.–31.7. Ilona Matilainen sekä Matti Rintamäki 1.8. lähtien. Lisäksi 
syksyllä harjoittelijana oli Terttu Ylönen 17.9.–16.12. (yhteisöpedagogiopinnot, Humak). 

Vuonna 2018 merimieskirkolla järjestettiin aktiivisesti toimintaryhmiä kuten edellisinä vuosina. 
Osa niistä vapaaehtoisten vetäminä, kuten ”Miesten vuoro” Christian Sierksin vetämä saunailta, 
jossa oli kielikoulun lapsilla mahdollisuus makkaran grillaamiseen. Tätä ryhmää vetää ensi 
vuonna myös sosiaalikuraattori yhdessä vapaaehtoisen kanssa. Uudelleen käynnistyi Nuoret 
aikuiset -ryhmä sos. kur.  Matti Rintamäen vetämänä. Syksyllä 2018 Nuoret aikuiset tapasivat 4 
kertaa, osallistujia oli 5-13, yhteensä toimintaan osallistui 19 henkilöä. Tapahtumina on ollut 
toiminnan suunnittelua, peli-iltaa, joulumarkkinaretkeä, joulukorttiaskartelua. Toimintaa 
jatketaan keväällä ja yritetään juurruttaa itsenäisesti pyöriväksi. Lisäksi uusien kävijöiden 
löytämisen eteen tehdään töitä. Vapaaehtoinen Noora Kutilainen aloitti syyskaudella lauantain 
lapsiparkin, jossa on käynyt 1-6 lasta vaihtelevasti. Tämä mahdollisuus on perheissä otettu ilolla 
vastaan. Yhteisöpedagogi harjoittelija Terttu Ylösen tehtäviin kuului projektin kehittäminen, 
näin syntyi suunnitelma syntymäpäiväjuhlaohjelmasta Merirosvoseikkailusta 
aarteenetsintöineen. Lisäksi Terttu Ylönen järjesti nuorille valvotun yöpymisen kirkolla, johon 
osallistui 4 noin 15-vuotiasta nuorta. Näiden projektien runkoja käytämme jatkossa nuorten 
parissa toimiessamme. 

Vuoden 2018 sos. kur. Ritva Lehmannin vetämiä toimintaryhmiä ovat: 1. Odottavat äidit-ryhmä 
(8x, 1-6 henk.) 2. Seniorikahvilan (6x, 6-12 henk.) aiheina oli mm. Toivevirret (säestäjänä 
kanttori -urkuri Annemarie Grundsten), Hohenlockstedt-Finnentag, muistojuhla, kaunein 
kesämuisto nuoruudesta. 3. Elämänkaariryhmässä (7x, 3-6 henk.) käsiteltiin Maaret Kallion 
”Lujasti lempeä” kirjaa ja työstettiin siihen liittyvää työkirjaa 4. Raamattupiiri (3-5 henk.) 
kokoontui 9 kertaa, aiheena seuraavan sunnuntain kuuluvat tekstit. 5. Paikallisille 
vapaaehtoisille järjestettiin kaksi illanviettoa iltapala-aterian kera (17-18 henk.) ja retki 
Duckdalbeniin (8 henk.) sekä Suomesta tulleille basaarivapaaehtoisille (8 henk.) retki Lyypekkiin 
ja Hanse Museumiin.  Vuosivapaaehtoisille järjestettiin päiväretki Schweriniin. Lisäksi 
järjestettiin vapaaehtoiskysely marraskuussa, kyselyyn vastasi 80 henk. 6. Kulttuuripiirin 
toimesta pidettiin ”Stolperstein” -luento (Christa Fladhamer).  

Keväällä 2018 oli myös Harald Helanderin Pyrynmaa-kirjan lukuhetki. Sosiaalikuraattori toimi 
vastuuhenkilönä äitienpäiväkakkukesteillä, jokaisella oli mahdollisuus kirjoittaa lyhyt kirje 
omalle äidille. Tilaisuudessa oli mukana myös Finnairin kuoro. Syksyllä järjestettiin lauantain 
aamupalaluento, jossa Heidi Viherjuuri kertoi lasten ja nuorten suomen kielisestä 
kirjallisuudesta ja luki kirjoittamaansa Hilja-kirjaa. Samoin syksyllä oli ohjelmassa Falk 
Röbbelenin ”Hamburgisierung”-kirjan lukuhetki, jossa esiintyi myös Tiri Tango trio. 

Vuoden 2018 aikana sosiaalikuraattorit osallistuivat erilaisiin ryhmiin merimieskirkon sisällä 
kuten kirkkotoimikunta, some ryhmä sekä yhteistyökumppaneiden parissa: DSM, ICMA, 
ystäväpalvelu (SKTK) ja pohjoismaisten kirkkojen kokouksiin ja tapahtumiin (esim. Friedenslicht). 
Samoin myös myyntitapahtumiin, joissa merimieskirkko oli edustettuna (Brunsbüttel, Fest der 



Kulturen, Lyypekin suomalainen joulukirkko). Sosiaalikuraattorit olivat mukana avustamassa 
Kävele naiselle ammatti -tapahtumassa, samoin he osallistuivat järjestelyihin Nacht der Kirchen 
-tapahtumassa, jossa Laura Ryhäsen Uusikuu-yhtye esiintyi.  

Sosiaalikuraattori toimi yhteyshenkilönä näytteilleasettajiin, vuonna 2018 pidettiin 
merimieskirkolla seuraavia näyttelyitä: Sanna Duschekin maalauksia, Mirja Gustafssonin 
keramiikkaa ja akvarelleja, Jääkäri-näyttely, museonjohtaja Achim Jabusch, Hohenlockstedt, 
Wolfgang Eddelbüttelin Reflexionen-valokuvanäyttely, Tiia Orivuoren matka-alttarinäyttely sekä 
Eeva Strehmelin jäämistöstä saatujen kuvien huutokauppa (Wolfgang Schultz). 
Sosiaalikuraattori oli mukana järjestämässä vuoden 2018 Ulkosuomalaisparlamentin kokousta 
Hampurissa, hän myös piti siellä seniori-workshopin ja osallistui kokoukseen.  

Pohjois-Saksan merimieskirkon sosiaalikuraattorit järjestivät Liikkuvan sosiaalityön mallin 
mukaisesti kolme kertaa vuoden 2018 aikana Lyypekissä raskaan liikenteen kuljettajille 
”Kuljettajien päivän”. Kyseisinä päivinä he menivät Lyypekissä sijaitsevalle 
rekkaterminaalialueelle (Lenkertreff), jonne suomalaiset kuljettajat kokoontuvat viikonlopuksi, 
veivät mukanaan kahvitarjoilut ja pullat, ja viettivät iltapäivää kuljettajien (25-30 henk.) kanssa. 
Tämä mahdollisti henkilökohtaiset keskustelut ja neuvonnan. Kuljettajille tarjottiin myös 
mahdollisuus lähteä saunomaan ja yöpymään merimieskirkolle, mutta tätä mahdollisuutta ei 
käytetty, koska auton ”nuppia” ei haluttu jättää ilman valvontaa. 

 

Toukokuinen kahvihetki Lyypekin Lenkertreffissä kansainvälisen kuljettajien kiitospäivän merkeissä. 

 

Liikkuvan sosiaalityön malliin kuuluu myös merenkulkijatyön laajentaminen Pohjois-Saksan 
satamissa. Enenevissä määrin sosiaalikuraattorit tekivät kuljetuksia varustamojen pyynnöstä 
lentokentältä laivoille ja toisin päin. Tämä mahdollisti henkilökohtaiset kohtaamiset ja 
keskustelut. Vuoden 2018 aikana eri laivoilla käytiin purkukeskusteluja onnettomuuksien, 
kuolemantapauksen tai muun traumaattisen kokemuksen jälkeen. Laivan ollessa seisokissa 
pidempään kuljetimme merimiehiä merimieskirkolle ja Hampuriin retkelle. 

Vuonna 2018 sosiaalikuraattorit osallistuivat useampiin koulutuksiin. 

1. Kaikille työntekijöille yhteinen koulutus Suomessa: Yrityskonsultti Seppo Turkka, 
arvostavan ja kunnioittavan toiminta- ja työkulttuurin rakennuspuita Merimieskirkossa 

2. Sosiaalikuraattoripäivät: Poliisipastori Carita Pohjolan-Pirhonen, Hehu- 
kriisikeskustelukoulutus 



3. Saksan merimieslähetyksen järjestämä koulutus: Psychosoziale Notfallversorgung 
(PSNV), aiheena itsemurha 

4. Lisäksi saimme työyhteisössämme työnohjausta (Diakonisches Werk) 

Muuta: 

Henkilökohtaisten asiakastapaamisten ja ohjaavien keskustelujen lisäksi sosiaalikuraattorit 
tekivät kotikäyntejä, vierailivat hoivakodeissa sekä sairaaloissa. Kirkkorakennuksen ja toiminnan 
esittely, läsnäolo kirkolla esim. kahvilassa, keskustelut asiakkaiden kanssa kuuluvat olennaisena 
osana sosiaalikuraattorin arkiseen työpäivään. Sosiaalikuraattorit ovat ohjanneet 3 Suomesta 
tullutta, karkotuksen saanutta pakolaismiestä paikalliseen neuvontakeskukseen, Fluchtpunktiin, 
Luthergemeindeen. 

Sosiaalikuraattori osallistui jouluaaton aterialle (18 henk.), joka on tarkoitettu niille, jotka 
muutoin viettäisivät jouluaaton yksin. 

Kuolemantapauksia oli vuonna 2018 seitsemän, hautajaisiin johtaja ja sosiaalikuraattori 
osallistuivat kerran. 

Vapaaehtoisten (työkerho, ystäväpalvelu) koti- ja sairaalakäynnit 43, puhelinkeskustelut 8. 

 

Vuoden 2019 sosiaalityön lauantain aamupalaluennot/seminaarit (suunnitelma):  

1. Ovatko tärkeät paperit kunnossa? Hoitotestamentti, hoivatahto, 
edunvalvontatestamentti,   

       testamentti/ AA Reina Waissi 

2. Kaksikielisyys perheessä/Päivi Nurmi-Steinke 

Laivakäynnit 2018 

Alus  kohdattu kuljetettu 
 Arkadia 2 12 
 Borebank 19 
 Boresea 9 
 Eeva VG 6 2 
 Exporter 11    
 Finnhawk 4 
 Finnmill 11 
 Finnpulp  2 
 Finnsky 6 
 Finnstar  7 
 Finnsun  5 
 Finntide 20 
 Finnwave 13 10 
 Martta VG 7 7 
 Nathalie 5 4 
 Primaballerina 3 
 Primalady 8 
 Primaqueen  1 
 Ragna 6 1 
 Seagard 1 
 Shipper 2 



Lisäksi käytiin seuraavilla laivoilla: Alppila, Finnbreeze, Finnkraft, Finnmaid, Finnmaster, 
Finnswan, Kumpula, Pasila, Primadonna, Tali ja Uusimaa. 

Yhteensä eri laivoja on 32, kohdattuja 794, kuljetuksia 104.  

Satamat: Travemünde, Lübeck, Bremen, Hampuri, Flensburg ja Wismar. 

Laivakäyntejä tekivät: johtaja Satu Oldendorff, sos.kur. Ilona Matilainen, sos.kur. Matti 
Rintamäki, sos.kur. Ritva Lehmann, toimistosihteeri Eira Weissenburg sekä vapaaehtoiset: Kari-
Björn Bonsdorff, Reiner Leutz ja Mika Luukko. 

Autot: Opel Vivaro, VW Caravelle. 

Raskaanliikenteen kuljettajia kohdattu 64, keskusteluja 13 (Lenkertreff). 

 

 

Helmikuun lopulla tangokurssilaiset pyörivät Hampurin merimieskirkon parketilla. 

 

 

Hampurissa 22.1.2018 

Sosiaalikuraattorit Matti Rintamäki ja Ritva Lehmann 

  



Lontoon suomalainen merimieskirkko 
 

Lontoon suomalaisen merimieskirkon tehtävä oli olla kirkko, turvapaikka ja olohuone 
suomalaisille ja Suomen ystäville Britteinsaarilla.   
 
Merimieskirkko on palveleva kohtaamispaikka, josta löytyy kahvila, sauna, kauppa, kirjasto ja 
hostelli. Toivotamme tervetulleeksi Britanniassa ja Irlannissa asuvat suomalaiset, heidän 
perheensä ja läheisensä sekä kaikki Suomen ystävät. Merimieskirkon kynnys pyrittiin pitämään 
mahdollisimman matalana. Vuoden 2018 aikana Merimieskirkolla ja sen toiminta-alueella 
tarjottiin monipuolisia mahdollisuuksia kokoontua yhteen ja löytää juttuseuraa omalla kielellä. 
Vaikeuksiin joutuneita autettiin.  

Lontoon merimieskirkko osallistui Lontoon Pride-kulkueeseen heinäkuussa. 
 
Toiminnan kohokohdat 
 

1) Lontoon kirkkorakennuksen 60-vuotisjuhla, joka järjestettiin kesäkuun ensimmäisenä 
sunnuntaina kaikenikäisten yhteisöllisenä tapahtumana.  

2) Osallistuminen Lontoon Pride-kulkueeseen heinäkuussa. 
3) Ensimmäistä kertaa suomalaisille nuorille järjestetty rippileiri ja konfirmaatio 

helmikuussa.  
 

Mainitsemisen arvoista on myös, että kiinteistön kanssa ei ollut isoja ongelmia vuoden 2018 
aikana ja sauna oli käytössä pitkästä aikaa läpi vuoden – ja TimeOut London listasi saunamme 
Lontoon parhaaksi huhtikuussa.  

 
Valitettavasti pääsiäismyyjäisten aikaan nautittiin Lontoossa autenttisesta suomalaisesta 
kevätsäästä: lumisateen vuoksi kävijämäärät ja myynti jäivät reilusti alle odotusten. Myös 
lähestyvä brexit mietitytti suomalaisia ja aiheutti epävarmuutta monen yhteisön jäsenen 
elämään. 



Elämää kirkolla – korvapuusti, sauna ja Jeesus 
 

Lontoon merimieskirkko oli talo täynnä elämää. Kirkon ovet olivat auki kuutena päivänä 
viikossa. Merimieskirkon yhteisö ja työntekijät tekivät parhaansa toteuttaakseen kaikessa kirkon 
elämässä ja jokaisessa kohtaamisessa merimieskirkon arvoja: vieraanvaraisuutta, rohkeutta ja 
vastuullisuutta. Pyrimme siihen, että Lontoon merimieskirkko tunnetaan erityisesti 
korvapuustista, saunasta ja Jeesuksesta.  
 
Lontoon merimieskirkko järjesti sekä omaa toimintaa että tarjosi tilojaan perustehtävää 
tukevalle toiminnalle.  
Vierailijoita kirkolla oli vuoden aikana yhteensä 28 282 (31 829 vuonna 2017).  
Kirkon ulkopuolella järjestetyissä tapahtumissa tavoitettiin noin 2130 ihmistä (1920 vuonna 
2017). Keskusteluja tilastoitiin 380 (597 vuonna 2018).  
Koko vuoden aikana tilastoitiin 52 724 kohtaamista (57 267 vuonna 2017). 

 
Suomalainen kirkko  
 

Lontoon suomalaisella merimieskirkolla kokoonnuttiin yhteiseen jumalanpalvelukseen 16 
kertaa (kunkin kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, sekä kiirastorstaina, pitkäperjantaina, 
pääsiäisenä, helluntaina, jouluaattona ja joulupäivänä). Iltakirkkoja vietettiin muutamana 
lauantai-iltana Suomen Rauhanyhdistyksen kanssa yhteistyössä.  
 

 2018 2017 
Jumalanpalveluksiin osallistujia  606  535  
osallistujia keskimäärin  38 31 

 
Suvivirsi-kirkkoja järjestettiin Lontoon ulkopuolella keväällä 3 kertaa (Cardiff, Tattingstone ja 
Newcastle). Syksyllä messuun kokoonnuttiin Childreyssä (Oxford) ja Bournemouthissa. 
Suomalaisia joululauluja laulettiin Dublinissa, Camberleyssa, Glasgowssa, Edinburghissa, 
Manchesterissa, Cambridgessa, St Albansissa ja Hampstead Heathissa sekä kolmesti Lontoon 
merimieskirkolla. Lisäksi Merenkurkut-kuoron kanssa järjestettin Lucia-juhla ja kansainvälinen 
joululaulutilaisuus.  
 
Raamatturyhmä kokoontui kirkolla ja syksystä alkaen osallistujien kodeissa. Pallerokirkkoja 
pidettiin noin kerran kuussa. 
 
Kirkollisia toimituksia oli yhteensä 40. 
 

 2018 2017 
Kasteet 31 21 
Avioliittoon vihkimiset 1 7 
Hautaus 8 5 
Kirkolliset toimitukset yhteensä 40 34 

 
Lontoon merimieskirkolla oli vuonna 2018 yhteensä 25 rippikoululaista ja konfirmoitua. 
Ensimmäistä kertaa järjestimme suomalaisille nuorille suunnatun leirin helmikuussa 2018. 
Leirille osallistui 19 nuorta, ja heidät konfirmoitiin Vuosaaren kirkossa 25.2.2018. 
Konfirmaatiojumalanpalvelukseen osallistui noin 300 ihmistä. Vapaaehtoisia isosia leirillä oli 4 
lisäksi yksi leiriteologi.  
 
Paikallisten nuorten ryhmässä oli mukana 4 nuorta, jotka konfirmoitiin heinäkuun messussa 
Lontoon merimieskirkolla. Rippikoulu koostui kahdesta leiriviikonlopusta, seurakuntaan 
tutustumisjaksosta, palvelutehtävistä ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Opetuskielinä 
olivat suomi ja englanti. Heinäkuun messussa konfirmoitiin myös 2 yksityisen rippikoulun 
suorittanutta. 



Sosiaalityö ja diakonia 
 

Lontoon merimieskirkko julisti armon ilosanomaa tarvittaessa myös sanoin, mutta keskittyi 
erityisesti palvelemiseen. Diakonia oli koko yhteisön tehtävä ja päävastuuta siitä kantoi 
sosiaalikuraattori. Apua tarjottiin kohtaamalla, kuuntelemalla, järjestämällä toimintaa, 
tarjoamalla mielekkäitä vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja luomalla ilmapiiriä ja yhteisöä, 
johon jokaisen on hyvä tulla. Diakoniatyön kantava ajatus oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  
  
Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa sosiaalityön ja diakonian toteuttamissa. Vapaaehtoiset 
toimivat mm. ryhmien vetäjinä, tapahtumien toteuttajina, Ystäväverkostossa ja Robes-
hyväntekeväisyysprojektissa (asunnottomien yömaja kylmimpinä kuukausina).  
 
Sosiaalityön toteuttamiseen saatiin kohdennettua avustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä 
(STEA).  

  
Ryhmät 
  
Kirkon aktiivisimman kävijäryhmän muodostivat erilaisten toimintaryhmien osallistujat. 
Suosituin ryhmistä oli jälleen pallerokerho, joka toimii perhekerhon ja musiikkileikkikoulun 
tapaan. Palleroryhmiä kokoontui viikoittain kaksi ja lisäksi Ruotsin kirkolla kokoontui oma 
suomenkielinen palleroryhmä kerran kuussa. 
  
 Lapsille ja perheille 

• Pallerot kirkolla ja Ruotsin kirkolla sekä Palleroiden pikkukirkot 
• Koululaisten askartelukerhot  
• Pyhäkoulu 
• Suomi-koulu 
• Opintopiiri 
• Lasten lauantait 

  
Nuorille 

• Au pairit 
• Rippikoulu 

Odottavien äitien -ryhmä. 
 
Aikuisille 

• Martat 
• Raamattupiiri 
• Teatteriryhmä 
• Merenkurkut-kuoro 
• Odottavien äitien -ryhmä  



• Taideryhmä 
• Neulosmimmit -käsityökerho 
• Pilates 
• Kirjallisuuspiiri 
• Pesäpallo 
• Leffakerho 

 
Senioreille 

• Päiväpiiri 
• Senioripäivät 

 
Sosiaalikuraattorina oli Hanna Lindholm. 

 
 
Basaarit, Pride, Brexit-kahvilat ja muita tapahtumia 
 

Vuoden suurin tapahtuma oli jälleen kerran joulubasaari marraskuun viimeisenä viikonloppuna. 
Kirkolla kävi viiden päivän aikana noin 10 000 myyjäisvierasta, myyjäisiä toteuttamassa oli noin 
100 vapaaehtoista (joista 22 matkusti Suomesta saakka meitä auttamaan), Ellin korvapuusteja 
syötiin 1609 kappaletta ja iloisia hymyjä laskettiin nähdyksi 1000103. Myyjäistapahtuman 
yhteydessä järjestettiin viidennen kerran myös Skandinaaviset katumarkkinat yhteistyössä 
Norjan kirkon ja paikallisten aktiivisten toimijoiden kanssa. Keväisten pääsiäismyyjäisten 
kävijämäärä oli 1831 (3024 vuonna 2017). 
 

Joulumyyjäiskontin tehokas purkutiimi. 
 



Suomalaiseen vuodenkiertoon liittyen järjestettiin laskiaisrieha sekä vappu- ja juhannusjuhlat. 
Syyskuussa kokoonnuimme rapujuhliin.  
 
Kirkolla vierailivat esiintymässä ja konsertoimassa mm. Mimi ja Kuku, J. Jyrä, Laura Siltala, Fiori, 
Jauza, Vellamo, Soiva Sammakko, Pietari ja Kalat, Helena Halme, Niilo Rantala ja Heidi 
Pyykkönen. Ulkosuomalaisten kuorojen kuoropäivät vietettiin Lontoossa Merenkurkkujen 
johdolla.  
 
Lisäksi yhteisöä kutsuttiin mukaan Martta-kirppikselle, talkoopäivään, 
kansanmusiikkityöpajoihin, suurlähetystön kanssa yhteistyössä järjestettyihin Brexit-kahviloihin, 
leivontakouluihin, pääsiäismunajahtiin, Pride-kulkueeseen, Rakentavan vuorovaikutuksen 
koulutukseen, Tokkopa taidetta lainkaan -näyttelyyn, itsenäisyyspäivän ”kisakatsomoon” ja 
joululaatikkotalkoisiin.     

 
Kirkon vapaaehtoiset ja henkilöstö 
 

Kirkon tärkein voimavara olivat ne noin 380 vapaaehtoista, jotka antoivat omaa osaamistaan ja 
aikaansa yhteisön hyväksi. Osa vapaaehtoisista saapui Suomesta ja osa oli paikallisen yhteisön 
ihmisiä, osa oli mukana toiminnassa läpi vuoden, osa oli mukana lyhyesti tai satunnaisesti. 
Jokaisen panosta tarvittiin.  
 
Vuoden 2018 henkilöstö, pitkäaikaiset vapaaehtoiset, harjoittelijat ja periodivapaaehtoiset:  
 
Palkatut työntekijät 
 
Annu Burton, taloussihteeri (80%) 
Bernard Creely, siivooja (40% self employed) 
Mitch Flacko, talonmies (20%)  
Marjaana Härkönen, kirkon johtaja 
Hanna Lindholm, sosiaalikuraattori  
Mervi Mattila, palveluvastaava 
Elli Niemeläinen, keittiötyöntekijä 
Susanna Iso-Sipilä, tapahtumajärjestäjä, ScandiMarket (self employed) 
 
Vuosivapaaehtoiset 
 
Topi Junkkari, 1.1.–30.5.  
Marianne Sipakko, 1.1.– 3.3.  
Enja Seppänen, 1.1.– 2.3.  
Nina Mansikka, 1.1.–30.5.  
Juho Hankela, 10.1. –30.4.  
Heidi Raitanen, 1.5.–21.11.  
Matias Niiranen, 5.6.–10.7.  
Anniina Klasila, 12.6.–16.12.  
Mirja-Liisa Konttinen, 10.8.–  
Brita Westerstråhle 16.8.– 
Jasmin Mäki-Maunus 11.12.– 
 
Vapaaehtoiset/periodivapaaehtoiset 
 
Mitch Flacko, talonmies/yleismies 
Juha Iso-Sipilä, suntio, myyjäiset, rakentaminen 
Susanna Iso-Sipilä, suntio, myyjäiset 
Fanni Sinilaakso, myyjäiset, tapahtumat, vastaanotto 
Tia Nikkilä, kanttori/muusikko 
Aurora Iso-Sipilä, pyhäkoulu, myyjäiset, lasten lauantai 



Leena Ashby, palleroiden varamummo 
Eerika Omiyale, kirkon esitteet, kuoronjohtaja 
Siiri Karosto, kirkkotoimikunta, myyjäiset, kiinteistö 
Helena de Landro, Robes, lukupiiri, kirjasto 
Maja Zabiega, raamattupiiri 
Ann Simberg, taideryhmä 
Tuure Huosianmaa, Robes, myyjäiset, kiinteistö, kirkkotoimikunta 
 
Harjoittelijat/työntekijävaihto   Ohjaaja 
 
Liisa Kuusela 15.2.–11.5. pappi, työntekijävaihto 50%  Marjaana Härkönen 
Virpi Heinonen 1.3.–23.5.  sosiaalityö   Hanna Lindholm  
Meri Päivärinta 27.3. –30.5.  kaupallinen ala  Mervi Mattila  
Niilo Rantala 20.5.–20.6.  teologia  Marjaana Härkönen 
Sara Suikka  10.9.–17.12  sosiaalityö  Hanna Lindholm 
Merja Markkula-Ristoja 8.10.–6.12. sosiaalityö  Hanna Lindholm 
Elina Titoff 8.10.–26.11.  kaupallinen ala  Mervi Mattila 
Leena Keinänen 11.10.–28.2. teologia  Marjaana Härkönen  

 
Hallinto 
 

The Finnish Church in London Charitable Trust  
 
Suurlähettiläs Päivi Luostarinen  
Kirkon johtaja Marjaana Härkönen  
Pääsihteeri Hannu Suihkonen  
 
Trust kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tilintarkastajina toimi Mazars LLP. 
 
Kirkon kiinteistöjä hallinnoivan The Finnish Church in London Charitable Trust (Nominees) 
jäseniä olivat 
 
Suurlähettiläs Päivi Luostarinen  
Kirkon johtaja Marjaana Härkönen  
Pääsihteeri Hannu Suihkonen 
 
Nominees ei pitänyt erillisiä kokouksia vaan asiat käsiteltiin Trustin kokouksissa. 
 
Kirkon toiminnassa mukana olevista ihmisistä koostuva, vaaleilla valittu kirkkotoimikunta 
kokoontui ideoimaan, tukemaan ja kehittämään merimieskirkon toimintaa vuoden aikana neljä 
kertaa. Lisäksi kirkkotoimikunta piti pikkujouluillan ja osallistui monien tapahtumien 
toteuttamiseen. 
 
Kirkkotoimikunnan jäsenet vuonna 2018 
 
Tuuli Bell 
Tina Falzon, puheenjohtaja 
Siiri Karosto    
Samuel Lammi     
Elina Mäkelä-Briggs,  
Maaret Ojalehto   
Hilkka Phillips 
Antti Lemberg 
Mervi Mattila (henkilöstön edustaja)  
Marjaana Härkönen (esittelijä/sihteeri) 
varajäsen Benjamin Vellacot 



varajäsen Tuure Huosianmaa 
 
Kirkon hallinnosta vastasi kirkon johtaja Marjaana Härkönen. Hallinnossa apuna oli 
taloussihteeri Annu Burton, joka huolehtii kirkon kirjanpidosta, palkkalaskennasta, laskuista ja 
sopimuksista.  

 
Kiinteistöt 

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahan Lontoon merimieskirkon 
kirkkokiinteistön kunnostamiseen ja ylläpitoon. Avustusta käytettiin kiinteistön korjaustöiden 
suunnittelun ja valvonnan konsultoinnin kustannuksiin, hostellin ja assistenttien asunnon 
suihkuhuoneiden korjauksiin, keittiön laitteistojen uusimiseen (hella, uuni ja tiskikone), kirkon 
lukitusjärjestelmän uusimiseen, saunan ylläpitokorjauksiin, ilmanvaihdon korjauksiin, 
valaistuksen korjauksiin, portin uusimiseen, arkistokaapin hankintaan ja muihin korjauksiin.  
 
Kirkon omistamissa kiinteistöissä 10 ja 32 The Squirrels Lewishamissa tehtiin kosteiden tilojen 
remontti sekä ilmanvaihdon korjaustöitä ja 1a Elephant Lanen taloon hankittiin lain vaatima uusi 
palohälytysjärjestelmä.  
 
Kirkon omistaman 1a Elephant Lanen asunnosta kolmea huonetta vuokrattiin ulkopuolisille. 
Lisäksi huoneissa asui kirkon vapaaehtoisia. Myös Blackheathin 12 Pilgrims Court –asunto oli 
vuokrattuna. 10 ja 32 The Squirrels Lewishamissa olivat vuokrattuina kirkon henkilökunnalle. 
Kirkkokiinteistössä sijaitseva Pappila oli vuokrattuna kirkon johtajalle (työsuhdeasunto, 
asumisvelvollisuus) ja kirkon kaksiossa asui vapaaehtoisia.  
 
Kirkon kiinteistön ylläpidosta vastasi talonmies Mitch Flacko yhdessä kirkon johtajan kanssa.  

 
Yhteistyötahot 
 

Lontoon suomalainen merimieskirkko teki vuoden 2018 aikana yhteistyötä mm. seuraavien 
tahojen kanssa: 
 

• Anglo Finnish Society 
 Suomalainen käsikirjasto, poistokirjojen myynti 
 Tapahtumatiedotus 

• Church of England ja muut kirkot 
 Paikalliset pappien tapaamiset 

• Paikalliset toimijat Rotherhithessa (Albion Street Community Charity, Albion Street 
Steering Group) 
 Charity Shop kirkkoa vastapäätä 
 kirkon lähellä olevat rakennusprojektit ja niihin vaikuttaminen 
 Skandinaaviset katumarkkinat, tapahtumajärjestelyt 

• ISO ry (Iso-Britannian suomalaiset opiskelijat) 
 Tapahtumatiedotus 

• Lontoon suomalainen teatteri 
 Tilojen käyttö 

• Muut pohjoismaiset kirkot 
 Henkilöstön ja johtajien tapaamiset, tiedonvaihto, keskinäinen apu ja tuki 
 Pallerot Ruotsin kirkolla 
 yhteistyö katumarkkinoiden järjestämisessä (Norjan kirkko) 

• Council of Lutheran Churches 
 Hallinto 
 Matkatuki 

• Southwark council 
 paikalliset rakennushankkeet 

• Suomen Rauhanyhdistysten keskusliitto 



 Lestadiolaisseurat ja iltakirkot 
• Suurlähetystö 

 Konsulitapaukset 
 Hallinto 
 Tapahtumatiedotus 
 Brexit-kahvilat ja tiedotus 

 

Vuoden 2018 Suomesta Lontooseen tulleet rippileiriläiset. 
 
 
Varainhankinta  
 

Myyjäiset olivat vuoden 2018 merkittävin varainhankintakeino. Pääsiäismyyjäisten ja kevään 
katumarkkinoiden kävijämäärät laskivat yli tuhannella – myyjäisviikonloppuna saatiin 
autenttista skandinaavista kevätsäätä eli lumisadetta ja pakkasta. Ihmiset jäivät suurelta osin 
kotiin. Lähestyvä Brexitin johdosta taloudellinen epävarmuus näkyy myös kirkon 
varanhankinnassa. 
 



Lontoon merimieskirkon sauna oli auki koko vuoden ja vahvisti varainhankintaa. Kahvio, kauppa 
ja hostelli palvelivat koko vuoden normaalisti. Hostellissa oli majoittujia (majoitusvuorokausia) 
vuoden aikana 2409 (3110 vuonna 2017).  
 
Vapaaehtoisia lahjoituksia kerättiin kannatusjäsenmaksuina, toimituslahjoituksina, säännöllisinä 
kuukausilahjoituksina, arpajaisissa ja kolehteina jumalanpalvelusten ja muiden tapahtumien 
yhteydessä.  
 
Varainhankinnasta vastasi palveluvastaava Mervi Mattila yhdessä merimieskirkon johtajan 
kanssa.  

 
 
Viestintä – Pride kulkue ja flossaava Muumi kiinnostivat eniten 
 

Lontoon merimieskirkon viestinnän 
kivijalkana olivat henkilökohtaiset 
kohtaamiset ja niiden laatu. Merkittävä rooli 
oli myös sosiaalisen median kanavilla 
(Facebook Lontoon merimieskirkko, 
Instagram @lontoonmerimieskirkko, twitter 
@lontoonkirkko) sekä kotisivuilla 
https://lontoo.merimieskirkko.fi/   
 
Facebook-sivuillamme oli vuoden lopussa yli 
5700 seuraajaa (4400 vuoden 2017 lopussa), 
vuoden aikana uusia seuraajia saimme siis 
noin 1300. Twitterissä seuraajia oli vuoden 
lopussa 1145 (1074 vuoden 2017 lopussa - 
uusia seuraajia 71) ja Instagramissa 1568 
(vuoden 2017 lopussa 1331 eli uusia 
seuraajia 237).  
 

Railikin kaappasin Muumin kainaloonsa oltuaan päivän apuna vastaanottamassa myyjäisvieraita. 
 
Kiinnostavimmat päivityksemme olivat Pride-kulkueeseen liittyvät postaukset (ensimmäinen 
kuva keräsi Facebookissa 582 reaktiota, 306 kommenttia, 30 jakoa ja tavoitti 19 680 henkilöä, 
Instagramissa 187 tykkäystä), flossaava Muumipeikko (Facbookissa 212 reaktiota, 5 
kommenttia, 11 jakoa ja 1900 näyttökertaa, Instagramissa 167 tykkäystä) ja kuva Ellin pullista 
(Instagramissa 147 tykkäystä).  
 
Kirkon sähköisen uutiskirjeen tilaajia oli noin 700 ja lisäksi vuoden aikana lähetettiin 2 
jäsenkirjettä postitse. 
 
Lontoon merimieskirkon toiminnasta tehtiin vuoden aikana juttuja mm. seuraaviin medioihin: 
Itä-Savo, BBC Radio London, Turun Sanomat, Kansan Uutiset, Kotimaa24, CoScan Magazine ja 
Radio Dei. Lisäksi Time Out, 500 Hidden Secrets of London, Yle, Ranneliike.net ja Keski-
Suomalainen mainitsivat Lontoon merimieskirkon muiden juttujensa yhteydessä. Pride-
kulkueeseen osallistuminen sai vuoden aikana eniten medianäkyvyyttä.  
 
Lontoon Merimieskirkon toimintaa esiteltiin mm. Kotimaa-lehden lukijamatkalaisille, Superin 
hallitukselle, Kauniaisten lukiolaisille, Punkaharjun seurakuntalaisille ja Lontoossa harjoitteluaan 
suorittaville.  
 
Viestinnästä vastasivat sosiaalikuraattori Hanna Lindholm ja kirkon johtaja Marjaana Härkönen. 

  

https://lontoo.merimieskirkko.fi/


MEDIARAPORTTI 2018 

Lontoon merimieskirkosta tehdyt jutut 

Media muoto aihe toimittaja/tekijä julkaistu  
Itä-Savo -
lehti ja 
verkkolehti 

printti, 
netti 

Kotiutuminen 
Lontooseen 

Seija Gustavsson 
Toimittaja 
Kaakon Viestintä 
Sanomalehti Itä-
Savo 

11.3.2018 https://ita-
savo.fi/uutiset/lahella/39a
2d55c-f05c-4b25-8c5a-
4dafe6374c67  

BBC Radio 
London  

radio Scandinavian 
Street Markets as 
part of a feature 
called 'Whose 
London'. 
Scandinavian life 
in London. Mervi 
Mattila 
haastattelussa.  

 27.3.2018 http://www.bbc.co.uk/pro
grammes/p060w5kd  
Finnish Church mentioned 
from 5.35 
Mervi interviewed from 
12.44 

Turun 
Sanomat  

netti Suomalaisedustus 
Lontoon Pride-
marssille 
heinäkuussa 

 27.6.2018 https://www.ts.fi/uutiset/
maailma/3999286/Suomal
aisedustus+Lontoon+Pride
marssille+heinakuussa  

Kansan 
uutiset 

netti Lontoon prideilla 
Suomen lipun alla 
marssii 
Merimieskirkko 

 27.6.2018 https://www.kansanuutiset
.fi/artikkeli/3920896-
lontoon-prideilla-suomen-
lipun-alla-marssii-
merimieskirkko 

Kotimaa24 netti Lontoon 
suomalainen 
merimieskirkko 
mukaan Lontoon 
Pride -
kulkueeseen – 
”Tämä nousee 
ydinarvoistamme
” 

 29.6.2018 https://www.kotimaa24.fi/
artikkeli/lontoon-
suomalainen-
merimieskirkko-mukaan-
lontoon-pride-
kulkueeseen-tama-nousee-
ydinarvoistamme/ 

Radio Dei  radio, 
ääniblogi 

Ulkosuomalaisen 
seurakunnan 
elämää 

Marjaana,  
Kai Kortelainen, 
ohjelmajohtaja ja 
Päivi Luomala 

28.9.2018 
alk. joka 
toisen 
parittoman 
viikon pe 
klo 8.50 ja 
12.50 

http://www.radiot.fi/#!/ka
nava/radio-dei 

CoScan 
Magazine 

printti The Finnish 
Church in London 

Marjaana joulukuu 
2018 

 

 

  

https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/39a2d55c-f05c-4b25-8c5a-4dafe6374c67
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http://www.bbc.co.uk/programmes/p060w5kd
http://www.bbc.co.uk/programmes/p060w5kd
https://www.ts.fi/uutiset/maailma/3999286/Suomalaisedustus+Lontoon+Pridemarssille+heinakuussa
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http://www.radiot.fi/#!/kanava/radio-dei


Maininnat muiden juttujen yhteydessä 

Media muoto aihe toimittaja/tekijä julkaistu  

Time Out printti, 
netti 

Scandinavian 
Spring Market 

 maaliskuu 
2018 

 

Time Out  netti Lontoon parhaat 
saunat 

Lisa Wright  4.4.2018 https://www.timeout.com/lon
don/health-and-beauty/best-
saunas-in-
london?fbclid=IwAR1Q3-
vCR5Kg0qd2oLsxdlF9ah1qqqSh
J-iAbtaasC8lcqqrpYva0gd8rtM  

500 Hidden 
Secrets of 
London 

netti 5 Notable 
modernist 
buildings in 
London 

  https://www.the500hiddensec
rets.com/london/modernist-
buildings 

Yle  netti Lontoon Pride-
kulkueessa marssi 
30 000 osallistujaa 
– Sadat tuhannet 
seurasivat 
tapahtumaa 

Heikki 
Heiskanen 

 https://yle.fi/uutiset/3-
10294040  

ranneliike.net netti Pride in London -
paraatissa 30 000 
osallistujaa 
miljoonayleisön 
seuratessa 

Mikko Kivinen 9.7.2018 https://ranneliike.net/artikkelit
/14961/pride-in-london-
paraatissa-30000-osallistujaa-
miljoonayleison-seuratessa  

Keskisuo- 
malainen 

printti, 
netti 

Britannian suurin 
sateenkaarijärjestö 
jätti Priden väliin 

Antti Mäntymaa 15.7.2018  

  

https://www.timeout.com/london/health-and-beauty/best-saunas-in-london?fbclid=IwAR1Q3-vCR5Kg0qd2oLsxdlF9ah1qqqShJ-iAbtaasC8lcqqrpYva0gd8rtM
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https://www.the500hiddensecrets.com/london/modernist-buildings
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Matkapappityö 
Varsova 

Varsovassa pidettiin vuonna 2018 kolme jumalanpalvelusta, ja lähetystössä oli alkutalvesta 
kinkerit. Tapahtumissa oli yhteensä väkeä 67. Jumalanpalvelukset pidettiin edelleen 
puolalaisessa luterilaisessa kirkossa, ul.Pulawska 2, kirkkokahvit seurakuntatalolla. 
 
Huhtikuussa Itä-Euroopan työryhmä piispa Häkkisen johdolla tutustui Puolaan, matkapappi 
Ritva Szarek 
oli mukana. 
 
Aikaisempien vuosien kanttorimme on muuttanut perheineen Lubliniin, joten vuonna 2018 
olimme ilman kanttoria. 
 
 
Ritva Szarek 
matkapappi 

 

Kaakkois-Aasia 
Suomen Merimieskirkko, Suomen Lähetysseura ja Kirkon ulkosuomalaistyö solmivat 
alkuvuonna yhteistyösopimuksen Kaakkois-Aasian joulukirkkokierroksen 
järjestämisestä. Sen mukaisesti joulukirkkokierroksen teki vuonna 2018 Lähetysseuran 
Thaimaassa toimiva turistipappi Jyrki Markkanen Merimieskirkon edustajana. 
Joulukirkkokierros toteutettiin 2.–16.12.2018. 

Joulukirkkokierroksen numeroita: 

Singapore 2.12.2018, joulukirkko: 120 hlöä. Ensimmäisenä adventtina Singaporen 
suomalaisyhteisö kokoontui Tanskan merimieskirkolle adventin ehtoollishartauteen ja 
laulamaan Kauneimpia Joululauluja. Tilaisuudessa monet suomalaiset avustivat mm. tekstien 
luvussa. All Finns -kuoro lauloi. Säestyksestä vastasi kuoron johtaja Päivi Aalto. Tilaisuuden 
toimitti Merimieskirkon Kaakkois-Asian matkapappi Jyrki Markkanen. Lopuksi juotiin jouluisat 
kahvit. 
 
Hanoi 8.12.2018, Suomi-koulun joulujuhla: 30, joista 9 lasta. 

Hanoi 9.12.2018, joulukirkko: 11 henkilöä, joista 9 suomalaista aikuista, yksi 
vietnamilainen aikuinen ja yksi suomalaisvietnamilainen lapsi. 

Hanoi 10.12.2018, Kauneimmat joululaulut: 11 henkilöä, joista 7 suomalaista aikuista, 1 
vietnamilainen aikuinen ja kolme suomalaisvietnamilaista lasta. 

Manila 15.12.2018, joulukirkko: 15, joista suomalaisia aikuisia viisi, 4 filippiniläistä 
aikuista, 3 suomalaisfilippiinilaistä lasta, 1 muu ulkomaalainen aikuinen ja 2 muuta 
ulkomaalaista lasta. Manilan joulukirkossa suomea puhuvat olivat selvästi 
vähemmistönä. 

Kuala Lumpur 16.12.2018, joulukirkko: 47 henkilöä. 

 
Jyrki Markkanen 
matkapappi 



Viestintä ja varainhankinta 
 

Suomen Merimieskirkon viestintää vuonna 2018 leimasi viestintästrategian mukainen panostus 
sähköiseen mediaan sekä sen varainhankinnallinen ote. Vuoden lopussa toteutettiin 
myös Merimieskirkon ensimmäinen digivarainhankintakampanja. 

Verkkosivustot 

Merimieskirkko.fi-verkkosivustot (* 7 kpl) olivat ulkoisen viestinnän tiedotuskanavana ja 
alustana, johon myös viitattiin ajankohtaistapahtumien ja kampanjoiden pääasiallisilta 
sosiaalisen median kanavilta. 

*) merimieskirkko.fi, ateena.merimieskirkko.fi, belgia.merimieskirkko.fi, 
hampuri.merimieskirkko.fi, hollanti.merimieskirkko.fi, lontoo.merimieskirkko.fi, 
luxemburg.merimieskirkko.fi 

Vuoden 2018 alussa Merimieskirkko julkaisi verkkosivustollaan lahjoitussivun, jonka kautta on 
mahdollista tukea Merimieskirkon työtä tekemällä kertalahjoituksen tai ryhtymällä 
kuukausilahjoittajaksi. Lahjoituksen voi halutessaan kohdistaa haluamansa toimipaikan hyväksi 
tai laivakuraattorityöhön. Lahjoittajarekisteriä ylläpidetään Salesforcessa, joka helpottaa 
hallinnointia ja yhteydenpitoa lahjoittajiin. Itse lahjoittaminen tapahtuu turvallisesti 
maksuvälittäjän kautta verkkopankissa tai luottokortilla. 

Verkkosivujen ja niiden sisältöjen löydettävyyttä alettiin optimoida hakukoneita varten. 
Ajankohtaisuutisia, lehdistötiedotteita ja erilaisia artikkeleja julkaistiin pitkin vuotta sivustoilla. 
Erilaiset lomakkeet, kuten palaute- ja työhönhakulomakkeet sekä vapaaehtoislomakkeet 
toimivat niin ikään verkkosivustoilla. Verkkosivuston palvelusopimus sen ylläpidosta jatkui Aste 
Helsingin kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen media 

Facebook-sivut olivat informointi- ja aktivointikäytössä niin keskustoimistolla kuin kaikilla 
ulkomaan ja kotimaan kirkoilla. Vuonna 2018 otettiin käyttöön myös Facebookin 
lahjoitustyökalu, mikä mahdollisti esim. syntymäpäiväkeräysten perustamisen ja suoran 
lahjoittamisen Facebookissa. Facebook-seuraajia Merimieskirkon sivustoilla oli yhteensä n. 
20 000. 



Instagram-tilit olivat käytössä keskustoimiston lisäksi Ateenan, Brysselin, Hampurin, Lontoon, 
Oulun ja Vuosaaren merimieskirkoilla. Twitteriä käyttivät viestintäkanavana keskustoimisto ja 
Lontoon merimieskirkko. Loppuvuonna 2018 järjestettiin keskustoimiston henkilökunnalle 
Twitter-koulutus, jonka myötä johtajat ottivat käyttöön oman Twitter-tilin. 

WhatsApp otettiin laajempaan ja tehokkaampaan ryhmäviestintäkäyttöön niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. Joillakin toimipaikoilla käytettiin ryhmäviestintään myös Snapchatia. 
Verkkopalveluista hyödynnettiin jonkin verran myös blogia, Youtubea ja LinkedIniä. 

Digivarainhankintakampanja 

Marras-joulukuussa Merimieskirkko käynnisti historiansa ensimmäisen 
digivarainhankintakampanjan. Kampanjan nimeksi valikoitui Ikävä, sillä ikävä yhdistää 
Merimieskirkon kohderyhmiä. Kampanjasivulla julkaistiin 15 tarinaa ikävästä eri kohderyhmiin 
kuuluvien henkilöiden kertomana. Kampanjan pääkanava oli kuitenkin Facebook, johon tehtiin 
nostoja tarinoista. Lisäksi tehtiin maksettua kampanjamainontaa Facebookin mainostyökalun 
avulla. Kampanjan aikana 40 henkilöä teki lahjoituksen ja vierailuja kampanjasivulla tehtiin 
yhteensä noin 7 500. Kampanja näkyi MTV3:lla lottolähetyksen yhteydessä 13.12. Teleyhtiö Elisa 
teki ikävän lievittämisestä, merenkulkijoista ja Merimieskirkosta artikkelin omalle 
verkkosivulleen sekä yhden noston ko. artikkelista omille Facebook-sivulleen. Ikävä-kampanjasta 
tehdään vuosittain toistuva. 

 

Sähköinen postipalvelu 

Merimieskirkon sähköinen uutiskirje (4 kpl) samoin kuin ulkomaan kirkkojen kuukausittaiset 
uutiskirjeet lähetettiin sen tilanneille MailChimp-palvelusta. Postipalvelu MailChimp ja CRM-
asiakkuudenhallintajärjestelmän integrointia jatkettiin vuoden alussa. 

Hartauskirjoitus Sisua ja Siunausta lähetettiin sähköpostitse kerran viikossa sen erikseen 
tilanneille. Palvelun siirryttyä MailChimpin kautta lähetettäväksi tuli tilaajien uudistaa 
tilauksensa, jossa yhteydessä sen vastaanottajamäärä laski noin puolella. 

Lehdistötiedotteita lähetetiin Koodiviidakon ePressi-palvelun kautta 10 kpl. Merimieskirkko oli 
esillä mediassa vuoden mittaan useita kertoja, mm. paikallislehdissä, Elisan verkkomediassa ja 
Veikkauksen Lotto-insertissä. 

 



Printtimedia 

Merimieskirkko-lehti ilmestyi kolme kertaa ensimmäisen numeron ollessa toimintakertomus. 
Lehden taitosta vastasi viestintäpäällikkö, ja se painettiin edelleen Hämeen kirjapainossa. 
Edellisenä vuonna uusitusta Merimieskirkon yleisesitteestä painettiin lisäpainos. Vuoden lopulla 
Brysselin merimieskirkon esite päivitettiin nykyisen visuaalisen linjan kaltaiseksi. 
Merimieskirkko-lehti samoin kuin yleisesite olivat jaossa Suomen kaikille opettajille SubjectAid-
palvelun kautta. Ulkomaan merimieskirkoista Ateena julkaisi oman lehden (KasKas). 

Perinteinen kirjepostilla lähetettävä jäsenkirje postitettiin keskustoimistolta yhdistyksen 
varsinaisille jäsenille kolme kertaa vuoden aikana. 

Sisäinen viestintä 

Sisäinen viestintä keskittyi Microsoft 365 -sovelluksen intraan, joka sisältää mm. SharePoint-, 
Yammer- ja OneDrive-palvelut. Sisäisen viestinnän kehittämisestä vastasi HR-koordinaattori. 
Vuoden 2018 aikana perustettiin Skypessä kokoontuva sometiimi, jonka tarkoitus on ideoida, 
yhtenäistää ja toteuttaa Merimieskirkon someviestintää ja varainhankintaa. Tiimiä veti 
varainhankintakoordinaattori ja siinä oli edustettuna niin keskustoimisto kuin ulkomaan ja 
kotimaan merimieskirkot. 

Tuote- ja tapahtumamyynti 

Tuotemyynti erilaisissa tapahtumissa on edelleen 
osa varainhankintaa ja oiva tapa kasvattaa 
tietoisuutta Merimieskirkon työstä. Vuoden 
aikana Merimieskirkko esiintyi monissa 
tapahtumissa, kuten Herättäjäjuhlilla 
Tampereella, Lähetysjuhlilla Kuopiossa, 
Diakoniapäivillä Lahdessa sekä silakka- ja 
joulumarkkinoilla eri paikkakunnilla. 

Merimieskirkon yhdessä pääkaupunkiseudun 
partiolippukuntien kanssa organisoima 
Konttitori-peräkonttikirppis jatkoi toimintaansa 
kesäsunnuntaisin 20.5.-16.9. Keskimäärin 
kirppismyyjiä Vermon raviradan parkkialueella oli 
sunnuntaisin 124. 

Ehtoollisviinin käsite sekä siihen liittyvät 
erikoismyyntitavat poistettiin maaliskuussa 2018 
voimaan astuneesta uudesta alkoholilaista 
kokonaan. Ehtoollisviini muuttui verolliseksi, 
  

Konttitorilla perheen pienimmätkin oppivat kierrättämään. 

 
ja samalla poistui kirkollisten toimijoiden, kuten Suomen Merimieskirkon, kirkkoviinin välitys- ja 
myyntioikeus. Merimieskirkon Kirkkoviini tuli Alkon verkkokaupan tilausvalikoimaan 6.8.2018. 
Tämän myötä sekä seurakunnat että yksityishenkilöt voivat tilata Kirkkoviiniä lähimpään Alkon 
myymälään. Kirkkoviinin maahantuoja Uniq Drinks Finland tilittää edelleen jokaisesta Alkoon 
toimitetusta pullosta komission Merimieskirkolle. 

Suomen Merimieskirkko jatkoi Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenenä. VaLa on 
varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto, joka määrittelee ja 
edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita.  



Tietosuoja ja rahankeräysluvat 

Kevätkesällä 2018 astui voimaan EU:n tietosuoja-asetus GDPR henkilötietojen käsittelystä. 
Merimieskirkko päivitti henkilötietoja sisältävät käytännöt asetuksen mukaisiksi ja muutti 
rekisteriselosteensa tietosuojaselosteeksi niin työnhakijarekisterin kuin yhteystietorekisterin 
osalta. Työstä vastasi talousjohtaja Eija Kaukonen. Muutoksesta informoitiin Merimieskirkko-
lehdessä, Facebookissa sekä jäsen- ja uutiskirjeessä: ”Toukokuun lopulla astui voimaan EU:n 
tietosuoja-asetus (GDPR). Vakuutamme sinulle, että meille annettuja henkilötietoja käsitellään 
tästäkin eteenpäin luottamuksella, eikä tietojasi luovuteta kolmansille osapuolille. Tutustu 
tietosuojaselosteeseemme: merimieskirkko.fi/rekisteriseloste.” 

Merimieskirkolla oli keräysluvat Suomessa Ahvenanmaa mukaan lukien. Poliisihallitus myönsi 
vuosiksi 2019-2020 rahankeräysluvan Merimieskirkolle koko Suomea (Ahvenanmaa pois lukien) 
varten sekä Ålands Landskapsregeringen Ahvenanmaata varten vuodeksi 2019. Ahvenanmaata 
koskevan keräysluvan numero on ÅLR 2018/7449 ja muuta Suomea RA/2018/935. 

Tutkinnot 

Varainhankintakoordinaattori suoritti vuonna 2018 VaLan ja Sosten Rastorissa järjestämän 
Tuotekehitystyön erikoisammattitukinnon saaden opinnoistaan myös EFA Certification -
diplomin. Viestintäpäällikkö suoritti Veikkauksen ja Sosten Omniassa järjestämän 
Yhteiskunnallisen markkinoinnin erikoistutkinnon. 

 

  

 Helsingissä 22.1.2019 

 

Varainhankintakoordinaattori Katja Hannula 

Viestintäpäällikkö Marko Toljamo 

  



Tietoja henkilöstöstä 
Merimieskirkon työn onnistumisen edellytys on työhön motivoitunut, sitoutunut ja 
ammattitaitoinen henkilöstö. Toimintavuoden aikana merimieskirkon työntekijöistä 
yhdellätoista täyttyi yli kymmenen vuoden palvelusaika. Palvelusaika on keskimäärin 7 vuotta 
(2017: 6,5 vuotta). 

Suomen Merimieskirkon henkilöstö kokoontuneena koulutuspäivillä Helsingissä. Kuva: Marko Toljamo. 

Vakituinen henkilöstö  

Vakituisen henkilöstön lukumäärä toimipisteittäin 31.12.2018  

Kotimaa, keskustoimisto  8  
Kotimaan merimieskirkot  7  
Lontoon merimieskirkko  5  
Benelux-maiden merimieskirkko  10  
Hampurin merimieskirkko  6  
Ateenan merimieskirkko  1  
Henkilöstö yhteensä  37  

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös osa-aikaisena työskentelevät vakituiset 
työntekijät. Vuonna 2018 osa-aikaisena työskenteleviä työntekijöitä oli yhteensä viisi.   

Lakisääteiset henkilöstökulut olivat vuonna 2018 yhteensä 1 827 058 euroa 
(2017: 1 781 303 €). 

Vakituisen henkilöstön sukupuoli ja ikä 31.12.2018  

  
  

naisia  miehiä  keski-ikä  

Kotimaan työntekijät  10  5  50  
Ulkomaan työntekijät  16  6  39,8  
Henkilöstö yhteensä   26  11  44,9  



Esimiestehtävissä toimi 31.12.2018 viisi naista ja kaksi miestä.  

Vapaaehtoisverkosto  

Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa on vuosivapaaehtoisia, paikallisvapaaehtoisia, 
harjoittelijoita, luottamustoimissa toimivia vapaaehtoisia kuten kirkkotoimikuntien ja 
kirkkoraatien jäseniä sekä muita sellaisia henkilöitä, jotka antavat eri muodoissa 
tukeaan ja työpanostaan merimieskirkon hyväksi. Vapaaehtoisverkosto toimii 
merimieskirkon monen toiminnan mahdollistajana.  

Ulkomaan kirkkojen vuosivapaaehtoiset ja harjoittelijat: 

  
  

2018  2017  2016  2015  

Vuosivapaaehtoiset  29  31  34  17  
Harjoittelijat   20  22  20  13  

Vuosivapaaehtoiset valitaan kerrallaan vuodeksi. Harjoittelijayhteistyötä eri 
oppilaitoksiin on tehostettu.  

Henkilöstön osaamisen ja työn kehittäminen   

Merimieskirkon koko henkilöstöä koskevat koulutuspäivät järjestettiin huhtikuussa 
Helsingissä. Koulutuspäivien aiheena oli Arvostavan ja kunnioittavan toiminta- ja 
työkulttuurin rakennuspuita Merimieskirkossa. Yhteisten koulutuspäivien lisäksi 
toteutettiin eri henkilöstöryhmillä vuoden aikana ammatillista lisäkoulutusta. 
Henkilöstöstä on useampi työntekijä lisäksi suorittanut työtehtäviinsä liittyviä tutkintoja. 
HR- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori suoritti vuonna 2018 lähiesimiestyön 
ammattitutkinnon vapaaehtoistoiminnan johtajille Omniassa. Suurin koko henkilöstö 
koskenut lisäkoulutus oli CRM järjestelmäkoulutus.  

Vuonna 2017 toteutettiin laajamittainen henkilöstötutkimus, jonka tuloksien käsittelyyn 
ja tuloksien pohjalta työn kehittämiseen on työyhteisössä paneuduttu useasti vuoden 
aikana. Vuonna 2018 toteutettiin henkilöstötutkimuksen pienempimuotoinen 
seurantakysely, ns. pulssikysely, henkilöstölle. 2018 pulssikysely osoitti, että 
henkilöstötutkimuksen 2017 jälkeen työstetyt asiat ovat ottaneet huiman harppauksen 
eteenpäin, kuten esimerkiksi tiimityöskentely. Henkilöstötutkimus sekä henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma ovat olleet pohjana koko työyhteisön hyvinvoinnin ja osaamisen 
kartuttamiselle sekä työyhteisön toiminnan edelleen kehittämiselle.   

Toimintavuoden aikana jatkui Salesforce CRM-järjestelmän käyttöönotto. 2017 
käyttöönotettu järjestelmä pitää sisällään koko merimieskirkkoyhteisön jäsen-, 
vapaaehtois- ja varainhankintarekisterit, muodostaen niistä yhden 
asiakashallintarekisterin. Kevään 2018 aikana järjestelmä koulutettiin koko henkilöstölle. 
Lisäksi jatkettiin tietojen siirtämistä uuteen järjestelmään. Vuoden aikana muut 
rekisterit ajettiin alas ja Salesforce rekisterin rekisteriseloste päivitettiin vastaamaan 
uutta tietosuoja-asetusta.   

Vuonna 2018 otettiin käyttöön Mepco HR, henkilöstö-, koulutus- ja palkkahallinnon 
sisältävä sovellus, joka tuli jokaisen merimieskirkon työntekijän käyttöön. Jokainen 
työntekijä kirjaa järjestelmään mm. poissaolotiedot sekä koulutustiedot. Järjestelmä 



mahdollistaa ajantasaisen sinne syötettyjen tietojen raportoinnin ja siten myös 
analysoinnin. Mepco HR täyttää uuden tietosuoja-asetuksen määräykset.   

Henkilöstöluettelo 31.12.2018  

Keskustoimisto  

Egger Heidy    toimistoassistentti  
Hannula Katja  varainhankintakoordinaattori  
Kaukonen, Eija  talousjohtaja  
Laasio Jaakko   merenkulkijatyön johtaja, 

yhteyspäällikkö  
Puumalainen Sanna  hr- koordinaattori,  

vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori  

Rihtniemi Jouni  kirjanpitäjä  
Suihkonen Hannu  pääsihteeri  
Toljamo Marko   viestintäpäällikkö  

Kotimaan merimieskirkot  

Oulu  Haapakorva Mia  satamakuraattori, seilaava laivakuraattori  
Kokkola  Kangasvieri Anu-Marja   satamakuraattori  
Turku  Suvanto Arja  satamakuraattori  
Vuosaari  Vuollo Hanna            merimiespastori  
Kemi-Tornio  Tuokkola Heli             satamakuraattori  
Rauma  Tuorila Eija  satamakuraattori  
HaminaKotka  Wilska Pekka  satamakuraattori, koordinoiva 

laivakuraattori  

Ulkomaan merimieskirkot  

Benelux-maat  

Buttigieg, Hanna  palveluvastaava  
Isokuortti Henri  sosiaalikuraattori  
Leinonen, Tapio  vt. merimiespastori  
Lännenpää-de la Cruz Piia  johtava sosiaalikuraattori  
Oldendorff Katri   johtaja  
Pihlman Olli  keittiövastaava  
Salmi, Valtteri  sosiaalikuraattori  
Suhonen, Pasi  palveluvastaava  
Tapiomäki Pekka  kiinteistöassistentti  
Tuomanen Pauliina  merimiespastori (toimivapaalla)  
van Bregt Sari  sihteeri  

 



Iso-Britannia ja Irlanti  

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

  Kreikka  

Hilonen Mari  sosiaalikuraattori  

Pohjois-Saksa  

Hanssen, Johanna  assistentti  
Lehmann Ritva  sosiaalikuraattori  
Oldendorff Satu    johtaja  
Rintamäki, Matti  sosiaalikuraattori  
Weissenburg Eira  toimistosihteeri  
Ylitalo Tiina  palveluvastaava  
 

 

Sanna Puumalainen 
HR- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  

  



Palkitut 
 
Suomen Merimieskirkon saavutuspalkinto vuonna 2018 myönnettiin kirjanpitäjä Jouni Rihtniemelle. 
 
Merimieskirkon plaketteja myönnettiin kolme kpl, kultaisia ansiomerkkejä yksi kpl, hopeisia ansiomerkkejä 4 
kpl ja pronssisia ansiomerkkejä 10 kpl. 
 
 
Huomionosoitus Aika ja paikka  Jakaja 
 
Plaketit 
 
Rahtarit ry (45 vuotta) 9.3.2018   Hannu Suihkonen 
Martti Nykänen 18.11.2018   Jaakko Laasio 
Timo Hanttu  13.12.2018   Jaakko Laasio 
 
Kultainen ansiomerkki 
 
Hannele Järvinen Bremen 8.12.2018  Satu Oldendorff 
 
Hopeinen ansiomerkki 
 
Raimo Salminen Turun Mikaelinseurakunta 14.1.2018 Hannu Suihkonen 
Ritva Rissanen  Turun Mikaelinseurakunta 14.1.2018 Hannu Suihkonen 
Marjatta Steding                     Bremen 8.12.2018  Satu Oldendorff 
Kaarina Lindemann                  Bremen 8.12.2018  Satu Oldendorff 

 
Pronssinen ansiomerkki 
 
Ritva Salminen Turun Mikaelinseurakunta 14.1.2018  Hannu Suihkonen 
Simo Hangelin  Turun Mikaelinseurakunta 14.1.2018 Hannu Suihkonen 
Simo Lampinen Hampuri 22.6.2018  Satu Oldendorff 
Anneli Labes                             Hampuri 2.12.2018  Satu Oldendorff 
Marketta Gochermann          Hampuri 2.12.2018  Satu Oldendorff 
Bernd Zimmer                         Hampuri 2.12.2018  Satu Oldendorff 
Auli Czycholl                             Hampuri 2.12.2018  Satu Oldendorff 
Raili Lemmke                            Hampuri 2.12.2018  Satu Oldendorff 
Heljä Seidel   Hampuri 2.12.2018  Satu Oldendorff 
Pirkko Virta  Turun merimieskirkko 13.12.2018 Jaakko Laasio 
                                
 
 

 


