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Kirkollista ulkosuomalaistyötä tekevät Kirkkohallituksen alainen 
Kirkon ulkosuomalaistyön toimisto (KUST) ja Merimieskirkko. 
Kirkkohallituksella ja Merimieskirkolla on yhteistyösopimus, 

jonka mukaan Merimieskirkko tekee kirkon ulkosuomalaistyötä toimi-
alueillaan ulkomailla ja josta Kirkkohallitus maksaa Merimieskirkolle 
sopimuksen mukaisen korvauksen.

Kirkon ulkosuomalaistyön toimiston aloitteesta on kuluvana syksy-
nä käynnistetty yhteistyöneuvottelut Merimieskirkon ja KUSTin välillä 
siitä, miten kirkon ulkosuomalaistyö onnistuu kulkemaan maailmalla 
asuvien ja liikkuvien sekä sieltä palaavien suomalaisten matkassa entistä 
paremmin myös tulevaisuudessa.

Merimieskirkon hallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja päät-
tänyt yksimielisesti aloittaa neuvottelut. Neuvottelujen käynnistämi-
sestä informoitiin Merimieskirkon kesäjuhlan vaalikokouksessa sekä 
jäsenkirjeessä alkusyksystä.

Neuvotteluprosessin aikana tulee käsi-
teltäväksi useita toiminnan linjauksiin 
liittyviä sekä konkreettiseen toimintaan 
liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on 
laajentaa ja vahvistaa toimijoiden yh-
teistyötä ulkomailla sekä tehostaa työn 
organisointia Suomessa. Lisäksi tavoit-

teena on kehittää kirkolliseen ulkosuomalaistyöhön liittyvää viestintää 
sekä vahvistaa paikallisseurakuntien vastuuta maailmalla liikkuvista ja 
sieltä palaavista suomalaisista.

Suunnitellun aikataulun mukaan ensi vuonna käydään varsinaiset 
neuvottelut ja jos neuvotteluissa edetään, asiaan liittyviä päätöksiä teh-
dään vuonna 2021. Neuvotteluissa käsitellään myös työn organisointia 
Suomessa. Kaikissa tapauksissa Suomen Merimieskirkko tulee jatka-
maan itsenäisenä toimijana kirkon ulkosuomalaistyössä.

Matkustaessaan Englantiin vuonna 1880 ensimmäinen merimies-
pappi Elis Bergroth piti messun samalla laivalla matkustaneille suoma-
laisille siirtolaisille. Työ ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten 
kanssa on ollut Merimieskirkon tehtävä jo ihan alusta lähtien. Nyt 
käynnistynyt prosessi on jatkoa jo yli 140 vuotta sitten alkaneelle työlle.

Merimieskirkolla on yhä paljon annettavaa ulkomailla asuville ja 
liikkuville suomalaisille nopeasti muuttuvassa maailmassa.
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HYVÄ ILMAPIIRI KANNUSTAA 
JA MOTIVOI VAPAAEHTOISIA
Merimieskirkot valmistautuvat 
joulumyyjäisiin. Niiden onnis-
tuminen on pitkälti riippuvainen 
vapaaehtoisten panoksesta. Anne 
Ahonen ja Michaël Geerts ke-
huvat Brysselin pappilan hyvää 
ilmapiiriä, johon sosiaalikuraattori 
Piia Lännenpäällä (oik.) on heidän 
mukaansa merkittävä vaikutus.

SISÄLTÖ

Lisää luettavaa: merimieskirkko.fi/merimieskirkko-lehti
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HYVÄ ILMAPIIRI 
VETÄÄ PUOLEENSA

 
Vapaaehtoistyö Brysselin merimieskirkolla on Anne Ahoselle ja Michaël 

Geertsille sydämenasia. ”Basaarissa on aina pikkujoulutunnelma!” 

TEKSTI JA KUVAT MARKO TOLJAMO

”Vapaaehtoistyökin voi olla kovaa työtä, mutta sen tekeminen on antoisaa. Se tekee hyvää sielulle”, Brysselin merimieskirkon pitkäaikaiset vapaa-
ehtoiset Michaël Geerts ja Anne Ahonen sanovat.
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nellekin. Anne pyysi vastavuoroisesti nähdä Michaëlin 
kuvan, minkä seurauksena he rupesivat kirjoittelemaan 
toisilleen.

Annen käytyä Belgiassa alkoivat he tapailla toisiaan. 
Puolen vuoden jälkeen he päättivät kokeilla yhteiseloa. 
Hynttyyt saatiin yhteen Annen autolla kuskaten.

Anne tekee nykyisin amerikkalaisessa PR-yhtiössä 
projektitöitä. Michaël puolestaan työskentelee myyn-
tiedustajana ja kauppaa kemikaaleja, lähinnä erilaisia 
pesuaineita.

”Hondani on toimistoni ja vapauteni”, mies heittää. 
Kyllä, hän ajaa edelleen Hondalla.

Vapaaehtoistyön lisäksi Anne harrastaa myös lau-
lamista. Hän on esiintynyt erilaisissa suomalaistapah-
tumissa ryhmässä, joka tekee omia sävellyksiä, mutta 
esittää myös covereita. Koska kaikilla on kuitenkin omat 
kiireensä, eikä yhteistä aikaa aina löydy, on Viva Melan-
kolia aika ajoin tauolla.

”Laulan myös belgialaisten muusikkojen kanssa eri-
laisissa juhlissa, kuten häissä”, Anne lisää.

Michaël jatkaa siihen, että ”musiikki tuntuu merkit-
sevän suomalaisille erityisen paljon.”

Hän lienee oikeassa, sillä esimerkiksi karaoke pitää 
yhä suosionsa. Toisille tärkeää on laulaminen, toisille lau-
lun melodia tai sanat, joillekin nämä kaikki. Musiikki on 
meille suomalaisille ehkä yksi vahvimmista tunteiden 
ilmaisumuodoista.

KOHTAAMISET LISÄÄVÄT
YMMÄRRYSTÄ TOISISTA

Merkittävistä asioista puhuttaessa alkoholikin tulee 
mainituksi. Michaël kertoo, että belgialaisessa yhdistyk-
sessä olisi tuiki tavallista siemailla olutta samalla kun 
esimerkiksi grillaisi makkaraa, mutta juopuminen olisi 
kuitenkin häpeä.

”AUTAN KIRKOLLA KAIKKIALLA 
MISSÄ VAIN TARVITAAN

ANNE

A ANNE AHONEN  on miehensä Michaël Geert-
sin kanssa tuttu näky Brysselin merimieskir-
kolla. Kun he muuttivat noin 17 vuotta sitten 
asumaan Brysselistä noin 30 kilometrin pää-

hän, on heistä ainakin jompikumpi ollut joka vuosi sen 
jälkeen vapaaehtoisena joulubasaarissa.

”Joskus harvoin toinen on ollut poissa, jolloin taas 
toinen meistä on paikannut ja edustanut perhettämme 
basaarissa”, Michaël naurahtaa.

Iloon liittyy selvästi sanoma. ”Basaarissa on pikku-
joulutunnelma! Ei täältä voi olla pois. Ja muutenkin, kun 
kirkolla tapahtuu jotakin, olemme mukana”, Anne sanoo.

Hyväntuulinen pariskunta näyttää olevan samalla 
aaltopituudella, sillä toinen voi helposti jatkaa toisen 
lausetta tai ajatusta toisen sitä edes ajattelematta.

Brysselin merimieskirkon Anne löysi jo ensimmäi-
senä Belgian vuonna 2003, kun eräs tuttu oli kertonut 
vapaaehtoistyön mahdollisuudesta ”suomalaisessa pap-
pilassa”.

”Mahtava ilmapiiri veti minutkin heti puoleensa. Oli 
mukava ruveta tekemään vapaaehtoistyötä, kun huoma-
simme, että merimieskirkko tekee hyvää työtä ja auttaa 
ihmisiä”, Michaël kertoo.

Puheliaasta belgialaismiehestä tuli aika pian Brysse-
lin merimieskirkon tunnettu ”grillimestari”, jonka kaik-
ki myyjäisivieraat oppivat helposti muistamaan. Grillin 
edessä on jatkuva jono.

”Onhan se toisaalta vitsi, kun belgialainen grillaa 
täällä suomalaisille makkaraa”, Michaël nauraa, mutta 
jatkaa pian: ”Mutta olen melko otettu, kun suomalaiset 
antavat minulle vastuun omasta makkaranpaistoperin-
teestään!”

”Kun on saanut myytyä grillimakkaraa, tulee siitä 
hyvä olo, että on voinut auttaa merimieskirkkoa. Työstä 
ei aina tarvitse saada palkkaa, sillä esimerkiksi tästä te-
kemisestä palkkioksi riittää hyvän olon tunne.”

MUSIIKKI VÄLITTÄÄ 
TUNTEITA

Anne ja Michaël tapasivat toisensa työn yhdistämänä. 
Honda Belgialla myyntimiehenä työskennellyt Michaël 
näki ruotsalaisen kollegansa työpaikalta valokuvia, joissa 
yhdessä oli Annekin. Naisen pirteä olemus teki vaiku-
tuksen Michaëliin, minkä tiedon ruotsalainen välitti An- >>
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Grillatessaan suomalaisella merimieskirkolla alko-
holiin hän ei koske. ”Pitää ymmärtää, että täällä asioita 
tehdään suomalaisella tavalla.”

EU-kaupunki Bryssel on sulatusuuni, jossa on eri-
kielisiä ja erivärisiä ihmisiä miljoonia. Tavat ja kulttuurit 
kohtaavat ja törmäävät.

”Brysseliin ei tulla vahingossa. On hyvä, että tääl-
lä ihmiset joutuvat väkisinkin kohtaamaan erilaisuutta. 
Se lisää ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan”, Michaël 
tähdentää.

Bryssel on samalla pienoismalli koko Belgiasta, jossa 
toisistaan poikkeavat maakunnat yrittävät tulla toimeen 
keskenään. Michaëlilla on siihen oiva vertaus:

”Belgia on kuin aviopari, joka elää samassa asunnos-
sa, mutta nukkuu eri huoneissa. Liitto on hankaluuksista 
huolimatta riittävän tärkeä yhdessä pidettäväksi.”

Makkaroita käännellessä Michaël luonnollisesti 
kuulee ja näkee, mitä ympärillä puhutaan ja tapahtuu. 
Häntä harmittaa nähdä täydellisyyteen pyrkiviä ja tyrk-
kiviä, kuten sitä, kun vanhempi korjaa lapsensa puhetta, 
kun tämä yrittää keskustella vieraalla kielellä. Michaël 
on huomannut, että pohjoismaalaiset ihmiset vaativat 
itseltään turhan paljon.

”Ei ole tärkeää olla täydellinen. Tärkeämpää on yrit-
tää, tehdä virheitä ja oppia niistä.” Mitä siitä, jos sanoo 
asian kieliopillisesti väärin? Mitä siitä, jos makkara pää-
see paistumaan liian mustaksi?

Suomessa pariskunta käy mielellään. ”Suomen luonto 
ja vapaa tila”, he nimeävät välittömästi maamme par-
haiksi puoliksi.

Entä Belgian? Se erilaisuuden kirjo. Siihen sulautuu 
myös suomalainen merimieskirkko omine tapoineen ja 
ominen asiakkaineen.

”Siellä oleminen ja asioiden tekeminen tekee hyvää 
sielulle.”   

”Brysselin merimieskirkolla on töissä hyvä tiimi, joka työskentelee hymyssä suin. Mahdollisia hankaluuksia he eivät tuo 
meille vapaaehtoisille. Henkilökunnalla on hyvä sydän”, Michaël Geerts ja Anne Ahonen sanovat.

JOULUMYYJÄISET MERIMIESKIRKOILLA

Hampuri 15.–17.11. ja 22.–24.11.
Lontoo 20.–24.11.
Rotterdam 21.11.–24.11. ja 28.11.–1.12.
Ateena 22.–23.11.
Bryssel 27.11.–1.12. ja 4.–8.12.
https://merimieskirkko.fi/myyjaiset

https://merimieskirkko.fi/myyjaiset
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Merimieskirkon vapaaehtoistoiminta on moni-
puolista. Vapaaehtoiseksi voi lähteä esimer-
kiksi vuodeksi ulkomailla olevalle merimies-
kirkolle tai tulla tekemään silloin tällöin töitä 

paikalliselle kirkolle Suomessa. Paikallisvapaaehtoisuuksia on 
toki tarjolla myös ulkomailla asuville.

Koko paletin johtaminen vaatii koulutusta ja työkaluja, 
joista vastaa Suomen Merimieskirkon HR- ja vapaaehtois-
toiminnan koordinaattori Sanna Puumalainen.

Vapaa-ajallaan Sanna on itsekin vapaaehtoisena monessa 
mukana. Hän on loputtoman kiinnostunut vapaaehtoisuu-
desta ilmiönä, siitä, mikä saa ihmisen antamaan aikaansa ja 
energiaansa vapaaehtoistyöhön ja mikä motivoi vapaaehtois-
ta.

Merimieskirkon voimavarana on nykyisin yhteensä yli 
500 aktiivista vapaaehtoista seitsemällä paikkakunnalla Suo-
messa ja viidellä toimipaikalla Euroopassa. Lisäksi laivoilla 
seilaavat vapaaehtoiset laivakuraattorit ja viestinnällisissä 
asioissa auttavat ns. verkkovapaaehtoiset.

Viime vuosina Merimieskirkko on Sannan johdolla uu-
distanut vapaaehtoistoimintaansa panostamalla sen proses-
seihin sekä ottanut käyttöön uusia menetelmiä, jotka mah-
dollistavat laadukkaan vapaaehtoistyön tarjoamisen.

Merimieskirkon työntekijöille tarkoitetuilla intranetsi-
vuilta löytyvät tukimateriaalit koko vapaaehtoistoiminnan 
kaaren hanskaamiseen: kuinka yksittäinen kirkon työntekijä 
etsii uusia vapaaehtoisia, paketoi vapaaehtoistehtäviä, miten 
kiittää ja palkitsee vapaaehtoistyöntekijöitä sekä lopuksi kir-
joittaa suositukset.

Vapaaehtoisuutta harkitseva löytää tietoa kaikista Me-
rimieskirkon vapaaehtoisuuden muodoista nettisivun meri-
mieskirkko.fi valikosta Vapaaehtoiseksi.

Vaikka prosessit on hiottu timanttisiksi, haasteita tulee 
aina vastaan. Jos vapaaehtoistyö käy liian raskaaksi tai ai-
kaavieväksi ja motivaatio katoaa, on ehkä parasta pitää pieni 
tauko. Se on sallittua. Jos vapaaehtoinen ei koe saavansa tar-
peeksi tehtäviä, on sallittua pyytää niitä lisää ja kysyä myös 
vaihtelua tehtäviinsä. Vapaaehtoisuus on vuorovaikutusta.

Merimieskirkon vapaaehtoistyössä on mukana mm. opis-
kelijoita, opettajia, välivuotta pitäviä, virkavapaalla olevia, elä-
keläisiä jne. “Kaikenikäiset sopivat vapaaehtoiseksi ja kaikki 
vapaaehtoiset ovat korvaamaton apu Merimieskirkolle”, 
Sanna Puumalainen tähdentää.

HR- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sanna Puumalai-
nen vastaa Merimieskirkon vapaaehtoistyöstä. Onnistuneen 
kehittämistyön myötä hänet on pyydetty puhujaksi Menestyvät 
järjestöt -tapahtumaan 11.2.2020.

KAIKENIKÄISET SOPIVAT MERIMIES-
KIRKON VAPAAEHTOISEKSI
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” MERIMIESKIRKOLLA
    VOI LEIKKIÄ! ”
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AGAPI, 4 v.
Ateenan merimieskirkko

1. En mä tiedä.
2. –
3. Maria-koirasta (leikkikoira).
4. Popcorn.
5. Kivaa. 

”SOSIAALIKURAATTORI
ON GRILLI

    TÄTÄ KYSYIMME:

• Mitä tulee mieleen sanasta 
Merimieskirkko

• Mitä tarkoittaa sana 
sosiaalikuraattori

• Mistä tulit viimeksi iloiseksi
• Mikä jouluruoka on paras
• Millaista oli olla haastateltavana

ELIAS, 9 v.
Hampurin merimieskirkko

1. Suomi-koulu! Se on suomalainen 
kirkko.
2. En tiedä.
3. Syysloma alkoi.
4. Äidin tekemä jouluruoka, etenkin 
ankka ja liha (ankanfile ja joulukinkku).
5. Uudenlaista. 

ARIS, 3,5 v.
Ateenan merimieskirkko

1. Laiva meressä! Ja kiikaroidaan toisia 
laivoja. Ankkurilaiva.
2. Se on aarrekartassa ja putosi laivalle.
3. Merirosvolaivasta, joka on koulun 
kartalla.
4. –
5. Kivaa. 

ELLA, 4 v.
Lontoon merimieskirkko

1. Syön pullaa ja karjalanpiirakkaa! Siellä 
voi leikkiä.
2. Hanna laulaa kerhossa! 
3. Karkkipäivä! 
4. Piparit.
5. Kivalta tuntui. Vähän jännää. 

LILI, 5 v. 
Brysselin merimieskirkko

1. Palloilla leikkiminen ja pulla.
2. Ei tule mitään ajatusta mieleen.
3. Kun äiti äsken pusutti.
4. Herneet ja kinkku.
5. En tiiä (pyörii lattialla ja esittää jump-
paliikkeitä).

LEEVI, 5 v.
Rotterdamin merimieskirkko

1. Hmm. Herkut. Sauna, Suomi ja leik-
kipaikka.
2. Grilliä.
3. Kun mentiin saunaan.
4. On kala.
5. Ihan kivalta tuntui.

NOAH, 10 v.
Rotterdamin merimieskirkko

1. Iso talo, missä merimiehet istuu ja 
laulaa.
2. En ole kuullut, mutta ehkä kuristajaa.
3. Eilen nauroin, kun esitin kuollutta 
koiralle  ja se nuoli minun naamaa. Olin 
silloin iloinen.
4. Suklaakalenteri.
5. Oli vaikea keksiä vastauksia. Ja en oi-
kein muistanut, mitä jouluna syödään.

Merimieskirkoilla ulkomailla järjestetään monenlaista toimintaa lapsille. 
Kysyimme heiltä mm. sitä, mitä ovat merimieskirkko ja sosiaalikuraattori.

”PARAS JOULURUOKA ON 
ÄIDIN TEKEMÄÄ
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J UKKA KESKITALO vihittiin Oulun hiip-
pakunnan piispaksi marraskuussa 2018. 
Ennen nykyistä tehtäväänsä Keskitalo, 
57, toimi kahdeksan vuoden ajan Kirk-

kohallituksen kansliapäällikkönä ja sitä ennen 
pitkään kirkkoherrana Jyväskylässä. Hän on väi-
tellyt teologian tohtoriksi Helsingin yliopistosta 
ja tehnyt pitkän pappisuran Jyväskylässä. Alun 
perin Keskitalo on maalaistalon poika Tornion-
jokilaaksosta. 

Kirkon ulkosuomalaistyön neuvottelukun-
nan puheenjohtajaksi Keskitalo nimettiin viime 
huhtikuussa. Neuvottelukunnan puheenjohta-
juus on oman hiippakunnan ohella hoidettava 
luottamustehtävä. Tehtävästä voidaan käyttää 
myös nimikettä ulkosuomalaistyön piispa. Tuossa 
tehtävässä Keskitalo perehtyy ulkosuomalaisseu-
rakuntien asioihin, osallistuu kansainvälisten yh-
teistyötahojen kanssa pidettäviin neuvotteluihin 
ja vierailee ulkosuomalaistyön kohteissa. 

ULKOSUOMALAISTEN 
PIISPA

Oulun ja ulkosuomalaistyön piispa Jukka Keskitalo tekee työtä 
ulkosuomalaistyön vaikuttavuuden ja läsnäolon lisääntymiseksi. 

TEKSTI JUHANA UNKURI KUVA KIRKON KUVAPANKKI / SANNA KROOK
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Keskitalon mukaan ensimmäinen vuosi Ou-
lun piispana on ollut työntäyteinen ja hyvin an-
toisa. Hän kertoo kiertäneensä hiippakuntansa 
kaikki rovastikunnat ja saaneensa jo kohtuullisen 
hyvän yleiskuvan seurakuntien tilanteesta.

”Eteen on tullut monenlaisia kysymyksiä. 
Esimerkiksi väen ikääntyminen ja väheneminen 
ja sitä kautta talous maaseutuseurakunnissa huo-
lettaa. Hiippakunnan laajuus yllättää joka kerran, 
kun lähtee vaikkapa Oulusta Utsjoelle.”

Piispan mukaan yleisesti ottaen voi sanoa, et-
tä pohjoisessa kirkon asema on vahva ja herätys-
liikkeillä on edelleen kohtuullisen vahva asema.

”Hengelliset asiat ovat pohjoisessa keskimää-
räistä enemmän läsnä ihmisten elämässä kuin 
etelässä, mutta kyllä sekularisaation haasteet ovat 
myös osa pohjoisen arkea. Oulun hiippakunta 
ei ole yhtenäinen monoliitti, vaan pitää sisällään 
useampia konteksteja.”

Keskitalon mukaan kirkon työssä ja opetuk-
sessa pitää koko ajan korostaa kristillisen iden-
titeetin merkitystä ja kirkon roolia hengellisenä 
yhteisönä. Lisäksi kirkon pitää varoa ajamasta 
itseään yhteiskunnalliseen marginaaliin. Kirkon 
ja kristittyjen tulee rakentaa yhteiskuntaa, olla 
valona ja suolana.

”Kirkon tilannetta voi kuvata ilmaisulla ’lasi 
on joko puoleksi täynnä tai puoleksi tyhjä’, näkö-
kulmasta riippuen. Kirkolla on maailman paras 

sanoma ja evankelis-luterilainen kirkko on läsnä 
ihmisten elämässä monella tavoin. Kirkko koh-
taa vaikkapa yhden viikon aikana todella suuren 
määrän ihmisiä.”

”Resurssejakin on vielä hyvin. Haasteiden 
puolella ovat yleinen maallistuminen, jäsenten 
väheneminen, talouden kiristyminen ja sisäiset 
jännitteet.”

SELVITYKSEN SUHTEEN
AVOIMELLA MIELELLÄ

Keskitalon mielestä ulkosuomalaistyön piispana 
toimiminen tuo tärkeän ja mielenkiintoisen lisän 
oman hiippakunnan hoitamiseen. 

”Saan tuon tehtävän kautta nähdä, kuinka 
pienissä ulkosuomalaisseurakunnissa ja meri-
mieskirkoilla toimitaan. Työtä tehdään paljolti 
vapaaehtoisvoimin. Näistä kokemuksista voi aina 
tuoda jotakin myös omaan hiippakuntaan.”

Keskitalo sanoo haluavansa työskennellä sen 
puolesta, että ulkosuomalaistyön vaikuttavuus ja 
läsnäolo lisääntyy. 

”Vapaaehtoisuuden ja ulkosuomalaistyön 
taloudellisen itsekannattavuuden lisääminen 
on resurssien niukentuessa välttämätöntä, jos 
haluamme säilyttää toiminnan lähellä nykyistä 
laajuutta.”

Ensi vuonna neuvotteluja käydään siitä, mi-
ten kirkon ulkosuomalaistyön ja Merimieskirkon 
yhteistyötä voidaan syventää (ks. seuraava sivu). 
Neuvotteluja käydään Kirkon ulkosuomalaistyön 
aloitteesta. 

”Olen selvityksen suhteen avoimella mielellä. 
Tärkeintä on luoda malli, jossa Merimieskirkon 
brändin ja kansalaisjärjestöluonteen hyvät puolet 
sekä kokonaiskirkon resurssit ja ohjaus voidaan 
yhdistää.” 

EDELLISELLÄ SIVULLA: Oulun hiippakunnan 
uusi piispa Jukka Keskitalo vihittiin virkaansa 
sunnuntaina 11.11.2018 Oulun tuomiokirkossa. 
Virkaan vihkimisen toimitti arkkipiispa Tapio 
Luoma avustajineen. Uusi piispa sai virkaan 
vihkimisen yhteydessä piispanviran tunnukset: 
ristin, sauvan sekä violetin värisen hiipan ja kaa-
vun sekä stolan.

”KIRKOLLA ON MAAILMAN 
PARAS SANOMA.

KESKITALO
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ULKOSUOMALAISTYÖN
UUDET HAASTEET
Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö ehdottaa kirkolliseen 

ulkosuomalaistyöhön tiiviimpää yhteistyötä.
 TEKSTI MARKO TOLJAMO

K IRKOLLINEN ulkosuomalaistyö on kaik-
kien ulkomailla asuvien ja liikkuvien 
tukiverkko maailmalla. Tätä työtä te-
kevät tällä hetkellä Kirkkohallituksen 

alainen Kirkon ulkosuomalaistyön toimisto 
(KUST) yhteistyössä paikallisten sisarkirkkojen 
ja siirtolaispappien kanssa sekä Suomen Meri-
mieskirkko. Lisäksi Kirkon lähetysjärjestöjen 
lähetit huolehtivat oman työnsä ohella ulkosuo-
malaisista paikkakunnillaan.

Kirkkohallituksen ja Merimieskirkon sopi-
muksen mukaan Merimieskirkko tekee kirkon 
ulkosuomalaistyötä omilla toimialueillaan, mis-
tä Kirkkohallitus maksaa Merimieskirkolle kor-
vausta. Kirkollista ulkosuomalaistyötä tehdään 
kaikkiaan 37 maassa.

Ei-kirkollisista ulkosuomalaistoimijoista 
suurin on Suomi-Seura. Ulkosuomalaisia on 
lähteestä riippuen noin 1,6–2 miljoonaa. 

Kirkollinen ulkosuomalaistyö vaatii jatkuvaa 
ajan tasalla olemista. Toimintaympäristö ja ih-
misten tarpeet muuttuvat. Ulkosuomalaistyössä 
joudutaan pohtimaan muun muassa sitä, miten 
yhä 2020-luvulla tavoittaa maailmalla liikkuvat 
suomalaiset, miten huolehtia ulkomailla asuvien 
suomalaisten ja heidän jälkeläistensä kirkollisista 
palveluista ja kuinka palvella heitä, jotka viettävät 
talvet lämpimissä maissa.

Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää 
luovuutta ja yhteistyön tiivistämistä ulkosuoma-

laistyön toimijoiden kesken. Sen vuoksi KUST 
teki aiemmin tänä vuonna Suomen Merimieskir-
kolle aloitteen yhteistyön vahvistamiseen tähtää-
vien neuvotteluiden käynnistämisestä. Neuvotte-
lujen aloittamiselle ei nähty esteitä kirkon eikä 
Merimieskirkon päättävissä elimissä.

Neuvotteluprosessin aikana tulee käsiteltä-
väksi useita toiminnan linjauksiin liittyviä sekä 
konkreettiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä. 

Kotimaassa tarkoitus on tehostaa työn organi-
sointia ja kehittää mm. kirkolliseen ulkosuoma-
laistyöhön liittyvää viestintää ja varainhankintaa. 
Merimieskirkko yhdistyksenä voi tehdä julkis-
hallintoa ketterämmin omaa varainhankintaa. 
Tavoitteena on myös vahvistaa paikallisseura-
kuntien vastuuta ulkomailla olevista ja liikkuvista 
jäsenistään. Oleellista muutoksessa on ulkosuo-
malaistyön ulkomaisten toimintojen säilyttämi-
nen mahdollisimman vahvoina.

Käytännössä neuvotteluissa edetään siten, et-
tä vuoden 2020 loppuun mennessä tehdään selvi-
tykset, joiden perusteella päätetään, jatketaanko 
prosessia kohti syvenevää yhteistyötä. Lopullinen 
yhteistyömalli selviää neuvottelujen kuluessa tä-
nä ja ensi vuonna, minkä jälkeen tehtävälistalla 
on muutoksen edellyttämät hallinnolliset yms. 
päätökset. Varsinaiset rakenteelliset muutokset 
– mikäli niitä tulee – ajoittuvat vuosiin 2023–24.

Kaikissa tapauksissa Suomen Merimieskirk-
ko tulee jatkamaan itsenäisenä toimijana kirkon 
ulkosuomalaistyössä.

”Osallistun kirkon toimintaan, 
koska se on side kotimaahani.

”Olette hieno ja korvaamattoman 
arvokas yhteisö tämän maan 

suomalaisille.

UUTINEN
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KANTAKAA 
TOISTENNE KUORMIA

N ÄIN KEHOTETAAN Raamatussa, ja me-
rimieskirkollahan kannetaan.

Koskaan en ole kantanut niin paljon 
erilaisia asioita kuin merimieskirkkovuosinani. 
Omia lapsia, ystävien lapsia, matkalaukkuja, soit-
timia, huonekaluja, tukusta haettua ruokaa. Syli 
oli koko ajan täynnä jotakin.

Aivan erityinen Merimieskirkkoon liittyvä kan-
tamisen laji on kuitenkin myyjäisiä edeltävä rek-
kakonttien purku. Idea on yksinkertainen: pa-
rikymmentä ihmistä tyhjentää parissa tunnissa 
pari rekka-autollista myyjäistavaraa.

Muistan ajatelleeni joskus, että jos perustaisin 
työyhteisöpalveluja myyvän yrityksen, ensim-
mäinen markkinoimani tuote olisi mahdollisuus 
purkaa työporukalla pari konttia.

Tähän on useampiakin syitä. Työn määrä on 
niin valtava, että ahkerinkaan ei selviydy siitä 
yksin. Kontin purussa jokainen ketjun osa on 
yhtä arvokas ja välttämätön, olipa oma viiteke-
hys ja asema organisaatiossa mikä tahansa. Työ 
on yksinkertaista, mutta tavoite on kaikilla koko 
ajan sama. Yhdessä tekeminen on myös hauskaa 
ja ketjuun kehkeytyy aina huumoria, lämpöä ja 
solidaarisuutta.

Kun kysymyksessä on rekkakontin purku, kukaan 
ei ajattele, että 10 000 kiloa tavaraa täytyisi jaksaa 
kantaa yksin. Oman elämän taakkojen kanssa sil-
tä saattaa kuitenkin tuntua. Niin helposti erehtyy 
kuvittelemaan, että jokaisen olisi itse hoidettava 
asiansa. Kuitenkin apu ja lohtu saattaisi olla ihan 
vieressä, kun toiselle vaan antaisi mahdollisuuden 
taakkojen jakamiseen. 

Kannettavaksi suostuminen on tärkeää, sillä ihan 
jokaiselle meistä voi tapahtua ihan kaikenlaisia 
asioita. Lopulta jokainen meistä on tässä elä-
mässä antaja ja saaja, lohduttaja ja lohdutettava, 
tukija ja tuettava.

Ja lopulta kaikkia meistä kannetaan, vaikkemme 
itse sitä aina huomaisi. ”Sinun turvasi on ikiaiko-
jen Jumala, sinua kannattelevat iankaikkiset käsi-
varret.” (5. Moos. 33)

ANNA HÄLLI

Kappalainen, Turku

KIRKKO-
LAIVA

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Viikon Sanana 
(vko 40/2019), jolla Merimieskirkko toivottaa Si-
sua ja siunausta alkavalle viikolle. Voit tilata Viikon 
Sanan sähköpostiisi osoitteessa: merimieskirkko.fi/
nettipappi.

https://merimieskirkko.fi/nettipappi
https://merimieskirkko.fi/nettipappi


14       15       

www.merimieskirkko.fi/tekojentiistai

www.asianajajaliitto.fi/probono

Haastamme

TEKOJENTIISTAI on osa kansainvä-
listä #GivingTuesday-kampanjaa, 

joka alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012. 
Suomeenkin viime vuosina rantautu-
neelle Black Friday -ostospäivälle vas-
tapainoksi perustettu kampanja pyrkii 
lisäämään keskustelua ja tietoisuutta 
antamisesta: ajan, avun, hyvänmielente-
kojen sekä lahjoitusten muodossa.

TekojenTiistai-kampanja on 
kerännyt osallistujia yli 150 maasta 
ja noussut maailmalla jopa joulua 
tärkeämmäksi lahjoitustapahtumaksi. 
Kampanja rantautui Suomeen ensim-

mäisen kerran viime vuonna ja tuli 
jäädäkseen! Tänä vuonna TekojenTiis-
taita vietetään 3.12.

TekojenTiistai on juuri sitä, 
mitä sinä päätät siitä tehdä

TekojenTiistai on tarkoitettu meistä 
jokaiselle, myös sinulle. Vaikka koko 
maailman pelastaminen saattaakin tun-
tua mahdottomalta, voi kuka tahansa 
saada aikaan muutoksen yksittäisten 
tekojen kautta. Erityisesti pienet ja 
arkiset teot ovat lopulta niitä, jotka 

antavat eniten voimaa ja jaksamista 
jokapäiväisessä elämässä.

TekojenTiistain ainoa sääntö on 
se, ettei sääntöjä ole, tee siis kampan-
japäivästä itsesi näköinen! Voit myös 
osallistua kampanjaan toteuttamalla 
alla olevia ehdotuksia.

Muista myös jakaa hyvät teot 
somessa muillekin käyttämällä aihetun-
nisteita #TekojenTiistai, #GivingTues-
day ja #Merimieskirkko.

• Lahjoita Merimieskirkolle.
• Haasta ystäväsi mukaan perusta- >>

juuri sinut        tekemään Hyvää!

https://merimieskirkko.fi/tekojentiistai/
https://www.asianajajaliitto.fi/probono
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Hengellinen Kuukauslehti ilmestyy siellä, missä sinä olet.
Yli 130 vuoden ajan Hengellinen 

Kuukauslehti on antanut rakennuspuita 
ihmisen hengelliseen elämään sekä 

välineitä ajankohtaisten kirkollisten ja 
yhteiskunnallisten ilmiöiden pohdintaan.

Lehti ilmestyy myös näköislehtenä, jota voit lukea 
tietokoneella tai älylaitteella missä päin maailmaa 
tahansa. Näköislehden tilaajat saavat sähköpostiviestin, 
kun uusi numero on luettavissa.

HENGELLINEN KUUKAUSLEHTI 
digilehtenä 12 kk vain 25 € (norm. 40 €).

Tilaukset hk@h-y.fi.
www.h-y.fi/hk

malla oma keräys Merimieskirkolle 
Facebookissa.

• Ilmoittaudu Merimieskirkon 
vapaaehtoistyöhön ulkomailla tai 
kotimaassa tai ryhdy verkkovapaa-
ehtoiseksi.

• Kudo villasukat ja lahjoita ne Meri-
mieskirkon kautta tuntemattomalle 
merenkulkijalle.

• Lahjoita rahat merenkulkijan jou-
lulahjan hankkimiseksi tekstaamalla 
20E  TUKI numeroon 16588.

• Lahjoita haluamasi tukisumma Me-
rimieksirkolle  MobilePaylla: 32400.

Yritykselle TekojenTiistai on 
mahdollisuus erottua

Osallistumalla kampanjaan yritys voi 
vaikuttaa suomalaisen asenneilmapii-
rin muokkaamiseen ja kantaa samalla 
yhteiskuntavastuuta. TekojenTiistai 
on mahdollisuus vahvistaa myönteistä 
julkisuuskuvaa.

Ohessa muutama valmis ehdotus 
yritysten käyttöön.

• Lahjoittakaa Merimieskirkolle 
tuotteita tai palveluita: tankillinen 

polttoainetta, merenkulkijoiden 
joulupaketteihin suklaata tms., ko-
piopaperia, pullat adventtikahveille, 
kahvia, kahvitermarit, joulukukat...

• Asettakaa keräyskippo työpaikan 
ruokalaan tai kahvihuoneeseen. 
Tuplatkaa lopuksi yrityksenä kerätty 
summa ja lahjoittakaa se Merimies-
kirkolle.

• Järjestäkää työpaikkakirpputori, 
johon koko henkilöstö voi osallis-
tua. Lahjoittakaa kertyneet tuotot 
Merimieskirkolle.

• Järjestäkää erilainen virkistyspäivä 
työntekijöillenne ja kannustakaa 
heitä vapaaehtoistyöhön Merimies-
kirkolla.

• Tukekaa Merimieskirkkoa osalla 
päivän myyntituloista.

• Tehkää päätös sponsoroida Meri-
mieskirkkoa.

juuri sinut        tekemään Hyvää!

https://www.h-y.fi/lehdet/hk.html
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AMMATTI- 
AUTOILIJA

H ATTULALAINEN Mari Paajanen, 38, 
sanoo laulaneensa Matti Eskon Rek-
kamiestä jo kymmenvuotiaana. Myös 
rekan nuppi tuli tutuksi yöpymispaik-

kana, kun hän kulki aikoinaan rekkamiesisänsä 
mukana Suomen teillä. Kipinä tien päällä ole-
miseen jäi kytemään, mutta koulun jälkeen Mari 
päätyi kuitenkin vuosiksi ravintola-alalle.

Nelisen vuotta sitten Mari päätti vaihtaa alaa 
ja ryhtyi opiskelemaan yhdistelmäajoneuvonkul-
jettajaksi.

Tuolloin myös nykyinen aviomies toimi rek-
kamiehenä, joten kuljettajan työ tuli koko neli-
lapsiselle perheelle tutuksi. Kun Mari valmistui, 
jäi mies koti-isäksi ja perusti pihaansa Hattulan 
Lepaalle autokorjaamon.

”Yleensä kun tulen kotiin, on ruoka valmii-
na.” Ja perheen auto kunnossa.

”On hyvä, että olemme molemmat kiinnos-
tuneita samanlaisista asioista ja ymmärrämme 
toisen työtä ja tekemisiä.”

Läheltä piti kerran sekin, että Mari olisi läh-
tenyt opiskelemaan autonasentajaksi.

”Ei meidän perheemme ole koskaan mikään 
standardiperhe ollut”, Mari naurahtaa.

Lapset ovat Marin mukaan tottuneet vuosien 
varrella siihen, että äiti ei ole kotona.

”Olen tehnyt useampia töitä yhtaikaisesti ja 
tullut usein kotiin, kun he ovat jo nukkumassa. 
Ja jos sattumoisin olen lauantaina kotona, alkavat 
he ihmetellä, enkö jo lähde.”

Viime aikojen ajoissa Mari on yöpynyt rekan 
nupissa enintään kahtena yönä peräkkäin. Kun 
kotona on kaikki hyvin, ikävöimiseenkään ei ole 
syytä. Puhelinkin on keksitty.

Tänä päivänä Marin 6–12-vuotiaista lapsista 
poika haluaa mukaan äitinsä ajamaan rekkaan.

”Meidän yhteinen juttumme on kuunnella 

”TÄMÄ ON JUST TÄSSÄ”
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Mari Paajanen nauttii uuden 
oppimisesta. Onnistumisen kokemukset itsenäisessä työssä 

kannustavat.
TEKSTI JA KUVA MARKO TOLJAMO

samalla Radio Novan Retroperjantaita.
Jos työ ole ihan tavallisimmasta päästä, niin 

ei ole Marin harrastuskaan. Vapaa-ajallaan hän 
nimittäin harrastaa romurallia. Kilpailussa tar-
koituksena on saada kilpakumppanin auto ajo-
kelvottomaan tilaan rikkomatta omaansa – aina-
kaan liikaa. Viimeinen liikkuja kehässä voittaa. 

“OLEMME KUIN PERHE”

Mari Paajanen ajaa yhdistelmäajoneuvoa hä-
meenlinnalaisessa Varastointi Tunturi Oy:ssä. 
Ajoneuvoyhdistelmällä tarkoitetaan vetoajo-
neuvosta ja yhdestä tai useammasta perävaunusta 
tehtyä ajoneuvojen yhdistelmää.

Yrityksen naisomistajan lisäksi toimistossa on 
kaksi työntekijää ja tien päällä neljä kuljettajaa, 
Marin lisäksi kolme parikymppistä miestä.

”Tulemme ja menemme eri aikoihin, mutta 
teemme välillä jotain yhdessäkin. Tärkeää on se, 
että tulemme keskenämme hyvin juttuun. Olem-
me kuin perhe.”

Ja kun yhtä perhettä ollaan, siihen kuuluu 
myös suoraan sanomiset ja toisilleen naljailemi-
set. Avoimuus pitää ilman raikkaana.

”Juuri viime viikolla ajaessani tuli tunne, että 
tämä on just tässä”, Mari kertoo. Sillä hän tar-
koittaa, että nauttii työstään.

Parasta pitkän yhdistelmäajoneuvon kuljet-
tamisessa on Marin mukaan uuden oppiminen. 
Esimerkiksi kun selviää jostain tilanteesta, johon 
aikaisemmin ei olisi mennyt pakettiautollakaan. 
Onnistumisen tunne kannustaa.

”Siinä on jotain, kun ottaa 110 prosentin vas-
tuun tekemisistään, eikä tarvitse huudella apuja, 
eikä kukaan hengitä niskaan.” Mutta kun apua 
tarvitsee, neuvoa voi kysyä ja sitä saa.

Kun Mari sai yllättäen siirron puoliperä-
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vaunun ajamisesta täysperävaunun rattiin, eikä 
hänellä ollut täysperävaunun ajosta kokemusta 
metriäkään, niin esimies totesi siihen, että pihalla 
on hyvä mahdollisuus treenata iltapäivän. Pärjää 
sitten seuraavana päivänä tien päällä, hän uskoi.

”Ajojärjestäjä on luottanut minuun koko 
ajan”, Mari toteaa.

HUUMORIA JA VALISTUSTA

Naiskuljettajana Marikin törmää aika ajoin mies-
ten vanhanaikaisiin asenteisiin. Kerran eräs mies 
leukaili, että miten se noin nätti pieni tyttö oikein 
saa auton kääntymään. Sanavalmiilla Marilla oli 
siihen suora vastaus: ”Rattia kääntämällä.”

”Huumorintajua pitää olla. Jos pahoittaisin 
mieleni kaikesta, mitä minulle sanotaan, joutui-
sin soittamaan poliisille useamman kerran päi-
vässä”, Mari naurahtaa.

Ihan vähästä hän ei hätkähdä. ”Pyrin ole-
maan oma itseni, mitä ikinä teenkin.”

Ammattikuljettajat ovat aina myös valvovan 
silmän alla. Paitsi ajopiirturit myös kanssaihmiset 
seuraavat kuljettajien edesottamuksia.

Marin lääke siihen on, että ajattelee tekevän-
sä työtä vain itselleen. Näyttämisen pakkoa tai 
kiirettä ei ole. Ne ovat tilanteita, joissa vahinko-
jakin syntyisi.

Pahimpia ja parhaimpia tilanteita Mari jakaa 
monen muun kuljettajan tavoin ammattikuljet-
tajien omissa someryhmissä.

”Niissä ei ole merkitystä, onko kirjoittaja 
mies vai nainen, sillä sukupuolta enemmän yh-
distävä tekijä on työ.”

Vaikka työ vie arkipäivät, aloitti Mari vuo-
denvaihteessa alalla työskenteleville ja sitä opis-
keleville naisille suunnatun NaisPark-yhdistyk-
sen puheenjohtajana.

Kokemusten ja tiedon jakaminen auttaa am-
matillista kehittymistä ja poistaa omalta osaltaan 
ennakkoluuloja, joita naiskuljettajiin vielä liite-
tään.

Mari Paajanen sanoo otta-
vansa  työnsä myös matkailun 
kannalta. ”Minulle maksetaan 
siitä, että saan nähdä Suomen 
kaunista luontoa ja minulle 
entuudestaan tuntemattomia 
paikkakuntia.”

MIKÄ NAISPARK?

NaisPark on vuonna 2009 perustettu kumipyörä- ja ko-
nealoilla työskenteleville ja aloista kiinnostuneille naisille 
sekä naisopiskelijoille tarkoitettu yhdistys. Se jatkaa siitä, 
mihin Euroopan parhaana yhdenvertaisia työmarkkinoi-
ta edistävänä hankkeena vuonna 2007 palkittu NaisWay, 
naisenergiaa kuljetukseen ja logistiikkaan -hanke päättyi. 
NaisPark jakaa matkan varrella opittuja niksejä työn ja 
arkielämän helpottamiseen ja toimii tukiverkostona työ-
olosuhteissa ja ”olkapäänä” niin iloissa kuin suruissa.

www.naispark.fi

https://naispark.fi/
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MEREN- 
KULKIJA

Puhelinkortit luovat yhteyden kotiin, tuovat tutut kasvot ja äänet 
laivaan lieventämään kaipuuta.

 
TEKSTI JA KUVA RIIKKA VANHATUPA

MERI VOI OLLA RAKKAUS,  MUTTA EI VAPAUS

MS Esperancen toinen perämies Arian Pama viihtyy hyvin ammatissaan. Hän ei käy maissa, mutta 
arvostaa merimieskirkkojen vierailuja laivalla.
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ta, sen tunnelmaa, tuoksua ja ääniä. Hän kertoo 
erityisesti kotipaikkakunnallaan Filippiineillä 
ajattelevansa merta usein.

Merta rakastava kokenutkin merenkävijä 
voi silti myös pelätä merellä. Erityisesti talvella 
merenkäynti voi olla pohjoisessa kovaa. Kun lai-
va on kallistunut niin, että pilvet näkyvät hytin 
ikkunasta, Arian kertoo ajattelevansa töitä ko-
timaassa.

”Kun keli rauhoittuu, työt mantereella haih-
tuvat mielestä”, Arian nauraa.

YKSINÄISTEN AMMATTI

Tunteeko merillä ollessaan olevansa vapaa?
”Ei”, Arian Pama vastaa ja messiin laskeutuu 

merkitsevä hiljaisuus. ”Ihminen ei ole vapaa, kun 
on poissa kotoa perheensä luota.”

Niin, Arianin koti on Filippiineillä. Kotona 
odottaa vaimo ja kaksi lasta. On syyskuu, kun 
istumme juttelemassa Esperancnen messissä. 
Perheensä hän näkee seuraavan kerran marras-
kuussa. 

”Työrupeamasta on siis enää vähemmän jäl-
jellä”, hän sanoo helpottuneisuutta äänessään.

Pyydän Ariania kuvailemaan, millaista on 
olla merimies.

”Merimiehen työ vaatii paljon, se on iso haas-
te. Jos kuvaisin merimiehen ammattia yhdellä 
sanalla, se olisi yksinäisyys.”

Onneksi yksinäisyyteen ja kaivertavaan ko-
ti-ikävään on mahdollista tuoda hieman helpo-
tusta. 

”Siinä Suomen satamat ovat parhaita”, sanoo 
Arian leveästi hymyillen ja heiluttaa kädessään 
olevia, juuri ostettuja prepaid-liittymiä. Ne luo-
vat yhteyden kotiin, tuovat tutut kasvot ja äänet 
laivaan lieventämään kaipuuta.

Kuin kiteyttäen keskusteluamme merimie-
hen ammatista ja sen puolista, Arian toteaa: 

”Tällä hetkellä olen elämääni tyytyväinen. 
Mielestäni tärkeintä elämässä on se, että voisi 
olla tyytyväinen.”

Lähtiessäni vilkutan kannella olevalle Aria-
nille. Hän vilkuttaa takaisin ja hymyilee silmiin 
säkenöivää hymyä. Huomenna uudet laivat mie-
histöineen saapuvat Vuosaaren satamaan. Meri-
mieskirkko on valmiina vastaanottamaan heidät 
ja toivottamaan vierailijat tervetulleeksi.

MERI VOI OLLA RAKKAUS,  MUTTA EI VAPAUS

O N AURINKOINEN torstai-iltapäivä 
Vuosaaressa. Satamassa olevalta MS 
Esperance-laivalta ollaan oltu yhtey-
dessä Merimieskirkkoon ja pyydetty 

käymään laivalla. Kapuamme portaita pitkin lai-
vaan ja istuudumme messiin.

Laivalla olevan miehistön on mahdollis-
ta keskustella Merimieskirkon henkilökunnan 
kanssa, lisäksi henkilökunnalla on mukanaan 
myytäviä prepaid-liittymiä.

Laivan toinen perämies Arian Pama, 31, on 
kotoisin Filippiineiltä ja ollut merillä 11 vuotta. 
Hänen veljensäkin on merimies. Kun Arian ai-
koinaan näki, että veljellä oli aina rahaa, herätti 
se kiinnostuksen ammattia kohtaan. Arianin mu-
kaan merimiehenä olemisessa parasta on päästä 
eri paikkoihin, mutta erityisen hyvää ammatissa 
on siitä saatu tulo.

”Olen ollut monesti Helsingissä, mutta en 
ole koskaan käynyt Helsingissä maissa”, sanoo 
Arian ja nauraa.

”Helsingissä satamassa on tosin enemmän 
aikaa kuin Hollannissa, missä nopealla aikatau-
lulla vain puretaan lasti ja lastataan uusi. En vain 
jostain syystä tykkää käydä maissa. Jos haluan 
vaikka kakkupalan, pyydän maihin meneviä työ-
kavereitani tuomaan.”

Laivassa hänellä on oma hytti, ja mieluisim-
mat tavat viettää vapaa-aikaa laivalla ovat Aria-
nista pelien pelaaminen ja elokuvien katsominen.

Arian on työskennellyt aiemmin useilla eri 
laivoilla Euroopassa, nykyinen työrupeama on 
MS Esperancella, joka seilaa väliä Helsinki–
Kotka–Rotterdam. Nyt meneillään oleva pesti 
laivalla on kuusi kuukautta.

Tällä hetkellä hän ajattelee jatkavansa me-
rimiehenä niin kauan kuin on terve ja kuntoa 
työhön riittää. Arian sanoo rakastavansa mer-

”IHMINEN EI OLE VAPAA, KUN 
HÄN ON POISSA KOTOA

ARIAN
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FINLANDSSVENSKARNAS 
FÖRBUND 50 ÅR I SVERIGE

”Man måste lägga grunden till kännedomen om oss i skolorna.”
TEXT OCH FOTO THURE MALMBERG

Jack Stenberg (t.v.) och David Johansson utanför FRIS kansli på Bellmansgatan i Stockholm.

Jack Stenberg, ursprungligen från 
Helsingfors, där han bland annat 
körde trafikverkets blå bussar, häl-
ler upp kaffe i en mugg prydd med 

          Umeå finlandssvenskars emblem.
Vi sitter på Fris kansli på Bellmans-

gatan i Stockholm, i ett kontorshotell 
där grannarna bland annat representerar 
både våra finskspråkiga landsmäns riks-
organisation i Sverige och ryska liksom 
många andra minoritetsgrupper i landet.

Fris är förkortningen för Finlands-
svenskarnas riksförbund i Sverige. I no-
vember firar förbundet 50 år med en stor 
jubileumsfest på stadshotellet i Västerås. 
Stenberg som bott länge i Sverige är vi-
ceordförande i organisationen och job-
bade före det många år inom Finlands-

svenska Nylandsgillet i Stockholm.
Fris rötter går tillbaka till starten i 

Västerås för 50 år sedan, men nu finns 
organisationen på Söder i Stockholm; i 
dag en kanske naturligare inkörsport till 
medlemsfältet än Västerås, dit den stora 
finlandssvenska emigrantvågen sökte sig 
för 50 år sedan. 

Spindeln i nätet på kansliet är verk-
samhetskoordinator David Johansson, 
barnfödd i Sverige av finlandssvenska 
modern Anita Nyblom från Kronoby.

Riktigt hur många finlandssvenskar 
som finns i Sverige vet man inte exakt, 
för Sverige godkänner inte registrering 
av språk. Liksom de finskspråkiga är de 
emellertid många, väldigt många.

SKOLAN HAR EN NYCKELROLL

Ett försök för några år sedan att få offi-
ciell minoritetsstatus för finlandssvensk-
arna i Sverige har ännu inte lyckats. 
Mycket beror på den djupa okunskap 
om finlandssvenskarna man möter näs-
tan överallt i Sverige.

”Vi borde absolut få läroplanen i de 
svenska skolorna ändrad, om vi skall 
kunna få folk att begripa att vi existe-
rar. Kulturpersonligheter som Herman 
Lindqvist, som vi kallat till hedersmed-
lem i Fris, gör sitt bästa för att berätta 
om vår existens, men det tycks inte hjäl-
pa”, säger Jack Stenberg.

”Herman Lindqvist är ju svensk, 
men han har vuxit upp och gått i skola 
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i Helsingfors, så han vet minsann vad 
finlandssvenskar är. Han missar inte en 
chans att berätta om oss. Mark Leven-
good är en annan viktig ambassadör för 
finlandssvenskarna.”

”Varje år är vi också med på bokmäs-
san i Göteborg för att den vägen berätta 
om vår existens, men det är nog i skolor-
na man måste lägga grunden till känne-
domen om oss”, säger Stenberg.

Finlandssvenskar finns överallt ut-
anför Finlands gränser. Statistiskt skulle 
de kanske bäst behövas i Finland, men 
emigrationskulturen har djupa rötter 
bland annat i Österbotten. En gemen-
sam kultur och ett gemensamt språk gör 
det försvinnande lätt för finlandssvensk-
ar att flytta över till Sverige och få jobb 
eller studera där.

Redan på den svenskflaggade stora 
båten från Helsingfors märks det här tyd-
ligt: det är gott om svenskösterbottningar 
i personalen ombord. De har en svårslag-
bar fördel jämfört med sina enspråkigt 
finska landsmän: finlandssvenskar i dag 
talar vanligen både svenska och finska, 

något som serviceyrkena i trafiken mellan 
våra länder kräver för att lyckas.

JUBILEUMSFEST I VÄSTERÅS

”Vårt femtioårsjubileum ska firas stort 
den 9–10 november i Västerås och folk-
tingssekreterare Markus Österlund 
håller festtalet. FRIS har 18 medlems-
föreningar, två av dem klart inriktade 
på kultur (Kulturföreningen Nyansen 
och Teaterföreningen Grannfolket) och 
ca 1 200 personmedlemmar från hela 
Svenskfinland.”

”Den motsvarande finska riksorga-
nisationen RSKL (Sverigefinska Riks-
förbundet) har flera tusen medlemmar. 
FRIS leds av skånska Inger Nyblom 
och RSKL av Pirkko Karjalainen från 
Skövde.”

Den största gruppen i Fris är sven-
skösterbottningarna i Stockholm och 
Upplands Väsby med totalt 250 med-
lemmar. Äldsta medlemsförening är 
Ålandsgillet i Stockholm medan Fin-
landssvenska studenter i Uppsala är 

yngst. Några av de minsta föreningarna 
har upphört eller gått upp i någon stör-
re gemenskap, bland annat en förening 
med det ståtliga namnet Pargas Söner 
och Döttrar.

Redan i oktober började man fes-
ta: den 12 oktober firade de åboländ-
ska, åländska och nyländska gillena 
tillsammans i Bagarmossen, och den 
26 oktober höll Fris och Föreningen 
Svensk-Finlands vänner en gemensam 
fest i Stockholm med tal av Hans Raab, 
betecknande nog på temat ”Vad är en 
finlandssvensk”.

Jubileumsprogrammet kulminerar 
den 9 november med en översikt av Fris 
verksamhet sedan 40-årsjubileet och en 
rundvandring i Västerås. Efter en bild-
kavalkad och middag bjuder Teaterför-
eningen Grannfolket på ett uppförande 
och sedan blir det dans. Festligheterna 
avslutas den 10 november med Magnus 
Kortells presentation av Fris nya webb-
plats.

BORGÅ STIFTS NYA BISKOP BO-GÖRAN ÅSTRAND 
VIGDES TILL SITT ÄMBETE

Bo-Göran Åstrand började som 
Borgå stifts åttonde biskop den 1 
september 2019. I slutet av sep-

tember vigdes han till ämbetet i Borgå 
domkyrka. Vigningen förrättades av är-
kebiskop Tapio Luoma.

I sin predikan på vigningsmässan 
talade biskop Åstrand bland annat om 
betydelsen av vardagsänglar. I predikan 
deltog även skoleleven Mahira Paukku.

”Berättelsen om ängeln Mikael är 
skriven för länge sedan. Ändå är det 
inte svårt att lyfta in kampen till vår tid. 
Också i dag pågår en kamp mellan det 
goda och det onda. Därför behöver vi 
dem som vill och vågar stå på det godas 
sida, på Guds sida”, sade Åstrand i sin 
predikan.

”I ett samhälle där det finns både 
unga och gamla människor som upple-
ver sig utstötta, deprimerade, övergivna 
och utan hjälp, behövs vardagsänglar 
som vågar stå på det godas sida och 
verkar för solidaritet i ord och handling 
Vardagsänglar som går dit där nöden är 
som störst, stannar upp hos den som be-
höver hjälp, ser och handlar. Bara så kan 
vi tro på en bättre morgondag och ett 
medmänskligare samhälle.”

Borgå stift har 53 församlingar med 
sammanlagt cirka 240 000 medlemmar.

Läs Thure Malmbergs intervju av bi-
skop Åstrand på nätet: merimieskirkko.fi/
merimieskirkko-lehti/.
Bo-Göran Åstrands biskopsvigning i Borgå 
domkyrka den 29 september 2019.
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NINAS
IDENTITET
KLARNADE
I SVERIGE

”D ET VAR här i Stock-
holm som min fin-
landssvenska identitet 
förstärktes. Jag trivs 

och jag har fullt jobb här”, säger Nina 
Lassander. Hon kommer ursprungligen 
från Jeppo, en liten by i Nykarleby.

För sju år sedan flyttade Nina och 
hennes sambo Daniel Fagerudd till 
Stockholm. Daniel är musiker och hade 
bott där tidigare, men för Nina var det en 
ny miljö; hon ville bo i en större stad och 
testa nya utmaningar. Samtidigt tyckte 
hon att hennes finska inte var så bra.

Nu är Nina delägare i musikföretaget 
STHLM Voice Ab och arbetar som sång-
pedagog.

”Jag hör inte till någon av de olika fin-
landssvenska hembygdsföreningarna här i 
Sverige, men känner till Fris och har en 
gång sjungit på en av deras träffar. Däre-
mot är jag med i några finlandssvenska 
grupper på Facebook som till exempel 
’Ankdammen’, där man kan prata om allt 

mellan himmel och jord.”
”Under rubriken Friskvård uppmunt-

ras körer i Stockholm att sjunga på ar-
betsplatser. Jag har också sjungit i ett par 
band.”

”Här har jag både fått nya finlands-
svenska vänner men också mängder av 
finskspråkiga och börjat sjunga på finska, 
något som var helt nytt för mig. Vi var 
en grupp som sjöng och spelade på olika 
vårdanläggningar i Stockholm. Där fanns 
det många finskspråkiga klienter som ville 
höra något på finska.”

”Jag blev tvungen att ringa en finsk-
talande släkting för att fråga vad som var 
populärt. Sjung ’Kultainen nuoruus’ sade 
hon, och så sjöng jag O, ljuvliga ungdom 
på finska och dessutom Arja Saijonmaas 
tango.”

”Det är märkligt att man hela tiden får 
förklara vad finlandssvenskar är för något. 
Jag gör det snällt, både för rikssvenskar 
och för finnar, men nog är det konstigt att 
vi är så okända”, säger Nina Lassander.

ESC-KANDIDAT 2010

Efter högstadiet följde musiklinjen på 
Fria kristliga folkhögskolan i Vasa, tre år 
på musiklinjen vid Yrkesskolan i Jakob-
stad och efter två år på Berklee College of 
Music i Boston, USA följde ytterligare två 
år på musikhögskolan i Jakobstad. 

Tiden i Vasa gav scenvana, och Nina 
Lassander turnerade med musiker i hela 
Svenskfinland.

2010 kom hon på andra plats i den 
finländska uttagningen till Eurovision 
med en visa om ett kärlekspar som i bör-
jan av 1900-talet emigrerade från Finland. 

”Efter en sommar på Birkas 
Ålandskryssningar tillsammans med The 
Original Band har jag fortsatt i det bandet 
som består av Abbas originalmusiker. Med 
Owe Sandström som konferencier har vi 
turnerat i Schweiz, Frankrike och Norge 
och siktar på att i vår uppträda i Egypten.”

TEXT THURE MALMBERG FOTO NINA LASSANDERS ARKIV

”Nästan varannan månad är jag i Finland, och självklart firas både somrar och jular i Finland”, säger sångare Nina Lassander, en modern 
finlandssvensk emigrant från Österbotten.

”Det är konstigt att vi finlandssvenskar är så okända här i Sverige.”
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G RANNE med kungliga slottet 
i Stockholm ligger Finska 
kyrkan på Slottsbacken, där 
turisterna drar förbi mellan 

Skeppsbron och Gamla stans butiker.
Här arbetar ett dussin finländare led-

da av kontraktsprost Martti Paananen i 
Stockholms Domkyrkokontrakt.

Finska kyrkan i Stockholm kan räk-
na sina anor ända från 1533, då den för-
sta mässan på finska hölls i Stockholm 
innan man ännu kommit så långt i Åbo. 
Administrativt hör Finska kyrkan till 
Svenska kyrkan och har t.ex. gudstjäns-
ter på både finska och svenska.

”Här har alltid bott mycket finlän-
dare allt sedan Finland och Sverige var 
samma land”, säger Martti. ”Som mest 
hörde 20 000 personer till vår försam-
ling. I dag har vi ca 6 900 medlemmar, 
men på gudstjänsterna ibland bara ett 
tjugotal. Precis som i hela Sverige och 

Finland minskar församlingsmedlem-
marna i antal samtidigt som de blir äld-
re.”

”Vår stora utmaning nu är hur Fin-
ska kyrkan ska kunna fortsätta att vara 
en levande kyrka i tio–tjugo år till.”

”Jag välkomnar ökade insatser från 
lekmännens sida. Vi har till exempel 
ökande fattigdom och sociala problem 
bland finländarna i Stockholm. Dia-
koniarbetet blir allt viktigare. Det hän-
der till och med att unga inte längre har 
tillräckligt med pengar för att betala hy-
ran”, säger han.

DET ÄR OKEJ ATT ANVÄNDA
BÅDA SPRÅKEN

Paananen kommer från Äänekoski och 
är egentligen från början journalist med 
lång praktik i Helsingfors.

”För mig som i hela mitt liv använt 

mitt språk i arbetet var det i början frus-
trerande att inte kunna uttrycka mig som 
jag ville på svenska”, säger Paananen.

”När jag slutade skolan på 1970-ta-
let trodde jag att jag aldrig skulle behö-
va svenska. Nu predikar jag på svenska”, 
skrattar han. 

”Här finns så många finlandssvensk-
ar. Maria Sid är en framgångsrik fin-
landssvensk här och nyss njöt jag av en 
konsert på slottet med Linda Lampeni-
us.”

Paananen talar en utmärkt svenska 
och fast han betraktar hela personalen i 
kyrkan som ”språkinvalider” är det inget 
fel med vare sig viljan eller förmågan att 
tala våra båda språk där.

Den enda finlandssvensken i per-
sonalen just nu är organisten Birgitta 
Forsman, uppvuxen i Helsingfors men 
med rötter på mödernet i Oravais.

FINSKA KYRKAN BEHÖVER 
LEKMÄN

Diakoniarbetet blir allt viktigare i Finska kyrkan i Stockholm. 
 
TEXT OCH FOTO THURE MALMBERG

Finland i Sverige. Martti Paananen och 
Birgitta Forsman i Finska kyrkan. ”Julen 
är härlig här när kyrkan blir fullsatt. 
Det kommer bussar från både Viking 
Lines och Silja Lines fartyg på jul-
dagen och stämningen är underbar”, 
säger hon.
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KOLUMNI

M ÖKIN pihapiirissä ei ole tänä vuon-
na montakaan puolukkaa. Kaikki 
marjat ovat joko hukkuneet 
sadevesiin tai nääntyneet helteis-

sä. Äkkinäinen ei voi kuin nostaa nokkansa 
varvikosta. Katseen alla on kilometreittäin 
paimiolaista rantaviivaa, tuuheaa kuusta, kiveä 
kiven päällä.

Näiltä rannoilta ja pelloilta on kai yhtä pitkä 
matka maailmalle kuin Pääsiäissaariltakin. 
Mahtavatko pääsiäissaarelaiset katsella lähtijää 
nenänvartta pitkin, hiukan pilkaten pakenijaa, 
evästäen muuttajan ottamaan konsulinkyydin 
kotiin sitten kun käy huonosti. Täälläpäin on 
ollut tapana luulla, että sitä lähdetään, jos ei 
muuta enää voida, miksi muutenkaan? Ellei 
sitten haikailla makean elämän perään, rikkau-
den tai rakkauden. Samalla luulolla toivotellaan 
ulkomaiset tulijat tupaan.

Tuhannet ovat lähteneet tuhansista eri syistä. 
Jos joku on arvellut pääsevänsä helpolla, mieli 
on ehkä muuttunut maailman virastoissa. 
Siellä ei kahden päivän jono ole mikään 
ruuhka. Virkailija puhuu esimerkiksi puolaa, ja 
muuttajankin olisi esimerkiksi syytä puhua, jos 
aikoo ehtiä kolmantena päivänä majapaikkaan-
sa syömään. Toisen päivän iltana juuri ennen 
viraston sulkemista selviää, että paperista puut-
tuu leima, ja viidentenä päivänä tarvitaankin jo 
ihan uutta lomaketta. Nimi, osoite, rekisteröin-
titiedot, pankkiyhteys ja passin numero alkavat 
esimerkiksi hiljalleen sujua, kun niitä on nyt 
mahdollisuus harjoitella.

KOTIMAAMME
OMPI SUOMI

Fuengirolassa ja Lontoossa on Ilmatieteen 
laitoksen mukaan lämpimämpää kuin nämä 
neljä astetta, mutta kyllä niissäkin lomakohteis-
sa parin kuukauden sisällä varmaan puhutaan 
kaikkein tärkeimmästä, mistä on aina toisen 
suomalaisen kanssa helppoa aloittaa juttua, eli 
villasukista.
Voidaan tietysti puhua isoista käärmeistä, 
maastopaloista, myrskyistä, tulvista tai pom-
mi-iskuistakin, mutta ne puheet saattavat 
kotoväelle tuntua ihan vierailta.

Silloin kun täältä lähdetään tervehtimään ulko-
suomalaista, ei lähdetä ulkosuomalaisen arkeen, 
vaan viedään sinne lomaa vaikka väkisin. 
Ulkosuomalainen mahtaa olla onnellinen, vaik-
ka kotipuolesta saapuneet vieraat eivät asetu 
yhteiseen päivänviettoon. Senhän ei tarvitse 
olla silloin yksinäinen. Hyvin näyttää pärjäävän, 
tuumaillaan, kun palataan. 
Kun suruviesti tavoittaa ulkosuomalaisen, lähi-
piiristä ei välttämättä löydy jakajia. Välimatka 
ei haalista muistoa ja tunnetta, vaikka matka 
läheisen arkulle ei onnistuisikaan.

Voisinko muuta kuin vetäistä lakin päästä nii-
den rohkeiden edessä, jotka lähtevät ja perus-
tavat elämän ulkomailla? Pienten maistiaisten 
jälkeen tiedän, ettei oma kanttini riitä siihen, 
mutta onneksi voin nuuhkia kansainvälistä 
meininkiä läheisteni kautta, turvallisesti omasta 
työhuoneesta. Kas, kun maailma tuntuu olevan 
ihan näpeissä nykyään.

KIRTA KUUSNIEMI
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POISNUKKUNEITA

I SMO SA ARIKOSKI syntyi Pitkäran-
nassa ollen Saarikoskien nelilapsi-
sen perheen esikoinen. Talvisodan 
alkaessa Saarikosket joutuivat läh-

temään Pitkärannasta ja sodan kestäessä 
muuttoja oli monta ja perhe kasvoi. Is-
mo ja Pentti saivat kaksi siskoa, Sirkan 
ja Inkerin. Perheen lapset olivat myös 
sotalapsina Ruotsissa.

Ismo ja Pentti pääsivät ylioppilaiksi 
Norssista samaan aikaan keväällä 1955. 
Ismon tie vei teologiseen. Hän opiskeli 
nopeasti ja hänet vihittiin papiksi mar-
raskuussa 1958. Opiskeluaikanaan hän 
oli tutustunut tulevaan vaimoonsa, Eila 
Hokkiseen.

Nuori, ennakkoluuloton ja rohkea 
Ismo päätti lähteä ensimmäiseen pap-
pistyöpaikkaansa Merimieslähetyksen 
palvelukseen Gdanskiin. Tuoreen avio-
vaimonsa Eilan hän sai sinne maalis-
kuussa 1959. Lapsista Ville ja Jussi 
syntyivät Suomessa perättäisinä vuosina.

Gdanskin aika jäi kahteen vuoteen. 
Armeija oli käytävä. Sieltä päästyään 
Ismo oli Merimieslähetyksen julistus-
työssä reilut puoli vuotta tutustuen työn 
tukijoihin eri puolilla Suomea. Matka-
vuorokausia kertyi tänä aikana runsaasti.

Buenos Aires uusine haasteineen 
odotti pappia ja hänen perhettään 
syksyllä 1962. M/S Atalayalla perhe 
matkusti Argentiinaan. Maija-Riikka, 
perheen nuorimmainen, syntyi Buenos 
Airesissa. Kuuden vuoden aikana Saari-
kosket ehtivät käymään pari kertaa myös 
kauempana asuvien suomalaisten luona.

Buenos Airesista matka jatkui Lon-
tooseen, missä kuluivat seuraavat viisi 
vuotta. Lontoossa merimiespappi koh-
tasi myös suuren suomalaisyhteisön, jota 
hän palveli merimiesten ohella.

Liikkuminen ja kunnostaan huoleh-
timinen oli Ismolle tärkeää. Hän kirjoit-
ti paljon. Hän pakinoi Merimieskirkon 
lehdessä ja dokumentoi työtään ja elä-
määnsä ajatellen myös jälkipolvia.

Ismo Saarikoski 1935–2019.

Haminassa kuluikin sitten loppuelä-
mä, virassa 25 ja eläkkeellä 21 vuotta. 
Eilan kuoltua talvella 2012 alkoi Ismon 
kunto heikentyä. Hoitokoti Marskissa 
kävin häntä tapaamassa keväällä 2018.

Ismo oli merimiesten pappi – myös 
Haminassa. Toki hän palveli kaikkia 
seurakuntalaisia. Ansioistaan Ismo sai 
Merimieskirkon kunniajäsenyyden ja 
Tasavallan presidentiltä Suomen Val-
koisen Ruusun 1. luokan ritarimerkin.

KAUKO PURANEN

PASI STAFF 1963–2019

Suomen Merimieskirkon hallitukses-
sa vuodesta 1997 lähtien 16 vuotta 

vaikuttanut Pasi Staff menehtyi moot-
toripyöräonnettomuudessa Sastama-
lassa keväällä 2019. Hän oli eläkkeellä 
puolustusvoimista, jossa hän palveli 
ensin rannikkolinnakkeilla sekä sitten 
esikunta- ja kansainvälisissä tehtävissä.

Tapasin Pasi Staffin ensi kertaa ker-
tausharjoituksissa, jossa hän oli rannik-
koalueen komentajana, minä sen pap-
pina. Meillä oli voimakkaita muistoja 
Estonia-turmasta: hänellä menehtyneitä 
vastaanottaneen Utön linnakkeen pääl-
likkönä ja minulla suuronnettomuuden 
jälkeisen kirkollisen työn parista.

Pasi Staffin panos Merimieskirk-
kotyössä oli erittäin merkittävä ja mie-

JAAKKO KUUSINEN 1944–2019

Asikkalassa syntynyt Jaakko ”Jasse” 
Kuusinen vihittiin papiksi Por-

voon hiippakunnassa 1971. Työuransa 
hän aloitti Vantaan ruotsinkielisessä 
seurakunnassa. Tukholman suomalaises-
sa seurakunnassa vuonna 1973 työkieli 
vaihtui suomeksi.

Työt veivät Kuusisen vuonna 1974 
kolmeksi vuodeksi merimiespapiksi 
Buenos Airesiin Argentiinaan. Vuon-
na 1987 hänet valittiin Norra svenska 
församlingenin kirkkoherraksi. Viran 
ohella Kuusinen toimi uskonnonopet-
tajana Helsingissä eri kouluissa. Suomen 
ekumeenisen neuvoston kansainvälis-
ten asioiden jaoston sihteerinä hän oli 
1977–1983.

Vuonna 2002 Kuusinen aloitti Man-
ner-Espanjan turistipappina ja jäi eläk-
keelle 2008, mutta toimi talvipappina 
Gran Canarialla vuoteen 2011 saakka.

Vakava sairastuminen vuoden 2019 
alussa viimein hidasti tahtia. 75 vuotta 
täyttyi sairaalassa kesällä ja kaksi päivää 
merkkipäivänsä jälkeen hän nukkui pois.

LEENA MÄRSYLÄ, HINSKI HONKKILA

liinpainuva. Mm. rekkamiesten palve-
luiden kehittäminen ja Merimieskirkon 
hallinnon seminaarien järjestelyt saivat 
pitkään nauttia hänen aktiivisuudesta. 
Hallitustyöskentelystä poisjäämisen 
yhteydessä 2013 hän sai ansioistaan 
Merimieskirkon plaketin.

Pasi oli monialalahjakas, sosiaalinen 
ja aina valmis esiintymään. Jutut olivat 
runsaita, täynnä rannikon elämän yk-
sityiskohtia. HS:n muistokirjoituksessa 
20.6.2019 hänestä sanotaan: ”Pasi Staff 
rakasti elämää, loi arjesta juhlan ja lu-
mosi tarinoillaan”. Tosi on.

SAKARI LEHMUSKALLIO
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PERHEPIIRI

Vuosaaren merimieskirkolla kuullaan 
keskiviikkona 30.10. säveltäjä Niilo 

Rantalan Lauluja myrskyävältä mereltä 
-konsertti. Ohjelmistosta noin puolet 
on Rantalan itse vanhoihin runoihin 
säveltämiä lauluja. Konsertillaan Rantala 
haluaa antaa tunnustusta suomalaiselle 
vanhemman polven taiteilijoille.

Turkulaislähtöinen monilahjakkuus 
on esiintynyt erilaisille yleisöille pienestä 
lapsesta saakka. Musiikki, teatteri ja kir-
joittaminen ovat kulkeneet käsi kädessä 
hänen koko elämänsä ajan.

Aikuisiällä Rantala on toiminut 
myös vapaana kirjoittajana ja tällä het-
kellä hän on myös teologian ylioppi-
laiden tiedekuntayhdistyksen julkaisun 
Kyyhkysen päätoimittaja. Teologian 
opinnot ovat hänellä loppusuoralla.

Rantalan lapsuusmuistot sijoittuvat 
Lontoon merimieskirkolle, jossa hän 
eli tapahtumien ja juhlien sekä ihmis-
paljouden keskellä. Paluu Suomeen oli 
hänelle shokki: ”Minua oli huijattu. 
Suomessa suomalaisuus olikin ihan eri-
laista kuin Lontoossa. Arki oli yhdeksän 
kouluvuoden ajan pahinta, mitä tiesin.”

Tuota arkea Niilo pakeni harrastuk-
siinsa musiikin ja teatterin pariin. Myös 
TV- ja bändikeikat tulivat kuvioihin.

Vain 11-vuotiaana Niilo teki ensim-
mäisen oman sävellyksensä, ei vähem-
pään kuin Uuno Kailaan runoon. Sävel-
lyksiä miehellä on tällä hetkellä jo 400.

Lue Niilo Rantalan koko haastattelu 
nettilehdestä: merimieskirkko.fi/niilo-
rantala.

Niilo Rantala esittää lauluja myrskyävältä mereltä

Merimieskirkko oli mukana 13.10. järjes-
tetyssä Tuomasmessussa. Messun liturgi-
na oli Vuosaaren merimiespastori Hanna 
Vuollo ja saarnan piti Merimieskirkon pj. 
pastori Timo Lappalainen. Kolehti kannet-
tiin Vuosaaren merimieskirkolle. Tapah-
tuman juonsi Vuosaaren merimieskirkon 
vapaaehtoinen Jaana Theman, joka oli 
myös tilaisuuden organisoija.
Messu näkyy tallenteena sivulla: tuomas-
messu.fi/tuomasmessut/tuomasmessu-live.
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Pyhäinpäivänä 2.11. klo 12 alkaen järjestetään perintei-
nen merenkulkujärjestöjen kunniakäynti merenkulki-
joiden muistomerkillä Helsingin Eirassa. Puheen pitää 
rovasti Kauko Puranen, seppeleenlaskuvuorossa on 
Rajavartiolaitos ja musiikista vastaa Mikaelin laulajat 
Teemu Mikkolan johdolla.
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https://merimieskirkko.fi/niilorantala/
https://www.tuomasmessu.fi/tuomasmessut/tuomasmessu-live/
https://www.tuomasmessu.fi/tuomasmessut/tuomasmessu-live/
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M ISTÄ TIETÄ Ä , että Taivaan Isä on 
olemassa?” kysyi 6-vuotias lapsen-
lapseni tehdessäni lähtöä Hami-
naan entisen merimiespapin Ismo 

Saarikosken hautajaisiin. Pikku pojan kysymys 
vaati vastaamaan. Hänelle on jo opetettu, että 
kun ihminen kuolee, niin hän pääsee taivaan ko-
tiin. Niin vakuutettiin hänelle nytkin. ”Niin niin, 
mutta mistä sen voi tietää? Toiset sanoo, ettei 
Taivaan Isää ole.” Yritin vastata: ”Taivaan Isään 
uskotaan. Uskomme, että Hän on olemassa. Äi-
ti ja isä kuten ukki ja mummukin uskovat, että 
Taivaan Isä on olemassa ja siksi sinutkin vauva-
na kastettiin ja sinusta tuli Taivaan Isän lapsi. 
Olemme kaikki hänen lapsiaan.”

Leon kysymys sai matkalla Haminaan minut 
ja kyydissäni olleen entisen Savonan merimies-
papin pohtimaan tietämisen ja uskomisen eroa. 
Kristillinen usko ei ole arvoja, periaatteita, hy-
veitä eikä moraalia tai asenteita, ei ideologia tai 
filosofia, vaan se on uskoa Jumalaan, Isään… ja 
Jeesukseen… ja Pyhään Henkeen. Usko voi ja 
sen tuleekin saada aikaan hyviä asioita, lähim-
mäisen rakkautta, anteeksiantoa, luottamusta ja 
oikeudenmukaisuutta, vieraanvaraisuutta ja pal-
velualttiutta.

Näissäkin hautajaisissa lausuimme yhteen ääneen 
uskontunnustuksen, joka alkaa ”Minä uskon Ju-
malaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen…” ja päättyy 
”…uskon iankaikkisen elämän.” Tämän uskon 
näkökulman läpi oli hyvä muistella Ismo Saari-
kosken matkaa elämän merellä. Reitti johdatteli 

kulkijansa merimiespapiksi Gdanskiin, sitten 
valtameren toisella puolen Buenos Airesiin, 
sieltä Lontooseen ja lopuksi seurakuntapapiksi 
Haminaan.  Lähinnä omaa perhettään varten Is-
mo sai runsas kymmenen vuotta sitten valmiiksi 
500-sivuisen muistelmakirjan, jolle hän antoi ni-
men Satamasta satamaan.  Kirja päättyy sanoihin: 
”Toivon olevani valmis sitten, kun eloni purren 
tulee lipua viimeiseen satamaan.” Nyt Ismo on 
ottanut – kuten skönäreitten Facebook-sivuil-
la tavataan sanoa – viimeisen jobin. Haminasta 
taivaan haminaan. Näin uskomme.

Tässä Merimieskirkko-lehdessä keskitytään ulko-
suomalaisuuteen. Ulkomailla asuva kokee suo-
malaisuuden uudella tavalla. Usein se jopa voi-
mistuu. Ollaan kahden maan kansalaisia, moni 
ihan kirjaimellisesti. Hampurin merimieskirkolla 
asuessamme koimme olevamme hampurilaisia ja 
suomalaisia. Hampuri oli kotikaupunkimme ja 
Suomi kotimaamme. Kristillinen uskomme an-
taa kahden maan kansalaisuudelle  kolmannen 
ulottuvuuden. Kosketamme uskon ulottuvuutta, 
kun laulamme vaikkapa merimieskirkon joulu-
juhlassa: ”…ihana on sielujen toiviotie. Maa-
ilman kautta kuljemme laulain, taivasta kohti 
matka vie.” 

Hyvää edessä olevaa adventti- ja jouluaikaa kai-
kille toivottaa

ANTTI LEMMETYINEN

Suomen Merimieskirkon kunniapuheenjohtaja

ELÄMÄN
MERELLÄSATAMASTA

SATAMAAN
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MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA

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

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

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

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

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

LIIKKUVA TYÖ

• Sosiaalikuraattori työskentelee:

ANTWERPENISSA
belgia.merimieskirkko.fi 
laivat@merimieskirkko.fi
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko

LUXEMBURGISSA
luxemburg.merimieskirkko.fi

BRITANNIASSA
lontoo.merimieskirkko.fi

LYYPEKISSÄ
pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

• Matkapappityötä teemme Kaak-
kois-Aasiassa ja Puolan Varsovassa
merimieskirkko.fi/matkapappi

MERIMIESKIRKKO SUOMESSA

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

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

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

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

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

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

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

KESKUSTOIMISTO
Suomen Merimieskirkko ry
Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki
040 5115 298
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi
@Merimieskirkko

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

KERÄYSLUPA 2019–2020 SUOMESSA 
(EI AHVENANMAA): RA/2018/935. 
POLIISIHALLITUS 16.10.2018.

INSAMLINGSTILLSTÅND I ÅLAND: 2019 ÅLR 
2018/7449 OCH 2020 ÅLR 2019/7090, ÅLANDS 
LANSKAPSREGERING 6.9.2018 / 1.10.2019.

Keräysalueena on koko Suomi. Kerätyt varat 
käytetään merimieskirkkotyön toteuttamiseen 
keräysluvan aikana.
Insamlingsområdet är hela Finland. De insamlade 
medlen används för att bedriva sjömanskyrko- 
arbetet under insamlingstillståndets giltighetstid.

Suomen Merimieskirkko saa toimintaansa avustus-
ta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta 
(Veikkaus) sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Osoitelähde: Suomen Merimieskirkko ry:n yhteystietorekisteri.
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