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Lähimmäinen sopii hyvin merisunnuntain teemaksi ja kääntäen – merisunnuntai sopii oivallisesti lähim-
mäisen sunnuntaihin. Merisunnuntai tuo eteemme merellä ja merestä elantonsa saavat.  

Viimeisten parin vuoden aikana on nostettu esiin merenkulkijoiden mielenterveysongelmat, jotka johtuvat 
pääosin pitkistä työjaksoista kaukana kotoa. Suomalaiset ja pääosa (länsi-)eurooppalaisista tekee työsopi-
muksia, joissa työjaksot ovat viikkojen, korkeintaan parin kuukauden mittaisia. Kaikilla muilla puhutaan-
kin sitten kuukausista ja yleensä 6-9 kuukauden jaksoista. Siinä ovat perhe- ja ihmissuhteet kovilla. 

Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Milläs rakastat, kun tapaamiset rajoittuvat pariin hassuun kuu-
kauteen vuosittain ja pääasiallinen kohtaamisen väline on videopuhelu, kun sattuu olemaan yhteyksien 
ulottuvilla. Perheen elättäjä tekee uskomattoman uhrauksen työskennellessään usein toisella puolella maa-
ilmaa. Kuvat puolisoista ja lapsista koristavat karun hytin seinää muistuttaen elämän tärkeistä asioista. 

Rakasta lähimmäistäsi ympärilläsi, kun työyhteisö koostuu usean maan kansalaisista ilman mitään yh-
teistä – kieltä, koulutusta tai harrastuksia. Merenkulkijan todellisuus on monella tapaa kansainvälinen. 
Miehistö kerätään välitystoimistojen kautta ja laitetaan työskentelemään yhdessä. Vaatii monenlaista mu-
kautumiskykyä. Yksin omaa kansallisuuttaan edustava joutuu helposti samarialaisen osaan, kun muut pi-
tävät yhtä ja jakavat niin kielen kuin kulttuuritaustan. 

Rakasta lähimmäistäsi silloin, kun hän sitä vähiten kaipaa tai huonoimmin osaa pyytää. Merimieskirkolla 
pidetään kynnykset matalana ja ovet avoinna, että edes hitunen inhimillisyyttä ja palanen taivasta olisi 
satamassa kulkevien ulottuvilla. 

Näkymätön ei ole päällimmäisenä mielessä ja me maakravut unohdamme usein, että tavarat eivät liiku 
itsestään eivätkä laivat seilaa ilman miehistöä (vielä). Nuo kaikki näkymättömät pitävät myös meidän hy-
vinvoinnistamme huolta, eivät pelkästään omien rakkaittensa. 

 

Kaksi merenkulkija tarinaa merimieskirkkojen kohtaamisista koostettuna: 

”Isäni oli myyntiagentti ja pienestä pitäen kuljin isäni mukana laivoilla. Halusin aina me-
rille. Ihailin laivojen kansainvälistä ilmapiiriä. 16-vuotiaana lähdin ensimmäisen kerran me-
rille ja olin matkalla vuoden ja kuukauden. 

Sitten tuli perhe. Koin välillä syyllisyyttä merelle lähtemisestä. Törnillä [=työjaksolla] ol-
lessa mieleen nousee erilaisia tunteita ja pelko perhe-elämästä sivuun jäämiselle. Ikävä ja 
huoli… ne on kovat. Joka kerta törniltä kotiin palatessa tutustutaan uudestaan. 

Merenkulkijan työstä on tänä päivänä romantiikka kaukana: työtahti on tiukka ja miehistön 
määrä on minimissä. Mutta itse olen työni valinnut. Tämähän on vähän niin kuin vapaaeh-
toinen vankila. Siksi tuntuu tärkeeltä, että saan tukea ja ymmärrystä vaikeassa tilan-
teessa merimieskirkon kuraattorilta. Hän kuuntelee, kulkee rinnalla ja jakaa ilon ja surun. 
Ikävä ja huoli puolittuu, kun sen jakaa.” 

- - -  

  



“Työskentelen eurooppalaisen risteilyaluksen ravintolassa tarjoilijana. Herään joka päivä aa-
mulla viideltä ja nukkumaan pääsen vähän ennen puolta yötä. Päivällä on muutama tunti va-
paata, mutta silloinkin voi tulla työmääräys, vaikka vastaanottoon. Teen työtä aina yhdeksän 
kuukautta kerrallaan. Kun työrupeama loppuu, joudun ostamaan lentolipun kotiini siitä kau-
pungista, missä laiva on silloin. 

Perheeni on Brasiliassa. Minulla on vaimo ja kaksi lasta. Lapset kasvavat yhdeksän kuukau-
den aikana tosi paljon. Viimeksi nuorempi pelkäsi tulla syliini, kun ei tuntenut enää minua. 
Silloin minullakin pääsi itku. 

Kotona voin olla korkeintaan kolme kuukautta, mutta usein palaan töihin jo aiemmin, jotta 
perheeni saa rahaa. Joskus laivan risteilyreitti käy melko lähellä kotipaikkaani, mutta sil-
loin en ehdi tapaamaan perhettäni. Silloin ikävä tuntuu suuremmalta. 

Laivalla on langaton internet, mutta se on niin kallis, että minulla ei ole varaa maksaa 
siitä. Satamassa on merimieskirkon palvelupiste. Sieltä saan yhteyden kotiini. 

Yritän tehdä kaikkeni, että lapseni eivät unohtaisi minua.” 

- - - 

Rakasta Jumalaa yli kaiken. Sitä saa merenkulkija tuta kohdatessaan meren olosuhteet tyvenessä ja myrs-
kyssä. Henkisyys ja hengellisyys on usein näkyvästi läsnä laivojen arjessa. Merellä ei tunnustuksia ky-
sellä, mutta luotto Jumalan ohjaukseen pysyy vahvana. Omat taidot loppuvat aina joskus ja silloin heittäy-
dytään vahvemmille käsille. 

”Tervetulleita tänne” oli 1900-luvun alun merimiespapin tunnuslause Antwerpenissa. Se sopii kaikkiin 
kirkkoihin oivallisesti. Rakasta Jumalaasi yli kaiken, hänellä on ovi auki kenen tahansa tulla. 
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