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Vuonna 2019 Merimieskirkossa valmisteltiin useita 
uusia toiminnan avauksia.  Näistä merkittävin oli 
Kirkon ulkosuomalaistyön ehdotus yhteistyön tii-
vistämisestä. Neuvottelut asiasta ovat käynnissä ja 
toteutuessaan ehdotus tarkoittaisi, että koko kirkolli-

nen ulkosuomalaistyö olisi Merimieskirkon koordinoimaa vuoden 
2025 alusta.  Tämä tarkoittaisi Merimieskirkon toiminnan merkit-
tävää laajentumista. Lisäksi viime vuonna valmisteltiin sosiaali- ja 
diakoniatyön aloittamista Aurinkorannikolla ja Berliinissä sekä 
merenkulkijatyön aloittamista Porissa. Kaikkia uusia avauksia on 
suunniteltu hyvässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 
Uudet toiminnot ovat alkaneet tai aloittavat työnsä kuluvan ke-
vään aikana. Edellä mainittuja teemoja on kuvattu hieman tar-
kemmin toisaalla tässä vuosikertomuksessa. 

Merimieskirkon nykyisen toiminnan laajuudesta kertoo koh-
dattujen ihmisten suuri määrä, noin 285 000 kohtaamista, mikä 
on noin 10 000 kohtaamista enemmän kuin vuonna 2018. Kasvua 
tapahtui ulkomaan kirkoilla ja laivakuraattorityössä. Kohtaamisten 
suuri määrä on mahdollista työhönsä sitoutuneiden työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten ansiosta. Kiitos viime vuoden toiminnasta 
kuuluu työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä kaikille, jotka ovat eri 
tavoin tukeneet Merimieskirkkoa. Työntekijöiden ja vapaaehtois-
ten yhteinen kokemus on, että Merimieskirkossa tehdään työtä, 
jolla on merkitystä.

Yksi tapa osallistua Merimieskirkossa on toimia paikallisen 
Merimieskirkon kirkkotoimikunnan jäsenenä. Kirkkotoimikun-
tien tehtävänä on tukea ja kehittää Merimieskirkon työtä. Tammi-
kuussa pidettiin kirkkotoimikuntien puheenjohtajien sekä Meri-
mieskirkon hallituksen puheenjohtajien yhteinen työskentelypäivä, 
jossa käytiin läpi muun muassa kirkkotoimikuntien ja hallituksen 
tehtäviä ja vuorovaikutusta. Työskentelyssä nousi esiin useita ide-
oita Merimieskirkon työn edelleen kehittämiseksi. Tapaaminen 
todettiin tarpeelliseksi ja niitä sovittiin jatkettavan. Kirkkotoimi-
kunnilla on tärkeä tehtävä paikallisen merimieskirkon sekä koko 
Merimieskirkon toiminnan kehittämisessä.
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SISÄLTÖ

”Päätehtävänäni on ollut toimia päivystäjänä Vuosaaren merimieskirkolla”, kertoi hollantilaissuo-
malainen Sandra van der Stel vuoden 2019 vapaaehtoiskampanjassa.
”On ihanaa, kun joku tulee ovesta sisään sen takia, kun on haistanut tuoreen pullan tuoksun ulos 
saakka. Ja toiseksi on hienoa, kun koskaan ei tiedä, tuleeko ovesta joku pelaamaan biljardia vai 
juomaan kahvia tai sitten saunomaan taikka vai vessakäynnille.”

Sandra kertoi, että vapaaehtoistyössä on parasta paikan hyvä henki sekä tyytyväiset asiakkaat.
”Minulle tuottaa suurta iloa, kun avaan oven tulijalle. Siinä samassa omat arkiset asiatkin unohtuvat. En osaa 
tarkemmin sanoa, mikä siinä merimieskirkkohengessä vetää minua niin puoleensa.”
Merimieskirkkohengen lisäksi Sandra korostaa asiakaskunnan monikulttuurisuutta, työn monipuolisuutta ja mah-
dollisuutta oppia koko ajan jotain uutta ja mielekästä, kun puhutaan vapaaehtoistyön eduista.
”Sanon sydämestäni, että tulkaa mukaan joko kotimaan tai ulkomaan kirkolle, tämä on aivan mahtavaa!”

Keräsimme keväällä 2019 merimieskirkoilla erilaista vapaaehtoistyötä tehneiden ja tekevien tarinoita. Rohkai-
sevista ja kiitollisista tarinoista syntyi pohja Wanted vapaaehtoinen -somekanpanjalle, jossa kerrottiin vapaaeh-
toistyön monista mahdollisuuksista niin kotimaan kuin ulkomaiden merimieskirkoilla. Kampanja tuotti lukuisia 
kiinnostuneita yhteydenottoja ja uusia vapaaehtoisia. https://merimieskirkko.fi/wanted/

MERIMIESKIRKKO TEKEE TÄRKEÄÄ TYÖTÄ KOTONA, 
MERILLÄ JA MAAILMALLA.

Ole mukana, kumppanuus kannattaa!

• Lahjoita tekstiviestillä! Lähetä 10 euron suuruinen kertalahjoitus viestillä 
10E  TUKI numeroon 16588.

• Lahjoita MobilePayllä! Siirrä haluamasi summa numerolla 32400.
• Lahjoita verkossa! Tee kertalahjoitus tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi 

Merimieskirkon verkkosivulla merimieskirkko.fi/lahjoita.
• Hae vapaaehtoiseksi täyttämällä lomake verkkosivulla merimieskirkko.

fi/vapaaehtoistyo. Tarvitsemme niin Suomessa kuin muualla Euroopassa 
sijaitsevilla kirkoillamme sekä kiireapulaisia lyhytaikaisiin tehtäviin että 
pidempiaikaisia vapaaehtoisia.

Lisää mielenkiin-
toista luettavaa:
merimieskirkko.
fi/merimieskirk-
ko-lehti
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TOIMIPAIKAT ULKOMAILLA

KREIKKA
ATEENAATEENA

Ateenan mer imiesk i rkko on 
suur-Ateenan alueella asuvien suo-

malaisten kotikirkko, mutta suomalainen 
työ ulottaa toimintansa kattamaan koko 
manner-Kreikan.

Suomalaista toimintaa ylläpitää so-
siaalikuraattori Mari Hilonen yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa.

Merimieskirkon toiminta tapahtui 
Ruotsin kirkon isännöimissä tiloissa ja 
oli osittain yhteistä: järjestimme yhdessä 
esim. myyjäisiä, ja henkilökunta palveli 
kaikkia pohjoismaalaisia. Suomalaisilla 
oli kirkolla säännöllisesti omia suomen-
kielisiä jumalanpalveluksia, tilaisuuksia, 
toimintaryhmiä ja tapahtumia. Mm. Suo-
mi-koulu toimi kirkon tiloissa lauantaisin.

Kirkolla on kahvila ja kirjasto, käy-
tössä olevia koulu- ja kokoustiloja vuok-
rattiin myös seuroille ja yhdistyksille. 

Ateenassa vierailevat pienryhmät 
tulivat usein tutustumaan merimieskir-
kon toimintaan. Merimieskirkko järjesti 
myös suomenkielisiä opastuksia yksityis-
matkailijoille ja pienryhmille.

Kesällä järjestettiin Suomen Meri-
mieskirkon neljäs rippileiri Ateenassa, 
ryhmässä oli 26 nuorta. Loimaan seu-
rakunnan rippileiri pidettiin Ateenassa 
nyt jo seitsemännen kerran ja Suomen 
Raamattuopiston leiri viidennen kerran.

Yhteistyötä tehtiin lisäksi mm. Suo-
men suurlähetystön, Apostoli-järjestön, 
Helping Hands -järjestön sekä Ateenan 
suomalaiset -yhdistyksen kanssa. •

BENELUX-MAAT
BRYSSELBRYSSEL

Toteutimme perustehtäväämme niin 
merimieskirkollamme kuin liik-

kuvana työnä koko toiminta-alueella 
Belgiassa ja Luxemburgissa. Työmme 
tärkeimmät tukijalat olivat sosiaalityö, 
kirkollinen työ ja varainhankinta, joiden 
puitteissa teimme työtä suomalaisten ja 
heidän perheidensä hyväksi.

Brysselin merimieskirkolla järjes-
tettyjen tapahtumien määrä ja valikoi-
ma pysyivät pitkälti ennallaan. Kirjasto, 
sauna, kahvila ja Suomi-kauppa olivat 
entistä vilkkaampia. Lounaspäiviä oli 
kevätkaudella neljä ja syyskaudella kolme 
kertaa viikossa.

Vuoden suurimpia muutoksia kiin-
teistön osalta oli saunaremontti, joka to-
teutettiin loka-joulukuun aikana. Yhteis-
työkumppanina olivat Karava Oy sekä 
Iki-kiuas Oy.

Liikkuvan työmuodon puitteissa me-
nimme ihmisten luo muun muassa ko-
teihin, kouluihin, sairaaloihin, vankilaan, 
satamamiin, kirkkoihin sekä moninaisiin 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joita suoma-
laisyhteisössä järjestettiin.

Antwerpenin merimieskirkkotyötä 
toteutettiin merenkulkijatyönä Belgian 
ja Etelä-Hollannin satamissa sekä muu-
na toimintana alueen suomalaisyhteisön 
parissa.

Luxemburgissa jatkettiin toimintaa 
evankelisen kirkon Centre Protestant 
-tiloissa. Messuja oli 5 ja nuorteniltoja 
kuusi. •

BENELUX-MAAT
ROTTERDAMROTTERDAM

Rotterdamin merimieskirkon toi-
minta kattaa koko Alankomaiden 

alueen, missä asui vuonna 2018 Haagin 
suurlähetystön mukaan yli 5 100 suoma-
laista.

Merimieskirkolla toimi kohtaamis-
kahvila, Suomi-kauppa, kirjasto ja sau-
na. Merimieskirkolla kokoontui lisäksi 
erilaisia ryhmiä ja järjestettiin erilaisia 
tapahtumia sekä jumalanpalvelus kerran 
kuukaudessa.

Matalan kynnyksen kohtaamispaik-
katyötä merimieskirkolla toteutettiin ko-
ko työntekijä- ja vapaehtoistiimin voimin.

Pihasauna ja joulubasaari olivat Rot-
terdamin merimieskirkon ”sisäänheitto-
tuotteita” suhteessa paikalliseen ja kan-
sainväliseen asiakaskuntaan.

Laivakäynnit lähinnä roro-, öljy-, 
bulkki- ja konttisatamiin (Europort, 
Walhaven, Botlek, Moerdijk, Dortrecht) 
olivat tärkeä osa sosiaalikuraattorin työ-
tä. Merenkulkijoita ja raskaanliikenteen 
kuljettajia kuljetettiin merimieskirkolle, 
kaupungille, kaupoille ja takaisin.

Sosiaalikuraattorin ja merimiespas-
torin liikkuvaan työhön kuuluivat myös 
kotikäynnit eri puolille Hollantia.

Finse Huis -palvelukonseptin alai-
suudessa tehtiin useita eri juhlapalve-
lukeikkoja, kuten esim. EU-puheen-
johtajuuskauden lounas suurlähettilään 
residenssillä ja Eurojust-viraston Suo-
mi-osaston juhlien tarjoilu. Konseptin 
tuotto nousi huomattavasti. •
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ISO-BRITANNIA
LONTOOLONTOO

Lontoon suomalaisen merimieskirkon 
tehtävä on olla kirkko, turvapaikka ja 

olohuone suomalaisille ja Suomen ystä-
ville Britteinsaarilla.

Kohtaamispaikkoja tarjoamme sekä 
merimieskirkolla Lontoossa että ”liikku-
vana olohuoneena” muualla Britanniassa 
ja Irlannissa. Merimieskirkolla palvelui-
himme kuuluvat kahvila, sauna, kauppa, 
kirjasto ja hostelli. Kohtaamisen paikkoja 
olivat eri-ikäisille suunnatut ryhmät, ko-
koontumiset ja vierailut.

Toiminnassa pyrittiin siihen, että 
Lontoon merimieskirkko tunnetaan 
erityisesti korvapuustista, saunasta ja 
Jeesuksesta. Jumalanpalveluksia oli 21 
kertaa ja kirkollisia toimituksia 17. Lon-
toon merimieskirkolla oli vuonna 2019 
yhteensä 28 rippikoululaista ja konfir-
moitua.

Diakonia oli koko yhteisön tehtävä 
ja päävastuuta siitä kantoivat sosiaaliku-
raattorit. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä 
roolissa sosiaalityön ja diakonian to-
teuttamissa. Kesäkuun alusta saimme 
työntekijän erityisesti liikkuvaan työhön 
Lontoon ulkopuolella.

Merenkulkijatyön vahvistaminen 
käynnistettiin liittymällä Tilburyssa 
Queen Victoria Seaman’s Restin meren-
kulkijakeskuksen tiimiin ja vierailemalla 
suomalaisaluksilla.

Vuoden suurin tapahtuma oli joulu-
basaari ja sen yhteydessä järjestetyt skan-
dinaaviset katumarkkinat. •

POHJOIS-SAKSA
HAMPURIHAMPURI

Pohjois-Saksan merimieskirkolla on 
kiinteä toimipiste Hampurissa, joka 

sijaitsee lähellä Hampurin satama-aluet-
ta. Samalla kadulla toimivat Ruotsin 
Gustaf-Adolf-Kyrkan sekä Norjan ja 
Tanskan merimieskirkot.

Kirkon perustehtävä on olla matalan 
kynnyksen kohtaamispaikka. Hampurin 
merimieskirkko tarjoaa hyvät tilat eri-
laisille ryhmien kokoontumiseen ja sillä 
on myös pienimuotoista kauppa-, kah-
vila- ja majoitustoimintaa. Kirkon kaksi 
saunaa lämpesi aukioloaikojen puitteissa.

Kansalliset suomalaiset juhlat olivat 
hyvin merkittävä osa vuoden ohjelmaa.

Liikkuva työ, jota vahvistettiin 
vuoden 2019 aikana, kohdistui lähin-
nä Trawemünden, Lyypekin, Kielin ja 
Bremenin satamiin. Työn puitteissa ta-
vattiin myös alueella asuvia suomalaisia. 
Sosiaalikuraattorit niin ikään järjestivät 
Lyypekissä raskaan liikenteen kuljetta-
jille ”Kuljettajien päivän” kolme kertaa 
vuoden 2019 aikana.

Vapaaehtoiset olivat tärkeä osa kai-
kessa toiminnassa. Vapaaehtoisryhmä 
toimi vuonna 2019 mm. ystäväpalvelussa, 
joka oli aktiivisesti yhteydessä Hampurin 
seudulla asuviin yksinäisiin senioreihin.

Kirkollisen työn vastuu merimies-
kirkolla oli Pohjois-Saksan suomalaisen 
seurakunnan pastorilla. Jumalanpal-
veluksia vietettiin kerran kuukaudessa. 
Kirkollisia toimituksia oli vuoden 2019 
aikana 15. •

LIIKKUVA TYÖ

Merimieskirkon yksi toimintamuoto 
on liikkuva työ, joka mahdollistaa 

toiminnan Merimieskirkon toimipaik-
kojen ulkopuolella.

Liikkuvassa sosiaalityössä ulkomailla 
kohdattiin ihmisiä mm. laivoilla, työpai-
koilla, kodeissa, sairaaloissa, vankiloissa, 
kouluissa, pubeissa jne. Kohde-alueita 
olivat Benelux-maat, Iso-Britannia ja 
Irlanti, Kreikka sekä Pohjois-Saksa.

Liikkuva työ Isossa-Britanniassa ja 
Irlannissa vahvistui sitä varten saadun 
STEA-rahoituksen myötä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö niin ikään päätti al-
kuvuonna 2020 kolmivuotisen Aurin-
korannikon sosiaalityön hankkeen ra-
hoitttamisesta. Lisäksi Pohjois-Saksan 
merimieskirkon valmistelema sosiaali-
työn hanke Berliinissä käynnistyi vuoden 
2020 alussa.

Puolan Varsovassa merimiespastori 
vieraili Suomesta käsin neljä kertaa vuo-
dessa. Kaakkois-Aasiassa liikkuvaa työtä 
teki Merimieskirkon edustajana Suomen 
Lähetysseuran Thaimaassa toimiva pas-
tori tehden mm. neljän maan joulukirk-
kokierroksen.

Monessa kotimaan toimipaikas-
sa toimittiin kahden sataman alueella: 
Kemi-Tornio, Hamina-Kotka ja Tur-
ku-Naantali. Lisäksi Raumalta aloitet-
tiin liikkuva työ Porin satamassa vuoden 
2020 alussa. •
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TOIMIPAIKAT SUOMESSA

KEMI-TORNIO

Työntekijänä Kemi-Torni-
on merimieskirkolla aloitti 

helmikuussa  2019 uusi satama-
kuraattori Sanna Rasi, joka teki 
työtä pääsääntöisesti yksin.

Vuoden aikana tavattiin tu-
hansia merenkulkijoita etenkin 
laivakäynneillä. Kirkolla vieraili 
ihmisiä 27 eri maasta.

Suurin osa kirkolla kävijöistä 
tuli seurakuntien eri toiminta-
ryhmistä tai seurakunnan työn-
tekijöiden kautta. Vierailuilla 
kirkolta ulospäin tavattiin Lapin 
ammattikorkeakouluun sosiono-
miopiskelijoita ja kansainvälisellä 
linjalla markkinointia opiskelevia.

Kemi-Tornion merimieskirk-
ko osallistui herättäjäjuhlille Ni-
valassa kesällä 2019.

Kemi-Tornion merimieskirk-
ko teki  yhteistyötä kuukausittain 
Kemin seurakunnan ja Tornion 
seurakunnan kanssa.Yhteis-
työssä järjestettiin esim. Kemin 
merimieskirkon 80-vuotisjuh-
la. Yhteistyötä alettiin virittää 
myös Haaparannan seurakunnan 
kanssa. Sataman kanssa tehtävä 
yhteistyö oli niin Ajoksen, Veit-
siluodon kun Tornion satamas-
sa hyvää. Arkitasolla agenttien 
kanssa tehtävä yhteistyö on nä-
kyvintä.

Viestinnässä panostettiin so-
siaalisen median tuomiin mah-
dollisuuksiin. •

OULU

Oulun merimieskirkolla työs-
kenteli osa aikainen sata-

makuraattori Mia Haapakorva 
ja 16 vapaaehtoista. Haapakorva 
oli 50 prosenttisesti myös seilaava 
laivakuraattori.

Opiskelijoita oli neljä, jotka 
tekivät osan seurakuntatyön har-
joittelustaan merimieskirkolla.

Laivoilla käytiin vapaaehtois-
ten kanssa 238 kertaa. Kirkolla 
vieraili mm. merenkulkijoita, 
matkailijoita, rekkamiehiä ja 
muita satamassa työskenteleviä 
tai satama-alueella toimijoita se-
kä useita seurakunnan yhteisöjä 
ja opiskelijaryhmiä.

Yhdessä Tuiran seurakunnan 
kanssa järjestettiin merisunnun-
tain 15.9. jumalanpalvelus. Meri-
mieskirkko järjesti myös advent-
tikahvit ja osallistui joulunajan 
lähetysmyyjäisiin.

Yhteistyötä tehtiin Oulun 
sataman, Mepan, Konttivuok-
rauksen, Herman Anderssonin, 
Rauanheimon, Securitaksen, 
Oulun Diakonia-ammattikor-
keakoulun, Oulun seurakuntayh-
tymän seurakuntien, Oulu-lai-
van, Oulun eläkeliiton, iLuovin 
Telma-ryhmän ja muiden sata-
ma-alueella toimijoiden kanssa.

Tukea saatiin myös Lionseilta 
ja laivapäällystöyhdistykseltä sekä 
yksityisiltä ihmisiltä. Lisäksi saa-
tiin lahjoituksena ITF Trustilta 
auto laivakäyntien ja kuljetuspal-
veluiden tekemiseen. •

KOKKOLA

Kokkolan merimieskirkon 
satamakuraattorina toimi 

diakoni Anu-Marja Kangasvie-
ri. Vapaaehtoisia oli toiminnassa 
mukana kymmenkunta.

Kohdatuista merimiehistä 
suurimmat kansallisuusryhmät 
olivat filippiiniläiset, indonesia-
laiset, venäläiset ja ukrainalaiset. 
Satamassa kävi vuoden aikana 
601 laivaa. Kuljetuksia oli vuo-
den aikana 218 ja laivakäyntejä 
tehtiin 392. 

Laivakäynnille työntekijän 
mukana kulki myös sim-kortteja, 
latausseteleitä ja matkamuistoja. 

Merimieskirkko osallistui 
moniin tilaisuuksiin, kuten me-
risunnuntain messuun, neule-
messuun ja myyjäisiin. Kirkolla 
järjestettiinn mm. talkoita, kou-
lutusta, adventtikahvit ja pik-
kujoulut sekä palveltiin erilaisia 
vierailevia ryhmiä.

Joululahjoja jaettiin 18 laivaan 
yhteensä 208 kpl. Paketteihin 
kerättiin käsintehtyjä villasukkia 
seurakunnan lähetyssopen kanssa.

Kokkolan seurakuntayhtymä 
ja Kokkolan Satama tukivat me-
rimieskirkkoa taloudelliseti. Toi-
mintaa tuki myös yksityishenkilö 
kuukausilahjoituksillaan.

Yhteistyö Rauanheimon 
ja Jalanderin agenttien kanssa 
oli  tärkeää. Yhteistyö  aloitet-
tiin myös SILTA-yhteisöklubin 
kanssa. •

RAUMA

Rauman merimieskirkon 
satamakuraattorina toimi 

10.9.2019 eläköitymiseensä saak-
ka Eija Tuorila ja 1.10. alkaen 
Annamaria Lehto. Vapaaehtoisia 
oli mukana neljä.

Laivakäyntejä tehtiin 564. 
Eri kansallisuuksia kohdattiin 21, 
joista suurin osa oli Filippiineiltä, 
Kiinasta, Ukrainasta, Venäjältä ja 
Singaporesta. Kuljetuksia tehtiin 
75 kpl ja erilaisia tapahtumia oli 
vuoden aikana 45.

Kirkolla vieraili vuoden ai-
kana useita ryhmiä opiskelijoista 
eläkeläisiin.

Yhteistyötä tehtiin mm. 
Rauman seurakunnan, Rauman 
Satama Oy:n, Euroports Rauma 
Oy:n ja Rauman rovastikunnan 
seurakuntien kanssa, jotka olivat 
myös suurimmat taloudelliset 
tukijat sekä Merimiespalvelutoi-
miston, ME Groupin ja Lions 
Clubin kanssa. Lahjoituksia tuli 
Syvärauman merimieskirkkopii-
riltä, Ulvilan merimieslähetyksel-
tä sekä yksityisiltä henkilöiltä.

Työntekijä toimi Mepan asia-
miehenä jakamalla suomalaisille 
laivoille lehtiä, kirjoja ja elokuvia. 
Merimieskirkko osallistui seura-
kunnan lähetyspiirien pääsiäis- ja 
joulumyyjäisiin sekä Ulvilan seu-
rakunnan adventtimyyjäisiin.

Merenkulkijoille jaettiin lah-
joituksena saatuja villasukkapa-
ketteja 293. •
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TURKU

Turun merimieskirkolla sata-
makuraattorina työskenteli 

Arja Suvanto. Vapaaehtoisia oli 
toiminnassa mukana 15.

Kirkolla kävi paljon vieraile-
via ryhmiä, kohtaamisia tapahtui 
myös kirkon ulkopuolella eri 
tapahtumissa sekä vierailujen 
yhteydessä. Kirkolla kokoontui 
säännöllisesti niin kevät- kuin 
syyskaudella useampi ryhmä.

Turun merimieskirkon jou-
lumyyjäiset pidettiin itsenäisyys-
päivänä. Merimieskirkko järjesti 
myös jouluaterian, johon osallis-
tuivat tänä vuonna piiriläiset ja 
vapaaehtoiset Turusta sekä Vuo-
saaren vapaaehtoisia. Jouluhar-
taus ja Kauneimmat joululaulut 
vietettiin joulun alla kirkolla.

Turun merimieskirkko oli 
mukana Mökki ja Meri -messuil-
la, Merellisessä Johannesmessus-
sa Maarian seurakunnassa, Oh-
ravelli-tapahtumassa keväällä ja 
syksyllä Mikaelin seurakunnassa 
sekä Henrikin seurakunnan ke-
vätmyyjäisissä.

Turussa vieraili vuonna 2019 
kolme isoa matkustajaristeili-
jää. Merimieskirkko palveli niin 
miehistöjä kuin matkustajiakin 
alusten vireen pystytetty koju 
tukikohtanaan.

Yhteistyötä tehtiin vuoden 
aikana mm. Turun-, Naantalin- 
ja Nesteen satamien, ympäristön 
seurakuntien ja Forum Marinu-
min kanssa. •

VUOSAARI

Vuosaaren merimieskirkolla 
työntekijänä oli merimies-

pastori Hanna Vuollo. Lisäre-
surssina oli merimieskirkon ja 
MEPAn yhteinen siviilipalve-
lusmies Teemu Laasio. Toimin-
nassa oli mukana myös 15 vapaa-
ehtoisen upea joukko.

Vuosaaren merimieskirkko 
panosti entistä enemmän vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämiseen 
ja ohjaamiseen. Vapaaehtoisten 
voimannäytteitä olivat mm. Tuo-
masmessun toteuttaminen yh-
teistyössä Tuomasmessuyhteisön 
kanssa, satamapäivä ja muut ti-
laisuudet kirkolla ja sen ulkopuo-
lella. Erityistä kiitosta sai joulun 
alla järjestetty joululaulukierros 
eri laivoille. 

Palvelutoiminta toteutui 
raskaan liikenteen kuljettajien, 
merenkulkijoiden ja merimies-
kirkolla vierailevien ryhmien, 
tilavuokraajien ja muiden kä-
vijöiden parissa. Laivakäyntejä 
tehtiin 250. Vierailevia ryhmiä 
seurakunnista, järjestöistä ja op-
pilaitoksista oli yhteensä 24.

Vuonna 2019 merimieskes-
kus (Seafarer´s Centre) täytti 10 
vuotta. Juhlavuoden kohokohtia 
olivat MEPAn kanssa järjestetty 
10-vuotisjuhla sekä juhlamessu ja 
juhlakonsertti.

Suurimmat taloudelliset tu-
kijat olivat Helsingin seurakun-
tayhtymä, Stiftelsen Tre Smeder 
ja Helsingin Satama. •

HAMINA-KOTKA

Henkilökuntana HaminKot-
kan merimieskirkolla oli 

osa-aikainen satamakuraattori 
Pekka Wilska. Hän toimi myös 
koordinoivana ja seilaavana lai-
vakuraattorina 50 %:sti. Tapah-
tumissa vapaaehtoisia oli kaksi.

Vuoden 2019 toiminnan 
kohokohtia olivat erilaiset myy-
jäiset: elokuussa viiden päivän 
Kotkan puuvenemessut, marras-
kuussa Haminan seurakunnan lä-
hetysmyyjäiset ja Porvoon srk:n 
joulumyyjäiset sekä joulukuussa 
kaksipäiväinen Wanhan holvis-
ton joulu -tapahtuma Hamina 
Bastionin holvistossa.

Kesäkuussa Kouvolan seu-
rakunnan diakoniatyöntekijät 
kävivät tutustustumassa meri-
mieskirkkoon ja Haminan sata-
maan, mukana oli 40 henkilöä. 
Joulukuussa kirkolla oli perintei-
nen Rahtareiden järjestyksessään 
noin 30. kirkkopyhä.

Kirkolla kävijät olivat pääosin 
ulkomaisia merimiehiä. Meren-
kulkijoita kohdattiin kuitenkin 
enimmäkseen laivoilla.

Yhteistyö Merimiespalvelu-
toimiston kanssa jatkui tiiviinä, ja 
HaminaKotkan merimieskirkon 
satamakuraattori toimitti suoma-
laisille laivoille Mepan palveluna 
lehtiä ja vaihtoi kirjat ja videot 
säännöllisesti. Laivakäyntejä oli 
yhteensä 180. •

LAIVAKURAATTORITYÖ

Laivakuraattorityössä osa-ai-
kaisesti palkattuina henkilöi-

nä jatkoivat koordinoiva laivaku-
raattori Pekka Wilska ja seilaava 
laivakuraattori Mia Haapakorva. 
Heidän lisäkseen mukana oli 16 
nimikkolaivakuraattoria.

Sekä seilausvuorokausien et-
tä erityisesti kohtaamisten määrä 
kasvoi. Sielunhoitokeskustelut 
pysyivät edellisten vuosien tasolla.

Vuoden aikana tuli kolme 
pyyntöä kriisitukityöhön, joihin 
kaikkiin pystyttiin vastaamaan.

Keväällä laivakuraattori-
työn tiimi oli mukana Alandia 
Maritime Dayssä Maarianha-
minassa. Tämä Sjöfartens dag 
kokoaa kattavasti merenkulun 
toimijoita niin Suomesta kuin 
muualta maailmasta. Palkatut 
laivakuraattorit osallistuivat IC-
MAn 50-vuotiskonferenssiin 
Taiwanilla syksyllä. Myös muita 
hyvinvointi- ja kriisikoulutuksia 
järjestettiin vuoden aikana.

Keskeisiä laivakuraattorityön 
yhteistyötahoja ovat Merimie-
seläkekassa (MEK) sekä sopi-
musvarustamot (Arctia, Bore, 
Finnlines, ESL, Langhship ja 
Viking Line). Rahallinen tuki 
muodostui MEKin, sopimus-
varustamojen ja seurakuntatuen 
lisäksi muutamien yksityisten 
henkilöiden lahjoituksista. •
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TOIMINTA-AJATUSTOIMINTA-AJATUS
Merimieskirkko kohtaa lähimmäisiä ulkomailla, Suomen satamissa ja laivoilla. Toiminnassaan Merimieskirkko 
rakentaa välittäviä yhteisöjä.

Lähimmäinen on ulkosuomalainen, merenkulkija, liikkeellä oleva suomalainen tai muu Merimieskirkon toimin-
taan osallistuva ihminen.  Kohtaaminen on tasavertaista läsnäoloa.

Toiminnassaan Merimieskirkko välittää sanomaa armollisesta ja rakastavasta Jumalasta. Välittävän yhteisön 
tuntomerkkejä ovat vieraanvaraisuus, avoimuus, vuorovaikutteisuus, lähimmäisenrakkaus, ihmisten oman toi-
minnan ja sitoutumisen mahdollistaminen ja tukeminen sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriperinnön välittäminen 
uusille sukupolville.

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
PAU

LA V
IRTA
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KOLME TOIMINTAKENTTÄÄ

ULKOMAILLA suomalaiset merimieskirkot palvelevat kirk-
koina, sosiaalisina ja kulttuurisina kohtaamispaikkoina kaik-
kia toimialueellaan asuvia ja liikkuvia suomalaisia sekä heidän 
perheenjäseniään.

Ulkomaan toimintaa on Alankomaissa, Belgiassa, Espan-
jassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Luxemburgissa ja Sak-
sassa kaikkia suomalaisia ja heidän perheenjäseniään palvellen. 
Lisäksi harjoitetaan liikkuvaa työtä Irlannissa, Puolassa, Ma-
lesiassa, Vietnamissa, Singaporessa ja Filippiineillä.

SUOMEN SATAMISSA. Kansainväliset merimieskirkot 
kotimaassa palvelevat satama-alueella HaminaKotkan sata-
massa, Helsingin Hernesaaressa, Kemi-Torniossa, Kokkolassa, 
Naantalissa, Oulussa, Porissa ja Raumalla sekä suljetun sa-
tama-alueen ulkopuolella Helsingin Vuosaaressa ja Turussa.

LAIVOILLA. Päätoimiset ja vapaaehtoiset laivakuraattorit 
työskentelevät ulkomaan rahti- ja matkustajaliikenteen lai-
voilla ja pitävät seilaustensa välillä tarpeen mukaista yhteyttä 
miehistöön. Kriisityö laivoilla on osa laivakuraattorityötä.

LUONTEENOMAISIA PIIRTEITÄ

VAPAAEHTOISTYÖ on Merimieskirkolle kaikessa toimin-
nassa erittäin tärkeää. Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa 
on vapaaehtoisia, harjoittelijoita, kirkkotoimikuntien ja kirk-
koraatien jäseniä ja henkilöitä, jotka antavat eri muodoissa 
tukeaan ja työpanostaan Merimieskirkon hyväksi.

KANSAINVÄLINEN JA EKUMEENINEN yhteistyö to-
teutuu käytännön tasolla ulkomailla ja kotimaassa. Merimies-
kirkot erityisesti kotimaassa ovat osa ekumeenista ja kansain-
välistä International Christian Maritime Associationin (ICMA) 
palveluverkostoa, joka palvelee maailman n. 1,2 miljoonaa 
merenkulkijaa 125 maassa noin 450 merimieskirkon voimin.

ARVOTARVOT
• Vieraanvaraisuus   • Rohkeus   • Vastuullisuus
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Suomen Merimieskirkon toimin-
ta kohdistuu ulkomailla asuviin, 
työskenteleviin tai liikkeellä ole-
viin suomalaisiin perheenjäse-

nineen, merenkulkijoihin sekä raskaan 
liikenteen kuljettajiin. 

SUOMALAISET ULKOMAILLA

Siirtolaisuusinstituutin arvion mukaan 
ulkosuomalaisten lukumäärä lähentelee 
1,6 miljoonaa, joista Suomen kansalaisia 
on noin 300 000. Suomesta muuttaa vuo-
sittain noin 10 000 henkilöä ulkomaille. 
Muuttoliike on kaksisuuntaista, myös 
Suomeen palataan. Viime vuosina on 
lähtijöitä ollut enemmän kuin palaajia. 
Oleskelu ulkomailla on usein aikaisem-
paa lyhytkestoisempaa ja voi suuntautua 
useaan eri maahan sekä on useimmiten 
väliaikaiseksi tarkoitettua.

Suomalaiset merimieskirkot sijaitse-
vat nykyään kaikki Euroopassa, joskin 
liikkuvan työn kautta toiminta ulottuu 
myös Kaakkois-Aasian suomalaisiin.

Ulkomaan toiminta-alueillaan oles-
kelevia Merimieskirkko kohtasi 229 705 
(2018: 214 342) kertaa.

MERENKULKIJAT

Vuonna 2018 Suomen satamiin saapui 
suoraan ulkomailta 24 103 alusta, näistä 
12 085 (50 %) sellaisiin satamiin, joissa 
toimii merimieskirkko. Ulkomailta suo-
raan saapuneiden alusten lukumäärä laski 
hieman edellisestä vuodesta. Suomalais-
ten alusten osuus ulkomaan meriliiken-
teen kuljetuksista oli noin 30 %.

Merimieskirkon toiminnassa vuonna 
2019 merenkulkija kohdattiin yhteen-
sä 26 119 (2018: 27 385) kertaa, näistä 
20 607 kotimaan satamissa, 3 793 ulko-
mailla ja 1 718 laivakuraattorityössä. 

Merimiestilastojen mukaan meren-
kulkijoiden henkilötyövuosien määrä 
suomalaisissa aluksissa kasvoi hieman. 
Joulukuun 31. päivänä 2018 suomalai-
silla aluksilla oli 2 946 henkilöä. Vuonna 
2018 tehtiin merimiesammateissa 6 710  

henkilötyövuotta. Vuonna 2018 merimie-
sammateissa työskenteli 9 421 eri henki-
löä. Ulkomaalaisten merimiesten osuus 
vuonna 2018 oli 14 %.

RASKAAN LIIKENTEEN 
KULJETTAJAT

Keski-Euroopan liikenteessä työskentelevi-
en raskaan liikenteen kuljettajien määrä on 
pudonnut voimakkaasti. Cemt-liikenteessä 
olevien kuljettajien määristä ei ole luotetta-
via tietoja. Rekkamiesten kohtaamisia kir-
jattiin 2 559. Suomalaisia rekkakuljettajia 
kohdattiin eniten Turussa, Vuosaaressa ja 
Lyypekissä, ulkomaalaisia raskaan liiken-
teen kuljettajia Suomen satamissa.

PALUUMUUTTAJAT

Ulkomaan toimipaikoissa viestitään 
paluumuuttoon liittyvistä asioista sekä 
seurakuntien mahdollisuuksista kohdata 
paluumuuttajat.
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Vuonna 2019 toiminta noudatti 
olennaisilta osiltaan vahvis-
tettua toimintasuunnitelmaa. 
Merimieskirkon toiminnasta 

saa yleiskuvan tilastotiedoista. Tässä ku-
vataan muutamia yksittäisiä vuoden 2019 
tapahtumia ja asioita. Jokainen merimies-
kirkko on laatinut oman toimintakerto-
muksensa ja ne ovat luettavissa netti-
osoitteessa merimieskirkko.fi/medialle.

TOIMINNASSA KOHDATTIIN 
NOIN 285 000 IHMISIÄ

Vuonna 2019 Merimieskirkon toimin-
nassa kohdattiin noin 285 000 ihmistä 
(2018: n. 275 000).  Kohtaamisten määrä 
kasvoi ulkomaan kirkoilla sekä laivaku-
raattorityössä kun taas kotimaan kirkoil-
la kohtaamisten määrä väheni.

NEUVOTTELUT LAAJENTU-
VASTA YHTEISTYÖSTÄ 

Kirkon ulkosuomalaistyön ehdotuksesta 
aloitettiin neuvottelut laajentuvasta yh-
teistyöstä kirkon ulkosuomalaistyössä. 
Ehdotuksen mukaan Merimieskirkko 
hoitaisi vuoden 2025 alusta koko kir-
kon ulkosuomalaistyön. Jos neuvottelut 
etenevät, alustavia päätöksiä asiassa on 
tarkoitus tehdä vuoden 2020 lopussa ja 
työ siirtyisi vaiheittain Merimieskirkolle 
vuoden 2025 alkuun mennessä.

SOSIAALITYÖN ALOITTAMI-
NEN AURINKORANNIKOLLA

Yhteistyössä Aurinkorannikon suoma-
laisen seurakunnan ja muiden paikallis-

ten toimijoiden kanssa Merimieskirkko 
valmisteli Aurinkorannikon sosiaalityön 
hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö 
päätti kolmivuotisen STEA-rahoitteisen 
hankkeen aloittamisesta alkuvuodesta 
2020 ja hanke käynnistyy keväällä 2020. 

SOSIAALITYÖN ALOITTAMI-
NEN BERLIINISSÄ 

Yhteistyössä Berliinin suomalaisen seu-
rakunnan ja Berliinin Suomi-keskuksen 
kanssa Pohjois-Saksan merimieskirkko 
valmisteli Berliinissä Hampurista käsin 
tehtävän sosiaalityön aloittamista. Han-
ke käynnistyi vuoden 2020 alusta tavoit-
teenaan Berliinissä tehtävän sosiaalityön 
tarpeen ja sisällön kartoitus.

LIIKKEELLÄ OLEVIEN KIRKKO

>>

TOIMINTASUUNNITEL-
MAN TOTEUTUMINEN

PAU
LA V

IRTA
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LIIKKUVAN TYÖN 
VAHVISTAMINEN 

Merimieskirkko kohtaa ulkomailla 
asuvia ja liikkuvia suomalaisia koko 
toimialueellaan. Monessa kotimaan toi-
mipisteessä toimitaan kahden sataman 
alueella.  Kaikissa toimipisteissä vahvis-
tettiin toimipisteen ulkopuolella tapah-
tuvaa liikkuvaa työtä. Isossa-Britanniassa 
tapahtuva liikkuva työ vahvistui siihen 
saadun STEA-rahoituksen myötä.

MERENKULKIJATYÖN 
ALOITTAMINEN PORISSA

Deutsche Seemannsmission (Saksan Meri-
mieskirkko) päätti lopettaa työnsä Porin 
satamassa vuoden 2019 lopussa. Meri-
mieskirkko valmisteli yhdessä paikallis-
ten toimijoiden kanssa merenkulkijatyön 
aloittamista Porin satamassa ja työ alkoi 
Raumalta käsin vuoden 2020 alkupuolella.

MERENKULUN 
JOHTAMISVALMENNUS 

Merimieskirkko toimi kokoonkutsujana 
vuonna 2019 toteutetussa merenkulun 
johtamisvalmennuksen kehittämishank-
keessa. Yhteistyökumppaneina hank-
keessa ovat Merimieseläkekassa, meren-
kulun ammattiliitot, Suomen Varustamot 
ry, Aboa Mare -merenkulkuoppilaitos sekä 
varustamoista ESL-shipping, Finnlines 
sekä Tallink Silja.

ICMAN MAAILMANKON-
FERENSSI SEKÄ NORDIC 

COUNCILIN KOKOUS

International Christian Maritime Asso-
ciation (ICMA) maailmankonferenssi, 
teemalla ”50 years of working together 
for seafarers, fishers and their families”, 
pidettiin 21.–25.10.2019 Taiwanilla. 

Konferenssi oli myös ICMAn 50-vuoti-
sjuhla. Konferenssin pääpuheen piti Ma-
nilan arkkipiispa Luis Antonio Cardinal 
Tagle. Merimieskirkosta konferenssiin 
osallistui kymmenen henkilöä. 

Pohjoismaiden ulkomaan kirkkojen 
ja merimieskirkkojen neuvoston (Nordic 
Council) kokous pidettiin 21.–22.5.2019 
Helsingissä. Kokouksen teemana oli 
kirkkojen toimintaympäristön muutos 
sekä sen vaikutukset ulkomaan kirkko-
jen ja merimieskirkkojen työhön. Kirkon 
ulkosuomalaistyön toimisto ja Merimies-
kirkko järjestivät kokouksen yhteistyössä. 

RIPPIKOULUT ATEENASSA, 
LONTOOSSA JA 

BENELUX-MAISSA

Merimieskirkon järjestämät rippikoulut 
Ateenassa ja Lontoossa pääasiassa Suo-
mesta tulleille rippikoululaisille olivat 

YLLÄ: Liikkuva sosiaalikuraattori Salla Korteniemi kiertää Britanniassa ja auttaa suo-
malaisia mm. tekemään Brexitin vaatimia settled status -hakemuksia. OIK: Rippileirit 
niin Lontoossa, Benelux-maissa kuin Kreikassa ovat suosittuja ja kävijöilleen ikimuis-
toisia.

Merimieskirkko osallistui ICMAn 
50-vuotisseminaariin Taiwanilla.
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hyvin suosittuja. Lisäksi Benelux-mais-
sa ja Lontoossa järjestettiin rippikoulut 
siellä asuville suomalaisnuorille.

KEMIN MERIMIESKIRKKO 
80 VUOTTA

Kemi-Tornion merimieskirkon 80-vuo-
tisjuhlia vietettiin 29.9.2019.  Juhlames-
sun toimitti kirkkoherra Tuomas Tölli 
ja messussa saarnasi Jaakko Laasio sekä 
avustivat Sanna Rasi ja Hannu Suih-
konen.

KESÄJUHLAT KAJAANISSA

Merimieskirkon kesäjuhlat olivat 9.–
11.8. Kajaanissa Kajaanin seurakunnan 
ja Kajaanin merimieskirkkopiirin isän-
nöimänä teemalla ”Kainuun mereltä 
maailman merille”. Juhlien aikana nousi 
esille erityisesti Kajaanin merimieskirk-
kopiirin pitkäaikainen toiminta meri-

mieskirkkotyön hyväksi. Juhlamessussa 
Kajaanin kirkossa saarnasi piispa Jari 
Jolkkonen. Messussa siunattiin tehtä-
väänsä Kemi-Tornion merimieskirkon 
satamakuraattori Sanna Rasi sekä Lon-
toon merimieskirkon sosiaalikuraattori 
Salla Korteniemi. Sunnuntain messuis-
sa lähialueen kirkoissa saarnasi yhteensä 
neljä merimiespappia. Kesäjuhlat ja nii-
den järjestelyt saivat runsaasti myönteistä 
palautetta. Kesäjuhlien onnistuneista ja 
hyvistä järjestelyistä vastasivat Kajaanin 
seurakunnan kirkkoherra Marko Miet-
tinen tiiminsä kanssa sekä Kajaanin me-
rimieskirkkopiiri.

SEA SUNDAY MERENKULUN 
TURVALLISUUSPALKINTO

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea 
Sunday myönnettiin vuonna 2019 me-
rikapteeni Ove Hagerlundille. Meren-
kulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday 

on viranomaisten sekä ammatti- ja va-
paa-ajan merenkulun järjestöjen vuonna 
1996 perustama tunnustuspalkinto. Pal-
kintotoimikunnan puheenjohtajaorga-
nisaatio on Suomen Merimieskirkko ry. 
Palkinto jaettiin 21. kerran. Palkinnon 
luovutti liikenne- ja viestintäministeri 
Sanna Marin.

MERISUNNUNTAI

Merisunnuntai – Sjösöndag – Sea Sun-
day on kansainvälisen mallin mukainen 
kirkkopyhä, jota vietettiin 15.9.2019. 
Merimiespapit saarnasivat useissa Suo-
men seurakunnissa, ja muihin seurakun-
tiin toimitettiin virikemateriaalia. Meri-
sunnuntain kolehti kannetaan kaikissa 
Suomen ev.lut. kirkoissa Suomen Meri-
mieskirkon työn hyväksi.

WANTED 
VAPAAEHTOINEN 

Wanted vapaaehtoinen -kampanjalla 
nostettiin esiin vapaaehtoistyön merki-
tystä Merimieskirkossa. Kampanja to-
teutettiin pääosin sosiaalisessa mediassa 
ja kampanjan aikana koottiin vapaaeh-
toisten kokemuksia vapaaehtoistyöstä 
Merimieskirkolla.

AMMATTITAIDON 
YLLÄPITOA JA TYÖN 

KEHITTÄMISTÄ

Merimieskirkon koko henkilöstöä kos-
kevat koulutuspäivät järjestettiin huhti-
kuussa Turun kristillisellä opistolla. Kou-
lutuspäivien teemana oli vapaaehtoistyö 
ja varainhankinta. Yhteisten koulutus-
päivien lisäksi eri henkilöstöryhmillä oli 
omia koulutuksiaan.

Kesäjuhlilla Kajaanissa huomioitiin paikallisen merimieskirkkopiirin pitkäaikainen ja 
aktiivinen toiminta merimieskirkkotyön hyväksi.

Merenkulun turvallisuuspalkinto myön-
nettiin merikapteeni Ove Hagerlundille 
(toinen vas.). Palkinnon luovutti liikenne- 
ja viestintäministeri Sanna Marin (keskel-
lä). Palkintotoimikunnan puheenjohtajaor-
ganisaatio on Suomen Merimieskirkko ry, 
jota edusti pääsihteeri Hannu Suihkonen 
(oik.). 
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SUOMEN INNOSTAVIMMAT 
TYÖPAIKAT -TUNNUSTUS 

Vuonna 2019 suoritetun henkilöstö-
tutkimuksen perusteella Merimieskirk-
ko sai Suomen innostavimmat työpaikat 
-tunnustuksen. Suomen innostavimmat 
työpaikat -tunnustus myönnetään hen-
kilöstötutkimustulosten perusteella par-
haisiin tuloksiin yltäneille suomalaisille 
organisaatioille. Tunnustus myönnetään 
työpaikoille, joissa on omistautunut hen-
kilöstö. Kyseessä on organisaatio, jossa 
henkilöstö on sitoutunut sen arvoihin 
sekä valmis tekemään enemmän kuin 
heiltä odotetaan organisaatiolle tärkei-
den tavoitteiden saavuttamiseksi.

JÄTTIMÄISET 
JOULUMYYJÄISET

Joulumyyjäiset ovat ulkomaan meri-
mieskirkoilla merkittäviä toiminnallisia 

ja varainhankinnallisia tapahtumia. Kä-
vijämäärältään ja liikevaihdoltaan suu-
rimmat myyjäiset pidetään Hampurissa, 
missä pääsiäismyyjäiset mukaan lukien 
oli 45 000 kävijää. Yhteensä myyjäisvie-
raita ulkomailla oli yli 74 000, lähinnä 
paikallista väestöä. Myyjäisten toteutta-
misessa tarvittavat sadat vapaaehtoiset 
olivat suomalaisia, paikallisia tai Suo-
mesta tulevia vapaaehtoisia. Myyjäiset 
pidettiin Ateenassa, Brysselissä, Ham-
purissa, Lontoossa ja Rotterdamissa sekä 
lyhyempinä tapahtumina merimieskir-
koilta tehtävien vierailujen yhteydessä.  

Kotimaan kirkot järjestivät myynnil-
lisiä joulutapahtumia Haminassa, Kok-
kolassa, Raumalla, Porvoossa, Lohjalla, 
Kemissä ja Turussa.

KAAKKOIS-AASIAN 
JOULUKIRKKOKIERROS

Vuonna 2019 Kaakkois-Aasian joulu-
kirkkokierros toteutettiin   Kirkon ulko-

suomalaistyön ja Suomen Lähetysseuran 
kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen 
mukaisesti. Bangkokissa toimiva pastori 
Jyrki Markkanen piti joulukirkon Me-
rimieskirkon edustajana Singaporessa, 
Kuala-Lumpurissa, Manilassa, Hanoissa 
ja Ho Chi Minhissä.

JOULUPAKETTI 
”TUNTEMATTOMALLE 
MERENKULKIJALLE”

Merimieskirkoilta on jaettu laivoille 
joulupaketteja ”tuntemattomalle me-
rimiehelle” jo 1800-luvulta alkaen. Pe-
rinne elää edelleen, ja ”tuntemattomalle 
merienkulkijalle” valmistui myös jouluk-
si 2019 noin 1 500 joulupakettia, jotka 
toimitettiin laivoille niin kotimaan kuin 
ulkomaan merimieskirkoilta.

PEKKA W
ILSKA
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YLLÄ: Kohtaamistilasto toimipaikoittain 2019.
ALLA: Kohtaamistilasto toimintamuodoittain 2019.

KOHTAAMISET

TOIMINNASSA
KOHDATTUJA N.

285 700

MYYJÄISISSÄ 
KÄVIJÖITÄ N. 

77 500

LAIVAKURAATTORI-
TYÖN KASVU N. 

83 %

KOHTAAMISTEN 
KASVU 

KEMI-TORNIOSSA
 42 %

SIELUNHOITOTYÖN 
KASVU N. 

70 %

TOIMINTAA TUKE-
VIA PIIREJÄ

 33

2019
Kävijöitä 
kirkolla

Ulkopuolella 
kohdattuja

Myyjäis-
vieraat

2019 
yhteensä

2018 
yhteensä

2017 
yhteensä

Laivakuraattorityö 0 1718 0 1718 941 1062
Hamina-Kotka 348 1368 510 2226 2918 3045
Helsinki Vuosaari 3053 910 125 4088 4928 4257
Helsinki Hernesaari 0 803 0 803 1558 1971
Turku 6751 3457 1947 12155 15605 25685
Rauma 1814 2009 180 4003 8019 9933
Kokkola 1331 2381 160 3872 4550 3821
Oulu 3029 1600 70 4699 4982 2759
Kemi-Tornio 2493 9441 0 11934 8385 4409
Bryssel 41661 230 6730 48621 39393 42494
Antwerpen 96 810 0 906 1275 729
Luxemburg 683 39 0 722 1008 729
Hampuri 29197 4195 45000 78392 85655 90999
Lontoo 50998 1836 17161 69995 52724 57267
Rotterdam 17046 3897 4362 25305 25626 27709
Varsova 0 43 0 43 67 55
Ateena 3130 1068 1280 5478 8350 7197
Kaakkois-Aasia 0 243 0 243 244 608
Viikon Sana 0 6916 0 6916 5460 7100
Tukitoiminta Suomessa 10 2141 0 2151 1723 2213
Keskustoimisto 250 1174 0 1424 777 1911

Yhteensä 161890 46279 77525 285694 274188 295953

kotimaa 43780
ulkomaat 229705

2019

Ulko-
maan 
kirkot

Koti-
maan 
kirkot

Laiva-
kuraat-

torit

Tukitoiminta 
Suomessa & 
keskuststo

Viikon 
Sana

2019 
yhteensä

%-osuus 
koko toi-
minnasta

2018 
yht.

Meren-
kulkijoita

3793 20607 1718 1 0 26119 9,1 27385

Rekka-
kuljettajia

181 2372 0 6 0 2559 1 2631

Sakraali- 
toiminta

10615 3901 0 1025 6916 22457 7,9 21115

Muu 
järjestetty 
toiminta

105273 9285 0 1458 0 116016 40,6 116808

Avustettavia/ 
sielunhoito-
kontakteja

11457 4122 0 3 0 15582 5,4 9171

Muita 
toimintaan 
osallistujia

98386 3493 0 1082 0 102961 36 97078

Yht. 2019 229705 43780 1718 3575 6916 285694 100
%-osuus   
koko 
toiminnasta

80,4 15,3 0,6 1,3 2,4 100

Yht. 2018 214342 50945 941 2500 5460
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JULKINEN HALLINTO

Merimieskirkko oli aktiivisesti yhteydes-
sä valtiovaltaan. Toiminnallisissa asioissa 
keskustellaan ulkoasiainministeriön ja sen 
edustustojen, työministeriön ja sen alai-
sen Merimiespalvelutoimiston edustajien 
kanssa. Resursoinnista asioidaan edus-
kunnan, opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskuksen STEAn kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
myönsi Merimieskirkolle yleisavustusta 
82 000 € sekä 52 000 € Lontoon meri-
mieskirkon peruskorjaukseen.   

Suomen Merimieskirkko on Suomen 
ulkomailla toimivien kulttuuri- ja tie-

deinstituuttien (SKTI) verkostoon kuu-
luvan Suomen Benelux-instituutin ja sen 
säätiön perustajajäsen. Merimieskirkon 
edustajana säätiön hallituksessa toimivat 
pääsihteeri Hannu Suihkonen (varapu-
heenjohtaja) ja piispa Kaarlo Kalliala 
(varalla). 

Ulkoasiainministeriön edustustojen 
kanssa paikallinen yhteistyö oli vilkasta 
varsinkin konsulaariasioissa. Lontoon 
suurlähettiläs, Hampurin ja Antwerpe-
nin kunniakonsulit olivat merimieskir-
kon paikallisen juridisen henkilön pu-
heenjohtajia.  

Sosiaali- ja terveysministeriön toimi-
alaan kuuluva STEA myönsi 500 000 € 
ulkomailla asuvien ja liikkuvien suoma-

laisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja 
ylläpitämiseen. Tuki kohdistui sosiaali-
kuraattorien työhön. STEAn lisätuen 
avulla palkattiin liikkuva sosiaalikuraat-
tori Isoon-Britanniaan. 

KIRKOLLISET TOIMIJAT

Merimieskirkko oli jatkuvassa yhteis-
toiminnassa monien kirkollisten toimi-
joiden kanssa paikallisella, kansallisella, 
pohjoismaisella, globaalilla sekä ekumee-
nisella tasolla. 

Suomen Merimieskirkko ry:n jä-
senenä oli 186 seurakuntaa. Yhteistyö-, 
nimikko- tai laivakuraattorisopimuksia 

VOIMAA YHTEISTYÖSTÄKESKEISIÄ 
YHTEYKSIÄ

IIR
IS KIV

IM
Ä

KI

Merimieskirkon hallitus ja johtoryhmä kokousti 3.–5.5. Rotterdamissa. Kuvassa mukana myös Rotterdamin merimieskirkon kirkko-
toimikunnan edustajia ja työntekijöitä.
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oli 35 seurakunnan tai seurakuntayhty-
män kanssa.  

Seurakunnissa toimi yhteensä 33 me-
rimieskirkko-, lähetys- tai diakoniapiiriä, 
joilta Merimieskirkko sai taloudellista 
tukea. Piireistä 12 oli ruotsinkielisiä.  

Suurten seurakuntayhtymien taloudel-
linen tuki on mittavaa. Erityisesti Hel-
sinki, Turku ja Espoo ovat tässä suhteessa 
merkittäviä kumppaneita. Seurakunnissa 
kerättiin Merisunnuntaina 15.9. viralli-
nen kolehti Merimieskirkolle.   

Yhteistyösopimus kirkkohallituksen 
kanssa on toistaiseksi voimassa oleva. 
Yhteistyösopimuksen mukaisia tapaami-
sia Kirkon ulkosuomalaistyön johtajan ja 
Merimieskirkon pääsihteerin kesken oli 
säännöllisesti. Kirkkohallitus määräsi ke-
rättäväksi Suomen Merimieskirkon hy-
väksi yhden virallisen kolehdin ja suositti 
seurakunnille yhden kolehdin keräämistä 
valinnaisena päivänä.  

Yhteistyö kirkon ruotsinkielisen työn ja 
Porvoon hiippakunnan kanssa jatkui tii-
viinä. Porvoon hiippakunnan lähetystoi-
mikunnan jäsenenä toimi Jaakko Laasio 
ja varajäsenenä Hanna Vuollo. 

Pääsihteeri Hannu Suihkonen toimi 
kirkon järjestöyhteistyön neuvottelukunnan 
ja kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan 
jäsenenä.  

Kirkon kansainvälisen työn kou-
lutuksen seurantaryhmässä oli Jaakko 
Laasio. 

Merimieskirkko on pysyvä jäsen 
pääkaupunkiseudun kirkollisen kriisityön 
HeHu-ryhmässä (henkinen huolto). 
Kansainvälisen HeHu-toiminnan suun-
nitteluryhmässä Merimieskirkkoa edusti 
Jaakko Laasio.  

Turun arkkihiippakunnan kanssa to-
teutettiin työntekijävaihtoon liittyvää 
yhteistyötä teemalla ”Kirkkona postmo-
dernissa Euroopassa”. 

Suomen Pipliaseuran kanssa on vuo-
desta 1994 ollut voimassa sopimus eri-
kielisten raamattujen saatavilla olemises-
ta kotimaan kansainvälisissä merimies-
kirkoissa.  

Merimieskirkko käytti ortodoksisen 
kulttuurikeskus Sofian tiloja eri tapahtu-
missa.

MERENKULKU

Merimieskirkolla on yhteistyösopimus 
useiden suomalaisten varustamojen kans-
sa laivakuraattoritoiminnasta. Merimies-
kirkon edustajia oli kutsuttuna monissa 
varustamojen järjestämissä sidosryhmä-
tilaisuuksissa.  

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea 
Sunday myönnettiin merikapteeni Ove 
Hagerlundille. Palkintotoimikunnan pu-
heenjohtajana toimi Hannu Suihkonen. 

Perinteinen merenkulkujärjestöjen 
kunniakäynti mereen jääneiden muisto-
merkillä Ursinin kalliolla, Merisataman-
rannassa Helsingin Eirassa järjestettiin 
pyhäinpäivänä 2.11. Tilaisuudessa puhui 
rovasti Kauko Puranen. Musiikista vas-
tasi Mikaelin laulajat. Rajavartiolaitoksen   
edustajat laskivat seppeleen merenkul-
kijoiden muistomerkille. Suomen Me-
ripelastusseuran alukset tekivät kunnia-
käynnin aikana ohimarssin. Tilaisuuden 
jälkeen oli kahvitarjoilu Agricolan kirkon 
kryptassa. Muistohetken järjestelyistä 
vastaa yhteensä 13 merenkulkujärjestöä 
ja viranomaista. Tilaisuuden käytännön 
järjestelyt hoitaa vuosittain Suomen Me-
rimieskirkko ry. 

Merimieskirkon pääsihteeri on la-
kimääräisesti Merimiespalvelutoimiston 
(MEPA) hallituksen puhevaltainen jäsen. 
Yhteistyö MEPAn kanssa on tiivistä ja 
erittäin hyvin toimivaa. Merimieskirk-
ko ja Mepa solmivat vuonna 2016 yh-
teistyötä koskevan yhteistyöasiakirjan. 
Merimieskirkko toimii kokoonkutsuja-
na merenkulun johtamisvalmennuksen 
kehittämishankkeessa. Merimieskirkko 
on myös mukana merenkulkijoiden hy-
vinvointia tukevassa Formare-hankkeessa. 

Merimieseläkekassa tukee Merimies-
kirkon tekemää laivakuraattorityötä. Tär-
keitä yhteistyökumppaneita ovat myös 
satamakaupungit ja niiden satamalaitok-
set, alan työmarkkinaosapuolet sekä useat 
satamissa ja ulkomailla toimivat yritykset. 
Merimieskirkon edustaja oli kutsuttuna 
useissa alan seminaareissa, teemapäivillä 
ja sidosryhmätilaisuuksissa. Merimies-
kirkko on jäsen Meriliitossa ja Suomen 
Merihistoriallisessa yhdistyksessä.

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ

Merimieskirkko on International Chris-
tian Maritime Associaton (ICMA) jäsen. 
Merimieskirkko on myös Pohjoismaisen 
merimies- ja ulkomaankirkkojen neuvoston 
jäsen.   

Merenkulkijatyön johtaja Jaakko La-
asio toimi pysyvän ICMA-delegaation 
jäsenenä YK:n merenkulujärjestö IMOssa 
ja työjärjestö ILOssa.  

Kansainväliset yhteydet ja tapahtu-
miin osallistuminen tai niiden järjeste-
lyyn osallistuminen kuuluvat toimintaru-
tiiniin Merimieskirkon toimintamaissa.  

RASKAS 
MAANTIELIIKENNE

Manner-Euroopassa toimivien suoma-
laisten raskaan liikenteen kuljettajien 
määrä on edelleen pieni. Tämä näkyi 
myös kohdattujen rekkamiesten määris-
sä.  Eniten raskaan liikenteen kuljettajia 
kohdattiin Turun ja Vuosaaren meri-
mieskirkoilla sekä Lyypekissä. Raskaan 
liikenteen kuljettajia koskevaa yhteistyö-
tä Merimieskirkko tekee mm. Rahtarit 
ry:n kanssa.

SÄÄTIÖYHTEISTYÖ

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jatkoi va-
kaan rahoittajan asemaansa. Se myönsi 
Merimieskirkolle 150 000 €:n suuruisen 
apurahan merenkulkijoiden parissa teh-
tävään työhön.  

Emilie ja Rudof Geselliuksen sää-
tiö myönsi Merimieskirkolle 45 000 €, 
Stiftelsen Tre Smeder 10 000 €, A. ja T. 
Mattilan säätiö 3 000 € sekä Tunkelon 
säätiö 2 500 €.

Muita taloudellisen
tuen lähteitä s 25.
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Viestinnän painopiste oli vies-
tintästrategian mukaisesti 
sähköisessä mediassa. Viestin-
nässä korostui varainhankin-

nallinen ote. Sosiaalisen median käyttöä 
tehostettiin ja sen sisältöä yhtenäistettiin.

Merimieskirkon kokonaisviestinnän 
linjoja suunnitteli, koordinoi ja sparrasi 
vuonna 2017 aloittanut viestintätyöryh-
mä, joka kokoontui vuoden 2019 aikana 
kolme kertaa.

SOSIAALINEN MEDIA
Pääasiallinen somekanava oli Facebook, 
jonka sivuilla pyrittiin kertomaan toi-
minnasta ”täynnä elämää” -tyyppisellä 
kuvituksella ja kerronnalla. Informointi- 
ja aktivointikäytössä Facebook oli niin 
keskustoimistolla kuin kaikilla ulkomaan 
ja kotimaan toimipaikoilla.

Kuvanjakopalvelu Instagramissa jaet-
tiin toimintaan liittyviä informatiivisia 
valokuvia. Instagramin tarinasovelluksen 
käyttöä lisättiin. Lisäksi Merimieskirkko 
päivitti kahtena viikkona Kirkko Suomes-
sa -instagramia.

Keskustoimiston ja ulkomaan kirk-
kojen Twitter- ja LinkedIn-tileillä 
jaettiin asia- ja rekrytointitietoa. Verk-
kopalveluista tarjolla oli myös blogi ja 
Youtube.

VERKKOSIVUSTOT
Merimieskirkko.fi-verkkosivustot (7 
kpl) olivat ulkoisen viestinnän alustana, 
johon ohjattiin liikennettä myös sosiaa-
lisen median kanavilta. Sivujen ja niiden 
sisältöjen löydettävyyttä hakukoneilla 
(Google) optimoitiin ja päivitettiin ak-
tiivisesti. Verkkosivuston palvelusopi-
mus sen ylläpidosta jatkui Aste Helsingin 
kanssa.

Verkkosivustot toimivat erilaisten 
lomakkeiden, kuten palaute-, työhönha-
ku-, työharjoittelu- ja vapaaehtoislomak-

keiden alustana. Merimieskirkon pääsi-
vustolle liitettiin Tawk.to-chattipalvelu. 
Ajankohtaisuutisia, tapahtumatiedotusta, 
erilaisia artikkeleja ja lehdistötiedotteita 
julkaistiin pitkin vuotta eri sivustoilla.

Vuoden 2019 aikana systematisoitiin 
verkon lahjoitussivun ja asiakastietojär-
jestelmän käytön lahjoitusten pyytämi-
sessä, vastaanottamisessa sekä hallin-
noinnissa sekä vahvistettiin pyytämisen 
kulttuuria. Henkilöstökoulutus rohkaisi 
jokaista työntekijää aktiiviseen lahjoi-
tusten pyytämiseen. Lahjoittajarekisteri 
mahdollisti säännöllisen yhteydenpidon 
lahjoittajiin. Asiakastietojärjestelmän 
avulla pystyttiin myös tunnistamaan ja 
viestimään potentiaalisille uusille tuki-
joille. 

Merimieskirkko sai valtaosan lah-
joituksista lahjoitussivun kautta. Edel-
lisvuonna käyttöönotetun Facebookin 
lahjoitustyökalun kautta saatiin etenkin 
merkkipäivälahjoituksia. Tekstiviestilah-
joituksen pystyy kohdistamaan suoraan 
tietyn kotimaan toimipaikan hyväksi. 
Vuoden aikana otettiin käyttöön uutena 
lahjoitusten maksutapana MobilePay.

TUVAT TÄYNNÄ ELÄMÄÄ

MEDIATIEDOTTEET

Lehdistötiedotteet lähetetiin medi-
alle Liana Technologies/Koodiviidakon 
ePressi-palvelun kautta. Tiedotteiden 
keskimääräinen avaajamäärä oli 273 ja 
avausprosentti 15,4. Luetuin tiedote kos-
ki joulumyyjäisiä ja sen avasi 729 toimit-
tajaa. Merimieskirkko oli esillä vuoden 
mittaan useita kertoja niin paikallisessa, 
alueellisessa kuin valtakunnallisessa me-
diassa.

UUTISKIRJEET
Merimieskirkon sähköinen uutiskirje 
(noin 600 tilaajaa) samoin kuin ulko-
maan kirkkojen uutiskirjeet (yhteensä 
noin 3 500 tilaajaa) lähetettiin tilaajille 
MailChimp-palvelusta. Isoilla toimi-
paikoilla oli uutiskirjeen lisäksi käytössä 
eri toimintoihin tai tapahtumiin liitty-
viä sähköisiä kirjeitä. Hartauskirjoitus 
Sisua ja Siunausta lähetettiin kerran 
viikossa sen 133 tilaajalle. Postipalvelu 
MailChimp on integroitu CRM-asiak-
kuudenhallintajärjestelmään.

PRINTTIMEDIA
Merimieskirkko-lehti ilmestyi kolme ker-
taa ensimmäisen numeron ollessa toi-
mintakertomus. Lehden painosmäärä oli 
3 000 ja se painettiin edelleen Hämeen 
kirjapainossa. Ulkomaan toimipaikoista 
Ateena julkaisi oman lehden (KasKas). 
Merimieskirkon yleisesitteestä painettiin 
lisäpainos.

Merimieskirkko-lehden numerot 
2 ja 3 samoin kuin yleisesite olivat ja-
ossa Suomen kaikille opettajille Subje-
ctAid-palvelun kautta. Eri kouluihin jaet-
tiin palvelun kautta yhteensä 1 939 ylei-
sesitettä ja 1 239 Merimieskirkko-lehtiä.

Flyereita tehtiin vapaaehtoisten 
rekrytointiin, rekkakuljettajien houkut-
telemiseksi Vuosaaren merimieskirkol-

VIESTINTÄ JA 
VARAINHANKINTA
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le sekä majoittujien houkuttelemiseksi 
Lontoon ja Hampurin merimieskirkol-
le. Lisäksi tehtiin tapahtumaflyereitä ja 
-julisteita sekä eri tapahtumissa pidettiin 
esillä Merimieskirkon roll upeja ja beach 
flagejä.

Perinteinen kirjepostilla lähetettävä 
jäsenkirje postitettiin keskustoimistolta 
yhdistyksen varsinaisille jäsenille kol-
me kertaa vuoden aikana. Ensimmäisen 
jäsenkirjeen mukana lähetettiin Viking 
Linen tarjoama risteilyetukuponki.

SISÄINEN VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä keskittyi Microsoft 
365 -sovelluksen intraan, joka sisältää 
mm. SharePoint-, Yammer- ja OneD-
rive-palvelut. Useat eri toimintoihin 
liittyvät työryhmät kokoontuivat sään-
nöllisesti Skypessä ja Teamsissa. Toimi-
paikoilla ja merimieskirkkojen eri työ-
ryhmissä tiedon välittämiseen käytettiin 
myös pikaviestipalvelu WhatsAppia.

VARAINHANKINTA- 
KAMPANJAT

Suomen Merimieskirkko jatkoi VaLa 
ry:n jäsenenä. Vala on varainhankintaa 
harjoittavien yleishyödyllisten yhteisö-
jen yhteistyöverkosto. VaLa määrittelee 
ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän va-
rainhankinnan periaatteita. 

Merimieskirkko oli yhtenä järjestönä 
mukana VaLa ry:n organisoimassa Vas-
tuullisen lahjoittamisen marraskuussa. 
Marraskuun ajan kampanjassa mukana 
olevat asianajajat laativat testamentteja 
maksutta mm. Merimieskirkolle. Vies-
timme tästä mahdollisuudesta someka-
navissamme.

Merimieskirkko osallistui myös  
kansainväliseen #tekojentiistai-some-
kampanjaan 3.12. TekojenTiistai on osa 
kansainvälistä #GivingTuesday-kam-
panjaa, joka pyrkii lisäämään keskuste-
lua ja tietoisuutta antamisesta: ajan, avun, 
hyvänmielentekojen sekä lahjoitusten 
muodossa. Yhteydenottojemme kannus-
tamana kampanjaan lähti mukaan vajaa 
10 yritystä Suomessa tekemällä tuotelah-
joituksia. Kampanjan avulla keräsimme 
myös yksityisiä lahjoituksia.

VARAINHANKINTA- 
KEINOJA

Merimieskirkon yhdessä pääkaupun-
kiseudun partiolippukuntien kanssa or-
ganisoima Konttitori-peräkonttikirppis 
jatkoi toimintaansa kesäsunnuntaisin 
19.5.–22.9. Keskimäärin kirppismyyjiä 
Vermon raviradan parkkialueella oli 126.

Merimieskirkon Kirkkoviini siirtyi 
Alkon verkkokaupan tilausvalikoimaan 
vuonna 2018. Tämän jälkeen sekä seu-
rakunnat että yksityishenkilöt ovat voi-
neet tilata Kirkkoviiniä lähimpään Alkon 

FACEBOOK-SEURAAJIA 
YHTEENSÄ NOIN

23 000

MEDIATIEDOTTEIDEN 
AVAUSPROSENTTI

15,4

myymälään. Kirkkoviinin maahantuoja 
Uniq Drinks Finland tilittää jokaisesta 
Alkoon toimitetusta pullosta komission 
Merimieskirkolle.

MYYJÄISET
Joulun suurmyyjäisillä on suuri merkitys 
Merimieskirkon toiminnalle, sillä niistä 
saadaan merkittävä osa ulkomaan kirk-
kojen vuosibudjeteista. Samalla ne näyt-
tävät Merimieskirkon vapaaehtoisten 
todellisen voiman. Myyjäisten toteutta-
misessa tarvittavat sadat vapaaehtoiset 
olivat suomalaisia, paikallisia tai Suo-
mesta tulevia vapaaehtoisia. 

Suomesta myyjäisiin lähti yhteensä 
7 rekkaa ja 4 merikonttia suomalaisia 
elintarvikkeita ja lahjatavaroita.

KERÄYSLUVAT
Merimieskirkolla oli keräysluvat Suo-
messa Ahvenenmaa mukaan lukien. Po-
liisihallitus oli myöntänyt vuosiksi 2019–
2020 rahankeräysluvan Merimieskirkolle 
koko Suomea (Ahvenanmaa pois lukien) 
varten. Ahvenanmaan maakuntahallitus 
uusi luvan Ahvenanmaata varten vuo-
deksi 2020.

MERIMIESKIRKKO.FI- 
SIVUSTOJEN KATSELUJA

240 716
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Maailmassa vaikuttavista 
useista epävarmuusteki-
jöistä huolimatta talou-
dellinen sekä ihmisten ja 

kansallisuuksien välinen keskinäisriip-
puvuus on vahvaa. On edelleen toden-
näköistä, että kansainvälisyys ihmisten 
elämässä kasvaa ja että yhä useampi suo-
malainen asuu ja työskentelee ulkomail-
la. Ilmastonmuutos sekä digitalisaatio 
eri muodoissaan vaikuttavat ihmisten 
elämään sekä eri organisaatioiden toi-
mintaan. 

MONIPAIKKAISUUS VAHVISTUU

Edellä mainittujen maailmalla 
vaikuttavien epävarmuuste-
kijöiden konkretisoituminen 
on riskitekijä. Esimerkiksi 

toteutuva Brexit todennäköissti rajoit-
taa vapaata liikkuvuutta EU-maiden ja 
Britannian välillä. Kansalaisjärjestöjen 
ja julkisen vallan suhde niiden roolien 
ja kansalaisjärjestöjen rahoituksen mää-

Ulkosuomalaisten parissa tehtävässä 
työssä rotaatiosuomalaisten määrä li-
sääntyy. Monipaikkaisuus elämäntapa-
na näyttää vahvistuvan. Monipaikkaisuus 
on yhdistelmä asumista, työtä, yhteisöl-
lisyyttä, palveluita, kokemuksia, liikku-
mista ja harrastuksia. Ihmiset liikkuvat 
itselleen merkityksellisten kotimaisten ja 
ulkomaisten paikkojen välillä. Jos neu-
vottelut Kirkon ulkosuomalaistyön kans-
sa johtavat siihen, että Merimieskirkko 
hoitaa koko kirkollisen ulkosuomalais-
työn vuoden 2025 alusta, tarkoittaa se 

Merimieskirkon työn merkittävää laa-
jentumista.  

Suomi on merenkulun maa. Suomen 
viennistä noin 90 % ja tuonnista 80 % 
kulkee meriteitse. Suomalainen kaup-
palaivasto kuljettaa noin 30 % Suomen 
merirahdeista. Sekä suomalaisen että 
kansainvälisen laivaliikenteen merkitys 
on tulevaisuudessa tärkeä. Digitalisaatio 
ja automatisaatio sekä ilmastonmuutok-
sen huomioiminen vaikuttavat tulevai-
suudessa merkittävässä määrin meren-
kulkuun. 

HUOMIO SITOUTUMISESSA

 NELJÄ TAVOITETTA

rittelyjen suhteen tulevaisuudessa on 
huomioitava. Toisaalta julkisen vallan 
vastuun ja tehtävien väheneminen avaa 
kansalaisjärjestöille mahdollisuuksia 
kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoin-
nin lisäämisessä.

Kirkon jäsenmäärän vähentyminen 
voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkit-
tävästi seurakuntien Merimieskirkolle 

Merimieskirkon strategias-
sa on neljä strategista 
tavoitetta, jotka toimivat 
myös kehittämiskohtei-

na. Strategiset tavoitteet ovat:
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta toiminnassamme. Kehitäm-
me olemassa olevia työmuotoja sekä 
löydämme uusia tapoja toimia. Meri-
mieskirkossa yhteisöt, vapaaehtoiset ja 
työntekijät toimivat kumppaneina. 

Löydämme uusia yhteistyön muoto-

antamaan tukeen.
Merimieskirkon tavoitteiden saavut-

tamisen riskitekijöitä ovat myös paikalli-
sen sitoutumisen ja osallisuuden vähäi-
syys, varainhankintakeinojen onnistumi-
nen, kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen 
sekä henkilöstö- ja vapaaehtoisresurssien 
riittämättömyys. Rekrytointien onnistu-
minen on olennainen asia.

ja Merimieskirkon sisällä ja yhteistyö-
kumppanien kanssa. Uudistamme työm-
me organisointia vahvistaen paikallista 
vastuunkantoa. 

Lisäämme Merimieskirkon tunnet-
tuutta monipuolisella viestinnällä.  

Pidämme talouden tasapainossa.

MERIMIESKIRKKO TEKEE MERIMIESKIRKKO TEKEE 
TÄRKEÄÄ TYÖTÄ TÄRKEÄÄ TYÖTÄ 

KOTONA, MERILLÄ JA KOTONA, MERILLÄ JA 
MAAILMALLA.MAAILMALLA.

Ole mukana, kumppanuus 
kannattaa!

• Lähetä 10 euron suuruinen 
kertalahjoitus tekstiviestillä 
10E  TUKI numeroon 16588.

• Tee kertalahjoitus tai ryhdy 
kuukausilahjoittajaksi Meri-
mieskirkon verkkosivulla 
merimieskirkko.fi/lahjoita.Keräyslupa 2019–2020 Suomessa (ei Ahvenan-

maa): RA/2018/935. Poliisihallitus 16.10.2018. 
Ahvenanmaalla ÅLR 2019/7090, Ålands lands- 
kapsregering 1.10.2019.

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ

KESKEISET 
RISKIT

KEHITYS- 
TARPEITA
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YHDISTYKSEN JÄSENET 

Henkilöjäseniä 1.3.2020 oli 539 (samana 
ajankohtana v. 2019: 561). Seurakunta-
jäseniä oli vuoden päättyessä 186 (193) 
ja yhdistysjäseniä yksi. Kunniajäseniä oli 
kuusi.  

Jäsenmaksuja korotettiin viimeksi 
vuosikokouksessa 2013. Henkilöjäsenen 
jäsenmaksu on 50 €, perheenjäseneltä 
20 €, ainaisjäseneltä 20 x 50 € ja seu-
rakuntajäsenen kannatusraja oli 250 €. 
Kunniajäsenet ja hallituksen jäsenet on 
vapautettu jäsenmaksusta. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET 
KOKOUKSET 

Suomen Merimieskirkko ry:n vuosiko-
kous pidettiin 9.4. Helsingissä ja vaali-
kokous 10.8. Kajaanissa. 

YHDISTYKSEN HALLITUS 
Hallituksen puheenjohtajana toimi toi-
minnanjohtaja Timo Lappalainen ja 
varapuheenjohtajana hallintosihteeri 
Paula Raitis. 

Hallituksen muita jäseniä vuoden 
2019 alkaessa olivat: päätoimittaja Jaak-
ko Heinimäki, Vice President Katarina 
Hildén, ulkoasiainneuvos Mikko Joke-
la, varatuomari Tarja Larmasuo, diakoni 
Hannele Koivisto, kuljetusalan koulut-

AKTIIVISET TOIMIJAT TAUSTALLA
taja Jarkko Nisula, toiminnanjohtaja 
Sami Ojala, toimitusjohtaja Jukka Salo, 
hallintojohtaja Juha Tuohimäki ja sidos-
ryhmäpäällikkö Asta Turtiainen.  

Vaalikokouksessa 10.8. erovuoroiset 
Katarina Hildén, Mikko Jokela ja Sami 
Ojala valittiin uudelleen. Uutena jäsene-
nä hallitukseen valittiin Lena Grenat. 
Heidän toimikautensa kestää kolme 
vuotta, kauden 2019–2022.   

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä 
toimii pääsihteeri Hannu Suihkonen. 
Kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina 
merenkulkijatyön johtaja, yhteyspäällik-
kö Jaakko Laasio ja talousjohtaja Eija 
Kaukonen. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 
kuusi kertaa, joista yksi oli Rotterdamin 
merimieskirkon toimintaan tutustumi-
nen. Hallituksen jäsenille ei maksettu 
palkkiota.

VALIOKUNNAT 
JA TYÖRYHMÄT 

Yhdistyksen vuosikokous valitsi vaaliva-
liokunnan jäseniksi, asiantuntija Helena 
Tuomisen ja kirkkoherra Juha Rintamä-
en. Valiokunnan ulkopuoliseksi sihtee-
riksi kutsuttiin Hannu Suihkonen. 

Hallituksen valitseman työvaliokun-
nan puheenjohtajana toimi Paula Raitis, 
varapuheenjohtajana Timo Lappalainen 
sekä työvaliokunnan muina jäseninä 
Tarja Larmasuo ja Asta Turtiainen sekä 
Jukka Salo. 

Muita pysyväluonteisia toimielimiä 
olivat Talousvaliokunta, Turvallisuus- ja 
kriisivalmiustyöryhmä ja Viestintätyöryh-
mä.  

Vuosaaren merimieskirkon, Helsin-
ki Seafarer’s Centren kiinteistön hal-
lintaosakeyhtiön hallituksessa toimivat 
Jaakko Laasio (pj), Hannu Suihkonen ja 
toimitusjohtaja Sampsa Sihvola.

TILINTARKASTAJAT 
Merimieskirkon vaalikokous valitsi tilin-
tarkastusyhteisöksi KPMG:n vastaavana 

tilintarkastajana Heidi Vierros, KHT ja 
varatilitarkastajana Marko Saxell, KHT. 
Ulkomaan yksiköissä on lisäksi paikalli-
set tilintarkastajat.

NIMENKIRJOITTAJAT 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituk-
sen puheenjohtaja Timo Lappalainen, 
varapuheenjohtaja Paula Raitis tai pää-
sihteeri Hannu Suihkonen kukin yksin 
tai kaksi hallituksen siihen oikeuttamaan 
henkilöä yhdessä. Jälkimmäisiä olivat 
Tarja Larmasuo ja Eija Kaukonen. 

JÄRJESTÖN JOHTO 
Puheenjohtajistoon kuuluivat hallituksen 
puheenjohtaja Timo Lappalainen, vara-
puheenjohtaja Paula Raitis, pääsihteeri 
Hannu Suihkonen ja pääsihteerin si-
jainen Jaakko Laasio. Puheenjohtajisto 
kokoontui workshopiin kahdesti.  

Johtoryhmään kuuluivat pääsihteeri 
Hannu Suihkonen (pj), merenkulki-
jatyön johtaja, yhteyspäällikkö Jaakko 
Laasio, talousjohtaja Eija Kaukonen ja 
suurten yksiköiden johtajat Marjaana 
Härkönen (Iso Britannia), Tuomas 
Meurman (Benelux-maat) ja Valtteri 
Salmi (Pohjois-Saksa). 

MUUTA HALLINTOA 
Jaakko Laasio toimi Merimieskirkon 
oto. turvallisuuspäällikkönä.

Palkanlaskenta ja kirjanpito koti-
maassa oli Tilistar Oy:n hoidossa. 

Merimieskirkkojen yhteydessä ul-
komailla toimii useimmissa tapauksissa 
paikallinen juridinen henkilö, jonka ni-
missä Suomen Merimieskirkon toiminta 
ja talous ulkomaan toimipisteessä tapah-
tuu sekä siirtokuntakokouksessa valittu 
kirkkotoimikunta. Kotimaassa kirkkotoi-
mikunnat on koottu kutsumenettelyllä. 
Suomen Merimieskirkko ry:n hallitus 
vahvistaa kunkin toimikunnan kokoon-
panon.

TIETOJA 
HALLINNOSTA
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VAPAAEHTOISET VOIMAVARANA

Toimintavuoden aikana Merimieskirkon työnteki-
jöistä kahdellatoista täyttyi yli kymmenen vuoden 
palvelusaika. Palvelusaika on keskimäärin 3 vuotta 
5 kuukautta (2018: 7 vuotta).

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ

Vakituisen henkilöstön lukumäärä toimipisteittäin 31.12.2019:
 Kotimaa, keskustoimisto  7
 Kotimaan merimieskirkot  7
 Lontoon merimieskirkko  6
 Benelux-maiden merimieskirkko 7
 Pohjois-Saksan merimieskirkko 5
 Ateenan merimieskirkko  1
 Henkilöstö yhteensä  33

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös osa-aikaisena työskente-
levät vakituiset työntekijät. Vuoden 2019 aikana osa-aikaisena 
työskenteleviä työntekijöitä oli yhteensä viisi.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 1 790 384 euroa 
(2018: 1 827 058 €).

Vakituisista kotimaan työntekijöistä 31.12.2019 naisia oli 
11 ja miehiä 3, ulkomaan työntekijöistä naisia oli 15 ja miehiä 
4. Henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta.

Esimiestehtävissä 31.12.2019 toimi 4 miestä ja 2 naista. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Vuonna 2018 aloittanut vapaaehtoistoiminnan työryhmä 
jatkoi toimintaansa vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan joh-
dolla. Työryhmään osallistuu yksi työntekijä jokaisesta ulko-
maan toimipisteestä sekä yksi työntekijä (tai hänen sijaisensa) 
kotimaan merimieskirkolta. Työryhmän kokoukset pidettiin 
säännöllisesti kerran kuukaudessa. Työryhmässä koulutettiin 
CRM-järjestelmän käyttöä, jaettiin vertaistukea sekä tuotet-
tiin viisi uutta ohjeistusta tai vapaaehtoisen ohjausta tukevaa 
asiakirjaa, kuten esimerkiksi: todistus vapaaehtoisuudesta me-
rimieskirkolla sekä Merimieskirkon vapaaehtoisen salassapito-
sopimus. Työryhmä loi ja toteutti kaksi suurempaa palauteky-
selyä Merimieskirkon vapaaehtoisille. Vapaaehtoistoiminnan 
työryhmässä keskityttiin vapaaehtoistoiminnan prosessien 
lisäksi laadukkaan vapaaehtoistoiminnan määrittelemiseen 
ja työryhmä laati ehdotuksen Merimieskirkon johtoryhmäl-
le niistä vapaaehtoistoimintaan tehtävistä muutoksista, jotka 
mahdollistaisivat kestävän ja laadullisesti hyvän vapaaehtois-
toiminnan merimieskirkolla. 

Merimieskirkon peruskurssin sisältö uudistettiin ja muu-
tettiin vapaaehtoisten peruskurssiksi. Vapaaehtoisia tai va-

paaehtoiseksi haluavia kurssilaisia kouluttivat vapaaehtoisten 
ohjaajat kotimaasta sekä ulkomailta ja vertaistukea ja osaamis-
taan jakoivat Merimieskirkon entiset ja nykyiset vapaaehtoi-
set. Kurssin uusi kohderyhmä, sisältö ja toteutustapa koettiin 
hyväksi ja se tullaan järjestämään uudestaan vuonna 2020.

Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa oli 952 vapaaeh-
toista, jotka antavat eri muodoissa tukeaan ja työpanostaan 
Merimieskirkon hyväksi. Näistä paikallisvapaaehtoisena eli 
säännöllisesti toiminnassa mukana olevia oli yli 500, joista 
Suomessa lähes 80. Vuosivapaaehtoisia eli ulkomaan kirkoille 
vuodeksi kerrallaan valittuja vapaaehtoisia oli 31 ja harjoitte-
lijoita 10.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN 
JA TYÖN KEHITTÄMINEN 

Merimieskirkon koko henkilöstö kokoontui koulutuspäiville 
huhtikuussa 2019 Turun kristillisellä opistolla. Koulutuspäivien 
teemana olivat varainhankinta ja vapaaehtoistoiminta. Kou-
luttajana toimi Salla Saarikoski. Koulutus poiki erilaisia työ-
ryhmiä mm. kotimaan työntekijöiden vapaaehtoisten rekry-
tointiin keskittyvän työryhmän. 

Yhteisten koulutuspäivien lisäksi toteutettiin eri henkilös-
töryhmillä vuoden aikana ammatillista lisäkoulutusta. Erityis-
tä huomiota kiinnitettiin osaamisen jakamiseen yli toimipis-
teiden. 

Vuonna 2019 toteutettiin laajamittainen henkilöstötutki-
mus. Henkilöstötutkimuksen tuloksien perusteella Eezy Spi-
rit myönsi merimieskirkolle Suomen innostavimmat työpaikat 
2019 -tunnustuksen.  

Henkilöstötutkimus sekä henkilöstö- ja koulutussuunni-
telma ovat olleet pohjana koko työyhteisön hyvinvoinnin ja 
osaamisen kartuttamiselle sekä työyhteisön toiminnan edel-
leen kehittämiselle. Lisäksi toimintavuoden aikana esimiehet 
kävivät kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa. Kehit-
yskeskusteluissa kartutettiin mm. työntekijän henkilökohtaista 
osaamista ja kehittymistä.

PALKITTUJA

Suomen Merimieskirkon saavutuspalkinto vuonna 2019 myön-
nettiin sosiaalikuraattori Ritva Lehmannille.

Merimieskirkon plaketteja myönnettiin 7 kpl ja kunnia-
merkkejä 2 kpl. Merimieskirkon ansiomerkkejä myönnettiin 
yhteensä 18 kpl, joista 5 kultaista, 2 hopeista ja 11 pronssista.

TIETOJA 
HENKILÖSTÖSTÄ



22       23       

Tulin Lontooseen työnhakuun ja pian tuloni jäl-
keen osallistuin merimieskirkolla pyhäinpäivän 
messuun. Halusin sytyttää kynttilän edesmen-

neelle rakkaalle siskolleni. Vielä eläessään siskoni soitti 
usein pianolla Catsin Memory-kappaletta, ja yhtäkkiä 
messun aikana pianisti alkoi soittaa juuri sitä kappaletta. 
Kyyneleet vain virtasivat pitkin poskiani ja tunsin, että sis-
koni on läsnä. Hän on siinä vierelläni. Koin suurta sisäistä 
yhteyttä ja lohdutetuksi tulemisen tunnetta.

Messun jälkeen istahdin kahvilaan ja sain tutustua 
kirkon työntekijöihin Hannaan ja Marjaanaan ja kuulla 
lisää merimieskirkon toiminnasta. Toiminnan runsaus 
ja monimuotoisuus yllätti. Oli pallerokerhoa, seniori-
piiriä, teatteriryhmää, pesäpallotiimiä, lontoonmarttoja, 
saunatonntuja, sukankutojia, kuorolaulajia, kirjallisuus-
piiriläisiä… vaikka mitä! Seuraavana tiistaina liityinkin 
”Merenkurkkuihin”  ja pääsin laulamaan kuorossa aivan 
mahtavan naispuorukan kasassa!

Siitä se sitten lähti. Seuraava joulu, pääsiäinen ja ju-
hannus tuli vietettyä merimieskirkon tapahtumissa. Oli 
hieno tunne olla osa vapaaehtoisten joukkoa ja järjestää 
yhdessä suurenmoiset ja suositut joulu- ja pääsiäismark-
kinat. Rapujuhlista puhumattakaan! Lontoon marttojen 
kanssa pyöritettiin niin karjalanpiirakoita kuin kirppu-
toriakin. Pari kertaa pääsin jopa tuuraamaan kanttoria 
messuun.

Lontoon merimieskirkkoon on matala kynnys (ja 
ovikin aukeaa summeria painettaessa!). Ihmiset ovat 
tervetulleita juuri sellaisina kuin ovat, kaikille on tilaa. 
Hengellisyys ja kristilliset arvot näkyvät ennen kaikkea 
arjen välittämisen tasolla, jokapaiväisessä toiminnassa. Se 
ei ole joku jalustalle nostettu juttu, tavallisen talliaisen 
ulottumattomissa oleva käsittämätön taivaallinen totuus. 
Se näkyy arkkitehtuurissakin: kaikki on samaa tilaa, maal-
linen ja taivaallinen on yhdessä. Samalla kun vetää Ellin 
leipomaa korvapuustia nassuunsa kahvilan puolella, niin 
voi katsoa Jeesusta roikkumassa ristillä kirkkosalin seinäl-
lä. Siinä se on samassa hetkessä ylösnousemus ja elämä.

Koen, että merimieskirkko Lontoossa on sekä tärkeä 
suomalaisen identiteetin tukija (varsinkin kauan pois Suo-
mesta asuneille) että universaalin ihmisyyden vahvistaja 
kaikille kanssakulkijoilleen. Näen mielessäni ne intialaiset 
miehet, jotka joka tiistai kuorotreeneihin tullessani odot-
tivat miesten saunavuoron alkamista. Heidän kohdallaan 

Merimieskirkko oli
kuin majakka

ei suomalaisuus tai kristinusko ollut se määrittävä tekijä. 
He kokivat itsensä tervetulleiksi silti. Ytimessä ollaan. 

 Vuosi Lontoossa oli minulle irtiottoa kaikesta tutusta 
ja turvallisesta. Se oli heittäytymistä epävarmoille vesille 
henkilökohtaisessa elämässäni ja koetteli uskoani, toivoa-
ni ja luottamustani monessa mielessä. Kaiken oman seilai-
luni ja ajoittaisen päämäärättömän ajelehtimiseni keskellä 
Lontoon suomalainen merimieskirkko oli minulle niin 
kuin majakka, joka seisoo jykevällä kalliolla. Niin kuin 
turvsatama, josta ammentaa matkallaan lohtua ja voimaa. 
Voimaa, joka virtaa siellä ihmisten välisissä kohtaamisissa 
ja kanssakäymisessä – oli se sitten kirkon työntekijöiden, 
vapaaehtoisten, harrastuspiiriläisten tai satunnaisten mat-
kaajien kanssa ja kautta. Näissä hetkissä valot on päällä ja 
Ihminen tavattavissa.

Sain sitten hyvän työn Suomesta ja palasin tänne. 
Lontoon vuosi opetti minulle sen, että oleellista ei ole 
se, missä olen ja mitä teen. Oleellista on se, miten olen ja 
miten teen sitä mitä teen. Mieluiten tietysti ja parhaani 
mukaan: valot päällä, välittäen, vilpittömästä elossa- ja 
yhdessä olemisen ilosta.

Lämpimin ajatuksin,
Tuire Matikainen
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Vietin vuoden 2019 keväällä vapaaehtoisvuote-
ni toista puoliskoa. Aika oli mielenkiintoista ja 
antoisaa, mutta erityisesti mieleeni jäi voimakas 

yhteisöön kuulumisen tunne. Jokainen kirkkolainen, oli 
kuka oli ja teki mitä teki, oli omassa roolissaan ja tehtä-
vässään tärkeä osa yhteisöä – ja sellaisena tuntui tulevan 
olemaan aina siitä eteenpäin.

Itse tulin Brysselin merimieskirkolle vuodeksi omasta 
työstäni toimi- ja opintovapaan puitteissa. Työelämässäni 
olin saanut monenlaista kokemusta erilaisista kehittämis-
tehtävistä Suomesta ja muualta maailmalta, ja tunsin tär-
keäksi päästä jotenkin jakamaan sitä yhteiseksi hyödyksi. 
Toivoin saavani mahdollisuuden hakea itselleni ja työhöni 
uusia, erilaisia näkökulmia ja hyviä verkostoja opintojen 
rinnalla.  Omassa perheessäni elämä oli tasapainossa ja 
oli sopiva aika lähteä hetkeksi hakemaan itselle uusia aja-
tuksia ja aikaa. Muutamien puhelinkeskustelujen aikana 
minusta alkoi tuntua, että Merimieskirkon toiminta voisi 
olla minulle oikea tapa yhdistää näitä asioita. Ja ymmär-
sin, että merimieskirkon puolelta nähtiin, että minä voisin 
tuoda hieman erilaisen vapaaehtoistyön puitteissa kirkolle 
ja tiimille tässä ajassa tarpeellista näkemystä ja osaamista.

Vuoden aikana pääsin olemaan mukana tiiviisti pal-
velutiimin työssä, osana Brysselin merimieskirkon arkea 
ja kontakteja sekä merimieskirkon ja Brysselin suoma-
laisyhteisöön että eurooppalaiseen ja kansainväliseen 
kävijäkuntaan. Päivät kahvilassa, kaupassa ja keittiössä 
osoittivat, kuinka tärkeää tuo kirkon varainhankintatyö 
oli myös arjen helpottajana ja turvallisuuden tuojana suo-
malaisille ihmisille ja perheille. Palvelutoiminnan rinnal-
la vaihtelua työhön syksyllä toivat markkinoinnin pienet 
projektit esitemateriaalin kokoamisesta ja joulumyyjäisten 
tiedottamiseen. Hienoa, jos ne pystyivät omilla pienillä 
tavoillaan tuomaan joitain uusia toimijoita ja sidosryhmiä 
merimieskirkon piiriin.

Minä sain paljon

Keväällä 2019 pääsin ”toimistopäivien” puitteissa teke-
mään alustavaa kartoitusta Brysselin ja Benelux-maiden 
merimieskirkon yritysyhteistyön mahdollisuuksista sekä 
varainhankinnan uusista muodoista. Tuntui, että tuo työ 
sekä antoi mahdollisuuden jakaa omaa panostani tälle 
yhteisölle että palveli myös omia tavoitteitani. Tuntui, että 
kevään aikana saimme rakennettua hyvää pohjaa tule-
ville kehittämistoimille. Vilpittömästi uskon, että uusia 
mahdollisuuksia tässä ja etenkin tulevassa ajassa on tuolla 
alueella paljon.

Vuosi teki minusta osan merimieskirkkoyhteisöä – 
kiitos siitä. Vuosi toi minut myös lähelle merimieskirkon 
yhteistyötahoja ja verkostoja – kiitos myös siitä. Mutta 
erityisesti vuosi toi minulle rakkaita ihmisiä, tärkeitä ys-
täviä ja hyviä kumppaneita – kiitos. Vuosi toi mukaan 
monia sekä hyviä että haasteellisia hetkiä; yhteisössä ole-
minen ja työskenteleminen on antoisaa, mutta tiiviiseen 
yhteiseen tekemiseen, asumiseen ja asioiden ja ajatusten 
jatkuvaan jakamiseen on hyvä osata suhtautua, ja aina-
kin oppia. Yhteisistä asioista niin merimieskirkossa kuin 
elämässä yleensäkin saa sen verran ja siten kuin mitä ja 
miten sille itse antaa. Minä sain paljon, toivottavasti pys-
tyin jotain antamaan.  

Tiina Moberg
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TUET EDELLISVUOSIEN TASOLLA

Suomen Merimieskirkko harjoittaa toimintaa Suomen 
lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Englannissa, Kreikas-
sa, Puolassa ja Saksassa. Suomen Merimieskirkko on 
perustanut merimieskirkkotoiminnan harjoittamiseen 

Belgiassa yhdistyksen Internationale Vereniging Finse Zeemans-
kerk, Lontooseen säätiön The Finnish Church in London Cha-
ritable Trust ja Hampuriin säätiön Stiftung die Finnische See-
mannsmission in Hamburg. Muiden kirkkojen toiminta sisältyy 
Suomen Merimieskirkko ry:n piiriin.

Tilinpäätöksessä tytäryhteisöt on eriytetty siten, että ulko-
mailla toimivien yhteisöjen osuudet eivät suoraan sisälly Suo-
men Merimieskirkko ry:n tilinpäätökseen. Suomalaisen me-
rimieskirkkotoiminnan talouden kokonaiskuva muodostetaan 
yhdistämällä ulkomailla toimivien säätiöiden ja Suomen Meri-
mieskirkko ry:n tuloslaskelmat ja taseet yhteisötilinpäätökseksi. 
Yhteisötilinpäätös sisältää myös Helsinki Seafarers Centre Oy:n, 
joka hallinnoi Vuosaaren merimieskirkkokiinteistöä. Osakkeen-
omistajina yhtiössä ovat Suomen Merimieskirkko ry (86 %) ja 
Merimiespalvelutoimisto (14 %).

Suomen Merimieskirkkoyhteisön tulos osoitti tilivuonna 
2019 alijäämää -214 513,29 € ja Suomen Merimieskirkko ry:n 
tulos alijäämää -106 468,77 €.

Edellisen tilikauden tulos 2018 pitää sisällään osoittees-
sa Albertinkatu 2 sijainneiden toimitilojen myyntiin liittyviä 
tuottoja ja kuluja.

YLEISAVUSTUKSET. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
82 000 € avustusta toimintaan ja kiinteistöjen perusparannuk-
siin 52 000 €.

Seurakuntien avustukset olivat 509 785 € (2018: 499 099 € ). 
Kirkon keskusrahasto avusti merimieskirkkojen perusparannuksia 
78 000 €. Kirkkohallituksen toiminta-avustuksen määrä oli 183 
000 €, jonka lisäksi Kirkkohallitus tuki Brysselin merimieskir-
kon toimintaa 37 000 euron avustuksella.  

Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 150 000 € ja Me-
rimieseläkekassa 40 000 € merenkulkijoiden parissa tehtävään 
työhön.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi 
avustusta 500 000 € kohdennettuna ulkomaan sosiaalityöhön 
ja sosiaalityön koordinointiin.

SIJOITUSTOIMINNAN säännölliset tulot muodostu-
vat huoneistoista saatavista vuokrista. Lisäksi yhdistyksellä on 
sijoituksia osake- ja korkorahastoissa.

LAINAT. Suomen Merimieskirkolla oli lainaa 31.12.2019 
yhteensä 204 851 €. Lainojen määrä kasvoi tilivuonna 83 128 €. 

VARAINHANKINTA. Suomen Merimieskirkon toimin-
taa ovat tukeneet useat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Henki-
löjäsenmaksun suuruus on 50 € vuodessa. Vuoden 2019 aikana 
jäsenmaksuja kertyi 23 370 € (2018: 24 300 €). 

TUKITOIMINTA. Vuoden 2019 aikana seurakunnissa 
kerätyt kolehdit olivat 142 637 € (2018: 141 918 €) ja meri-
mieskirkkopiirien tuki 27 796 € (2018: 29 075 €).

TIETOJA 
TALOUDESTA
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Merimieskirkon toiminnan rahoitus
Finansieringen av Sjömanskyrkans verksamhet

Merimieskirkon toiminnan kulut
Sjömanskyrkans verksamhetskostnader

• Kanttiini, basaari, majoitus, sijoitus / 
Kantiner, basarer, logi, investeringar 33 %

• Seurakunnat / Församlingarna 18 %
• Valtio, STEA, kunnat / 

Staten, STEA, kommunerna 17 %
• Muut tuotot / Övriga intäkter 15 %
• Avustukset, rahastot, säätiöt / 

Bidrag, fonder, stiftelser 8 %
• Evankelis-luterilainen kirkko / 

Evangelisk-lutherska kyrkan 7 %
• Virallinen kolehti / Officiell kollekt 3 %

• Henkilöstökulut 53 %
• Muut toimintakulut 32 %
• Toimitilakulut 15 %

• Personalkostnader 53 %
• Övriga verksamhetskostnader 32 %
• Lokalkostnader 15 %

EN KYRKA FÖR MÄNNISKOR
I RÖRELSE

Finlands Sjömanskyrka riktar 
sig till finländare som bor, 
arbetar eller vistas utomlands 
och deras familjer samt till 
sjöfarare och förare av tunga 

fordon.
År 2019 följde verksamheten i stort 

sett den fastställda verksamhetsplanen. 
Statistiken ger en helhetsbild av Sjö-
manskyrkans verksamhet. Här beskrivs 
några enskilda händelser och ärenden 
från 2019. Den svenskspråkiga verk-
samhetsberättelsen i sin helhet och de 
enskilda verksamhetsberättelserna för 
Sjömanskyrkans olika verksamhetsstäl-
len finns att läsa och ladda ner på meri-
mieskirkko.fi/medialle.

MÖTEN MED CA 285 000 
PERSONER

År 2019 mötte Sjömanskyrkan cirka 285 
000 personer i sin verksamhet (2018: 
cirka 275 000). Antalet möten ökade i 
utlandskyrkorna och inom skeppskura-
torsarbetet, men minskade i de inhemska 
kyrkorna.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR 
MED KYRKANS ARBETE

På förslag av Kyrkans arbete bland ut-
landsfinländare inleddes förhandlingar 
om ett utvidgat samarbete. Enligt för-
slaget ska Sjömanskyrkan ta över hela 
kyrkans arbete bland utlandsfinländare 
från och med början av 2025. Om för-
handlingarna fortskrider är det tänkt att 
preliminära beslut ska fattas i frågan i 
slutet av 2020 och att arbetet stegvis ska 
överlåtas till Sjömanskyrkan fram till 
början av 2025. 

SOCIALT ARBETE 
PÅ SOLKUSTEN 

I samarbete med den finska församling-
en på Solkusten och andra lokala aktörer 
förberedde Sjömanskyrkan ett projekt 
för socialt arbete på Solkusten. I början 
av 2020 fattade Social- och hälsovård-
sministeriet beslut om att det treåriga 
STEA-finansierade projektet skulle 
startas. Projektet inleds våren 2020. 

SOCIALT ARBETE I BERLIN 

I samarbete med den finska församling-
en i Berlin och Berlins Finlandscentrum 
började sjömanskyrkan i norra Tyskland 
förbereda för socialt arbete i Berlin, som 
utgår från Hamburg. Projektet startades 
i början av 2020 med syftet att kartlägga 
behovet av socialt arbete i Berlin och vad 
det bör innehålla. 

DET RÖRLIGA ARBETET 
STÄRKTES 

Sjömanskyrkan möter finländare som 
bor eller vistas utomlands inom hela sitt 
verksamhetsområde. På många verksam-
hetsställen i Finland bedrivs verksam-
heten i två hamnområden. På alla verk-
samhetsställen förstärkte vi det rörliga 
arbetet som sker utför verksamhetsstäl-
let. Det rörliga arbetet i Storbritannien 
förstärktes i och med STEA-finansie-
ringen som arbetet beviljats.

VERKSTÄLLANDET AV 
VERKSAMHETSPLANEN



26       27       

ARBETE BLAND SJÖFARARE 
I BJÖRNEBORG 

Deutsche Seemannsmission beslöt att 
avsluta sitt arbete i Björneborgs hamn i 
slutet av 2019. Tillsammans med lokala 
aktörer förberedde Sjömanskyrkan för 
att inleda arbete bland sjöfarare i Björne-
borgs hamn. Arbetet började utföras från 
Raumo i början av 2020. 

ICMAS VÄRLDSKONFERENS 
OCH NORDIC COUNCILS MÖTE

Världskonferensen för International 
Christian Maritime Association (IC-
MA) med temat ”50 years of working 
together for seafarers, fishers and their 
families” hölls den 21–25 oktober 2019 
i Taiwan. Konferensen var också ICMAs 
50-årsjubileum. Konferensens huvudta-
lare var Manilas ärkebiskop Luis Anto-
nio Cardinal Tagle. Tio personer från 
Sjömanskyrkan deltog i konferensen. 

Nordiska sjömans- och utlandskyr-
korådet (Nordic Council) sammanträdde 
i Helsingfors den 21–22 maj 2019. Te-
mat för mötet var kyrkornas förändrade 
verksamhetsmiljö och hur förändringen 
påverkar utlandskyrkornas och sjöman-
skyrkornas arbete. Kansliet för kyrkans 
arbete bland utlandsfinländare och Sjö-
manskyrkan ordnade mötet tillsammans. 

KONFIRMATIONSUNDERVIS-
NING I ATEN, LONDON OCH 

BENELUXLÄNDERNA 

Konfirmationsundervisningarna som 
Sjömanskyrkan arrangerade i Aten och 
London i huvudsak för konfirmander 
från Finland, var mycket populära. I Be-
neluxländerna och London ordnade vi 
dessutom konfirmationsundervisning för 
finländska ungdomar som bor där.

KEMI SJÖMANSKYRKA 80 ÅR 

Kemi-Torneås sjömanskyrkas 80-årsju-
bileum firades den 29 september 2019. 
Festmässan förrättades av kyrkoherde 
Tuomas Tölli, Jaakko Laasio predikade 
och Sanna Rasi och Hannu Suihkonen 
assisterade. 

FRIVILLIGKAMPANJEN 
WANTED VAPAAEHTOINEN 

Med kampanjen Wanted vapaaehtoinen 
lyfte vi fram frivilligarbetets betydelse i 
Sjömanskyrkan. Kampanjen genomför-
des mestadels i sociala medier och under 
den samlade man in erfarenheter från 
frivilligarbete hos Sjömanskyrkan. 

SJÖSÖNDAGEN 

Sjösöndagen – Sea Sunday är en in-
ternationell kyrkhelg, som firades den 
15 september 2019. Sjömansprästerna 
predikade i flera församlingar i Finland 
och till de övriga församlingarna leve-
rerades inspirationsmaterial. Kollekten 
som tas upp på Sjösöndagen i alla evang-
elisk-lutherska kyrkor går till Finlands 
Sjömanskyrkas arbete. 

ERKÄNNANDET FINLANDS 
MEST INSPIRERANDE 

ARBETSPLATSER 

Sjömanskyrkan fick erkännandet för 
Finlands mest inspirerande arbetsplatser 
– Suomen innostavimmat työpaikat. Er-
kännandet tilldelas de finländska organi-
sationer som uppnår de bästa resultaten 
i en personalundersökning, som visar att 
arbetsplatsen har en engagerad personal. 
Detta innebär att personalen förbinder sig 
till organisationens värderingar och är be-
redd att göra mer än de förväntas för att nå 
de mål som är viktiga för organisationen.

DE STORA JULBASARERNA 

Julbasarerna är viktiga för sjömanskyr-
korna utomlands, både för verksamheten 
och för kapitalanskaffningen. Basaren i 
Hamburg är störst sett till såväl omsätt-
ning som besökarantal; påskbasaren be-
söktes av 45 000 personer. Det samman-
lagda antalet basarbesökare utomlands 
under 2018 uppgick till över 74 500 
personer, varav majoriteten var lokal-
befolkning. De hundratals medhjälpare 
som behövdes för att genomföra basa-
rerna var finska eller lokala volontärer. 
Basarerna hölls i Aten, Bryssel, Ham-
burg, London och Rotterdam samt som 
kortare tillställningar i samband med 
sjömanskyrkornas distansbesök.

Kyrkorna i Finland ordnade julevene-
mang med försäljning i Fredrikshamn, Kar-
leby, Raumo, Borgå, Lojo, Kemi och Åbo.

JULKYRKORUNDAN 
I SYDOSTASIEN

År 2019 genomfördes julkyrkorundan i 
Sydostasien i enlighet med samarbetsav-
talet med Kyrkans arbete bland utlands-
finländare och Finska Missionssällska-
pet. Pastor Jyrki Markkanen, som är 
verksam i Bangkok, höll julkyrkan som 
Sjömanskyrkans representant i Singapo-
re, Kuala-Lumpur, Manila, Hanoi och 
Ho Chi Minh.

JULKLAPPAR TILL ”DEN 
OKÄNDA SJÖFARAREN” 

Sedan 1800-talet har sjömanskyrkorna 
delat ut julklappar till ”den okända sjö-
fararen” på fartygen. Traditionen lever 
vidare och till julen 2019 gjordes hund-
ratals julklappar till ”den okända sjöfara-
ren”, som sjömanskyrkorna i Finland och 
utomlands levererade till fartygen. 
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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

ANTWERPENISSA
antwerpen.merimieskirkko.fi 
laivat@merimieskirkko.fi
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko

LUXEMBURGISSA
luxemburg.merimieskirkko.fi

BRITANNIASSA
lontoo.merimieskirkko.fi

LYYPEKISSÄ
pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

VARSOVASSA JA KAAKKOIS-AASIASSA
merimieskirkko.fi/liikkuva-tyo

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: 2020 ÅLR 
2019/7090, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 
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.


