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Kirkko, turvapaikka ja olohuone Britanniassa ja Irlannissa 
 
Lontoon suomalaisen merimieskirkon tehtävä on olla kirkko, turvapaikka ja olohuone suomalaisille ja 
Suomen ystäville Britteinsaarilla.   
 
Kohtaamispaikkoja tarjoamme sekä merimieskirkolla Lontoossa että ”liikkuvana olohuoneena” muualla 
Britanniassa ja Irlannissa. Merimieskirkolla palveluihimme kuuluvat kahvila, sauna, kauppa, kirjasto ja 
hostelli. Toivotamme tervetulleeksi Britanniassa ja Irlannissa asuvat suomalaiset, heidän perheensä ja 
läheisensä sekä kaikki Suomen ystävät.   
 
Merimieskirkon kynnys pyritään pitämään mahdollisimman matalana. Vuoden 2019 aikana 
Merimieskirkolla ja sen toiminta-alueella tarjottiin monipuolisia mahdollisuuksia kokoontua yhteen ja löytää 
juttuseuraa omalla kielellä. Vaikeuksiin joutuneita autettiin.  
 
 
Toiminnan kohokohdat: liikkuvan työn käynnistyminen, hyvää 
tavallista ja onnistuneet myyjäiset 
 
Vuoden 2019 toiminnan kohokohtina haluamme nostaa esille seuraavaa: 

1) Liikkuvan työn sosiaalikuraattorina aloitti kesäkuun alusta Salla Korteniemi. Työ on STEA:n 
rahoittamaa ja sen avulla pystyimme entistä paremmin kohtaamaan ihmisiä eri puolilla toiminta-
aluettamme. 

2) Panostimme vuonna 2019 tavalliseen koko toiminta-alueella. Tämä näkyy mm. kasvuna 
merkityksellisten keskustelujen, tapahtumiimme osallistuneiden, kirkolla vierailleiden ja 
kohtaamisten määrässä.  

3) Sekä pääsiäis- että joulumyyjäiset onnistuivat hyvin ja ilman isompia ongelmia. Yhteensä 
myyjäisissämme vieraili 16 730 ihmistä, myytiin 2924 korvapuustia, 2221 arpaa sekä 1599 
karjalanpiirakkaa. Basaarivapaaehtoisia oli mukana eri tehtävissä 207.    

 
 
Myös Brexitiin valmistautuminen vaikutti edelleen monella tavalla merimieskirkon ja sen yhteisön 
elämään tuntuvimpana asiana Britannian Settlement-ohjelmaan liittyvissä hakemuksissa avustaminen (EU-
kansalaisten oleskelulupa). Autoimme 2019 aikana tekemään 135 hakemusta.  
 
 
Elämää kirkolla – korvapuusti, sauna ja Jeesus 
 
Lontoon merimieskirkko oli talo täynnä elämää. Kirkon ovet olivat auki kuutena päivänä viikossa, tiistaista 
sunnuntaihin (lukuun ottamatta kesä- ja joulutaukoa sekä myyjäisten jälkeisiä arkipäiviä maanantaista 
perjantaihin). Kirkko oli vuoden 2019 aikana avoinna 278 päivänä. 
 
Merimieskirkon vapaaehtoiset ja työntekijät sitoutuivat toteuttamaan kaikessa kirkon elämässä ja jokaisessa 
kohtaamisessa merimieskirkon arvoja: vieraanvaraisuutta, rohkeutta ja vastuullisuutta. Pyrimme siihen, että 
Lontoon merimieskirkko tunnetaan erityisesti korvapuustista, saunasta ja Jeesuksesta.  
 
Lontoon merimieskirkko järjesti sekä omaa toimintaa että tarjosi mahdollisuutta ja tiloja perustehtävää 
tukevalle toiminnalle.  



 
 2019 2018 2017 
Vierailijoita merimieskirkolla yhteensä 38 060 28 282 31 829 
Liikkuvan työn tavoitetut yhteensä 2 131 2 130 1 920 
Merkityksellisiä keskusteluja 2 169 380 597 
Kohtaamisia yhteensä  70 705 52 724 57 267 

 
 
Suomalainen kirkko  
 
Lontoon suomalaisella merimieskirkolla kokoonnuttiin yhteiseen jumalanpalvelukseen 21 kertaa: kunkin 
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, sekä kiirastorstaina, pitkäperjantaina, pääsiäisenä, helluntaina, 
jouluaattona ja joulupäivänä. Iltahartauteen kokoonnuttiin kahdesti syksyllä ja iltakirkkoja vietettiin 
muutamana lauantai-iltana Suomen Rauhanyhdistyksen kanssa yhteistyössä.  
 
 2019 2018 2017 
Jumalanpalveluksiin osallistujia  829 606  535  
osallistujia keskimäärin  40 38 31 

 
Suvivirsi-kirkkoja järjestettiin Lontoon ulkopuolella keväällä 3 kertaa (Cardiff, Tattingstone ja Newcastle). 
Syksyllä messuun kokoonnuttiin Childreyssä (Oxford). Suomalaisia joululauluja laulettiin 21 kertaa 
(Dereham, Manchester, Brighton, Leeds, Glasgow, Bournemouth, Edinburgh, Frome, Dublin, Farnborough, 
Cardiff, St Albans, Cambridge, Reading, Hampstead Heath sekä viidesti Lontoon merimieskirkolla). Lisäksi 
Merenkurkut-kuoron kanssa järjestettiin Lucia-juhla ja kansainvälinen joululaulutilaisuus.  
 
Raamatturyhmä kokoontui osallistujien kodeissa. Pallerokirkkoja pidettiin noin kerran kuussa. 
 
Kirkollisia toimituksia oli yhteensä 17, mikä on poikkeuksellisen vähän. Vuoden 2018 kasteiden suuri 
määrä ehkä näkyy tässä (katso tilastot alla).  
 
 2019 2018 2017 
Kasteet 12 31 21 
Avioliittoon vihkimiset/siunaaminen 3 1 7 
Hautaus 2 8 5 
Kirkolliset toimitukset yhteensä 17 40 34 

 
 
Lontoon merimieskirkolla oli vuonna 2019 yhteensä 28 rippikoululaista ja konfirmoitua.  
 
Paikallisten nuorten ryhmässä oli mukana 8 nuorta, jotka konfirmoitiin helluntain messussa 9.6.2019 
Lontoon merimieskirkolla. Rippikoulu koostui pääsiäisleiristä 18.-21.4., seurakuntaan tutustumisjaksosta, 
palvelutehtävistä ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Opetuskielinä olivat suomi ja englanti.  
 
Kesäkuussa järjestettiin rippileiri erityisesti Suomessa asuville nuorille 23.-29.6. Leirille osallistui 20 nuorta 
(joista yksi Manchesterista) ja heidät konfirmoitiin Vuosaaren kirkossa 30.6.2019. 
Konfirmaatiojumalanpalvelukseen osallistui noin 230 ihmistä.  
 
Vapaaehtoisia isosia oli pääsiäisleirillä 1 ja kesäkuun leirillä 4.  
 
 
 
 
 
 



Sosiaalityö ja diakonia 
 
Lontoon merimieskirkko julisti armon ilosanomaa tarvittaessa myös sanoin, mutta keskittyi erityisesti 
ihmisten palvelemiseen. Diakonia oli koko yhteisön tehtävä ja päävastuuta siitä kantoivat sosiaalikuraattorit. 
Kesäkuun alusta saimme työntekijän erityisesti liikkuvaan työhön Lontoon ulkopuolella.  
 
Ihmisiä palvelimme kohtaamalla, kuuntelemalla, järjestämällä toimintaa, tarjoamalla mielekkäitä 
vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja luomalla ilmapiiriä ja yhteisöä, johon jokaisen on hyvä tulla. 
Diakoniatyön painopiste oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  
 
Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa sosiaalityön ja diakonian toteuttamissa. Vapaaehtoiset toimivat mm. 
ryhmien vetäjinä, tapahtumien toteuttajina, Ystäväverkostossa ja Robes-hyväntekeväisyysprojektissa (alueen 
kirkkojen yhteinen asunnottomien yömaja kylmimpinä kuukausina).  
 
Sosiaalityön toteuttamiseen saatiin kohdennettua avustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä (STEA).  
  
Matalan kynnyksen kohtaamispaikat Lontoossa ja muualla Britanniassa 
  
Merkityksellisiä kohtaamisen paikkoja olivat vuonna 2019 eri-ikäisille suunnatut ryhmät, kokoontumiset ja 
vierailut. Suosituin ryhmistä oli jälleen pallerokerho, joka toimii perhekerhon ja musiikkileikkikoulun 
tapaan Lontoon merimieskirkolla. Palleroryhmiä kokoontui viikoittain kaksi ja lisäksi Ruotsin kirkolla 
kokoontui oma suomenkielinen palleroryhmä kerran kuussa. 
  
Liikkuvassa työssä painopiste oli eri puolilla Britanniaa tehdyissä Suomi-koulu-vierailuissa sekä Liikkuva 
olohuone -pubi- ja kahvilailloissa. Liikkuvassa olohuoneessa ihmiset kokoontuivat tapaamaan uutta 
sosiaalikuraattoria ja tutustumaan alueensa suomalaisiin. Tapaamisissa oli mahdollisuus saada myös teknistä 
tukea settled status -oleskeluluvan hakemiseen Android-tableteilla. Suomi-koulu-vierailuissa 
sosiaalikuraattori joko otti puuttuvan opettajan paikan opettaen ympäristökasvastusta, toimi 
samanaikaisopettajana tai tapasi vanhempia ja koulun kävijöitä. 
 
Merenkulkijatyön vahvistaminen käynnistettiin heinäkuussa liittymällä Tilburyssa Queen Victoria Seaman’s 
Restin merenkulkijakeskuksen tiimiin ja vierailemalla suomalaisaluksilla. Olemalla osa tiimiä ja sataman 
hyvinvointikomiteaa olemme taas kymmenen vuoden tauon jälkeen aktiivisia Tilburyn satamassa. Kauden 
kohokohtana oli organisoida erään laivan miehistölle tapaninpäivän jalkapallo-ottelu kyyteineen. 
 
Uutena palveluna tarjottiin opiskelijoille ja aikuisille henkilökohtaista uraohjausta, johon osallistui syksyn 
2019 aikana 19 henkilöä. 
 
 Lapsille ja perheille 

• Pallerot kirkolla ja Ruotsin kirkolla sekä Palleroiden pikkukirkot 
• Koululaisten askartelukerhot  
• Pyhäkoulu 
• Lasten lauantait, konsertit, lasten teatteri ja tapahtumat 
• Avoin perhekerho 
• Odottavat äidit 
• Yhteistyö Suomi-kouluissa 

 
Nuorille ja opiskelijoille 

• Au pairit 
• Rippikoulu ja isostoiminta 
• Uraohjaus 

  
 
 



Aikuisille 
• Martat 
• Raamatturyhmä, iltahartaudet 
• Suomalainen teatteri 
• Merenkurkut-kuoro 
• Taideryhmä 
• Käsityökerho 
• Pilates, pesäpallo sekä lenkki ja lenkkisauna 
• Kirjallisuuspiiri 
• Leffakerho 

 
Senioreille 

• Päiväpiiri 
• Senioripäivät 

 
Sosiaalikuraattoreina olivat Salla Korteniemi (liikkuva työ) ja Hanna Lindholm (Lontoo). 
 
 
Basaarit, ja muita tapahtumia 
 
Vuoden suurin tapahtuma oli jälleen kerran joulubasaari marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Kirkolla 
kävi viiden päivän aikana yli 13 000 myyjäisvierasta ja myyjäisiä toteuttamassa oli noin 130 vapaaehtoista 
(joista 27 matkusti Suomesta saakka meitä auttamaan). Myyjäistapahtuman yhteydessä järjestettiin 
kuudennen kerran myös skandinaaviset katumarkkinat (ScandiMarket) yhteistyössä Norjan kirkon ja 
paikallisten aktiivisten toimijoiden kanssa. Keväisten pääsiäismyyjäisten kävijämäärä oli 3589 (1831 
vuonna 2018). 
 
Suomalaiseen vuodenkiertoon liittyen järjestettiin laskiaisrieha, vappu- ja juhannusjuhlat sekä pääsiäisen 
ja joulun pitopöytä. Syyskuussa kokoonnuimme rapujuhliin.  
 
Kirkolla vierailivat esiintymässä ja konsertoimassa mm. Eva Maria Doroszkowska, Mariah Hortans ja 
Jussi Lampela, Wäinämöinen, Mary Ann Kennedy, Kalevauva, Anna Fält, Laukaan seurakunnan 
nuorisokuoro Sävelsirkut, Niilo Rantala ja Turun pojat, Farandi, Virsimiehet Kuokkalasta, Mimi ja Kuku, 
Robin Packalen, Abel Puustinen ja Ida Lymi, Akateeminen mieskvartetti (Tiernapojat), Tonttuorkesteri 
Punakuonot ja Eino Grön. Oma Merenkurkut-kuoromme avusti pääsiäisajan messuissa, konsertoi Rakkautta 
ja Rukkasia -teemalla ja lauloi Kauneimmissa joululauluissa.  
 
Saunassa kokoontuvia ryhmiä olivat mm. Estonian Sauna Society, Gon yoga -ryhmä, Sauna reading group 
sekä muutamat työporukat. Saunassamme järjestettiin myös yhdet syntymäpäiväjuhlat.  
 
Lisäksi yhteisöä kutsuttiin mukaan mm. Martta-kirppikselle, talkoopäivään, leivontakouluihin, Brexit-
infoihin, pääsiäismunajahtiin, Sallan tervetulokahveille ja tehtäväänsiunaamiseen, Pride-kulkueeseen, 
itsenäisyyspäivän viettoon ja joulushow´hun. Suomen kielen intensiivikurssi, Ulkosuomalaisparlamentin 
Keski-Euroopan aluekokous, Suomi-koulun opettajien koulutuspäivät ja Ystäväverkoston syyspäivä 
pidettiin Lontoon merimieskirkolla. Suomi-koulu kokoontui merimieskirkolla lukukausien aikana joka 
toinen lauantai. 
 
Kirkon vapaaehtoiset ja henkilöstö 
 
Kirkon tärkein voimavara olivat ne noin 250 vapaaehtoista, jotka antoivat omaa osaamistaan ja aikaansa 
yhteisön hyväksi. Osa vapaaehtoisista saapui Suomesta ja osa oli paikallisen yhteisön ihmisiä, osa oli 
mukana toiminnassa läpi vuoden, osa oli mukana lyhyesti tai satunnaisesti. Jokaisen panosta tarvittiin.  
 
Vuoden 2019 henkilöstö, pitkäaikaiset vapaaehtoiset, harjoittelijat ja periodivapaaehtoiset:  



 
Palkatut työntekijät 
 
Annu Burton, taloussihteeri (80%) 
Mitch Flacko, talonmies (20%) 
Marjaana Härkönen, kirkon johtaja, merimiespappi 
Salla Korteniemi 1.6.2019 alk., liikkuvan työn sosiaalikuraattori 
Hanna Lindholm, sosiaalikuraattori  
Mervi Mattila, palveluvastaava 
Elli Niemeläinen, keittiötyöntekijä 
 
Bernard Creely, siivooja (40% self employed) 
Susanna Iso-Sipilä, tapahtumajärjestäjä, ScandiMarket (self employed) 
 
Annu Burtonilla tuli 10 vuotta palvelusta täyteen Merimieskirkolla 1.6.2019 ja hän täytti myös pyöreitä 
vuosia vuoden 2019 aikana.  
 
Vuosivapaaehtoiset 
 
Mirja-Liisa Konttinen 10.8.2018–9.8.2019 
Brita Westerstråhle   16.8.2018– 
Jasmin Mäki-Maunus 11.12.2018–10.12.2019 
Leena Keinänen   1.3.–30.4.2019 
Hannele Javanainen  12.8.2019– 
Liina Riemenschneider 1.9.2019– 
Sissi Virtanen   10.12.2019– 
 
 
Harjoittelijat/työntekijävaihto/periodivapaaehtoiset    Ohjaaja 
 
Leena Keinänen   11.10. – 28.2.   teologia  Marjaana Härkönen 
Sofia Voltti    1.-31.3.   päiväpiiri   Hanna Lindholm 
Marita Toivonen   4.5. – 16.6.   pappi    Marjaana Härkönen 
Lidia Supinen   24.6. – 4.7.   TET palvelutiimi  Mervi Mattila  
Ella Orchard    8.-12.7.   TET palvelutiimi  Mervi Mattila  
Johanna Kokkonen   11.-25.8.  palvelutiimi   Mervi Mattila 
Ritva Pulli    31.10.-13.11. ja 3.12.-15.12. 
       palvelutiimi   Mervi Mattila 
Sanni Haloila   22.10. – 16.12  palvelutiimi  Mervi Mattila 
Hannele Linsen   12.12. – 9.1.  palvelutiimi   Mervi Mattila 
Sari Sällinen   loka-marraskuu palvelutiimi  Mervi Mattila 
Heljä Ossa   loka-marraskuu palvelutiimi  Mervi Mattila 
Pirjo Mäkinen  loka-marraskuu palvelutiimi  Mervi Mattila 
 
 
Paikallisia vapaaehtoisia 
 
Mitch Flacko, talonmies/yleismies 
Juha Iso-Sipilä, suntio, myyjäiset, kiinteistö 
Susanna Iso-Sipilä, suntio, myyjäiset 
Fanni Sinilaakso, myyjäiset, tapahtumat, vastaanotto 
Tia Nikkilä, kanttori/muusikko 
Aurora Iso-Sipilä, pyhäkoulu, myyjäiset, rippikoulu  
Essi Fifield, pyhäkoulu 
Leena Ashby, palleroiden varamummo 



Eerika Omiyale, kirkon esitteet, kuoro 
Siiri Karosto, kirkkotoimikunta, myyjäiset, kiinteistö 
Helena de Landro, Robes, lukupiiri, kirjasto 
Marja Zabiega, Raamatturyhmä 
Ann Simberg, Taideryhmä 
Tuure Huosianmaa, Robes, myyjäiset, kiinteistö 
Tuire Matikainen, kanttori, myyjäiset, kiireapu  
       
Vapaaehtoisia eri tapahtumissa/toimintaryhmissä 
Robes 27 
Pääsiäisbasaari  70 
Vappu 5 
Jumalanpalvelukset 13 
Aluekirkot 6 
Liikkuva olohuone 25 
Ystäväverkosto 79 
Keittiön+vastaanoton ”kiireapulaiset” 7 
Kiinteistö  6 
Joulubasaari 132 
Pride 2 
Rippikoulu (isoset ja vapaaehtoiset ohjaajat) 7 
Kirkkotoimikunta 11 
Merenkulkijatyö 7 
Lasten ja perheiden tapahtumat 8 
Yhteensä  405 

 
 
Hallinto 
 
The Finnish Church in London Charitable Trust sekä kirkon kiinteistöjä hallinnoiva The Finnish Church in 
London Charitable Trust (Nominees) 
 
Suurlähettiläs Päivi Luostarinen 4.5.2019 saakka 
Markku Keinänen 4.5.2019 alkaen (puheenjohtaja) 
Marjaana Härkönen  
Antti Lemberg 5.2.2019 alkaen 
Hannu Suihkonen 
 
Trust kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tilintarkastajina toimi Mazars LLP. 
Nominees ei pitänyt erillisiä kokouksia vaan asiat käsiteltiin Trustin kokouksissa. 
 
Kirkon toiminnassa mukana olevista ihmisistä koostuva, vaaleilla valittu kirkkotoimikunta kokoontui 
ideoimaan, tukemaan ja kehittämään merimieskirkon toimintaa vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi 
kirkkotoimikunta piti pikkujouluillan ja osallistui monien tapahtumien toteuttamiseen. 
 
Kirkkotoimikunnan jäsenet vuonna 2019 
 
 Tuuli Bell  18.9. saakka 
 Tina Falzon   puheenjohtaja 

Tuure Huosianmaa  varajäsen 18.9. saakka, varsinainen jäsen 18.9. alkaen 
Juha Iso-Sipilä  5.11. alkaen 
Siiri Karosto   18.9. saakka 
Samuel Lammi   
Elina Mäkelä-Briggs  
Maaret Ojalehto  varapuheenjohtaja 



Hilkka Phillips 
Antti Lemberg  jäsen 13.3. saakka, Trustin edustaja 13.3. alkaen 
Benjamin Vellacot  varajäsen 13.3. saakka, varsinainen jäsen 13.3. alkaen 
Mervi Mattila   (henkilöstön edustaja)  
Marjaana Härkönen  (esittelijä/sihteeri) 

 
Kirkon hallinnosta vastasi kirkon johtaja Marjaana Härkönen. Hallinnossa apuna oli taloussihteeri Annu 
Burton, joka huolehtii kirkon kirjanpidosta, palkkalaskennasta, laskuista ja sopimuksista.  
 
 
Kiinteistöt 
 
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahan Lontoon merimieskirkon kirkkokiinteistön 
kunnostamiseen ja ylläpitoon. Avustusta käytettiin kiinteistön korjaustöiden suunnittelun ja valvonnan 
konsultoinnin kustannuksiin, saunan pukuhuoneen ja hostellin suihkuhuoneen korjauksiin, kirkon 
varashälytysjärjestelmän uusimiseen, katon turvalaitteiden asentamiseen ja muihin korjauksiin.  
 
Kirkon omistamissa kiinteistöissä 10 ja 32 The Squirrels Lewishamissa tehtiin lämmitykseen liittyviä 
korjauksia. 
 
Kirkon omistaman 1a Elephant Lanen asunnosta kolmea huonetta vuokrattiin ulkopuolisille. Lisäksi 
huoneissa asui kirkon vapaaehtoisia. Myös Blackheathin 12 Pilgrims Court -asunto oli vuokrattuna 
kesäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen se on ollut henkilökunnan asuntona. 10 ja 32 The Squirrels 
Lewishamissa olivat vuokrattuina kirkon henkilökunnalle. Kirkkokiinteistössä sijaitseva pappila oli 
vuokrattuna kirkon johtajalle (työsuhdeasunto, asumisvelvollisuus) ja kirkon kaksiossa asui 
vuosivapaaehtoisia.  
 
Kirkon kiinteistön ylläpidosta vastasi talonmies Mitch Flacko yhdessä kirkon johtajan kanssa.  
 
 
Yhteistyötahot 
 
Lontoon suomalainen Merimieskirkko teki vuoden 2019 aikana yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: 
 

• Anglo Finnish Society 
 Suomalainen käsikirjasto, poistokirjojen myynti 
 Tapahtumatiedotus 

• Church of England ja muut kirkot 
 Paikalliset pappien tapaamiset 

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

• ISO ry (Iso-Britannian suomalaiset opiskelijat) 
• Lontoon suomalainen teatteri 

 Tilojen käyttö 
• Muut pohjoismaiset kirkot 

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

• Council of Lutheran Churches 
 Hallinto, Safe Guarding 
 Pastoral support group 

• Southwark council 



 paikalliset rakennushankkeet, ScandiMarket 
• Suomen Rauhanyhdistysten keskusliitto 

 Lestadiolaisseurat ja iltakirkot 
• Suurlähetystö 

 Konsulitapaukset 
 Hallinto 
 Tapahtumatiedotus 
 Brexit-kahvilat ja tiedotus 

• Queen Victoria Seaman's Rest 
 Liikkuva sosiaalikuraattori on osa tiimiä Queen Victoria Seafarers Center’ssä Tilburyssä 

• Suomi-koulut eri puolilla Britanniaa 
 Liikkuva sosiaalikuraattori tukee Suomi-koulujen vapaaehtoisia osallistumalla koulujen 

kokoontumisiin  
 Suomi-koulut toimivat hyvänä tukikohtana ja auttavat tiedotuksessa 

• Tuned In London 
 Konsertit kirkolla 

• Lucy Tomlinson (yoga) 
• Outi Hubbard 
• Teija Perttilä 
• MSA Trust 

 
 
Varainhankinta  
 
Myyjäiset olivat vuoden 2019 merkittävin varainhankintakeino. Sekä pääsiäis- että joulumyyjäiset tuottivat 
odotusten mukaisesti, jopa hieman odotukset ylittäen. Lähestyvän Brexitin johdosta taloudellinen 
epävarmuus näkyi myös kirkon varanhankinnassa. 
 
Sauna, kahvila, kauppa ja hostelli palvelivat koko vuoden normaalisti. Hostellissa oli majoittujia 
(majoitusvuorokausia) vuoden aikana 2 821 (2409 vuonna 2018 ja 3110 vuonna 2017).  
 
Vapaaehtoisia lahjoituksia kerättiin mm. tukijäsenmaksuina, toimituslahjoituksina, säännöllisinä 
kuukausilahjoituksina, arpajaisissa ja kolehteina jumalanpalvelusten ja muiden tapahtumien yhteydessä. 
Lontoon merimieskirkko sai myös vuonna 2019 muutamia lahjoituksia yrityksiltä ja yhteisöiltä.  
 
Varainhankinnasta vastasi palveluvastaava Mervi Mattila yhdessä merimieskirkon johtajan kanssa.  
 
 
Viestintä – liikkuva sosialityö, Brexit ja ihana Robin Packalen 
 
Lontoon merimieskirkon viestinnän kivijalkana olivat henkilökohtaiset kohtaamiset ja niiden laatu. 
Merkittävä rooli oli myös sosiaalisen median kanavilla (facebook Lontoon merimieskirkko, instagram 
@lontoonmerimieskirkko, twitter @lontoonkirkko) sekä kotisivuilla https://lontoo.merimieskirkko.fi/ 
 
Seuraajat some-kanavilla 2019 2018 2017 
Facebook 5790 5700 4400 
Twitter 1239 1145 1074 
Instagram 1929 1568 1331 

 
Kiinnostavimpia päivityksiämme olivat helmikuussa facebookissa julkaistu liikkuvan sosiaalityön 
rekrytointi-ilmoitus, joka sai lähes 16 000 näyttökertaa, sekä Robin Packalenin keikkapostaukset (718 
tykkäystä facebookissa ja Instagramissa 206 kertaa). Lisäksi Instagramissa tykkäyksiä keräsivät Pride-
postaukset (suosituin kuvista sai 188 tykkäystä) ja kuva Raili Axhamista synttärikakun kera (186 
tykkäystä). Instagramissa saimme 29 166 tykkäystä 372 postaukseen.  

https://lontoo.merimieskirkko.fi/


Kirkon sähköisen kuukausittaisen uutiskirjeen tilaajia oli 1205. Lisäksi täsmäuutiskirjeitä lähetettiin esim. 
lapsityöstä kiinnostuneille, au paireille ja vapaaehtoisille. Vuoden aikana lähetettiin 2 tukijäsenkirjettä 
postitse. 
 
Lontoon merimieskirkon toiminnasta tehtiin vuoden aikana juttuja mm. seuraaviin medioihin: Deutsch-
Finnische Gesellschaft verkkosivut, Ilta-Sanomat ja Kotimaa-lehti. Lontoon merimieskirkko mainittiin 
muiden juttujen yhteydessä mm. Robin Packalenin Instagramissa, Helsingin Sanomissa, 
Tankkaustarinoissa, Yle Svenskalla, Kirkko ja kaupungin Facebook-sivujen videossa, Turun kaupungin 
Facebook-sivuilla, MTV uutislivessä, Kauppalehdessä, Yle Areenalla, Lännen medialla ja Ilta-Sanomissa. 
Median oli kiinnostunut erityisesti ulkosuomalaisten ajatuksista Brexitiin liittyen.  
 
Salla Korteniemi piti päivän blogia radio Deissä kahdesti kuukaudessa ja kirjoitti Perhe maailmalla -
sivustolle asiantuntija-artikkelin.  
 
Lontoon merimieskirkon toimintaa esiteltiin mm. Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan kokoukseen 
osallituneille, Itä-Lontoon Suomi-koululle, Oulunkylän seurakunnassa, Töölön seurakunnan nuorisötyön 
retkiryhmälle, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän retkiryhmälle, Vantaan NMKY:lle, sekä Oulun 
kriisikeskuksen ja ensikodin ryhmille.  
 
Viestinnästä vastasivat sosiaalikuraattorit Salla Korteniemi ja Hanna Lindholm sekä kirkon johtaja 
Marjaana Härkönen. 
 
MEDIARAPORTTI 2019 
Lontoon merimieskirkosta tehdyt jutut 
 
Media muot

o 
aihe toimittaj

a 
/tekijä 

julkaisu-
ajankohta 

Linkki tms 
 

Deutsch-
Finnische 
Gesellschaft 
verkkosivut 

netti Ein Zuhause fern der 
Heimat – die 
finnische 
Seemannskirche 
(Lontoon ja 
Hampurin 
merimieskirkot) 

Claudia 
Nierste 

24.7.2019 https://www.dfg-ev.de/news/5989  

Robin 
Packalen 
Instagramissa 

Some/
instag
ram 

Robin tapaa 
suomalaisia 
merimieskirkolla 

 8.9.2019 https://www.instagram.com/p/B2KU
1Tangpl/?igshid=fu6m5zz4tg8g  

Ilta-Sanomat Printti
, netti 

Salla kiertää 
Britanniaa 
auttamassa Brexit-
pulassa olevia 
suomalaisia 

Kaisla 
Kuuskos
ki 

 https://www.is.fi/ulkomaat/art-
2000006266159.html?fbclid=IwAR1
vft_nHGBkPE1bzRH2TjYO5tjPym4
JS-lv9nW2cF0DF-
ck8WeZUxcL2N4 
 

Ilta-Sanomat netti Lontoossa on paikka, 
josta 
ulkosuomalainen saa 
tuttuja herkkuja – 
näitä tavallisia 
Suomi-ruokia 
hamstrataan kotiin ja 
nautitaan jopa silmät 
kyynelissä 

Maarit 
Rasi 

22.10.201
9 

https://www.is.fi/matkat/art-
2000006281745.html 

Kotimaa paperi Super-myyjäiset 
Lontoossa 

Mari 
Teinilä 

5.12.2019  

https://www.dfg-ev.de/news/5989
https://www.instagram.com/p/B2KU1Tangpl/?igshid=fu6m5zz4tg8g
https://www.instagram.com/p/B2KU1Tangpl/?igshid=fu6m5zz4tg8g
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006266159.html?fbclid=IwAR1vft_nHGBkPE1bzRH2TjYO5tjPym4JS-lv9nW2cF0DF-ck8WeZUxcL2N4
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006266159.html?fbclid=IwAR1vft_nHGBkPE1bzRH2TjYO5tjPym4JS-lv9nW2cF0DF-ck8WeZUxcL2N4
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006266159.html?fbclid=IwAR1vft_nHGBkPE1bzRH2TjYO5tjPym4JS-lv9nW2cF0DF-ck8WeZUxcL2N4
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006266159.html?fbclid=IwAR1vft_nHGBkPE1bzRH2TjYO5tjPym4JS-lv9nW2cF0DF-ck8WeZUxcL2N4
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006266159.html?fbclid=IwAR1vft_nHGBkPE1bzRH2TjYO5tjPym4JS-lv9nW2cF0DF-ck8WeZUxcL2N4


 
Maininnat muiden juttujen yhteydessä 
Media muoto aihe toimittaj

a 
/tekijä 

julkaisu-
ajankohta 

Linkki tms 

Helsingin 
Sanomat 

Printti, 
netti 

Suomalaiset ja 
Brexit 
”Brexit pakottaa 
Britanniassa 
asuvat EU-
kansalaiset 
rekisteröitymään, 
mutta suomalaiset 
ovat selvästi muita 
haluttomampia: 
”Suomalaiseen 
tyyliin ei kuulu 
panikoitua” 

Annamar
i 
Sipilä 

14.8.2019 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-
2000006203517.html  
Haastateltu Mervi Mattilaa ja yhteisön 
jäseniä 

Nelonen / 
Ruutu 

Tv, 
netti 

Tankkaustarinat    

Yle 
Svenska  

netti Suomalaiset ja 
Brexit 
“Finländare I 
Storbritannien och 
Nordirland stressar 
inte med att ansöka 
om 
uppehållstillstånd 
trots förestående 
Brexit” 

Greta 
Lång- 
Tennber
g 

3.9.2019 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/0
3/finlandare-i-storbritannien-och-
nordirland-stressar-inte-med-att-
ansoka-om  
Haastateltu Marjaana Härköstä ja Ville 
Forsmania 

Kirkko ja 
kaupunki 
Facebook 

Video Sielujen kylpylä – 
Päätoimittaja 
ajattelee ääneen 

Jaakko 
Heinimä
ki  

5.10.2019  https://www.facebook.com/Kirkkojaka
upunki/videos/1144262639096222/  

Facebook,  
Turun 
kaupunki – 
Åbo stad – 
City of 
Turku -sivu,  
@turunkaup
unki 
 

 ”Tein kotini 
Turkuun”, Anna 
Hällin haastattelu 
(Lontoon 
merimieskirkko 
asuinpaikkana 
ennen Turkuun 
muuttoa) 

Videon 
ohjaaja: 
Joni 
Pietiläine
n 

8.10.2019 https://www.facebook.com/turunkaup
unki/videos/417925558915863/?__tn_
_=kCH-
R&eid=ARA01vS63laiL8vBjTMYxt6
EzrIqq_D4u5STZMq-
4szh0g_hV7hBU1WQ-
UKvtBIUMAMnZyW6zSX49j1J&hc_
ref=ARS1G26k8J4d1qJdnmzHfFjHE
HvLNNIqEkErsEq6BpMMKlo1dMw
A-
JckBY9n0Zvxknk&fref=nf&__xts__[
0]=68.ARB7b13XEVMiz1ecvcqi9uM
LLvjK0UeWHdhMtNJyVvk3lKstVU
LwQFCkYuGV5ucImZskMpHdjz5zo
U57g7xyR5JW2U9zlwLgicBx55f2c5
xSGz8YXrcaGpEvWpzVBKdP3hni8r
iJ_uj8w3-
sk9yCdmQZwCxy5L7ab3KfbJ_bzncx
8Fq6XSJIyEBYLiXgw2pHb2iepYEo
buzwqfv7JoWQnSSHyhRevLhzWT8i
94lx3w5hdeiinpVP4NV0urO435xjAD
QzeA_8ErbuS6-

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006203517.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006203517.html
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/03/finlandare-i-storbritannien-och-nordirland-stressar-inte-med-att-ansoka-om
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/03/finlandare-i-storbritannien-och-nordirland-stressar-inte-med-att-ansoka-om
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/03/finlandare-i-storbritannien-och-nordirland-stressar-inte-med-att-ansoka-om
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/03/finlandare-i-storbritannien-och-nordirland-stressar-inte-med-att-ansoka-om
https://www.facebook.com/Kirkkojakaupunki/videos/1144262639096222/
https://www.facebook.com/Kirkkojakaupunki/videos/1144262639096222/
https://www.facebook.com/turunkaupunki/videos/417925558915863/?__tn__=kCH-R&eid=ARA01vS63laiL8vBjTMYxt6EZrIqq_D4u5STZMq-4szh0g_hV7hBU1WQ-UKvtBIUMAMnZyW6zSX49j1J&hc_ref=ARS1G26k8J4d1qJdnmzHfFjHEHvLNNIqEkErsEq6BpMMKlo1dMwA-JckBY9n0Zvxknk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB7b13XEVMiz1ecvcqi9uMLLvjK0UeWHdhMtNJyVvk3lKstVULwQFCkYuGV5ucImZskMpHdjz5zoU57g7xyR5JW2U9zlwLgicBx55f2c5xSGz8YXrcaGpEvWpzVBKdP3hni8riJ_uj8w3-sk9yCdmQZwCxy5L7ab3KfbJ_bzncx8Fq6XSJIyEBYLiXgw2pHb2iepYEobuzwqfv7JoWQnSSHyhRevLhzWT8i94lx3w5hdeiinpVP4NV0urO435xjADQzeA_8ERbuS6-U9tbBfoCmVoxIi6cIwuMfUP1pYUyiE7BjYZ0qi7WeLsdAdxz29uGHFRkUVHWhIpFFeWFJDnUxMk_DHpY
https://www.facebook.com/turunkaupunki/videos/417925558915863/?__tn__=kCH-R&eid=ARA01vS63laiL8vBjTMYxt6EZrIqq_D4u5STZMq-4szh0g_hV7hBU1WQ-UKvtBIUMAMnZyW6zSX49j1J&hc_ref=ARS1G26k8J4d1qJdnmzHfFjHEHvLNNIqEkErsEq6BpMMKlo1dMwA-JckBY9n0Zvxknk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB7b13XEVMiz1ecvcqi9uMLLvjK0UeWHdhMtNJyVvk3lKstVULwQFCkYuGV5ucImZskMpHdjz5zoU57g7xyR5JW2U9zlwLgicBx55f2c5xSGz8YXrcaGpEvWpzVBKdP3hni8riJ_uj8w3-sk9yCdmQZwCxy5L7ab3KfbJ_bzncx8Fq6XSJIyEBYLiXgw2pHb2iepYEobuzwqfv7JoWQnSSHyhRevLhzWT8i94lx3w5hdeiinpVP4NV0urO435xjADQzeA_8ERbuS6-U9tbBfoCmVoxIi6cIwuMfUP1pYUyiE7BjYZ0qi7WeLsdAdxz29uGHFRkUVHWhIpFFeWFJDnUxMk_DHpY
https://www.facebook.com/turunkaupunki/videos/417925558915863/?__tn__=kCH-R&eid=ARA01vS63laiL8vBjTMYxt6EZrIqq_D4u5STZMq-4szh0g_hV7hBU1WQ-UKvtBIUMAMnZyW6zSX49j1J&hc_ref=ARS1G26k8J4d1qJdnmzHfFjHEHvLNNIqEkErsEq6BpMMKlo1dMwA-JckBY9n0Zvxknk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB7b13XEVMiz1ecvcqi9uMLLvjK0UeWHdhMtNJyVvk3lKstVULwQFCkYuGV5ucImZskMpHdjz5zoU57g7xyR5JW2U9zlwLgicBx55f2c5xSGz8YXrcaGpEvWpzVBKdP3hni8riJ_uj8w3-sk9yCdmQZwCxy5L7ab3KfbJ_bzncx8Fq6XSJIyEBYLiXgw2pHb2iepYEobuzwqfv7JoWQnSSHyhRevLhzWT8i94lx3w5hdeiinpVP4NV0urO435xjADQzeA_8ERbuS6-U9tbBfoCmVoxIi6cIwuMfUP1pYUyiE7BjYZ0qi7WeLsdAdxz29uGHFRkUVHWhIpFFeWFJDnUxMk_DHpY
https://www.facebook.com/turunkaupunki/videos/417925558915863/?__tn__=kCH-R&eid=ARA01vS63laiL8vBjTMYxt6EZrIqq_D4u5STZMq-4szh0g_hV7hBU1WQ-UKvtBIUMAMnZyW6zSX49j1J&hc_ref=ARS1G26k8J4d1qJdnmzHfFjHEHvLNNIqEkErsEq6BpMMKlo1dMwA-JckBY9n0Zvxknk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB7b13XEVMiz1ecvcqi9uMLLvjK0UeWHdhMtNJyVvk3lKstVULwQFCkYuGV5ucImZskMpHdjz5zoU57g7xyR5JW2U9zlwLgicBx55f2c5xSGz8YXrcaGpEvWpzVBKdP3hni8riJ_uj8w3-sk9yCdmQZwCxy5L7ab3KfbJ_bzncx8Fq6XSJIyEBYLiXgw2pHb2iepYEobuzwqfv7JoWQnSSHyhRevLhzWT8i94lx3w5hdeiinpVP4NV0urO435xjADQzeA_8ERbuS6-U9tbBfoCmVoxIi6cIwuMfUP1pYUyiE7BjYZ0qi7WeLsdAdxz29uGHFRkUVHWhIpFFeWFJDnUxMk_DHpY
https://www.facebook.com/turunkaupunki/videos/417925558915863/?__tn__=kCH-R&eid=ARA01vS63laiL8vBjTMYxt6EZrIqq_D4u5STZMq-4szh0g_hV7hBU1WQ-UKvtBIUMAMnZyW6zSX49j1J&hc_ref=ARS1G26k8J4d1qJdnmzHfFjHEHvLNNIqEkErsEq6BpMMKlo1dMwA-JckBY9n0Zvxknk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB7b13XEVMiz1ecvcqi9uMLLvjK0UeWHdhMtNJyVvk3lKstVULwQFCkYuGV5ucImZskMpHdjz5zoU57g7xyR5JW2U9zlwLgicBx55f2c5xSGz8YXrcaGpEvWpzVBKdP3hni8riJ_uj8w3-sk9yCdmQZwCxy5L7ab3KfbJ_bzncx8Fq6XSJIyEBYLiXgw2pHb2iepYEobuzwqfv7JoWQnSSHyhRevLhzWT8i94lx3w5hdeiinpVP4NV0urO435xjADQzeA_8ERbuS6-U9tbBfoCmVoxIi6cIwuMfUP1pYUyiE7BjYZ0qi7WeLsdAdxz29uGHFRkUVHWhIpFFeWFJDnUxMk_DHpY
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U9tbBfoCmVoxIi6cIwuMfUP1pYUyi
E7BjYZ0qi7WeLsdAdxz29uGHFRkU
VHWhIpFFeWFJDnUxMk_DhpY  

MTV live netti Miten Lontoossa 
asuvat kokevat 
Brexit-veivauksen? 
(MTV Uutiset 
haastatteli Lontoon 
merimieskirkolla 
suomalaisia.) 

Janne 
Hopsu  

22.10.201
9 

https://www.mtvuutiset.fi/video/prog1
046878?fbclid=IwAR0IRpJEjhWGX9
7cWv79eXYTI3SraFIXid45U1mQG4
ANDjLeoPovdpS72HA#gs.b5lenf  

Kauppalehti netti Hampurin 
merimieskirkko 
muuttuu 
marketiksi: 
Suomesta 
rahdataan kaksi 
kylmärekallista 
tavaraa – tiskissä 
sinappia, 
salmiakkisuklaata, 
kinkkuja ja 
perunalaatikoita 

Tapio 
Mainio 

17.11.201
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https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ha
mpurin-merimieskirkko-muuttuu-
marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-
kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-
sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-
ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-
42ba-9caa-87af0e0e748d  

Kirkko ja 
Kaupunki 

Netti, 
printti 

Suomalaiset herkut 
kuuluvat Saksassa 
monen jouluun – 
merimieskirkot 
avaavat suosituilla 
markkinoilla 
Hampurin 
joulukauden 

Virve 
Airola 

27.11.201
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https://www.kirkkojakaupunki.fi/-
/merimieskirkot-avaavat-hampurin-
joulun-myyjaisilla-monien-
saksalaisperheiden-jouluperinteisiin-
kuuluvat-suomalaiset-
herkut?fbclid=IwAR0lEl8Edy6ZRmh
oSB5_y7CSwmvQahPOE9Rd9X4GlI
OCV-h3GZwoj6FwGdY#5f19862c 
 

Yle Areena Audio, 
netti 

Maailmalle 
unohtuneet 
vanhukset – "Ilman 
sattumaa tätini olisi 
voinut kuolla 
asuntoonsa 
kenenkään 
tietämättä" 

Riikka 
Rahi 

4.12.2019 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/04/
maailmalle-unohtuneet-vanhukset-
ilman-sattumaa-tatini-olisi-voinut-
kuolla?fbclid=IwAR1eBCpRSF_vxez
exCaqs8dkSEY6WJAGBraYPm9K0c
G8t_dPZAE4crDnFQM  

Lännen 
Media 
(Turun 
sanomat 
etc.) 

 Suomalaisdiplomaa
tti seuraa brexitin 
toteutumista 
näköalapaikalta – 
Ilkka Räisänen on 
lähtenyt maailmalle 
aina, kun se on 
ollut mahdollista 

Ida 
Kannisto 

14.12.201
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https://www.ts.fi/uutiset/maailma/479
9718/Suomalaisdiplomaatti+seuraa+br
exitin+toteutumista+nakoalapaikalta+
+Ilkka+Raisanen+on+lahtenyt+maail
malle+aina+kun+se+on+ollut+mahdol
lista  

Ilta-
Sanomat  

netti Eino Grön viettää 
jouluaaton vaimon 
hoitokodissa – 
elämä mullistui, 
kun puolisolla 
todettiin 
muistisairaus. 

Eeva- 
Kaarina 
Kolsi 

21.12.201
9 

https://www.is.fi/viihde/art-
2000006350705.html?fbclid=IwAR3V
FaELpF_Mmweh4RpugxCvHGhQQQ
rgFAczZ9qJ6mWZu51IYk3iNNgaU
MA  
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Toimintakertomus 2019 
Pohjois-Saksan merimieskirkko  

 
 
Yleistä 

Toimintaympäristön kuvaus 

Pohjois-Saksan merimieskirkolla on kiinteä toimipiste Hampurissa, Hampurin merimieskirkko. Kirkko 
sijaitsee ja toimii lähellä Hampurin satama-aluetta, portugalilaiskorttelissa. Samalla kadulla toimivat 
Ruotsin Gustaf-Adolf-Kyrkan sekä Norjan ja Tanskan merimieskirkot. 

Kirkolliset toimitukset ja messut sekä toimintaryhmät toimivat kirkolla omalla äidinkielellä. 
Perustehtävä Hampurin merimieskirkolla on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Olla läsnä 
kohderyhmillemme heidän arjessaan ja heidän kanssaan.  

Hampurin merimieskirkko tarjoaa hyvät tilat erilaisille ryhmien kokoontumiseen. Kirkko sijaitsee 
hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kirkolla on myös pienimuotoista kauppa-, kahvila- ja 
majoitustoimintaa. 

Pohjois-Saksan merimieskirkko tekee myös liikkuvaa työtä Pohjois-Saksan alueella. Liikkuva työ 
kohdistuu lähinnä Trawemünden, Lyypekin, Kielin ja Bremenin satamiin. Liikkuvan työn puitteissa 
tavataan myös alueella asuvia suomalaisia. 

 

Toiminnan kohokohdat 

Vuonna 2019 keskityttiin erityisesti vapaaehtoisuuden lisäämiseen sosiaalityössä sekä vapaehtoisten 
kiittämiseen. 

Pohjois-Saksan merimieskirkolla myös sosiaalityön toteuttamisessa käytetään apuna aktiivisia ja 
innokkaita vapaaehtoisia.  

Vapaaehtoiset auttoivat mm. merimiesten kuljetuksissa, laivakäynneissä sekä ystäväpalvelussa. 
Työntekijöiden lisäksi laivoilla kävi vuonna 2019 muutama tehtävään koulutettu vapaaehtoinen, kun 
henkilökunta ei päässyt kuljettamaan merimiehiä. 

Toinen aktiivinen vapaaehtoisryhmä sosiaalityössä on viime vuosina ollut ystäväpalvelu. Vuonna 2019 
ystäväpalvelu oli aktiivisesti yhteydessä Hampurin seudulla asuviin yksinäisiin senioreihin. Vuonna 
2019 ystäväpalvelun vapaaehtoiset olivat puhelimitse yhteydessä yksinäisiin senioreihin 23 kertaa ja 
tekivät 10 kotikäyntiä.  

Vuonna 2019 pyrittiin kiinnittämään enemmän huomiota vapaaehtoisten kiittämiseen. Vuoden aikana 
vuosivapaaehtoisille järjestettiin retki Wismariin ja tekniikan museoon. Suomesta joulubasaariin 
saapuneille vapaaehtoisille järjestettiin retki Schweriniin. Lisäksi vuoden aikana yhdessä KTK:n kanssa 
järjestettiin kaksi kertaa kiitosateria/juhla, jolla kiitettiin osallistumisesta Pohjois-Saksan 
merimieskirkon toimintaan ja sen tukemisesta.  

 

Toiminta 

Kohtaamiset (kävijät ryhmittäin) 

Vuonna 2019 kirkolla oli yhteensä 16741 kävijää. Kävijät jakautuivat eri ryhmittäin seuraavasti 

 
Matkailijoita, suomalaisia 1340 
Matkailijoita, ulkolaisia 493 



Merenkulkijoita, suomalaisia 105 
Merenkulkijoita, ulkolaisia 98 
Muut suomalaiset 8290 
Muut ulkolaiset 6386 
Raskaanliikenteen kuljettajat 29 
yhteensä 16741 

 

Eri tapahtumissa kävi vuoden 2019 lisäksi Hampurin merimieskirkolla ja kirkon ulkopuolella, 
tapahtumia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 977 kappaletta. 

 

 henkilöä kpl 
Hengellinen tapahtuma 4532 107 
muu tapahtuma 9792 458 
myyjäiset 45000 3 
kotikäynti 134 55 
Laivoilla ja kuljetuksissa kohdatut 1292 209 
keskustelut 1748 145 
yhteensä 62498 977 

 

Palvelut 

Hampurin merimieskirkko on avoinna tiistaisin klo 9-21, keskiviikkoisin 14-21, torstaisin 9-21, 
perjantaisin 14-21, lauantaisin 14-21 ja sunnuntaisin 14-18. 

Aukioloaikana kirkolla toimii Suomi-kauppa ja kahvila. Kirkon kaksi saunaa lämpesi aukioloaikojen 
puitteissa sunnuntaita lukuun ottamatta. Hampurin merimieskirkko tarjoaa myös majoituspalveluita 
viidessä vierashuoneessa, yhteensä majoituspaikkoja on noin 20 kappaletta. 

 

Kirkollinen toiminta 

Kirkollisen työn vastuu merimieskirkolla oli Pohjois-Saksan suomalaisen seurakunnan pastori Katri 
Oldendorffilla, joka aloitti työssään 1.1.2019. Jumalanpalveluksia vietettiin kerran kuukaudessa, 
yhteensä 12. Näistä kolme oli teemamessuja: Taizé-messu, Veisukirkko ja Kansanlaulukirkko. 
Hampurin suomalaisen koulun oppilaille järjestettiin kaksi jumista. Alkuvuoden juhlamessut, edellisen 
johtajan läksiäis- ja uuden johtajan sekä uuden papin tervetulomessu, keräsivät kirkolla ison joukon 
ihmisiä. Papin lisäksi messua oli mukana toteuttamassa mukava määrä vapaaehtoisia, merimieskirkon 
sosiaalikuraattorit Ritva Lehmann ja Matti Rintamäki, johtaja Valtteri Salmi sekä kanttoreina Christiane 
Säilä ja Eva-Christina Pietarinen. 

Kirkollisia toimituksia (kasteita ja hautaan siunaamisia) oli vuoden 2019 aikana 15. Torstaihartauksia 
vietettiin kerran viikossa. Hartauksia pitivät Maija Priess, Kaija Gaupp, Tarja Jeenicke, Ellamaija Gries, 
Ritva Lehmann, Katri Oldendorff ja Valtteri Salmi. Raamattupiiri kokoontui Katri Oldendorffin johdolla 
kuukausittain. Pappi osallistui myös Seniorikahvilaan pitäen siellä hartauden 4 kertaa. Viini- ja virsi-
iltoja pidettiin vuoden aikana kaksi. 

Osallistuimme Satamajuhlien avajaisjumalanpalvelukseen toukokuussa ja eri merimieskirkkojen 
yhteiseen, kesäkuiseen merenkulkijajumalanpalvelukseen, jossa piispa Kaarlo Kalliala saarnasi. 
Pohjoismaiden (merimies)kirkkojen kanssa vietettiin kaksi yhteistä messua (toinen niistä meidän 
kirkossa syyskuussa) ja kesäkuussa yksi lastenpäivä, joka päättyi perhekirkkoon.  

Kävele naiselle ammatti -tempaus toteutui myös tänä vuonna syyskuussa. Ensin käveltiin 
kehitysmaiden naisille ammatteja, sitten nautittiin runsaasta nyyttäripöydästä ja lopuksi pidettiin 
ulkoilmahartaus. Nacht der Kirchen, Kirkkojen yö -tapahtuma, keräsi samaten syyskuussa noin 400 
osallistujaa tutustumaan merimieskirkkomme ja osallistumaan hartauksiin ja musiikkitilaisuuksiin 
kirkossamme. Joulukuussa laulettiin Kauneimmissa joululauluissa kehitysmaiden lapsille ja nuorille 
parempi tulevaisuus.  



Olimme aktiivisesti mukana ekumeenisessa verkostossa: ACKH:n (Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen Hamburg) toiminnassa sekä myös Ökumenisches Forum HafenCityn tilaisuuksissa. Maija Priess 
piti ekumeenisen hartauden kevätkaudella St. Petri -kirkossa, Katri Oldendorff osallistui hartaudella 
sekä ekumeenisen foorumin Kirkkojen yö -tapahtumaan että St. Petri -kirkon Der Andere Advent -
hartaustempaukseen joulukuussa. 

Pappi edusti suomenkielistä kirkollista työtä Hampurissa sekä seurakuntayhtymän eritysalojen 
vastaavien kuukausittaisissa tapaamisissa että Hamburg Mitte-Bergedorf pappien konventissa. 

Pyhäinpäivänä toteutettiin ensimmäistä kertaa hiljaisen rukouksen tila kirkkosalissa, jolloin kaikilla oli 
mahdollisuus sytyttää kynttilä edesmenneille rakkailleen. Päivä päättyi Eva-Christina Pietarisen ja 
Ekaterina Kauschin upeaan musiikkihartauteen. 

 

Sosiaali- ja diakoniatyö 

Pohjois-Saksan merimieskirkon kirkkorakennus Hampurissa toimii alueella asuvien suomalaisten, 
liikkuvien suomalaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana ja keskuksena. Merimieskirkon 
asiakaskunta koostuu paikallisista suomalaisista, matkailijoista, merenkulkijoista, raskaanliikenteen 
kuljettajista sekä paikallisista Suomen ystävistä. Merimieskirkon asemapaikat toimivat matalan 
kynnyksen toimipisteinä, antaen asiakkaille mahdollisuuden osallisuuteen, yhteisöllisyyteen, 
voimaantumiseen ja verkostoitumiseen eri toimintapiireissä ja tapahtumissa merimieskirkon tiloissa. 
Pohjois-Saksan merimieskirkko vahvisti vuonna 2019 liikkuvan sosiaalityön malliaan koko Pohjois-
Saksan alueella, pyrkimällä lisäämään liikkuvaa työtä. 

Pohjois-Saksan merimieskirkolla työskenteli vuonna 2019 kaksi sosiaalikuraattoria: Ritva Lehmann ja 
Matti Rintamäki. Lisäksi keväällä oli kaksi harjoittelijaa, Pekka Ansio 25.2.–29.3. (sosionomiopinnot, 
Tampereen ammattikorkeakoulu) sekä Laura Nikkola 2.5.– (Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen 
maisteriohjelma, Tampereen yliopisto) Lisäksi sosiaali- ja diakoniatyössä on ollut aktiivisesti Pohjois-
Saksan suomalaispappi Katri Oldendorff. 

Vuonna 2019 merimieskirkolla järjestettiin aktiivisesti toimintaryhmiä kuten edellisinä vuosina.   

Elämänkaariryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, aiheena Maaret Kallion “Lujasti lempeä” 
työkirja. Osallistujia oli viidestä kymmeneen per kerta.   

Odottavat äidit -ryhmä kokoontui kahdesti, mutta vähäisen osallistujamäärän takia se jätetiin tauolle 
ja tarkoituksena jatkaa, kun on taas odottavia äitejä.   

Seniorikahvila kokoontui seitsemästi aiheina mm. postimerkit, Tampereen/Turun tuomiokirkko, Iran 
sekä tontut. Osallistujia per kerta oli 7-12. Mukana järjestämässä Ritva Lehmannin lisäksi Pohjoisen 
alueen pappi Katri Oldendorff sekä vapaaehtoinen Maija Priess. 

Vuonna 2018 käynnistynyt Nuoret aikuiset -ryhmä jatkoi tapaamistaan myös 2019. Yhteensä ryhmä 
kokoontui noin kerran kuussa pois lukien kesäkuukaudet, yhteensä 10 kertaa. Tapahtumina on ollut 
toiminnan suunnittelua, peli-iltaa, joulumarkkinaretkeä, joulukorttiaskartelua, sekä mukavaa yhdessä 
oloa. Toimintaa jatketaan keväällä ja se yritetään juurruttaa itsenäisesti pyöriväksi sekä lisätä sen 
tapaamismäärä kahteen kertaan kuukaudessa. Lisäksi uusien kävijöiden löytämisen eteen tehdään 
töitä. 

Miestenvuoro jatkoi kokoontumisiaan kerran kuussa Matti Rintamäen ja vapaaehtoisen Cristian 
Sierksin vetämänä noin kerran kuussa. Toimintaan osallistui sekä suomalaisia että saksalaisia miehiä, 
5-15 per viikko.  

Uutena suomalaisia miehiä merkittävästi yhdistäneenä ryhmänä syntyi vapaaehtoisten miesten 
toimesta Elben saunaseura, joka kokoontuu whatsapp-viestiketjussa yhdessä sopien noin kerran 
kuussa saunomaan ja syömään. Ryhmä on tavannut vuoden 2019 aikana 9 kertaa ja porukassa oli 
vuoden 2019 lopussa 27 jäsentä ja kokoontumisissa kävi keskimäärin noin 10 henkilöä. Elben 



saunaseura on selkeästi lisännyt Hampurin miesten välistä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kirkon 
toimintaan. Miehet toivovatkin, että vuonna 2020 syntyisi myös naisten jaosto Elben saunaseuralle. 

Toinen uusi aluevaltaus oli erityisesti senioreille suunnattu älylaitepaja, jota piti sosiaalikuraattori 
Matti. Pajaa toteutettiin 4 kertaa keväällä ja kävijöitä oli n. 10–15 joka kerta. Lisäksi tämän jälkeen ja 
innoittamana ovat iäkkäämmät ihmiset uskaltaneet enemmän ja aktiivisemmin kysyä henkilökohtaista 
apua, kun on tullut ongelmia puhelimen tai tabletin tai tietokoneen kanssa. Keväällä 2020 on tarkoitus 
järjestää uusi muutaman kerran älylaite sessio. Älylaitepaja vietiin myös Kieliin yhdenpäivän paja Kielin 
suomalaisyhteisön toiveesta. Kielin pajaan osallistui 6 henkilöä. 

Vuoden 2019 aikana sosiaalikuraattorit osallistuivat merimieskirkon sisällä erilaisiin ryhmiin, kuten 
kirkkotoimikunta ja someryhmä. He osallistuvat niin ikään eri ryhmiin yhteistyökumppaneiden parissa: 
DSM, ICMA, ystäväpalvelu (SKTK) ja pohjoismaisten kirkkojen kokouksiin ja tapahtumiin (esim. 
Friedenslicht) sekä myyntitapahtumiin, joissa merimieskirkko oli edustettuna (Brunsbüttel, Fest der 
Kulturen, Bremenin joulumarkkinat). Sosiaalikuraattorit olivat mukana avustamassa Kävele naiselle 
ammatti -tapahtumassa, samoin he osallistuivat järjestelyihin Nacht der Kirchen -tapahtumassa. 
Osallistuimme lisäksi Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan kokoukseen, jossa Ritva piti 
seminaarin ulkosuomalisista senioreista ja seniorityöstä. Syksyllä 2019 Matti osallistui osana Suomen 
merimieskirkon tiimiä ICMA:n maailmankonferenssiin ja 50-vuotisjuhlaan Taiwanissa.  

Pohjois-Saksan merimieskirkon sosiaalikuraattorit järjestivät Lyypekissä Liikkuvan sosiaalityön mallin 
mukaisesti raskaan liikenteen kuljettajille ”Kuljettajien päivän” kolme kertaa vuoden 2019 aikana. 
Kyseisinä päivinä he menivät Lyypekissä sijaitsevalle rekkaterminaalialueelle (Lenkertreff), jonne 
suomalaiset kuljettajat kokoontuvat viikonlopuksi, veivät mukanaan kahvit ja pullat ja viettivät 
iltapäivää kuljettajien (25-30 henk.) kanssa. Tämä mahdollisti henkilökohtaiset keskustelut ja 
neuvonnan. Vuoden 2019 aikana on kuskeille myös mainostettu erilaisia mahdollisuuksia, joilla 
voimme heitä palvella. Muutaman kerran ovat kuskit tarttuneetkin tilaisuuteen, jolloin heitä on haettu 
rekkaparkista kirkolle, jossa ovat sitten yöpyneet, saunoneet ja käyneet tutustumassa Hampuriin. 
Kuljettajille järjestettiin myös kyyditys vuoden 2019 vaaleihin äänestämään. Molemmissa vaaleissa 
mukaan tuli kaksi täyttä pikkubussillista kuskeja.  

Liikkuvan sosiaalityön malliin kuuluu myös merenkulkijatyön laajentaminen Pohjois-Saksan satamissa. 
Enenevissä määrin sosiaalikuraattorit tekivät kuljetuksia varustamojen pyynnöstä lentokentältä 
laivoille ja toisinpäin. Tämä mahdollisti henkilökohtaiset kohtaamiset ja keskustelut automatkojen 
aikana. Vuoden 2019 aikana eri laivoilla käytiin purkukeskusteluja onnettomuuksien, 
kuolemantapauksen tai muun traumaattisen kokemuksen jälkeen. Laivan ollessa seisoksissa 
pidempään kuljetimme merimiehiä merimieskirkolle ja Hampuriin retkelle.  

Sosiaalikuraattorit tekivät vuoden 2019 aikana 140 laivakäyntiä 39:llä eri laivalla ja pysähtyivät 
keskustelemaan merimiesten kanssa yli 1000 kertaa.  

Vuonna 2019 sosiaalikuraattorit osallistuivat useampiin koulutuksiin.  

• Kaikille työntekijöille yhteinen koulutus Suomessa 
• Sosiaalikuraattoripäivät, parisuhteenpalikat: Matti ja Ritva osallistuivat  
• Kriisityön koulutus, Karita Pohjola-Pirhonen: Matti osallistui  
• Deutche Seemanns missionin järjestämä laivatyönperuskurssi: Matti osallistui  

Muuta 

Henkilökohtaisten asiakastapaamisten ja ohjaavien keskustelujen lisäksi sosiaalikuraattorit tekivät 
kotikäyntejä, vierailivat hoivakodeissa sekä sairaaloissa. Kirkkorakennuksen ja toiminnan esittely, 
läsnäolo kirkolla esim. kahvilassa, keskustelut asiakkaiden kanssa kuuluvat olennaisena osana 
sosiaalikuraattorin arkiseen työpäivään.   



Sosiaalikuraattori osallistui jouluaaton aterialle (27 henk.), joka on tarkoitettu niille, jotka muutoin 
viettäisivät jouluaaton yksin.  

Vuoden 2019 sosiaalityön lauantain aamupala-luento:  

• Ovatko tärkeät paperit kunnossa? Hoitotestamentti, hoivatahto, edunvalvontatestamentti, 
testamentti/ AA Reina Waissi 

 

Tapahtumat 

Kansalliset suomalaiset juhlat olivat hyvin merkittävä osa vuoden ohjelmaa. Vappu, juhannus ja 
itsenäisyyspäivä tuovat kirkolle perinteisesti runsaan joukon juhlijoita. Vuoden aikana kirkolla 
järjestettiin myös muutama taidenäyttely ja konsertti. 

Erilaisia tapahtumia Hampurin merimieskirkolla oli vuonna 2019 yhteensä kpl. 

Resurssit 

Henkilökunta 

Kirkon johtaja:    Satu Oldendorff (100%) 31.1. saakka 
      Valtteri Salmi (70%) 1.2. alkaen 

Palveluvastaava   Tiina Ylitalo (100%) 

Toimistosihteeri   Eira Weissenburg (80%) 

Asiakaspalvelu assistentti  Johanna Hansen (100%) 3.5. saakka 

Projektiassistentti  Henna Mattson (80%) 1.3. –30.11.2020 

Sosiaalikuraattori   Ritva Lehmann (100%) 

Liikkuva sosiaalikuraattori Matti Rintamäki (100%) 

Siistijä    Siina Rask 1.6. –31.7. 
      Timo Mäkelä 1.9. alkaen 

Palkkiotoimiset kanttorit 

Christiane Säilä 

Eva-Christina Pietarinen 

 

Vuosivapaaehtoiset 

Noora Kutilainen 31.1. saakka 

Pirjo Salmi 3.9. saakka ja 26.9. alkaen 

Irma Jääskeläinen 27.2.–3.6. 

Päivi Malkamäki 1.–29.7. 

Martta Holma 5.8. alkaen 

Anastasia Toivonen 2.9.–20.12. 

Mirja-Liisa Konttinen 3.11. alkaen 

Opiskelijat 

Pekka Ansio 25.2.–29.3. / Sosiaalityö 

Laura Morottaja 1.4.–1.5. / Kauppa ja palvelut 

Laura Nikkola 2.5.–30.7. / Sosiaalityö 

Kari Nikkilä syksy 2019 / Kauppa ja palvelut 



Kirkkotoimikunta 

Kirkkotoimikunnan tehtävänä on tukea ja edistää Pohjois-Saksan merimieskirkon toimintaa. 
Kirkkotoimikunta kokoontui säännöllisesti ja osallistui hyvin aktiivisesti kirkon tapahtumien 
toteuttamiseen. Vuoropuhelu ja toiminnan suunnittelu kirkon henkilökunnan kanssa on aktiivista.  

Puheenjohtajana toimi Johanna Elo-Schäfer. Varapuheenjohtajana toimi Eva-Christina Pietarinen. 
Kirkkotoimikunnan muina jäseninä olivat Pauliina Vakkuri-Lappalainen, Tytti Hashemian, Karoliina 
Karevaara (06/2019 saakka), Antti Pettinen, Joona Nissinen ja Hannes Vartiainen (1.9 alkaen). Kirkon 
edustajina palveluvastaava Tiina Ylitalo, sosiaalikuraattori Matti Rintamäki ja johtaja Valtteri Salmi.  

Kirkkotoimikunta kutsuu kerran vuodessa siirtokunnan koolle informaatiotilaisuuteen. 
Kirkkotoimikunnan puheenjohtaja edusti kirkkoa vuoden aikana useasti johtajan rinnalla tai yksin 
erilaisissa yhteistyötahojen tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 

 

Talous 

Kirkon kiinteistön omistaa säätiö Die Stiftung der Finnischen Seemannsmission in Hamburg. Säätiön 
hallituksen puheenjohtajana toimi kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel ja sen jäseninä olivat Suomen 
Merimieskirkko ry:n pääsihteeri Hannu Suihkonen ja Pohjois-Saksan merimieskirkon johtaja Valtteri 
Salmi. Pohjois-Saksan merimieskirkon talous on tasapainossa. 

Tuki ja lahjoitukset 

Monet yksityiset suomalaiset ja Suomen ystävät lahjoittivat merimieskirkolle säännöllisesti tai kerran 
vuodessa rahaa tai toivat tavaraa myyntiin. Suomalaiset seurakunnat, yritykset, eri varustamot, 
suomalaiset säätiöt ja yhteisöt tukivat työtämme. 

Kiinteistöt, toimitilat 

Pohjois-Saksan merimieskirkolla on oma kiinteistö Hampurissa. 

 

Yhteistyö 

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

Suomi-Seura on tärkeä yhteistyötaho. Ulkosuomalaisparlamentin (USP) toimintaan osallistuivat 
sosiaalikuraattorit, kirkkotoimikunnan puheenjohtaja ja johtaja aktiivisesti. 

Huomionosoitukset  

Suomen merimieskirkon kultainen ansiomerkki myönnettiin Maija Priessille. Suomen merimieskirkon 
pronssisen ansiomerkin saivat, Sinikka Schröder, Johanna Tulensalo ja Silvana Block. 

Suomen Merimieskirkko ry:n plaketti myönnettiin Ellamaija Griesille ja ann-Rita Laulle.  

 

Varainhankinta 

Varainhankintapaikkoja olivat pääsiäisbasaari, joulubasaarit Hampurissa ja Bremenissä, kirpputorit, 
asiakaspalvelutoiminta, kauppa, kahvila, saunat ja majoitus sekä osallistuminen Brunsbüttelissä 
kansainväliselle toritapahtumaan. Varoja saatiin myös Hampurissa asuvien suomalaisten ja 
kaksoiskansalaisten kirkollisveroina sekä tukijäsenmaksuina. Varainhankintakeinoina olivat myös 
erilaiset tavat ja mahdollisuudet lahjoittaa, kuten kukkakummius, kohdennetut lahjoitukset, yleiset 
lahjoitukset ja kolehdit. 

 



Viestintä 

Viestintäkeinoina olivat uutiskirje kuukausittain, Pohjois-Saksan merimieskirkon omat Facebook- ja 
instagram-sivut sekä ”Nordische Kirchen in Hamburg”-facebook sivu. Renkaassa, Saksan-suomalaisten 
seurakuntalehdessä, oli Pohjois-Saksan merimieskirkon sivut. Eri tilaisuuksista ja varsinkin basaareista 
tiedotettiin myös Hampurin yleisessä mediassa. Olimme edelleen mukana painosmäärältään 60 000 
esitteen Hamburg Tourismus -joulukaupunkimarkkinoinnissa, jossa markkinoitiin kolmella kielellä: 
tanskaksi, englanniksi ja saksaksi.   

ACKH ja Hamburger Abendblatt julkaisi artikkeleita toiminnastamme basaariin ja messuihin liittyen. 
Basaarimainonta ulottui 124 kaupunkijuna-asemalle, ja kutsukortteja painatettiin ja jaettiin 6000 kpl. 

Some 

Vuonna 2019 päätimme muokata viestintäämme ja panostaa enemmän sosiaalisen median 
viestintään. Päätoimiset käyttämämme sosiaaliset mediat ovat Facebook ja Instagram. Loimme 
vuoden alkupuolella selkeän struktuurin somepäivityksillemme, jonka ideana on selkeyttää kirkon 
toimintaa asiakkaille. Joka maanantai julkaistaan positiivisella mielellä kirkon 
viikontapahtumakalenteri ja esitellään viikon tapahtumia. Pitkin viikkoa on sitten nostettu esille 
tulevia tapahtumia, työntekijöitä tai erialisia kirkolla tehtäviä työtehtäviä. Loppuviikosta nostettiin 
vielä loppuviikon ohjelmaa esille uudelleen.  

Tästä uudesta mallista olemme saaneet kävijöiltä hyvää palautetta, koska se on heidän mielestään 
selkeyttänyt meidän toimintaamme heille ja päivitysten myötä tapahtumiimme on nykyään helpompi 
löytää ja niihin tuleminen tuntuu tervetulleemmalta. Toimintamme selkiyttäminen ja tapahtumien 
näkyvyyden lisääminen oli meidän ensisijainen tavoitteemme, mikä näyttää onnistuneen hyvin.  

Sosiaalisen median seuraajamäärä kasvoi vuoden 2019 aikana noin 300:lla. 

 

Medianäkyvyys 

Pohjois-Saksan merimieskirkko oli vuonna 2019 seuraavissa medioissa: Rengas-lehti, Tehy-lehti, 
Kotimaa-lehti, Yle Turku, Navigator-nettilehti, Vapaavahti, Lehteri ja Yle Hki sekä: 

Merimieslehti nro 4 / 2019 https://ejulkaisu.grano.fi/grano/ms_04_2019#p=35. 

Kauppalehti 17.11.2019 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-
rahdataan-kaksi-kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-
perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-87af0e0e748d  

Kirkko ja Kaupunki 27.11.2019 

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/merimieskirkot-avaavat-hampurin-joulun-myyjaisilla-monien-
saksalaisperheiden-jouluperinteisiin-kuuluvat-suomalaiset-herkut#1fb9066a  

Kirkonmäeltä, Hyvinkään seurakunta nro 6 / 12.12.2019 

https://www.hyvinkaanseurakunta.fi/documents/20713016/47935559/Kirkonm%C3%A4ki+6-2019-
ebook.pdf/2df85482-dbc0-91ea-cb66-b584e6fba148  

  

https://ejulkaisu.grano.fi/grano/ms_04_2019#p=35
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-87af0e0e748d
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-87af0e0e748d
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-87af0e0e748d
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/merimieskirkot-avaavat-hampurin-joulun-myyjaisilla-monien-saksalaisperheiden-jouluperinteisiin-kuuluvat-suomalaiset-herkut#1fb9066a
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/merimieskirkot-avaavat-hampurin-joulun-myyjaisilla-monien-saksalaisperheiden-jouluperinteisiin-kuuluvat-suomalaiset-herkut#1fb9066a
https://www.hyvinkaanseurakunta.fi/documents/20713016/47935559/Kirkonm%C3%A4ki+6-2019-ebook.pdf/2df85482-dbc0-91ea-cb66-b584e6fba148
https://www.hyvinkaanseurakunta.fi/documents/20713016/47935559/Kirkonm%C3%A4ki+6-2019-ebook.pdf/2df85482-dbc0-91ea-cb66-b584e6fba148


Toimintakertomus 2019 
Benelux-maiden merimieskirkko  

 
 

Yleistä 

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

Suurlähetystöjen arvioiden mukaan Benelux-maissa asuu yhteensä noin 11 000 Suomen kansalaista 
(Alankomaissa noin 5100, Belgiassa noin 4000 ja Luxemburgissa noin 1500) sekä lisäksi kaksoiskansalaisia tai 
toisen/kolmannen polven suomalaisia kymmeniä tuhansia. Lisäksi toiminta-alueella matkustaa työn ja vapaa-
ajan vuoksi kymmeniä tuhansia suomalaisia joka vuosi. 

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

Benelux-maiden merimieskirkon toiminta kohtaamisten ja toiminnan osalta oli suhteessa aikaisempiin 
vuosiin vakaata ja tasaista. Toimintaa kehitettiin ja monipuolistettiin aktiivisesti. Vuodelle osuivat 
henkilöstövaihdokset Antwerpenin liikkuvassa merimieskirkkotyössä, jossa syyskuusta joulukuuhun ei ollut 
työntekijää. Sijaisuudet Rotterdamin merimieskirkolla sekä Brysselin merimieskirkolla aiheuttivat myös 
pieniä katkoksia resursseihimme. 

Toiminta  

Antwerpenin liikkuvassa merimieskirkkotyössä jatkettiin edellisen vuoden pohjalta työtä pitkälti samaan 
tapaan. Syksyllä 2017 aloittanut sosiaalikuraattori Henri Isokuortti toimi tehtävässään elokuun 2019 loppuun 
sakka jatkaen kevätkauden aikana merenkulkijatyötä Belgian ja Etelä-Hollannin satamissa sekä toimintaa 
alueen suomalaisyhteisön parissa.  

Ulkosuomalaisyhteisöä ja verkostoa kohdattiin vuoden aikana 5 kertaa mm. kokoavan ja ennalta ehkäisevän 
sosiaalityön puitteissa. Erityisesti voisi mainita joulukuisen Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden Bruggessa, 
jonne saapui sekä paikallisia suomalaisia, au-paireja Brysselin ja Antwerpenin alueelta, vaihto-opiskelijoita 
Belgiasta ja merenkulkijoita Zeebruggen satamasta. Sosiaalikuraattori ja johtaja/merimiespastori sekä 
Rotterdamin merimiespastori (Benelux-maiden merimiespastori) olivat vastuussa alueen korjaavasta ja 
kriisitilanteiden sosiaalityöstä tarjoten yhteisölle tarpeellista tukea sekä keskusteluapua. 
Jumalanpalveluselämään ja nuorten toimintaan läntisen Belgian suomalaisyhteisö osallistui toimintavuoden 
aikana pääasiassa Brysselissä, Antwerpenissa pidettiin keväällä yksi messu.  

Alueen nuoria oli mukana Luxemburgissa järjestetyllä nuortenleirillä toukokuussa Belgian Amougiessa sekä 
syksyllä 2018 käynnistyneessä Benelux-maiden leirimuotoisessa rippikoulussa.  

Kohtaamisia tilastoitiin yhteensä 906, muun muassa eri tilaisuuksissa sekä merenkulkijatyön, keskustelujen ja 
avustamisten muodossa (66 käyntiä laivoilla, 17 koti- ja laitosvierailua). Sosiaalikuraattori osallistui 



kevätkaudella Merimieskirkon yhteiseen työntekijäkoulutukseen (aiheena varainhankinta ja vapaaehtoistyö) 
huhtikuussa Helsingissä ja syksyllä Merimieskirkon sosiaalityön koulutukseen Suomessa. Hän toimi myös 
Antwerpenin kansainvälisen merimieskirkon ja Port Harbour Hotelin verkostoissa keväällä 2019.  

Joulukuussa 2019 käytiin Brysselistä kuudella laivalla viemässä merimiesten joululahjat sekä jouluruoat. 

Brysselin merimieskirkolla järjestettyjen tapahtumien määrä ja valikoima pysyivät pitkälti ennallaan. 
Kirjasto, sauna, kahvila ja Suomi-kauppa olivat entistä vilkkaampia. Lounaspäiviä oli kevätkaudella neljä 
viikossa (tiistaista perjantaihin) ja syyskaudella kolme kertaa viikossa (keskiviikosta perjantaihin). Lounasajan 
kävijämäärät nousivat siitä huolimatta, kuten edellisvuonnakin. Merimieskirkko oli auki kuutena päivänä 
viikossa. Joulutauko oli kolmi- ja kesätauko viisiviikkoinen. Joulumyyjäiset pidettiin joulukuussa ja ne kestivät 
yhteensä 10 päivää (27.11.-1.12. ja 4.-8.12.).  

Merimieskirkkolaiset kohtasivat eri toimintaryhmissä, tapahtumissa, hengellisessä ja sosiaalityössä sekä 
keskusteluissa lähes 13 124 ihmistä. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa eli kahvilassa kävijöitä oli 35 497. 

Toiminnan kohokohdat 2019 olivat Vapputapahtuma perheille, juhannusjuhlat yhteistyössä Suomi-Klubin 
kanssa, joulumyyjäiset, kulttuuriviikko ja siihen liittyen: Jari Einiön taidenäyttely kahvilassa, runoilta, 
kirjaston 20-vuotisjuhlat. Future of Europe arvokeskustelu, Arvojen Eurooppa -verkoston 
vastaanottotilaisuus. Uusi Arkkipiispa vieraili merimieskirkolla. Uuden saunan valmistuminen.  

Uusia avauksia: Luento ulkomailla asumisen haasteista ja sen jälkeen aloitettiin tuki-/ keskusteluryhmän 
kokoontumiset. Luento eturauhassyövästä PROPO-yhdistyksen vetämänä ja vertaistukiryhmätoiminnan 
aloittaminen. Yritysyhteistyön kartoitus tehtiin ja esiteltiin kirkkoraadille asiantuntevan vuosivapaaehtoisen 
toimesta. 

Hengellinen ja kirkollinen työ jatkui tuttuun tapaan. Jumalanpalvelukset pidettiin Ylösnousemuksen 
kappelissa pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina, yhteensä 16 kertaa. Lisäksi 
kiirastorstaina vietettiin messua Brysselin merimieskirkolla. Tuomasmessu toteutettiin lokakuussa. 
Merimieskirkko oli lisäksi mukana toteuttamassa Ylösnousemuksen kappelin tuhkakeskiviikon ekumeenista 
hartautta. Kauneimmat joululaulut järjestettiin tänä vuonna 15.12., joista ensimmäinen klo 13 oli suunnattu 
lapsiperheille. Jälkimmäisiin lauluihin saapui ennätyssuuri joukko, yhteensä 201 ihmistä. Jouluhartauksia oli 
tuttuun tapaan jouluaattona kaksi, joita oli toteuttamassa myös Brysselin vanha merimiespappi Taru 
Savelius-Latvus. 

Kasteita oli Belgiassa vuoden aikana kolme ja avioliiton siunaamisia yksi.  

Eurooppa-koulun oppilaat tulivat joulukuussa Ylösnousemuksen kappelille, jossa pidimme perinteisen 
joulukirkon.  

Benelux-maiden rippikoulu järjestettiin välillä marraskuu 2018 – kesäkuu 2019. Konfirmaatiomessua juhlittiin 
2.6.2019. Mukana oli myös messubändi. 

Sielunhoitokeskusteluja sosiaalikuraattorilla ja merimiespapilla oli läpi vuoden säännöllisesti. Messuissa 
avusti joukko aktiivisia yhteisön jäseniä (yhteensä yli 18 henkilöä), nuorten kanssa toteutettuja messuja oli 
kaksi. 

Messuissa kuultiin säännöllisesti merimieskirkon kuoron upeata laulua. Kuoroa johti vapaaehtoispohjalta 
Matti Kataikko, joka oli myös pääsääntöisesi messuissa kanttorina mukana. Kanttorina toimivat myös 
vapaaehtoiset Elina Kuokkanen, Mervi Koskinen, Marttiina Niemi ja Pekka Rislakki, jotka olivat osa myös 
erillisiä kokoonpanoja, jotka soittivat messuissa vuoden aikana. Vapaaehtoissuntiona palvelivat Matti 
Mannila, Raili Minkkinen, Katja Lehto-Komulainen ja Sara-Anna Latvus. Messuista vastasivat 
merimiespastorit Tuomas Meurman (11 messua), Tapio Leinonen (3 messua), Pauliina Tuomanen (1 messu). 
Vapaaehtoisena pastorina toimi Johannes Koskinen, joka toimitti syyskaudella 2 messua. 

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



Orvalin luostarissa järjestettyyn hiljaisuuden retriittiin osallistui 19 henkilöä. Retriitti oli vuonna 2019 todella 
suosittu ja ilmoittautumiset tulivat täyteen jo ensimmäisen päivän aikana. Kaikki halukkaat pääsivät 
kuitenkin mukaan peruutusten myötä. Retriitin ohjaajana toimi merimiespastori Tuomas Meurman. 

Sosiaalityötä tehtiin Belgiassa ja Brysselin merimieskirkolla kokoavan, ennaltaehkäisevän, liikkuvan, 
korjaavan ja kriisitilanteisiin paneutuvan sosiaalityön merkeissä samoin kuin vuonna 2018.  

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyötä merimieskirkon kahvilassa toteutettiin koko työntekijä- ja 
vapaaehtoistiimin voimin. Sosiaalityötä tekevät olivat mahdollisimman kattavasti myös itse paikalla ja 
tavoitettavissa. Sosiaalityöstä Belgian merimieskirkkoyhteisössä vastasivat koko vuoden johtava 
sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De la Cruz, keväällä 2019 sosiaalikuraattori Henri Isokuortti sekä 
johtaja/merimiespastori Tuomas Meurman. Kokoavassa ja ennaltaehkäisevässä työssä sosiaalityön tehtäviä 
tekivät lisäksi kaksi vuosivapaaehtoista. 

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

Kiinteistö. Vuoden suurimpia muutoksia kiinteistön osalta oli saunaremontti, joka toteutettiin loka-
joulukuun aikana. Yhteistyökumppanina olivat Karava Oy sekä Iki-kiuas Oy. Karava Oy vastasi saunan 
suunnittelusta ja uuden saunan remontista. Sähkötöiden ja pintaremontin osalta toteutuksesta vastasivat 
Anneli Lahtuan johdolla kaksi paikallista urakoitsijaa. 

Toimintaryhmät (kävijät ryhmittäin) 

• Perhekerhot noin 15 hlö (2 x vko) 
• Muskari 10 hlö (1 x vko) 
• Mukulaparkki varauksesta (13 kertaa) 
• Nuortenillat 30 hlö (1 x kk) 
• Nuorten kokkikurssi 3 x kaudessa (20 hlöä) 
• Ryhmänohjaajakoulutus 15 hlö (1 x kk) 
• Au-pairit ja nuorten aikuisten tapaamiset 10 hlö (1 x kk), 1 puistopäivä 18.3. 
• Merimieskirkon kuoro 15 hlö (1 x vko) 
• Miesten sauna 6 hlö (2 x kk) 
• Naisten sauna 8 hlö (2 x kk) 
• Saunapojat 10 hlö (1 x vko) 
• Neulekahvila 6 hlö (1 x kk) 
• Marttojen kokoontumiset 6 hlö (1 x kk) 
• Partiolaisten kokoontumiset 40 hlö (2 x vuodessa) 
• Sukututkimuspiiri yhteistyössä Suomi-Klubin kanssa 16 hlö (1 x kk) 
• Sukututkimuskurssi 1 viikonloppu (25 hlöä) 
• Marttojen ja kirjastotoimikunnan virkistyspäivät (4 x vuodessa) 
• Kirjastotoimikunta (1x vko) 
• Kirkkotoimikunta 10hlö (6 x vuodessa) 
• Hengellisen työn toimikunta (4 x vuodessa) 

Sosiaali- ja diakoniatyö 

• Sairaalakäynnit 8 kertaa 
• Vanhainkotikäynnit 5 kertaa  
• Eurooppa-koulun vierailut 1 kerta 
• Skandikoulun vierailut 1 kerta 
• Skandikoululaiset vierailivat kirkolla 2 kertaa 
• Keskustelut ja sielunhoitotapaamiset 



• Lasten ja Nuorten Benelux-leiri  
• Lasten päiväleiri Rotterdamissa 
• Kotikäynnit 8 

Tapahtumat (juhlat, konsertit, näyttelyt jne.) 

• Ekumeenisen viikon rukousilta 23.1. (10 hlöä) 
• Yhteislauluillat (5 kertaa, mukana 10-12 hlöä) 
• Muistiliiton tilaisuus muistisairauksista 5.2. 
• Luentotapahtuma 10.2. Heviä ja hunajaa - Belgian Martat 
• Kirppistapahtuma 24.2. (50 hlöä) 
• Kirjailijavierailu, Heli Suutari 13.3. 
• Värimaalauskurssi Ylösnousemuksen kappelissa 16.3. (12 hlöä) 
• Aurinkorannikon Marttojen vierailu merimieskirkolla ja kirkon esittely 20.3. (30 hlöä) 
• Aikuisten kokkikurssi makumatka Marokkoon 24.3.  
• Kirjatoripäivä 31.3. (60 hlöä) 
• Orvalin luostarin hiljaisuuden retriitti maaliskuussa (20 hlöä) 5.-7.4. 
• Kokkikurssi aikuisille yhteistyössä Belgian Marttojen kanssa (25 hlöä) 
• Vappujuhla perheille 1.5. (100 hlöä) 
• Konkareiden lähtöjuhla 19.5. (20 hlöä) 
• Au Pair Work Shop 25.5. 
• MM kisakatsomo 26.5. (25 hlöä) 
• Vapaaehtoisten kiitosilta 29.5. 
• Kirjatoripäivä 3.6. (80 hlöä) 
• Luento Bujoilusta 4.6. (Martat) 
• Toimikuntien ja paikallisten vapaaehtoisten kiitosilta 15.6. 30 hlöä 
• Juhannusjuhlat yhteistyössä Suomi-Klubin kanssa 21.6. (150 hlöä) 
• Luento kodonhoidon kemiaa (Martat) 10.9. 
• Nuorten ompelukonekurssi 15.9. 
• Kasvisruokakurssi aikuisille 21.-22.9. 
• Käsityöilta virkkauksen alkeet 28.9. 
• Luentotapahtuma ulkomailla-asumisen haasteet 28.9. 
• Jari Einiön taidenäyttely alkaa 8.10.  
• Runoilta 10.12. (5 hlöä) 
• Kirjaston 20-vuotisjuhla ja kirjailijavierailu 12.10. (60 hlöä) 
• Kirjatori 21.10. (150 hlöä) 
• Pyhäinpäivän muistolehto merimieskirkolla 3.11. (30 hlöä) 
• Kauneimmat joululaulut tilaisuudet 15.12. (272 hlöä) 

 

Koko henkilökunta osallistui Merimieskirkon yhteiseen työntekijäkoulutukseen (aiheena varainhankinta) 
huhtikuussa Turussa 23.-16.4. Sosiaalikuraattorit ja johtaja osallistuivat Merimieskirkon sosiaalityön 
koulutukseen Sofiassa 23.-26.9. ja Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan aluekokoukseen 
(sosiaalikuraattori) Lontoossa 24.-26.1. 

Luxemburgissa Benelux-maiden merimieskirkko jatkoi toimintaansa Luxemburgin evankelisen kirkon Centre 
Protestant-tiloissa Clausenin kaupunginosassa. Messuja vietettiin 5 kertaa (4 Tuomas Meurman, 1 Tapio 
Leinonen ja Petra Kuivala). Kirkkoraatilaiset osallistuivat aktiivisesti jumalanpalveluselämän valmisteluun, 
toteuttamiseen ja kirkkokahvitarjoiluun. Messuissa vapaaehtoisina kanttoreina toimivat Anniina 
Reinholdtsen ja Suvi-Kirsi Korhonen.  

Lisäksi järjestettiin 6 nuorteniltaa, ja paikallisia nuoria osallistui myös Benelux-maiden lasten- ja 
nuortenleirille, joka pidettiin Belgian Amougesissa. 



Joulukuussa laulettiin perinteisesti Kauneimmat joululaulut, joiden suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastasivat paikalliset vapaaehtoiset.  

Luxemburgissa järjestettyihin sosiaali- ja hengellisen työn tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistui vuonna 2019 
yhteensä 722 henkilöä.  

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

Rotterdamin merimieskirkolla toimii kohtaamiskahvila, Suomi-kauppa, kirjasto ja sauna. Merimieskirkolla 
kokoontuu lisäksi erilaisia ryhmiä ja järjestetään erilaisia tapahtumia. Toimintakaudella kirkko oli avoinna 
kuutena päivänä viikossa tiistaista perjantaihin klo 14-21, lauantaisin klo 12-21 ja sunnuntaisin klo 12-18. 
Syyskaudella muutettiin aukioloaikoja niin, että arkisin avattiin vasta klo 15. Kesätauko pidettiin 8.7-12.8. 
Kesän kynnyksellä aukioloaikoja muutettiin seuraavasti: ark. 15-21, la ja su 12-21.  

Hengellinen ja kirkollinen työ. Rotterdamin kirkolla järjestettiin kerran kuussa suomenkielinen 
jumalanpalvelus. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet järjestettiin sekä Groningenissa että Amsterdamissa. 

Liikkuva sosiaalityö. Laivakäynnit lähinnä (Europort, Walhaven, Botlek, Moerdijk, Dortrecht) roro-, öljy-, 
bulkki- ja konttisatamiin olivat tärkeä osa sosiaalikuraattorin työtä. Merenkulku on hyvin hektistä ja laivat 
viipyvät usein vain hetken, joten laivakäynneillä on merenkulkijoille siksi suuri merkitys. Kaikenlainen 
asioiden hoitaminen on myös helpompaa, kun on tultu tutuiksi. Työn merkitys korostui syksyllä, kun laivalla 
tapahtui kuolemantapaus, jolloin merimieskirkkoon oli luontevaa olla yhteydessä. Myös ennakkoäänestys 
hoidettiin laivoille suurlähetystön kanssa yhteistyössä. Merenkulkijoita kuljetettiin merimieskirkolle, 
kaupungille, kaupoille ja retkille mm karting-radalle ja keilaamaan. 

Lisäksi rekkaparkeista Walhavenista, Bliswijkistä, Botlekista, Goudasta ja Belgian puolelta Meeristä 
kuljetettiin raskaanliikenteen kuljettajia merimieskirkolle ja takaisin. Kuljetus itsessään antoi jo hyvän 
keskustelumahdollisuuden. 

Sosiaalikuraattorin ja merimiespastorin liikkuvaan työhön kuuluivat myös kotikäynnit eri puolille Hollantia. 
Yksinäiset vanhukset ja erilaisista ongelmista kärsivät olivat kotikäyntityön kohteita. Suomi-yhteisöjä 
tavattiin myös Utrechtissa, missä merimiespastori vieraili. 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyötä merimieskirkolla toteutettiin koko työntekijä- ja vapaehtoistiimin 
voimin. Sosiaalityötä tekevät olivat mahdollisimman kattavasti itse paikalla ja tavoitettavissa. 

Erittely työmuodoista: 

Kohtaamiset 

• Keskustelut matalan kynnyksen kohtaamiskahvila 5 459 hlö 
• Liikkuvana ja aluetyönä eripuolilla Alankomaita 50 hlöä 
• Merenkulkijatyö 1011 hlöä 
• Raskaanliikenteentyö 155 hlöä 
• Juhlapalvelutoiminta suomalaisten yritysten ja yksityisten henkilöiden palveluun noin 1000 hlöä 

Toimintaryhmät 

• Kirjapiiri, 10xvuodessa, 45 hlöä 
• Nuoret aikuiset (kerran kuukaudessa) 
• Lautapelipäivä 15  
• Lenkkisaunat (kerran viikossa) 294 hlöä 
• Seniorit (kerran kuukaudessa) 80 hlöä 
• Puutarharyhmä (kolme/neljä kertaa kuukaudessa keväällä, kesällä ja syksyllä harvemmin) 75 hlöä 
• Jumalanpalvelukset (kerran kuukaudessa) 220 hlöä 



• Pohjoismainen jumalanpalvelus 34 hlöä 
• Raamattupiiri (kaksi kertaa kuukaudessa) 168 hlöä 
• Basaaritoimikunta (neljä tapaamista vuoden aikana) 40 hlöä 
• Kirkkotoimikunta (viisi tapaamista vuoden aikana) 43 hlöä 

Tapahtumat 

• Useita taidenäyttelyjä merimieskirkon alakerrassa 60 hlöä 
• Pääsiäisbasaari 13-14.4., 20.4. 262 hlöä 
• Pääsiäislounas 12.4. 12 hlöä 
• Jääkiekon MM-kisakatsomot toukokuu 120 hlöä 
• Lenkkisauna 336 hlöä 
• Vapaaehtoisten kiitosjuhla 1.6. 28 hlöä 
• Juhannusjuhla Luxemburg 15.6. 80 hlöä 
• Juhannusjuhlat 22.6. 90 hlöä 
• Venetsialaiset 35 hlöä 
• Useita konsertteja 100 hlöä 
• Yhteistyötilaisuuksia, kuten mm Marimekko Sample Sale 300 hlöä ja Rapujuhlat 50 hlöä 
• Linnanjuhlakatsomo (joulukuussa) 10 hlöä 
• Itsenäisyyspäivän illallistapahtuma 80 hlöä 
• Jouluillallinen (joulukuussa) 35 hlöä 
• Nuorten leirit keväällä 30 lasta 

Tapahtumat ja ryhmät merimieskirkon ulkopuolella 

• Orval hilaisuuden retriitti 9.-11.3. (1 hlö) 
• Talent House, Harderwijk suomalaisten opiskelijoiden tapaamiset, 3 kertaa  
• Embassy-festival Haagissa tuhansia kohtaamisia 
• Utrechtin Suomi-ryhmä, 20 hlöä 
• Kauneimmat joululaulut ja joulutori Groningenissa, 90 hlöä 
• Kauneimmat joululaulut ja joulutori Amsterdamissa, 30 hlöä 
• Itsenäisyyspäivänjuhla suomitoimijoille 7.12., 80 hlöä 

Sosiaali- ja diakoniatyö 

• Sairaalakäynnit 4 krt 
• Avustamiset terveydenhuollossa ja viranomaisasioinnissa 2 hlöä 
• Kotikäynnit 10 krt 
• Keskustelut, avustamiset, sielunhoitokeskustelut 65 krt 
• Kriisi- ja yksilötyö 70 hlöä 

Liikkuva työ 

• Vierailut laivoilla 76 kpl 
• Kuljetukset 76 kpl 

Finse Huis –palvelukonseptin alaisuudessa tehtiin useita eri juhlapalvelukeikkoja:  

• VNF:n (Suomi-Hollanti-seura) vuosikokous suurlähettilään residenssillä 24.3. 
• FDCC (Suomi-Hollanti-kauppakamari) vuosikokous suurlähettilään residenssillä 11.4. 
• Sibelius-festivaalin catering Doelen-konserttitalolla 17. Ja 19.5. ja 29.11. Ja 1.12. 
• Piknik-päivä Suomi100-metsässä 26.5. ja 6.12. 
• Finnish Women Worldwide -tapahtuma kirkolla 8.6. 
• Suurlähettilään vastaanotto residenssillä 12.6. ja 28.6. 
• Haagin naisten ravintolaillan tarjoilu kirkolla 21.6. 
• EU-puheenjohtajuuskauden avauslounas residenssillä 4.7. 
• Eurojust-viraston Suomi-osaston juhlien tarjoilu 9.7. 
• European Nuclear agency Suomi-osaston juhlien tarjoilu 30.8. 



• VNF-rapujuhlat kirkolla 21.9. 
• Eurojust-viraston Suomi-osaston juhlien tarjoilu 10.10. 
• EU-puheenjohtajuuskauden lounas residenssillä 27.11. 
• Suomi-toimijoiden yhteinen itsenäisyyspäivän illallistapahtuma kirkolla 7.12. 

 

Lisäksi oli useita yksityisten yhteisön jäsenten juhlatarjoiluja kirkolla ja kirkon ulkopuolella.  

Lisäksi merimieskirkolla kokoontui kolme sosiaalityön/kirkollisen työn ja varainhankinnan välimaastoon 
sijoittuvaa jatkuvaa ryhmää: Victory Bible Church International (EN), Narcotics Anonymous (EN) ja 
Rotterdamin lauantaikoulu, jotka tuottivat seuraavat toiminnot: viikoittainen raamattupiiri, jumalanpalvelus 
ja vertaistukiryhmä sekä Suomi-koulu (Lauantaikoulu) joka toisella viikolla. Eri tapahtumissa ja 
toimintaryhmissä kohdattiin yhteensä 17 458 ihmistä. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa kävi 7 523 
henkilöä. 

 

Resurssit 

Benelux-maiden suomalainen merimieskirkko toimii tiimiorganisaationa, jonka sisällä toimii ns. maatiimit 
Belgian tiimi (kattaen työn Belgiassa ja Luxemburgissa) ja Rotterdamin tiimi (kattaen työn Alankomaissa). 
Maatiimien lisäksi toimintaansa jatkoi koko Benelux-maiden alueen kattava sosiaalityön. Tiiminvetäjät sekä 
maatiimit kokoontuivat kukin keskimäärin kerran kuukaudessa. Sosiaalityön tiimi kokoontui vuoden aikana 
yhden kerran. Tiimiorganisaatio on kuvattu tiimikäsikirjassa ja tiimeille on laadittu tiimisopimukset, joita 
päivitetään vuosittain. 

Belgian tiimi: johtava sosiaalikuraattori (tiiminvetäjä), palveluvastaava, keittiövastaava, kiinteistöassistentti, 
liikkuva sosiaalikuraattori (asemapaikka Antwerpen), talous- ja hallintosihteeri (50 % Belgiassa), 
johtaja/merimiespastori, kolme palvelupuolen vuosivapaaehtoista, yksi sosiaalityön vuosivapaaehtoinen. 

Rotterdamin tiimi: merimiespastorin sijainen, sosiaalikuraattorin sijainen (tiiminvetäjä), palveluvastaava, 
talous- ja hallintosihteeri (50 % Alankomaissa), kolme vuosivapaaehtoista, yksi sosiaalialan harjoittelija. 

Sosiaalityön tiimi: johtava sosiaalikuraattori (tiiminvetäjä), liikkuva sosiaalikuraattori (asemapaikka 
Antwerpen), sosiaalikuraattori (asemapaikka Rotterdam), merimiespastori (asemapaikka Rotterdam, 20 % 
sosiaalityössä), johtaja/merimiespastori sekä sosiaalityön harjoittelijat. 

Johtajan työpanos kohdistettiin seuraavasti: 60 % Belgia, 30 % Alankomaat, 10 % liikkuva työ ml. Luxemburg. 

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

Antwerpenin sosiaalityöstä vastasi sosiaalikuraattori Henri Isokuortti elokuun loppuun saakka.  

Antwerpenin suomalaisyhteisöä edusti Brysselin merimieskirkon/Belgian merimieskirkkotyön kirkkoraadissa 
Matti Maltari Mechelenistä. Antwerpenin ja läntisen Belgian merimieskirkkotyö oli pääsääntöisesti Stean 
tukemaa sosiaalityötä. Hengellinen työ rahoitettiin omalla, Brysselin merimieskirkolla tapahtuvalla 
varainhankinnalla, josta vastasi johtaja, merimiespastori Tuomas Meurman. 

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

 

Brysselin merimieskirkolla työskenteli vuoden aikana: 

Palkattu henkilöstö 

• johtaja/merimiespastori Tuomas Meurman (koko vuoden, 60 % työaika Belgiassa ja Luxemburgissa) 
• johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De la Cruz (koko vuoden) 
• palveluvastaava Pasi Suhonen (27.10. asti) 



• Palveluvastaavan Harri Kontturi (1.10. alkaen) 
• keittiövastaava Olli Pihlman (koko vuoden) 
• kiinteistöassistentti Pekka Tapiomäki (koko vuoden, 50 % työaika) 
• talous- ja hallintosihteeri Sari van Bregt (koko vuoden, 50 % työaika Belgiassa ja Luxemburgissa) 

Vuosivapaaehtoiset 

• vuosivapaaehtoinen Kari-Antti Kitunen (kevätkaudella, palvelupuoli) 
• vuosivapaaehtoinen Tiina Moberg (kevätkaudella, palvelupuoli + yritysyhteistyö)  
• vuosivapaaehtoinen Ari Pynninen (kevätkaudella, palvelupuoli) 
• vuosivapaaehtoinen Minna Suopelto (kevätkaudella 3 viikkoa) 
• Vuosivapaaehtoinen Henna-Riikka Tala (kevätkaudella 30.4. asti, sosiaalityö) 
• Vuosivapaaehtoinen Siiri Selmo (alkaen 1.5. ja syyskaudella, sosiaalityö) 
• Vuosivapaaehtoinen Minna Karppinen (syyskaudella, palvelupuoli) 
• Vuosivapaaehtoinen Maria Lindqvist (syyskaudella, palvelupuoli) 
• Vuosivapaaehtoinen Juulia Lehtola (syyskaudella 1.11. asti) 
• Vuosivapaaehtoinen Hanna Salo (syyskaudella alkaen 2.11.) 

Harjoittelijat 

• Rotterdamin merimieskirkon sosiaalityön harjoittelija Jessika Seikkula osallistui myös Brysselissä 
tehtävään sosiaalityöhön. 

 

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

Kirkkoraadin kokoonpano oli kevätkaudella Jenni Gozzi (puheenjohtaja.), Elina Kettinen (sihteeri), Satu 
Välikangas, Paavo Mäkinen, Matti Maltari (Antwerpenin seudun jäsen), Niina Viima (Eurooppa-koulun 
edustaja), Pekka Rislakki, Suvi Karurangha, Piia Lännenpää-De la Cruz (henkilökunnan edustaja). Kirkkoraadin 
kokouksissa mukana on myös merimieskirkon johtaja. Toukokuussa Paavo Mäkinen jäi pois raadin 
toiminnasta muutettuaan Suomeen. Hänen tilalleen jäseneksi valittiin Marttiina Niemi. 

Taloustoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. 

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

Belgian merimieskirkkotyön talous nojasi useaan lähteeseen, myös moniin pieniin puroihin, mutta 
merkittävimmät rahoituslähteet olivat: oma varainhankinta (kahvila, Suomi-kauppa, sauna, myyjäiset) 
tuottaen yhteensä reilut 414700,00 (liikevaihto ilmaistu alv 0 %), paikallisyhteisön maksamat 
osallistumismaksut, kolehdit, lahjoitukset ja jäsenmaksut (31000 ilman Gesliusta), Tunkelon säätiön avustus 
lapsi- ja nuorisotyölle, Kirkkohallituksen avustus kirkolliselle työlle, Gesellius säätiön avustus ja STEA-avustus 
sosiaalityölle.  

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

Taloudellisesti Luxemburgin merimieskirkkotyö on osittain osa Belgian merimieskirkkotyötä, sen sosiaali-, 
lapsi-, perhe- ja nuorisotyö rahoitetaan STEAn tuella sekä hengellinen työ Kirkkohallituksen Belgian ja 



Luxemburgin kirkolliselle työlle osoitetulla avustuksella. Juoksevat toimintakulut, kuten kirkkokahvi- ja 
materiaalihankinnat, Allianssi-jäsenmaksu sekä vuokrat katetaan yhteisön omalla varainhankinnalla 
(jäsenmaksut) sekä kolehtivaroista. 

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

Rotterdamin merimieskirkolla työskenteli vuoden aikana:  

Palkattu henkilöstö: 

• Johtaja Tuomas Meurman 
• Merimiespastorin sijainen Tapio Leinonen (tammi-elokuu) 
• merimiespastori Pauliina Tuomanen (syys-joulukuu) 
• palveluvastaava Hanna Buttigieg (koko vuoden) 
• talous- ja hallintosihteeri Sari van Bregt (koko vuoden,50 % työaika Alankomaissa) 
• sosiaalikuraattori Rauni Suopys (tammikuu-syyskuu) 
• sosiaalikuraattori Henri Isokuortti (syyskuu-marraskuu) 
• sosiaalikuraattori Jenni Iso-Pietilä (joulukuu) 
• merimiespastorin sijainen Rauni Suopys (joulukuu) 
• vapaaehtoinen Tytti Winterswijk (koko vuoden) 
• vuosivapaaehtoinen Leena Heinonen (kevätkaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Jasmina Kaatrakoski (kevätkaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Adam McDonagh (kevätkaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Jenni Iso-Pietilä (kevät-syksy) 
• vuosivapaaehtoinen Maija Selkämö (syyskaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Enni Lehtonen (syyskaudella) 
• vuosivapaaehtoinen Hanna Riikonen (syyskaudella) 

 

Merimieskirkolla toimi useampi luottamuselin: kirkkotoimikunta, basaaritoimikunta ja taloustoimikunta.  

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

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

Rotterdamin merimieskirkkotyön talous nojasi useaan lähteeseen, myös moniin pieniin puroihin, mutta 
merkittävimmät rahoituslähteet olivat: oma varainhankinta (kahvila, Suomi-kauppa, sauna, basaari, Finse 
Huis-palvelut tuottaen yhteensä yli 208200 € (liikevaihto ilmaistu alv 0 %), paikallisyhteisön kolehdit, 
lahjoitukset, osallistumismaksut, jäsenmaksut ja autolipaslahjoitukset (noin 13900 €), Gesellius säätiön 
avustus sekä STEAn avustus sosiaalityölle. 

Yhteistyö 

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

Brysselin merimieskirkko jatkoi vahvaa verkosto- ja yhteistyötoimintaansa myös vuoden 2019 aikana. Tärkeä 
yhteistyötaho suomalaisten auttamisen ja tukemisen saralla Belgiassa oli Suomen Belgian suurlähetystö sekä 
suurlähetystön konsulipalvelut.  



Merkittävänä yhteistyötahona jatkoi Suomi-klubi, joka on Belgiassa asuvien suomalaisten yhdistys, heidän 
äänikanavansa ja vapaa-ajan sekä kulttuuristen palveluiden tuottaja toimien täysin vapaaehtoispohjalta. 
Suomi-klubi kokoontui säännöllisesti Brysselin merimieskirkolla ja toi taloon myös erilaisia tilaisuuksia. 
Sukututkimuspiirin kokoontumiset jatkuivat yhteistyössä Suomi-Klubin kanssa. Pidettiin myös suosittu 
sukututkimuskurssi. Suomi-klubi ja Brysselin merimieskirkko järjestävät jo perinteisesti yhdessä 
juhannusjuhlan, joka tuo Belgian suomalaiset, Suomi-ystävät, suomalaistoimijat sekä heidän verkostonsa 
laaja-alaisesti yhteen. 

Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin Eurooppa-koulun ja Waterloossa toimivan Skandinaavisen koulun kanssa. 
Opettajat ja oppilaat vierailivat merimieskirkolla pääsiäis- (Skandikoulu) ja jouluhartauksien (Eurooppa-
koulun ala-aste) merkeissä. Johtava sosiaalikuraattori vieraili Woluwen Skandinaavisella koululla 
Lucianpäivänä ja piti jouluhartauden. Skandinaavinen koulu vieraili myös merimieskirkolla. Yhteysopettaja 
Eurooppa-koulun ja merimieskirkon välillä oli Niina Viima, Skandinaavisella koululla Meeri Koski. 

Yhteistyötä Belgian Suomi-koulun kanssa vahvistettiin edelleen markkinoimalla Suomi-koulun toimintaa 
aktiivisesti merimieskirkon Facebookissa. Suomi-koulun opettajat käyttivät merimieskirkon tiloja omiin 
kokoksiin sekä uusien opettajien haastatteluihin. Suomi-koulun sekä Eurooppa-koulun oppilaat askartelivat 
joulukortteja merimiesten joulutervehdyksiin yhteensä noin 150 kappaletta.  

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

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

Yhteydessä oltiin Suomen suuntaan niiden oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, joilla oli 
opiskelijavaihtoon ja -harjoitteluun liittyviä yhteistyösopimuksia Brysselin merimieskirkon kanssa. Tosin 
vuonna 2019 ei ollut poikkeuksellisesti harjoittelijaa Brysselin merimieskirkolla. Rotterdamin harjoittelija 
Jessica Seikkula teki osan harjoittelustaan Brysselin merimieskirkolla. Hän teki opinnäytetyönsä Brysselin 
merimieskirkolle aiheena Information Booklet for Finnish Au Pairs in Belgium ja tuotoksena opinnäytetyöstä 
saimme laajan opaskirjasen au paireille. 

Merimieskirkolla vieraili pitkin vuotta myös erinäisiä ryhmiä tutustumassa merimieskirkon toimintaan.  

Luxemburgissa suomalaisten vapaa-ajan ja kulttuuriyhdistys Finlux toimi koko vuoden merimieskirkon 
kanssa yhteistyössä, jakaen mm. viikkotiedotteissaan tietoa merimieskirkon toiminnasta ja tapahtumista. 
Luxemburgin Eurooppa-koulun suomenkielinen osasto toimi läheisessä yhteistyössä. Koululaisille 
järjestettävät hartaudet olivat tänä vuonna tauolla henkilöstövaihdosten vuoksi. 

Rotterdamin merimieskirkko  

Suurlähetystön kanssa oltiin Embassy Festivaalilla edustamassa Suomea ja vahvistettiin yhteistyötä kriisissä 
olevien suomalaisten palvelemiseksi. Osallistuttiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tilaisuuksiin 
suurlähetystöllä catering-palvelulla. Yhteistyössä suurlähetystön kanssa järjestettiin myös eduskuntavaalien 
ennakkoäänestys.  

Vuoden 2019 aikana Rotterdamin merimieskirkko ja Finnish-Dutch Chamber of Commerce (FDCC, Suomi-
Hollanti kauppakamari) tekivät yhteistyötä edelleen kiinteämmin. Toimintakauden aikana FDCC:n 
toimitusjohtaja ja markkinoinnin/viestinnän harjoittelija työskentelivät kirkon tiloissa kaksi kertaa viikossa. 
Kolme kertaa olimme FDCC:n kutsumana Finland100-puistossa pitämässä pop up -kahvilaa ja -kauppaa. 
Järjestimme myös kaikkien Suomi-yhteisöjen yhteisen Itsenäisyyspäivän illallistapahtuman kirkolla. 



VNF eli Suomi-Hollanti-yhdistys aloitti kokoontumisensa kirkon tiloissa. Heille järjestimme myös alkusyksyllä 
rapujuhlat ja toimitimme tarjoiluja useisiin heidän tilaisuuksiinsa.  

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

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

Merimieskirkon henkilöstö osallistui keväällä Suomen Merimieskirkon järjestämään henkilöstökoulutukseen 
ja syksyllä sosiaalikuraattori ja merimiespastori osallistuivat sosiaalityön koulutukseen.  

Varainhankinta 

Varainhankintatoimenpiteet keskittyivät Brysselin ja Rotterdamin merimieskirkoille. 

Brysselin merimieskirkko saavutti sekä myyjäisille että Suomi-kaupalle ja kahvilalle asetetut 
myyntitavoitteet. Edelleen nelipäiväiset lounasviikot (syksyllä 2019 kolme päivää viikossa) keräsivät 
asiakkaita 50-110 päivässä. Joulumyyjäiset toteutettiin osittain tutulla konseptilla ja edellisvuoden tapaan 
kiinnitettiin huomiota myyjäisten markkinointiin paikalliselle ja kansainväliselle yleisölle. Myyjäiset 
toteutettiin pienemmällä työntekijäresurssilla kuin aiemmin. Liikkuva sosiaalikuraattori siirtyi Rotterdamin 
merimieskirkolle töihin 1.9. ja palveluvastaavan sijainen aloitti 1.10. Myyjäisten tilaukset tehtiin Suomesta 
varainhankintakoordinaattori Katja Hannulan toimesta. 

Kaupassa ja kahvilassa toteutettiin pääsiäisviikot, joulumyyjäiset (27.11.-1.12. ja 4.-8.12.). Joulumyynti jatkui 
joulumyyjäisten jälkeen aina jouluaattoon asti. Belgian satamissa käyville suomalaislaivoille toimitettiin sekä 
juhannukseksi että jouluksi suomalaisia elintarvikkeita. Catering-toimintaa jatkettiin pienimuotoiseen tyyliin 
toteuttaen mm. karjalanpiirakka- ja korvapuustitilauksia. 

Rotterdamin merimieskirkon basaaritoiminnalle asetetut varainhankinnalliset tavoitteet saavutettiin. 
Kaupan tuotevalikoimaa kehitettiin, hävikin seurantaan ja kustannuksien sisäisiin siirtoihin kiinnitettiin 
huomiota ja yhteisön jäseniä lähestyttiin erilaisten kausialennusten ja kampanjoiden merkeissä. 
Basaaritilausten määrä saatiin elintarvikkeiden osalta optimoitua, siten että hävikkiä syntyi mahdollisimman 
vähän. Ruokaa ei heitetä pois, vaan mahdollinen ylijäämä toimitetaan kadun toisella puolella olevaan 
katolisten nunnien ylläpitämään kodittomien ruokalaan. 

Saunan käyttöaste säilyi tasaisena. Erityisesti sauna ja joulubasaari olivat Rotterdamin merimieskirkon 
sisäänheittotuotteita suhteessa paikalliseen hollantilaiseen ja kansainväliseen asiakaskuntaan, joiden 
kävijämäärät nousivat vuoden aikana kiitettävästi. Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä laski hieman. 
Kahvilan valikoimiin kuuluvat kahvilatuotteiden lisäksi myös lämpimät ruoat. Yhä useammat yksityiset 
asiakkaat tilasivat juhlapalvelun tuotteita, kuten kakkuja ja voileipäkakkuja kotiinsa. Lauantaikoulun 
aamuihin alettiin valmistaa keittolounas. Saunapalveluihin lisättiin makkaran grillaus- ja 
iltapalamahdollisuus. Kahvilan hävikkiä pyrittiin vähentämään järkevöittämällä suunnittelua ja 
yksinkertaistamalla valikoimaa. Kehitetiin myös juhlapalvelutoimintaa ja järjestettiin isojakin yksityisiä 
tilauksia. Osallistuttiin muutamiin muiden Alankomaissa toimivien yhteisöjen toimintaan (esim. 
Naisenpäivät, Groningenin Suomi-koulu, Embassy Festival ja Foundation Finland) kanttiinin ja kaupan 
muodossa. 

Finse Huis-palvelut tuottivat yli 45 600 €, mikä tarkoittaa edellisvuoteen verrattuna huomattavaa nousua. 
Asiakaskunta muodostui erilaisista paikallisista ja kansainvälisistä toimijoista. Varainhankinnan lisäksi tässä 



toteutui merimieskirkkotyön tavoitteet esitellessä talon perustoimintoja. Asiakaskunnassa näkyi selkeä 
valikoituminen siten, että kokouspalveluita käytti ryhmät, joiden kiinnostuksen kohteet sopivat yhteen 
merimieskirkon arvojen kanssa. Näin ollen heille tarjottiin ei-business-vaihtoehdon kokouspalveluiden 
tuottajana. Vakiinnutettiin paikka kokouspalvelujen tarjoajana siten, että markkinointitoimenpiteet 
automatisoituivat vuoden kuluessa. Kokouspalveluita tuotettiin sen verran, kuin merimieskirkon 
henkilöstöresursseilla oli mahdollista tuottaa.  

Viestintä  

Antwerpenin liikkuva merimieskirkkotyö tiedotti toiminnastaan yhteisessä sähköisessä uutiskirjeessään 
Brysselin merimieskirkon kanssa kuin myös omilla Facebook-sivuillaan, joilla oli vuoden lopussa tykkääjiä 
yhteensä 816. Verkkosivut ovat koko Belgian merimieskirkkotyön yhteiset (belgia.merimieskirkko.fi) 

Brysselin merimieskirkko tiedotti toiminnastaan omilla verkkosivuillaan, Suomi-klubin kuukausittain 
ilmestyvässä Parlööri-lehdessä, kuukausittain lähetetyllä sähköisellä uutiskirjeellä sekä Instagram- ja 
Facebook-sivuillaan. Instragam-tilillä oli vuoden lopussa 553 seuraajaa ja Facebook-sivuilla 2682 tykkääjää. 
Brysselin merimieskirkolla oli kaksi erillistä vastuuviikkoa SMK:n Instagram-tilinhoidossa. 

Maaseudun tulevaisuus -lehti teki jutun merimieskirkon sosiaalityöstä ja matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkatyöstä. Haastateltavana olivat Katri Oldenndorf ja Piia Lännenpää. Artikkeli ilmestyi 
tammikuussa 2019. 

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

Luxemburgin merimieskirkon viestintä tapahtui omilla netti- ja Facebook-sivuilla, joilla vuoden lopussa oli 
tykkääjiä yhteensä 291, sekä Finlux-yhdistyksen uutiskirjeessä.  

Rotterdamin merimieskirkon julkaisuja olivat uutiskirje, jonka frekvenssiä kasvatettiin vuoden aikana kahden 
viikon välein ilmestyväksi. Facebook-sivujen tykkääjien määrä ylitti 2400 toimintakauden aikana. Sivun 
tykkääjien määrä on 39,5 % Hollannissa asuvasta suomalaisväestöstä. Olemme kehittäneet Facebookin 
käyttöä muun muassa käyttämällä gallupin luomiseen tarkoitettua työkalua. Rotterdamin merimieskirkolla 
oli kaksi erillistä vastuuviikkoa SMK:n Instagram-tilinhoidossa. Mediaosumia oli lukuisia. Viestinnästä vastasi 
merimiespastori yhdessä sosiaalikuraattorin sekä viestinnän ja markkinoinnin harjoittelijan kanssa. 
Viestintään osallistui koko Rotterdamin tiimi. Syksyllä ilmestyi artikkeli sekä VNF:n Aviisissa että Mepan 
Vapaavahti-lehdessä paikallisvapaaehtoisesta Tytti Winterswijkistä. 

  



Toimintakertomus 2019 
Ateenan merimieskirkko  

 
 

YLEISTÄ 
 
Ateenan merimieskirkko on suur-Ateenan alueella asuvien suomalaisten kotikirkko, mutta 
suomalainen työ ulottaa toimintansa kattamaan koko Manner-Kreikan. Suomalaista toimintaa 
ylläpitää sosiaalikuraattori yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Suomen Merimieskirkon työ Ateenassa 
tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ulkomaankirkon kanssa. Toiminta tapahtuu Ruotsin kirkon 
isännöimissä tiloissa ja on osittain yhteistä: järjestämme yhdessä esim. myyjäisiä ja henkilökunta 
palvelee kaikkia pohjoismaalaisia. Suomalaisilla on kirkolla säännöllisesti omia suomenkielisiä 
jumalanpalveluksia, tilaisuuksia, toimintaryhmiä ja tapahtumia.  
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Ateenan merimieskirkon kävijöistä suurin osa on Ateenan tai Kreikan suomalaisia. Matkalijoita käy 
harvemmin, mutta Ateenassa vierailevat pienryhmät tulevat usein tutustumaan merimieskirkon 
toimintaan. Kirkolla toimii kahvila ja kirjasto, käytössä on myös koulu- ja kokoustiloja, joita 
vuokrataan seuroille ja yhdistyksille. Ateenan merimieskirkko järjestää myös suomenkielisiä 
opastuksia yksityismatkailijoille ja pienryhmille Ateenassa sekä lähiympäristössä. 
 
SAKRAALITOIMINTA 
Ateenassa pidettiin vuonna 2019 kymmenen suomenkielistä jumalanpalvelusta tai hartaushetkeä. 
Pappeina toimivat Merimieskirkon papit Tapio Leinonen ja Hanna Vuollo, Loimaan seurakunnan 
pappi Janne Rauhala sekä Rodoksen turistipastorit Heikki Järvinen sekä Harri Palmu. Kanttoreina 
vuoden 2019 aikana ovat toimineet Pauliina Mäkinen-Loukas, Margaret Vainio ja Kristina 
Klingenberg. 
 
RIPPIKOULUTYÖ 
Loimaan seurakunnan rippileiri pidettiin Ateenassa nyt jo seitsemännen kerran ja Suomen 
Raamattuopiston leiri viidennen kerran. Kumpikin rippileiriryhmä tutustui Ateenan merimieskirkon 
toimintaan ja käytti merimieskirkon tiloja opetukseensa. Merimieskirkon sosiaalikuraattori oli 
ryhmien kanssa tehden mm. opastuksia ja avustaen käytännön asioiden järjestämisessä. 
Kevään aikana pidimme muutamia rippikoulutunteja kahdelle Ateenassa asuvalle 
suomalaisnuorelle, jotta he saivat kerätyksi rippikoulutehtäviä omalle rippileirilleen.  
Heinäkuun alussa järjestettiin Suomen Merimieskirkon järjestyksessään neljäs rippileiri Ateenassa – 
Nea Makrissa. Ryhmässä oli 26 nuorta, osa Suomesta ja osa ulkosuomalaisnuoria Belgiasta, 
Ranskasta sekä Dubaista. Isosina toimivat Jenni Kaitila, Ilari Turtola, Iiris Laurila sekä Aurora 
Nieminen. Leiripappina oli Tapio Leinonen, vapaaehtoisena avustajana toimi Kari-Antti Kitunen 
osallistuen opetukseen ja käytännön järjestelyistä vastasi Mari Hilonen. 
 
SOSIAALITYÖ 
Henkilökohtaiset yhteydenotot tapahtuvat usein sähköpostitse, Messenger-viesteinä, WhatsApp-
viesteinä sekä perinteisesti puhelimitse. Vaikea elämäntilanne, erilaiset perheongelmat, tai 
neuvonta eläkeasioiden hoitamisessa Suomessa ovat monesti liikkeellepaneva voima, jotta 
käännytään sosiaalikuraattorin puoleen ja pyydetään apua. Talouslaman jatkuessa tilanne Kreikassa 
on edelleenkin haastava monen perheen kohdalla, joissa kamppaillaan päivittäin toimeentulon 
kanssa.  



Vuoden aikana tehtiin kotikäyntejä niin Ateenan alueella kuin myös ulkopuolella, samoin 
sairaalakäyntejä. Kreikan saarilta lähetetään usein vaikeat sairastapaukset Ateenan sairaaloihin 
ympäri vuoden. Vuoden aikana teimme vankilakäyntejä Korydalloksen ja Thivan vankiloihin noin 
kerran kuukaudessa. Meillä oli myös erittäin kiinteä puhelinyhteys suomalaisvangin kanssa, 
yhteydenottoja häneltä oli useita koko vuoden ajan.  
 
LIIKKUVA TYÖ 
Liikkuva työ suuntautuu enimmäkseen Thessalonikiin. Thessalonikissa on n. 30 suomalaista ja heillä 
on erittäin aktiivinen seura, jonka kanssa teemme yhteistyötä aina mahdollisuuksien mukaan.  
 
RYHMÄT, TOIMINTAPIIRIT, TAPAHTUMAT JA JUHLAT 
Suomi-koulu toimii kirkon tiloissa lauantaisin ja silloin paikalla on paljon suomalaisia lapsia ja 
vanhempia, jotka käyttävät aktiivisesti kirkon palveluja. Monesti olen itsekin paikalla lauantaisin. 
Osallistuin mahdollisuuksien mukaan koulun juhliin ja vastavuoroisesti koululaiset osallistuivat mm. 
itsenäisyyspäivän juhlaan kirkolla. 
Ateenan suomalaiset -yhdistyksen kanssa järjestimme yhteisen teatteri-illan helmikuun alussa ja 
runoillan Nea Makrissa toukokuussa.  
Osallistuin Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamiseen Ateenassa 15.-16.3. Pidin siellä 
puheenvuoron Ateenan merimieskirkon toiminnasta. 
Kevään aikana järjestimme suomalaisiltoja aiheina mm. Runeberg, Kalevala, Minna Canth ja 
suomalaisuus. Syyskuussa pidimme venetsialaiset. 
Toimintaryhmät olivat kesätauolla kesä-elokuun ajan. Elokuva-iltoja järjestettiin mahdollisuuksien 
mukaan. Syksyn aikana tutustuimme Apostoli Paavalin kirjoittamaan ensimmäiseen 
Korinttilaiskirjeeseen kolmena peräkkäisenä torstaiaamuna. Kokoonnuimme syksyn aikana viisi 
kertaa opettelemaan ASAHI-liikuntamenetelmää.  
Marraskuun alussa Jan Holmerg piti luennon ”Miten meitä huijataan”. Marraskuun lopulla 
järjestettiin jälleen kerran kaksipäiväiset yhteispohjoismaalaiset joulumyyjäiset. Tänä vuonna 
kävijämäärä oli suurin piirtein sama kuin viime vuonnakin.  
Osallistuimme yhdessä merimiespappi Hanna Vuollon kanssa suurlähettilään itsenäisyyspäivän 
vastaanottoon. 
Itsenäisyyspäivän messun toimitti Hanna Vuollo, ja kahvitilaisuuden tarjosi Suurlähettiläs Juha 
Pyykkö puolisoineen. Kauneimmat joululaulut -tilaisuus järjestettiin ennen joulutauolle siirtymistä, 
musiikista vastasi Pauliina Mäkinen. Jouluun hiljennyttiin 19.12. lukemalla jouluevankeliumia ja 
nauttien yhdessä joulupuuro.  
 
TURISTIT, SATUNNAISET KULKIJAT JA RYHMÄT 
Suomalaisia matkailijoita käy kirkolla satunnaisesti. Useimmin tapaan heitä opastuksien yhteydessä. 
Vuonna 2019 tein kaikkiaan 27 opastusta, joiden aikana kohtasin 366 matkailijaa. Helmikuussa 
hiihtolomaviikolla vieraili jälleen tänäkin vuonna Loimaan seurakunnan rippikouluryhmä Ateenan 
Merimieskirkolla nyt jo seitsemännen kerran. He käyttivät kirkon tiloja kokoontumisiin ja 
lounastivat kirkolla. Kesäkuussa Suomen Raamattuopiston rippileiriläiset pitivät oppituntejaan 
Ateenan Merimieskirkolla. Suomen Raamattuopiston ja Kyljävä-järjestön PKInter ryhmä tutustuivat 
Ateenan merimieskirkon toimintaan.  
 
RESURSSIT 
 
HENKILÖSTÖ 
Mari Hilonen, suomalainen sosiaalikuraattori 
Pauliina Mäkinen-Louka toimi Ateenan merimieskirkolla vapaaehtoisena kanttorina tarvittaessa. 
Marjo Talvensaari, harjoittelija TAMK:sta 18.3.- 26.4.2019. 
 
 



Skandinaavisen kirkon / Ruotsin ulkomaan kirkon henkilökunta: 
Björn Kling, ruotsalainen kirkkoherra 
Pauliina Mäkinen-Louka, paikalta palkattu kanttori. 
Birgitta Schönberg, ruotsalainen paikalta palkattu emäntä  
Victoria Johansson, lapsityö 
Eva Lancing / Merete Kouloktsis, kirjanpitäjä  
Kirsi Rokosa, Ruotsin kirkon paikalta palkkaama osa-aikainen työntekijä.  
 
KIRKKOTOIMIKUNTA 
Ateenan Merimieskirkon Kirkkotoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Toimikuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja Satu Korpinen, Päivi Männistö, Merja Riikonen, Arja Heinonen-Riganas ja 
Mari Hilonen. 
 
TALOUS 
SMK:n ja SKUTin sopimuksen mukaan SMK maksaa sosiaalikuraattorin palkan, toimeen liittyvät 
kulut ja Kas Kas -lehden painokustannukset. Kirkon tilat, konttorikoneet, puhelin ovat vapaasti 
käytettävissä, sillä ne korvataan sosiaalikuraattorin työpanoksella, yleisellä varojen hankinnalla sekä 
Merimieskirkon vuosimaksulla.  
 
YHTEISTYÖ 
 
Yhteistyö Ruotsin kirkon työntekijöiden kanssa on erittäin toimiva.  
Yhteistyö Suomen suurlähetystön kanssa on toiminut erittäin hyvin ja se on aktiivista. Suurlähettiläs 
Juha Pyykkö oli läsnä perheensä kanssa itsenäisyyspäivän juhlassa merimieskirkolla. Konsulina 
toimii Eili Andersson, jonka kanssa yhteistyö mm. vankilatapauksissa on erittäin toimivaa.  
Rodoksen turistipappien Heikki Järvisen ja Harri Palmun kanssa yhteistyössä sovitaan 
jumalanpalvelusmatkat Ateenaan ja Thessalonikiin. 
Meillä on myös erittäin lämpimät yhteistyösuhteet Apostoli-järjestöön, ortodoksisen kirkon 
ylläpitämään hyväntekeväisyysjärjestöön Ateenassa. 
Ateenan merimieskirkko tekee yhteistyötä myös Helping Hands -pakolaisjärjestön kanssa. 
Ateenan suomalaiset -yhdistyksen kanssa järjestämme yhteisiä tapahtumia. 
 
VIESTINTÄ 
 
Ateenan merimieskirkolta lähetetään suomenkielinen sähköinen uutiskirje kirkon toiminnasta 
kaikille uutiskirjeen tilaajille. Ateenan merimieskirkko tiedottaa työstään ja tapahtumistaan 
sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Instagramissa sekä kotisivuillaan. Tämän lisäksi käytämme 
viestinnässä tarvittaessa sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoituksia kuin myös normaalia postia.  
Julkaisemme kerran vuodessa Kas Kas -lehden, joka on kreikansuomalaisten ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Kreikan ystävien informatiivinen lehti. Tämä lehti postitetaan kaikille Kreikassa asuville 
suomalaisille, jotka ovat ilmoittaneet osoitetietonsa. Sitä on myös mahdollisuus tilata Suomeen 
pientä tilausmaksua vastaan. Suomessa lehti lähetetään myös eri järjestöihin. Lehteä toimittavat 
vapaaehtoistyönä Sara Saure, Annu Marttila, Arja Heinonen ja Mari Hilonen. 
 
  



Toimintakertomus 2019 
Kemi-Tornion merimieskirkko  

 
 
Yleistä 

 

Toiminnan kohokohdiksi voidaan nostaa kohtaamiset kirkolla sekä laivoilla, nämä ovat työn suola. Tapahtumista 
voidaan nostaa esille Kemi-Tornion merimieskirkon 80-vuotisjuhlat Kemin seurakuntakeskuksessa.  

Vuoden aikana tavattiin 8425 merenkulkijaa laivakäynneillä. Kirkolla vieraili ihmisiä 27 eri maasta ja kirkolla 
kohtaamisia tapahtui vuoden aikana 2343 kertaa. Mielestäni lukemat ovat todella hyvät ja näistä on hyvä jatkaa 
seuraavaan vuoteen.  

Perehdytys ja vierailut eri paikoissa ovat vieneet oman osansa perustyöstä, mutta nämä ovat kuitenkin työn 
onnistumisen näkökulmasta erittäin tärkeitä asioita.  

Uusia yhteistyökuvioita rakennettiin vuoden aikana ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin kuluneen vuoden aikana.  

Resurssit 

Työntekijänä Kemi-Tornion merimieskirkolla aloitti 
helmikuussa uusi satamakuraattori, joka on 
pääsääntöisesti tehnyt yksin työtä kuluneena 
vuonna.  

Työntekijä vaihdoksen mukana menetimme vanhat 
vapaaehtoiset, ja vuoden aikana on kovasti 
markkinoitu vapaaehtoistyön mahdollisuutta 
merimieskirkolla. Vielä ei ole vapaaehtoisia tullut, 
mutta uskomme, että lisänäkyvyyden myötä 
vapaaehtoistoiminta lähtee käyntiin.  

Yhteistyö 

Yhteistyötä on arkitasolla (viikoittain) tehty oman 
merimieskirkkotiimin kanssa. Tiimin yhteistyö sujuu 



todella hyvin ja apua annetaan toisille aina kun sitä tarvitsee. Yhteistyö näkyy kaikkien kotimaan kirkkojen 
välillä kuukausittain, ja yhteisiä suuntia luodaan säännöllisesti. 

Kuukausittain on mukana Kemi-Tornion merimieskirkon toiminnassa myös Kemin seurakunta sekä Tornion 
seurakunta. Yhteistyössä järjestimme esim. Kemin merimieskirkon 80-vuotisjuhlat. Tässä Kemin 
seurakunnalla oli suuri merkitys. Lisäksi kummastakin seurakunnasta papit ja diakonit ovat vierailleet 
ryhmiensä kanssa aktiivisesti merimieskirkolla.  

Sataman kanssa tehtävä yhteistyö niin Ajoksen, 
Veitsiluodon kun Tornion satamassa on mielestäni 
todella hyvissä käsissä. Kemin sataman joulukahvit 
järjestettiin jälleen merimieskirkolla ja kävijöitä oli 
runsaasti. Arkitasolla agentit ovat taho, joiden kanssa 
yhteistyö näkyy selkeimmin, mutta ilman satamien 
yhteistyötä olisi kirkon toiminta pienempää.  

Uudet yhteistyökuviot on aloitettu Haaparannan 
seurakunnan kanssa, mutta tämä on vielä niin 
alkutekijöissä, että yhteistyökuviot vaativat vielä 
hiomista.  

Saimme tänä vuonna rahallista tukea myös kahdelta 
logistiikka-alan yritykseltä. Pohjaset Oy sekä 
Herajärven kuljetus lähtivät mukaan merimieskirkon 
joulukorttikeräykseen.   

Varainhankinta 

Osallistuimme herättäjäjuhlille Nivalassa kesällä 2019. 
Tästä tuotto meni kuitenkin Oulun merimieskirkolle. Oli 
mahtava nähdä, miten varainhankinta tapahtumissa 
toimii. Tulevaisuuteen saatiin paljon eväitä, niin 
järjestelyistä kuin toteutuksestakin.  

 

Viestintä 

Viestinnässä olemme panostaneet sosiaalisen median tuomiin mahdollisuuksiin. Joka viikko on julkaistu 
vähintään kaksi päivitystä kirkolla tapahtuvista toiminnoista. Näillä tavoitetaan paljon ihmisiä.  

Lisäksi Lapin Kansa kävi tekemässä uudesta satamakuraattorista ison lehtijutun. Lapin Kansa on päälehti 
lapin alueella.  

Vierailuja on tehty kuluneen vuoden aikana useita, niin ulkopuolelta kirkolle kuin kirkolta ulkopuolelle. 
Suurin osa kävijöistä on tullut seurakuntien eri toimintaryhmistä tai seurakunnan työntekijöiden kautta. 
Vierailuja kirkolta ulospäin on tehty Lapin Ammattikorkeakouluun sosionomiopiskelijoiden ryhmille sekä 
ryhmille, jotka opiskelevat kansainvälisellä linjalla markkinointia. 
 
 
 
 
 
Sanna Rasi 
satamakuraattori  



Toimintakertomus 2019 
Oulun merimieskirkko  

 
 

Oulussa merimieskirkon toiminta jatkui perinteiseen tapaan laivakäynnein ja yhteistyön merkeissä. 
Laivavierailuja tehtiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa 238. Kirkolla vieraili 1309 henkilöä, joista 764 oli 
merenkulkijoita. Matkailijoitakin kävi 68, rekkamiehiä 44 ja loput muita satamassa työskenteleviä tai satama 
alueella toimijoita. Kohtaamisia vuoden aikana 3390.  

 

Resurssit ja koulutus 

Oulun merimieskirkolla on osa aikainen satamakuraattori Mia Haapakorva ja 16 vapaaehtoista. Panostimme 
vuonna 2019 vapaaehtoistyöhön ja heidän koulutukseensa. Pekka Wilska kävi pitämässä Oulussa henkisen 
hyvinvoinnin luennon, ja merimieskirkon peruskoulutukseen Oulusta osallistui kaksi vapaaehtoista. 
Opiskelijoita oli vuonna 2019 harjoittelemassa neljä, jotka tekivät osan seurakuntatyön harjoittelustaan 
Oulun merimieskirkolla.  

Yhteistyö ja tuki 

Oulun merimieskirkolla vieraili useita seurakunnan yhteisöjä ja 
opiskelijaryhmiä. Teemme yhteistyötä Oulun sataman, Mepan, 
Konttivuokrauksen, Herman Anderssonin, Rauanheimon, Securitaksen, 
Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun seurakuntayhtymän 
seurakuntien, Oulu-laivan, Oulun eläkeliiton, iLuovin Telma-ryhmän ja 
useiden muiden satama-alueella toimijoiden kanssa. He kaikki ovat 
omalla panoksella olleet tukemassa Oulun merimieskirkon työtä 
Oulussa. Olemme saaneet tukea myös muilta järjestöiltä, kuten 
Lionseilta ja laivapäällystöyhdistykseltä sekä yksityisiltä ihmisiltä 

lahjoitusten muodossa. Kiitos tukijoille, on ilo tehdä työtä, jota arvostatte.  



Yhdessä Tuiran seurakunnan kanssa järjestimme Merisunnuntain 15.9. jumalanpalveluksen. 

Perinteiseen tapaan järjestimme adventtikahvit ja osallistuimme joulunajan lähetysmyyjäisiin sekä veimme 
joulupaketteja laivoilla. Kiitos ihanille kutojille lämpöisistä lahjoistanne. Tukenne on meille tärkeää. 

Saimme lahjoituksena ITF Trustilta auton avuksi laivakäynteihin ja kuljetuksiin. 

Viestintä 

Toimintaamme on voinut seurata Facebookissa, Instagramissa ja muutama lehtijuttukin on vuoden aikana 
ilmestynyt ainakin Kalevassa ja Rauhan tervehdyksessä. Vierailimme myös Diakin Oske torilla Oulussa ja 
diakoniapiireissä Oulun alueella sekä kohtasimme ihmisiä sekä sataman alueella että sen ulkopuolella.  

 

Niin vierähti vuosi taas, 

Niitä tarinoina kerrotaan. 

Ihmisiä kohdataan, 

Aina keskustellaan ja kuunnellaan. 

Matkalla yhteisellä kohdataan kulkijaa 

Ja heidän tukenaan on meidän onni olla 
vaan. 

-Mia 28.1.2020- 

 

 

 

 

 

 

Mia Haapakorva 
satamakuraattori, laivakuraattori 

 

  



Toimintakertomus 2019 
Kokkolan merimieskirkko  

 
 
Yleistä 

Kokkolan merimieskirkko on ollut auki enimmäkseen iltaisin 17-21 välillä, mutta toisinaan 
illan sijaan päivällä klo 10-17 välillä. Yhä useammin ei ole ollut tarpeellista pitää kirkkoa auki 
iltaisin, koska kävijöitä ei ole tulossa. Laivakäyntejä sekä kuljetuksia on tehty sekä päivällä että 
illalla, tilanteen ja tarpeen mukaan. Laivakäynnille työntekijän mukana kulkee myös sim-
kortteja, latausseteleitä ja pieniä matkamuistoja. Merimiehet odottavat työntekijän käyntiä 
laivalle, mutta lähtevät ulos laivasta yhä harvemmin. Tähän on monia syitä, kuten laivan 
aikataulut ja internet-yhteyden saaminen omaan kännykkään, mutta yhä useammin myös 
väsymys, joka johtuu ainakin osittain siitä, että miehistöt ovat pieniä. Usein kuulen, että ”olisi 
mukava lähteä illalla kirkolle, mutta olemme väsyneitä, menemme nukkumaan”.  

 

Merimieskirkolla kävijöitä oli 691, joista merimiehiä 465. Merimiehistä lähes kaikki 
ovat ulkomaalaisia. Suurimmat kansallisuusryhmät olivat filippiiniläiset, indonesialaiset, 
venäläiset ja ukrainalaiset. Erilaisissa ryhmissä ja tilaisuuksissa merimieskirkolla käyneitä oli 
185. Kuljetuksia oli 218 ja niissä oli kyydissä 751 henkilöä. Laivakäyntejä tehtiin 392 ja niissä 
kohdattiin 1433 merimiestä. Satamassa kävi vuoden aikana 601 laivaa. Suuria Panamax- ja 
Cape Size -kokoisia aluksia kävi normaalia vähemmän, mikä näkyy erityisesti kuljetusten 
määrän vähenemisenä.  

Sataman ja syväväylän ruoppaustyöt ovat jatkuneet. Myös ruoppausporukkaa on silloin 
tällöin pistäytynyt kirkolla. Yhteistyötä on tehty Mepan kanssa, jotta ruoppausalusten 
miehistöille on saatu kirjoja luettavaksi.  



Kysytyimmät tuotteet ovat edelleen Saunalahden sim-kortit ja lataussetelit. Matkamuistoksi 
ostetaan mielellään jääkaappimagneetteja. MoneyGram-rahanlähetyspalvelu on myös kysytty 
ja sitä käytetään säännöllisesti. 

13.1. osallistuimme Kokkolan suomalaisen seurakunnan vapaaehtoisten kirkkopyhään. 
20.3. Mepan kirjastotyöntekijä Ella Mustamo oli tutustumassa merimieskirkon toimintaan. 
11.5. oli pihan haravointi- ja siivoustalkoot. 
20.5. Pihtiputaan seurakunnan ryhmä vieraili merimieskirkolla. 
24.5. vietettiin vapaaehtoisten kevätjuhlaa Pihlajan Pizzatalossa. 
15.8. oli pensasaidan leikkuutalkoot. 
20.-22.8. Sanna Puumalainen keskustoimistosta oli tutustumassa Kokkolan työhön ja 
vapaaehtoisiin. 
5.9. Ykspihlajan diakonia- ja lähetyspiiri sekä Halkokarin diakoniapiiri vierailivat 
merimieskirkolla. 
15.9. vietettiin merisunnuntaita Ykspihlajan kirkossa, ohjelmassa oli messu ja kirkkokahvit, 
jossa satamakuraattori kertoi merimieskirkon kuulumisia. 
26.9. satama- ja laivakuraattori Pekka Wilska oli Kokkolassa pitämässä hyvinvointikoulutuksen 
vapaaehtoisille. 
14.11. Kokkolan senioriopettajat vierailivat kirkolla. 
15.11. osallistuttiin Yhdistys-Ekstriimiin, joka järjestettiin keskussairaalan aulassa. 
19.11. Kpedun lähihoitajaopiskelijat kävivät tutustumassa Kokkolan merimieskirkon työhön. 
28.11. järjestettiin adventtikahvit yhteistyökumppaneille. 
5.12. järjestettiin vapaaehtoisten pikkujoulut ja joulupakettien paketointitalkoot. 
8.12. vietettiin neulemessua Kaarlelan kirkossa. 

 

Joululahjoja jaettiin 18 laivaan yhteensä 208 
kpl. Joulupaketteihin kerättiin käsintehtyjä 
villasukkia tänäkin vuonna yhteistyössä 
seurakunnan lähetyssopen kanssa. 
Satamakuraattori toimitti lankoja 
lähetyssoppeen ja valmiit sukat sai käydä 
palauttamassa sinne. Vaikka merimieskirkon 
ostamia lankoja oli saatavilla, teki suurin osa 
kutojista sukat omista langoistaan. Sukkia tuli 
myös postipaketeissa ympäri Suomea. 
Ihmisten anteliaisuus yllätti taas, ja saimme 
runsain määrin kauniita ja värikkäitä sukkia.  

Satamakuraattori oli helmikuussa perehdyttämässä Kemin uutta satamakuraattoria ja 
lokakuussa Rauman uutta työntekijää. Kokkolan merimieskirkon satamakuraattori osallistui 
20.2. Keski-Pohjanmaan HeHun koulutukseen, 5.3. työsuojelukoulutukseen, 23.-26.4. 
merimieskirkon henkilöstökoulutukseen Turun kristillisellä opistolla ja 20.-22.9 
merimieskirkon kriisikoulutukseen Helsingissä. 6.6. satamakuraattori oli kotimaan 
työntekijöiden virkistyspäivässä Helsingissä, 9.-11.8. kesäjuhlilla Kajaanissa ja 27.8. Rauman 
satamakuraattori Eija Tuorilan läksiäisissä. 21.-25.10. satamakuraattori osallistui ICMA World 
Conferenceen Taiwanin Kaohsiungissa. Lisäksi hän on osallistunut kotimaan kirkkojen 
työntekijöiden, sometiimin ja YT-toimikunnan Skype- ja Teams-kokouksiin. 

 



Resurssit 

Satamakuraattorina on toiminut diakoni Anu-Marja Kangasvieri. Vapaaehtoisia on ollut 
toiminnassa mukana kymmenkunta. Vapaaehtoisista kolme on ollut säännöllisesti iltaisin 
kirkolla aukioloaikaan noin kerran viikossa. Muut toimivat muissa tehtävissä, mm. arpajaisten 
ja ryhmävierailujen kahvitusten järjestämisessä, talonmiehenä sekä erilaisissa talkoissa. 
Talkoissa mukana on ollut myös vapaaehtoisten puolisoita. Vapaaehtoisten kokous on pidetty 
8 kertaa. Vapaaehtoisista José Flores sai merisunnuntaina Merimieskirkon pronssisen 10-
vuotisansiomerkin. 
 
Kokkolan seurakuntayhtymä on jatkanut korvaamatonta taloudellista tukeaan. Myös 
Kokkolan Satama on edelleen avustanut sähkölaskun maksamisessa. Kokkolan 
merimieskirkon toimintaa on tukenut myös yksityinen henkilö kuukausittain 50 euron 
summalla jo usean vuoden ajan. Rauanheimo ja Jalander keräävät merimieskirkolle 
vapaaehtoisia laivamaksuja satamassa käyneiltä laivoilta.  
 

 

Yhteistyö 

Pohjanlahden tiimi on pitänyt vuoden aikana 4 kokousta. Kaksi kokouksista pidettiin junassa 
matkalla koulutuksiin tai tapaamisiin ja kaksi oli Skypessä.  
 
Seurakuntapastori Martti Nykänen on ollut Kokkolan suomalaisen seurakunnan edustajana 
mukana merimieskirkon työssä. Hän on ollut suureksi avuksi erityisesti vapaaehtoisten kanssa 
tehtävässä työssä. Kokkolan satama on tukenut työtä monin tavoin. Rauanheimon ja 
Jalanderin agenttien kanssa tehty yhteistyö on tärkeää, erityisesti puhelinkorttien myynnin 
osalta. Laivat tilaavat usein puhelinkortit agenteilta jo ennen laivan tuloa. Merimieskirkko 
toimittaa puhelinkortit agenteille ja näin laivat saavat tarvitsemansa jo heti saavuttuaan. Kun 



satamakuraattori menee laivakäynnille, voidaan keskittyä muihin asioihin, kun puhelinkortit 
on jo saatu. 
 
Syksyllä merimieskirkko aloitti yhteistyön SILTA-yhteisöklubin kanssa, joka mm. koordinoi 
yhteistyötoimintaa paikallisille yhdistyksille. Marraskuussa olimme mukana 
yhdistysekstriimissä, jossa kokkolalaiset sosiaali- ja terveysalan toimijat esittelivät omaa 
toimintaansa. 
 

Varainhankinta 

Osallistuimme Kokkolan suomalaisen seurakunnan lähetystyön vappumyyjäisiin 1.5. ja 
joulumyyjäisiin 30.11. Myyjäisissä myytiin kotona tehtyjä leivonnaisia ja pika-arpoja. Kaikki 
myyjäisten arpavoitot olivat vapaaehtoisten hankkimia ja leivonnaiset vapaaehtoisten itse 
omista aineistaan tekemiä ja lahjoittamia. Myyjäisistä saatiin yhteensä 715 euroa.  

Viestintä 

Merimiehiltä tulee viikoittain yhteydenottoja ja tiedusteluja sosiaalisen median kautta. Usein 
yhteyttä otetaan jo ennen kuin laiva tulee satamaan. Merimiehet haluavat näin varmistaa, 
että kirkon palvelut ovat käytettävissä heti kun he tulevat. Toisinaan tulee vielä kiitosviestejä 
laivan lähdettyä. Muutamat tutuksi tulleet merimiehet viestittelevät kuulumisiaan silloinkin, 
kun ovat kotona.  
 
Kokkolan merimieskirkon facebook-sivut ovat saaneet paljon lisää tykkääjiä ja seuraajia. 
Päivityksiä on tehty noin kerran viikossa. 
 
Merimieskirkko on ollut esillä Kokkola-lehden seurakuntasivulla 4 kertaa: 4.1. Merimieskirkko 
kiittää sukankutojia, 11.9. Merisunnuntaina juhlistetaan merellistä elämää, 9.10. Neulo 
joulumieli merenkulkijalle ja 26.11. Neulemessussa on lupa kutoa. Kaikki jutut olivat 
satamakuraattorin kirjoittamia. 

8.10. Keskipohjanmaa-lehdessä oli iso juttu merimieskirkosta, Pieni pala maata. Jutussa 
esiteltiin merimieskirkon toimintaa ja haastateltiin satamakuraattoria ja kirkolla olleita 
merimiehiä. 

 

Anu-Marja Kangasvieri 
satamakuraattori 

 

  



Toimintakertomus 2019 
Rauman merimieskirkko  

 
 
Yleistä 

Rauman satamaliikenne oli kokonaisuutena sekä konttiliikenteen osalta edellisen vuoden 
tasolla. Syvemmän väylän ansiosta aluskoko on edelleen suurentunut ja se vaikuttaa suoraan 
alusten käyntimääriin. Rauman liikenteessä otettiin käyttöön isommat konttilaivat, jotka 
korvasivat useita pieniä aluksia. Merimieskirkon työn painopiste oli laivakäynneissä.  

Työntekijävaihdos toi myös muutoksia merimieskirkolle. Eija Tuorila jäi eläkkeelle syyskuussa 
ja uusi satamakuraattori Annamaria Lehto aloitti työt 1.10.2019. 

Vuoden aikana kohdattiin yhteensä n. 6 960 henkeä merimieskirkolla, laivoilla ja erilaisissa 
tapahtumissa. Laivakäyntejä oli 564 ja niissä kohdattiin 1679 henkeä. Merimieskirkolla kävi 
657 henkeä, joista merenkulkijoita oli 499. Eri kansallisuuksia oli 21. Eniten kävijöitä oli 
Filippiineiltä, Kiinasta, Ukrainasta, Venäjältä ja Singaporesta. Kuljetuksia oli 75 ja kuljetettavia 
371. Erilaisia tapahtumia oli 45 ja niissä kohdattiin 1933 ihmistä.  

 

Kirkolla on vieraillut vuoden aikana seuraavat ryhmät: Lapin Naisten Kilta, Kuivalahden 
torstaiseura, seurakunnan Puikkopiiri, Eläkeliiton Köyliön yhdistyksen käsityökerho, vanhat 
merenkulkijat. WinNovan kokkiopiskelijat vierailivat keväällä kirkolla sekä muutama kirkon 
alan opiskelija yhdessä Rauman seurakunnan oppilaitospastorin kanssa. Syvärauman 
merimieskirkkopiiri kokoontui merimieskirkolla kerran kuukaudessa. Toukokuussa piiriläiset 
tekivät retken Uuteenkaupunkiin. 

Yksittäisiä ihmisiä sekä yhteistyökumppaneita kävi etenkin loppuvuodesta uuden työntekijän 
aloittaessa, tutustumassa ja verkostoitumassa.  



 

Merenkulkijoille jaettiin perinteisiä villasukkapaketteja 293. Sukankutojia oli seurakunnan 
Puikkopiiristä, Lapin Naisten killasta, Kuivalahden torstaiseurasta, Eläkeliitto Köyliön 
yhdistyksen käsityöpiiristä. Myös useat yksityishenkilöt lahjoittivat kutomiaan sukkia. 

Merimieskirkko toimii entisen Varikon tiloissa Isohakunintiellä. Kirkon aukioloajat olivat 
alkuvuodesta maanantaista perjantaihin klo 18-22 ja loppuvuodesta pääsääntöisesti 
maanantaista torstaihin klo 17-20 ja perjantaisin ns. virastoaikaan (klo 9-15). 
Aikataulumuutoksista tehtiin loppuvuodesta muuntuvat satamassa olevien laivojen 
mukaisesti. Satamakuraattori teki laivakäynnit sekä muut hoidettavat työt pääsääntöisesti 
päivällä. Kirkolla on oleskelutila, josta löytyy tv, biljardi sekä kitara. Myytäviä tuotteita on mm. 
matkamuistoja, puhelinkortteja, hygieniatuotteita, makeisia ja virvokkeita. Päivällä ja illalla 
hoidettiin tarvittaessa merenkulkijoiden kuljetuksia kaupungille. 

Resurssit 

Satamakuraattorina toimi 10.9.2019 saakka Eija Tuorila ja 1.10. alkaen Annamaria Lehto. 
Vapaaehtoisia on neljä, jotka ovat tarvittaessa mukana niin viikkotoiminnassa kuin eri 

tapahtumissa ja tilaisuuksissa.  

Suurimmat taloudelliset tukijat ovat 
Rauman seurakunta, Rauman Satama 
Oy, Euroports Rauma Oy sekä 
Rauman rovastikunnan seurakunnat. 
Lahjoituksia on tullut Syvärauman 
merimieskirkkopiiriltä, Ulvilan 
merimieslähetykseltä sekä yksityisiltä 
henkilöiltä.  

 

Yhteistyö 

Yhteistyötä on tehty Rauman Satama Oy:n, Euroports Rauma Oy:n, 
Merimiespalvelutoimiston, ME Groupin, Rauman seurakunnan ja Lions Clubin kanssa. 
Saaristomeren merimieskirkot (Turku ja Rauma) ovat pitäneet muutaman palaverin vuodessa. 
Porin saksalainen merimieskirkko on ollut myös yhteistyökumppanina, mutta toiminta siellä 
päättyi 31.12.  

Merimieskirkon työntekijä on mukana kerran kuukaudessa Rauman seurakunnan Fransiscus-
talon päivystysvuorossa. Fransiscus-talo on kaikille avoin ”olohuone”, jossa voi käydä kahvilla 
ja keskustelemassa. Eniten yhteistyötä seurakunnassa tehdään diakoniatyöntekijöiden 
kanssa.  

Satamakuraattori osallistui alkuvuodesta WinNovan koulutusmessuille sekä loppuvuodesta 
Rauman Merikoulun infopäivään. Saaristomeren merimieskirkot osallistuivat keväällä Mökki 
ja Meri -messuille Turussa. Rauman työntekijä toimi Merimiespalvelutoimisto Mepan 
asiamiehenä jakamalla suomalaisille laivoille lehtiä, kirjoja ja elokuvia. 

  



Varainhankinta 

Merimieskirkko on 
osallistunut seurakunnan 
lähetyspiirien pääsiäis- ja 
joulumyyjäisiin sekä Ulvilan 
seurakunnan 
adventtimyyjäisiin. 
Työntekijävaihdoksen vuoksi 
Merimieskirkko ei 
poikkeuksellisesti ollut 
perinteisillä 
Silakkamarkkinoilla mukana. 

 

Viestintä 

Rauman merimieskirkolla on omat Facebook-sivut, loppuvuodesta liityttiin myös Instagramiin. 
Näissä julkaistaan kuvia ja pieniä juttuja toiminnasta sekä tulevista tapahtumista. 
Satamakuraattori on vieraillut seurakunnan piireissä, Eläkeliiton Köyliön yhdistyksen 
käsityökerhossa, Kuivalahdella ja Ulvilassa kertomassa merimieskirkon toiminnasta. 
Satamakuraattori teki myös muutaman kotikäynnin. Merikoulun infopäivässä lokakuussa 
Rauman merimieskirkko oli näkyvästi esillä. 

Sekä Rauman paikallislehdessä että sataman omassa lehdessä oli juttu Eija Tuorilan 
eläkkeellelähdöstä sekä pari pienempää julkaisua merimieskirkosta ja sen toiminnasta. Uuden 
työntekijän aloittaessa sosiaalisen median volyymia on kasvatettu ja tehostettu.  

 

Annamaria Lehto 
satamakuraattori 

  



Toimintakertomus 2019 
Turun merimieskirkko  

 
 

Turun merimieskirkolla toiminnan kohokohtia olivat ihmisten kohtaamiset ryhmissä ja tapahtumissa 
laivoja unohtamatta. Kirkolla kävi paljon vierailevia ryhmiä vuonna 2019 ja kohtaamisia tapahtui myös 
kirkon ulkopuolella eri tapahtumissa sekä vierailujen yhteydessä. 
 
Kohtaamiset merimieskirkolla 
 
Vietimme perinteiseen tapaan vapaaehtoisten ja piiriläisten kanssa laskiaistiistaina hernekeittopäivää. 
Kiirastorstaina vietimme ehtoollishartausta edellisvuosien tapaan. 
 
Rahtarit ry Turun Tiimi os 004 pitää säännöllisesti neljä kertaa vuodessa kokouksen merimieskirkolla. 
He myös ruokailevat pari kertaa vuodessa merimieskirkolla. Rahtarit ry Turun Tiimi os 004:n 
jouluhartaus pidettiin Turun merimieskirkolla. Perinne täytti vuonna 2019 juhlavasti jo 20 vuotta. 

 
Turun merimieskirkolla kokoontui niin kevät- kuin syyskaudella säännöllisesti useampi ryhmä. Paronin 
Pojat -niminen veteraanimoottoripyöräkerho kokoontui joka keskiviikko merimieskirkolla kahvitellen 
ja tukien rahalahjoituksella toimintaamme. Wanhat merimiehet muistelee -ryhmä kokoontui aina 
kuun viimeinen torstai. Ammattikoulukaverit kokoontuivat kuun viimeinen keskiviikko kahvitellen ja 
muistellen, kuinka he pääsivät 15 vuotiaana ammattikoulusta. Saaristomeren merivartijat 
kokoontuivat kahville niin ikään aina kuun ensimmäinen tiistai. 
Mikaelin srk järjesti keväällä 4 ja syksyllä 3 kertaa seurakunnan miesten saunaillan Turun 
merimieskirkolla. Saunojat myös kahvittelevat ja pitävät lopuksi hartauden. 
 
Vuoden 2019 aikana merimieskirkolla vieraili kerran tai useammin niin tuttuja kuin uusiakin ryhmiä. 
Martin srk:sta vieraili neljä eri rippikouluryhmää kirkolla tutustuen ja ruokaillen. Turun Tuomiokirkon 
srk:sta samoin kuin Raision srk:sta kävi ryhmä vierailulla. Artukaisten vanhainkodilta vieraili ryhmä. 
Aurajoen Isännöinti piti yhtiökokouksensa Turun merimieskirkolla. Lions club tutustui 



merimieskirkkoon ja piti kokouksensa. Gospel Drivers tutustui merimieskirkon toimintaan kahvitellen 
ja pitäen rukoushetken. Lisäksi Pöytyän Partiolaiset tulivat Turkuun suorittamaan ”hihamerkkejä”. He 
yöpyivät ja tutustuivat samalla talon toimintaan. 
 
Turun merimieskirkon omat joulumyyjäiset pidettiin itsenäisyyspäivänä. Myynnissä oli leivonnaisia, 
joulutavaroita, joululaatikoita, sinappia jne. Merimieskirkko järjesti myös jouluaterian, johon 
osallistuivat tänä vuonna Turusta piiriläiset ja vapaaehtoiset sekä Vuosaaren merimiespappi 
vapaaehtoisineen. Turun merimieskirkon perinteinen jouluhartaus ja Kauneimmat joululaulut 
vietettiin joulun alla kirkolla. Anna Ja Teemu Hälli olivat vetovuorossa. Turun merimieskirkon 
varainhankintaa ovat myös kahviossa saatu tuotto, laivakäyntien puhelinkortti- ym. myynti, 
kuljetuksista saadut vapaaehtoiset polttoainekorvaukset jne. 
 
Merimieskirkko eri tapahtumissa 
 
Saaristomeren merimieskirkko oli kolmannen kerran mukana Mökki ja Merimessuilla Turun 
messukeskuksessa. Messut antaa merimieskirkolle näkyvyyttä ja muistutuksen muille olemassa olosta. 
Merellinen Johannesmessu Maarian srk:ssa oli tammikuun viimeinen sunnuntai, jossa Turun 
merimieskirkko oli mukana esitteiden ja myyntitavaroiden kanssa. 
Ohravelli-tapahtuma Mikaelin srk:ssa (kevät 1x ja syksy 1x) on jokavuotinen perinne. Mikaelin piiri 
keittää ohravelliä ja myy sitä annoksina sekä kotiin. Merimieskirkko on mukana myyntitavaroilla. 
Henrikin srk kevätmyyjäiset pidettiin Henrikin seurakuntakeskuksessa ja tilaisuudessa oli 
merimieskirkon tavoin monia eri myyjiä mukana. 
Turussa vieraili 2019 kolme isoa matkustajaristeilijää. Merimieskirkko oli alusten vierellä palvellen niin 
miehistöä kuin matkustajiakin tarpeen mukaan. 
Turun merimieskirkko osallistui myös Pax Navisiin, jossa on eri yhteistyökumppaneita. Pax Navis 
julistaa vuosittain Saaristomeren veneilyrauhan. Rauhanjulistus muistuttaa vesilläliikkujia vastuullisen 
veneilyn, luonnon kunnioittamisen, hädässä olevien auttamisen ja muiden vesilläliikkujien 
huomioinnin tärkeydestä. 
Merisunnuntaita vietettiin yhteistyössä Mikaelin srk:n kanssa. Jumalanpalvelus pidettiin 
Mikaelinkirkossa, jossa saarnasi Vuosaaren merimiespastori Hanna Vuollo. Messun jälkeen juhla ja 
kahvitteluhetki oli seurakuntakodilla. 
Turun merimieskirkko oli mukana joulumyyjäisissä Mikaelin-, Henrikin-, Naantalin seurakunnan 
tilaisuuksissa. 
 

Resurssit 
 
Turun merimieskirkolla 
henkilökuntaa oli yksi 
täysipäiväinen työntekijä, 
satamakuraattori. Vuonna 
2019 Turun merimieskirkko 
oli kuraattorin lomien ja 
sairauslomien vuoksi 
suljettuna enemmän kuin 
muina vuosina. 
 
Vapaaehtoiset 
 
Vapaaehtoisia Turun 
merimieskirkolla toimii 10-
15. Vapaaehtoiset pitävät 

merimieskirkon auki sunnuntaisin. He ovat myös apuna, kun satamakuraattori on laivoilla tms. 



tehtävissä merimieskirkon ulkopuolella. Merimieskirkon vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sanna 
Puumalainen kertoi vapaaehtoisille Merimieskirkon uudistuneesta vapaaehtoistyöstä ja -prosessista. 
 
Tuki ja lahjoitukset 
 
Turun merimieskirkko saa tukea seurakunnilta, Mikaelin ja Naantalin merimieskirkkopiireiltä, Turun ja 
Naantalin satamilta, Veteraanimoottoripyöräkerho Paronin Pojilta, Rahtarit ry:ltä sekä yksityisiltä 
henkilöiltä. 
Rahtarit ry Turun Tiimi os 004 lahjoitti television saunakerrokseen. Saunojat voivat vilvoitellessaan 
katsoa TV:tä. 
 

 
 
Yhteistyö 
 
Turun merimieskirkko toimi tiiviissä yhteistyössä Rauman merimieskirkon kanssa (Saaristomeren 
merimieskirkkotiimi) ja on mukana Länsirannikon merimieskirkkojen (Rauma, Turku ja Mäntyluodon 
saksalainen merimieskirkko) West Coast Meeting -kolmessa tapaamisessa, joissa päivitettiin yhdessä 
kunkin merimieskirkon ja sen tapahtumien yms. tietoja. Yhteistyötä tehtiin mm. Turun-, Naantalin- ja 
Nesteen satamien, ympäristön seurakuntien ja Forum Marinumin kanssa.  
 
Turun merimieskirkko on osallistunut vuoden aikana myös yhden vapaaehtoisen ja yhden piiriläisen 
siunaamis- ja hautajaistilaisuuksiin kunnioittaen heidän antamaansa aikaa merimieskirkon hyväksi. 
 
Viestintä 
 
Turun merimieskirkko on Facebookissa, jota myös käytetään tiedotuskanavana. Lisäksi käytämme 
Turun Sanomien Minne mennä -palstaa (ilmainen) tapahtumien tiedottamiseen. 
 
Arja Suvanto 
satamakuraattori 

  



Toimintakertomus 2019 
Vuosaaren merimieskirkko  

 
 
Vuosaaren merimieskeskuksessa Merimieskirkko toimii yhteistyössä Merimiespalvelutoimiston (MEPA) kanssa. 
Hanna Vuollo toimi merimiespastorina Vuosaaren merimieskirkolla toimintavuonna 2019. Palvelutoiminta toteutui 
raskaan liikenteen kuljettajien, merenkulkijoiden ja merimieskirkolla vierailevien ryhmien, tilavuokraajien ja muiden 
kävijöiden parissa. Merimiespastori oli helmikuussa mukana MEPAn vuosittaisessa salibandyturnauksessa 
Ahvenanmaalla sekä jääkiekkoturnauksessa huhtikuussa Turussa. Erittäin tärkeää on ollut myös edelleen entistä 
tiiviimpi ja joustavampi laivakäynteihin liittyvä yhteistyö merimiespalvelutoimiston asiamiesten kanssa.  

Vuosaaren merimieskirkon työn painopiste on entistä enemmän ollut vapaaehtoistoiminnassa ja sen kehittämisessä 
ja ohjaamisessa. Erityisesti on haluttu painottaa vapaaehtoisten osallisuutta tehtävien ideoinnissa. Tähän työhön 
saimme avuksi Kirsi Rantalan, joka kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen opintoihinsa liittyen otti 
Vuosaaren merimieskirkon kehittämiskohteekseen. Yhteisessä työskentelyssä Kirsin kanssa olivat mukana 
merimiespastori Hanna Vuollo ja kotimaankirkkojen johtaja Jaakko Laasio. Loppuraportti jätettiin joulukuussa 2019 
ja sitä hyödynnetään jatkossa muillakin kirkoilla.  

Vapaaehtoistoiminnan voimannäyte oli Tuomasmessun toteuttaminen yhteistyössä 
Tuomasmessuyhteisön kanssa Helsingin Agricolan kirkossa lokakuun puolivälissä. 
Ajatus yhteisestä messusta ja sen organisointi oli pitkään vapaaehtoistoiminnassamme 
mukana olleen Jaana Themanin idea. Messussa oli mukana useita Vuosaaren 
merimieskirkon vapaaehtoistoimijoita eri palvelutehtävissä. Liturgina toimi Vuosaaren 
merimiespastori Hanna Vuollo ja hallituksen puheenjohtaja Timo Lappalainen saarnasi. 

Vuonna 2019 merimieskeskus (Seafarer´s Centre) täytti 10 vuotta, ja juhlavuoteen 
liittyen toiminnan kohokohtia oli tammikuussa vietetty 10-vuotisjuhla yhdessä MEPAn 
kanssa. Tilaisuudessa oli avoimet ovet, merimiespastorin pitämä hartaushetki, 
merimieskirkon ja merimieskeskuksen toiminnan muistelua ja historiikkia sekä 
toimittaja Rauli Virtasen kirjailijavierailu. Tilaisuudessa oli paikalla 82 henkilöä. 



Juhlavuoden 2019 keskeisiin tapahtumiin ja 
kohokohtiin kuului myös juhlamessu, joka järjestettiin 
Vuosaaren merimieskirkossa 24.3. Messussa saarnasi 
metropoliitta Ambrosius. Vuosaaren merimieskirkon 
vapaaehtoisia oli toimittamassa messua eri tehtävissä. 
Messuvieraita oli paikalla 68.  

Juhlavuoden merkkitapahtumiin kuului vielä 
maaliskuun viimeisenä päivänä järjestetty 
juhlakonsertti, jossa esiintyivät Sakarat pelimannit 
Anja Hinkkasen johdolla. Konsertissa oli paikalla 64 
henkilöä. 

Toiminta 

Työn painopiste siirtyi edelleen enemmän laivoilla merenkulkijoiden parissa 
tehtävään työhön ja laivoilla tapahtuviin kohtaamisiin ja keskusteluihin. 
Laivakäyntien määrä pysyi kutakuinkin samana kuin edellisvuonna, 250 
käyntiä. Laivakäynneillä kohdattiin 1458 merenkulkijaa, joka on lähes 
kolmesataa enemmän kuin vuonna 2018. Edellisvuoden tapaan 
laivakäynneillä erityistä kiitosta sai merimieskirkon joulun alusviikkoina 
järjestämä ja vapaaehtoisvoimin toteutettu joululaulukierros eri laivoille. 
Merimiesten kirkolla käynti väheni edelleen, nyt luku on kolmanneksen 
vähemmän kuin vuonna 2018. 

Sataman seudulla liikkuvat enimmäkseen suomalaiset raskaan liikenteen 
kuljettajat ovat arki-iltaisin keskuksen vakioasiakaskuntaa heidän käydessään 
saunomassa ja kahvilla kirkolla. Vuonna 2019 kirjattiin 902 kohtaamista 
raskaan liikenteen kuljettajien parissa. Tämä on 152 kohtaamista enemmän 
edellisvuoteen verrattuna.  

Vierailevia ryhmiä seurakunnista, järjestöistä ja oppilaitoksista oli yhteensä 24. 
Ryhmille kerrottiin merimieskirkon toiminnasta ja vierailuihin kuului myös 
merimiespapin pitämä hartaushetki. 

Kaikkineen erilaisia tapahtumia, vierailuja ja tilaisuuksia kirkolla oli yhteensä 
runsas 40 ja niihin osallistui 1378 ihmistä. 

Toimintavuoden aikana yhteistyötä MEPAn kanssa tehtiin myös toteuttamalla 
yhteiselle asiakaskunnalle suunnattuja palveluja merimieskirkon tiloissa, kuten 
MEPAn erilaiset kurssit merenkulkijoille. 

Toimintavuoden aikana järjestettiin myös neljä kaikille avointa kirjallisuuspiiri-iltaa, joiden toteutuksesta vastasivat 
vapaaehtoiset. Vuosaaren merimieskirkon vapaaehtoistoimija Esko Vepsä piti syksyllä luentosarjan Helsingin 
historian vaiheista. Syyskuussa vietettiin retriittipäivää otsikolla Päivämatka hiljaisuuteen. Päivä toteutui 
vapaaehtoisvoimin.  

Elokuussa Vuosaaren merimieskirkko osallistui Vuosaaren satamapäivään. Satamapäivänä kirkon salissa 
vapaaehtoisemme esittelivät tekemiään monenlaisia käsitöitä sekä nypläystä. Tapahtumissa kohtasimme 
ennätysmäärän ihmisiä ja tiedotimme toiminnastamme. 

Lokakuussa kirkolla järjestettiin sekä matinea yhteistyössä Sakaroiden kanssa että muusikko Niilo Rantalan konsertti. 
Joulukuussa kirkolla vietettiin kaksi kertaa Kauneimmat joululaulut -tilaisuutta. Kaikki tapahtumat keräsivät 
edellisten vuosien tapaan runsaasti osallistujia, noin 100 per tapahtuma. Joulukuussa osallistuttiin joulumyyjäisiin 
kauppakeskus Kolumbuksessa.  

Joulun alla jaoimme perinteisiä merimieskirkkopiiriläisten kutomia villasukkapaketteja merenkulkijoille lähes 400 
paria.  



Kirkollisia toimituksia oli vuoden aikana neljä; yksi kaste, yksi hautaan siunaaminen, yksi avioliittoon vihkiminen ja 
yksi avioliiton siunaaminen. Toimitukset toteutuivat muissa tiloissa kuin Vuosaaren merimieskirkolla. 

Resurssit 

Merimieskirkolla on yksi kokopäiväinen työntekijä. Merkittävä lisä resurssiin saatiin syksyllä, kun merimieskirkon ja 
MEPAn yhteinen siviilipalvelusmies aloitti palveluksensa Vuosaaressa. Palvelus jatkuu kesäkuun 2020 loppuun. 
Hänen Työajasta puolet on osoitettu merimieskirkolle ja puolet MEPAlle. Tämä on mahdollistanut 
merimieskeskuksen säännölliset aukioloajat maanantaista torstaihin klo 14-21. 

Toiminnassa on mukana viidentoista vapaaehtoisen joukko. He ovat olleet merkittävä voimavara 
merimieskirkkotoiminnalle. Vapaaehtoiset ovat toimineet ennen kaikkea iltapäivystäjinä kirkolla ja mahdollistaneet 
näin palvelujen saatavuuden asiakkaille työntekijän poissa ollessa. Vapaaehtoistoimijat ovat olleet apuna kirkolla 
järjestetyissä tapahtumissa ja myyjäisissä sekä laivakäynneillä. Toimintavuonna on myös ollut useita tapahtumia, 
jotka vapaaehtoiset ovat järjestäneet ja joista he ovat olleet vastuussa. Merimiespappi on toiminut mahdollistajana, 
apuna ja tukena. Vapaaehtoistapaamisia järjestettiin vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Lisäksi keväällä pidettiin 
talkoopäivä sekä ensiapukoulutus. Syksyllä HaminaKotkan merimieskirkon satamakuraattori oli pitämässä luennon 
vapaaehtoisille, ja vapaaehtoiset tekivät itsenäisesti vierailun HaminaKotkan merimieskirkolle. Joulukuussa olimme 
vierailulla Turun merimieskirkolla. 

Suurimmat taloudelliset tukijat ovat Helsingin seurakuntayhtymä, Stiftelsen Tre Smeder ja Helsingin Satama. 
Ryhmien vastaanottaminen ja tilojen vuokraaminen yksityistilaisuuksiin ovat osa omaa varainhankintaa. Kirkolla 
järjestettävien konserttien ja tapahtumien yhteydessä on järjestetty arpajaisia osana varainhankintaa. 

Yhteistyö  

Teemme yhteistyötä merimiespalvelukeskuksen (MEPA) kanssa. Toimintavuonna MEPAn järjestämät kurssit 
keräsivät merenkulkijoita yhteen monenlaisille kursseille Vuosaaren merimieskeskukseen. Vuosaaren merimieskirkko 
ja HaminaKotkan merimieskirkko muodostavat yhdessä Suomenlahden tiimin. Vuonna 2019 pidettiin neljä 
tiimipalaveria. Lisäksi HaminaKotkan satamakuraatori Pekka Wilska vieraili lokakuussa Vuosaaressa vapaaehtoisten 
tapaamisessa kertomassa henkisestä hyvinvoinnista. Joulukuussa Suomenlahden tiimillä oli yhteinen opiskelija, joka 
suoritti TET-jakson Suomenlahden kirkoilla. 

 



Toimintavuonna käynnistyi myös tiiviimpi yhteistyö Ateenan merimieskirkon ja sosiaalikuraattori Mari Hilosen 
kanssa. Merimiespastori Vuollo oli lokakuussa ja joulukuussa Ateenassa toimittamassa messun ja tapaamassa 
paikallisia toimijoita ja Ateenassa asuvia suomalaisia.  

Rahtarit ry:n kanssa edellisinä vuosina alkanut yhteistyö on jatkunut. Yhdistys tukee edelleen jäsenistönsä sauna-
asiakkuutta Vuosaaressa korvaten osan saunamaksuista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös sataman eri 
toimijat ja lähiseurakunnat, erityisesti Vuosaaren seurakunta. Tammikuussa merimiespastori Vuollo oli saarnaamassa 
Vuosaaren seurakunnan messussa ja lokakuussa liturgina Tuomasmessussa Agricolan kirkossa, jossa kolehti kerättiin 
Vuosaaren merimieskirkon työlle. Vuollo saarnasi niin ikään yhdistyksen kesäjuhlan yhteydessä 11.8. Ristijärven 
kirkossa sekä Sea Sunday-Merisunnuntaina Mikaelinkirkkossa Turussa. Oppilaitosyhteistyötä on tehty Helsingin 
yliopiston kanssa, kun teologian opiskelija Marita Sjöberg tutustui toimintaamme toimintavuoden syksyn aikana. 
Ristijärven kirkko, Aholantie 31, 88400 Ristijärvi. Hanna Vuollo 

Varainhankinta  

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

Viestintä  

Viestinnän kanavana on käytetty ennen kaikkea Vuosaaren merimieskirkon omaa Facebook-sivua, jossa tiedotetaan 
tapahtumista ja kirkolla järjestettävistä tilaisuuksista. Päivityksiä, joissa kerrotaan sanoin ja kuvin toiminnastamme 
satamassa ja laivoilla on pyritty tekemään lähes päivittäin. Facebook-sivujemme seuraajien määrä on kasvanut 
vuoden aikana runsaalla sadalla seuraajalla eli kuudestasadasta seuraajasta yli seitsemäänsataan. Vuosaaren 
merimieskirkon Instagram-tili on myös saanut lisää seuraajia, sillä vuonna 2018 oli noin 400 seuraajaa ja vuoden 
2019 lopussa jo 510 seuraajaa. Kirkolla järjestettävistä tapahtumista on tehty myös erillisiä julisteita, joita on jaettu 
lähialueelle, esimerkiksi Vuosaaren kirjaston ilmoitustaululle. Merimiespappi on kertonut merimieskirkkotoiminnasta 
vierailuillaan seurakuntien merimieskirkkopiireissä. MEPA on uutiskirjeissään tiedottanut myös Vuosaaren 
merimieskirkon tapahtumista. Vuosaarilehti uutisoi keväällä kirkon 10-vuotisjuhlista. Tuomasmessun www-sivuilla 
uutisoitiin yhteisestä Tuomasmessusta. 

 

Hanna Vuollo 
merimiespastori 

  



Toimintakertomus 2019 
HaminaKotkan merimieskirkko  

 
 
Yleistä 

Vuonna 2019 toiminnan kohokohtia olivat erilaiset myyjäiset. Lisäksi kesäkuussa Kouvolan srk:n 
diakoniatyön retki suuntautui tutustumaan merimieskirkkoon ja Haminan satamaan. Mukana oli 40 
henkilöä. Joulukuussa oli perinteinen Rahtareiden järjestyksessään noin 30. kirkkopyhä.  

Kirkolla kävijät olivat perinteisesti pääosin ulkolaisia merimiehiä. Merenkulkijoita kohdattiin kuitenkin 
enimmäkseen laivoilla. Yhteistyö Merimiespalvelutoimiston kanssa jatkui tiiviinä, ja HaminaKotkan 
merimieskirkon satamakuraattori toimitti suomalaisille laivoille Mepan palveluna lehtiä ja vaihtoi 
kirjat ja videot säännöllisesti. Näitä laivakäyntejä oli 180. 

Resurssit 

Henkilökuntana HaminaKotkan merimieskirkolla oli 50 %:n satamakuraattori. 

Tapahtumissa vapaaehtoisia oli kaksi. Iltapäivystykseen kirkolle ei saatu 
monista yrityksistä huolimatta yhtään vapaaehtoista.  

HaminaKotkan merimieskirkko saa perinteiset srk-avustukset 
Haminasta, Kotkasta ja Pyhtäältä. Lisäksi avustuksia saatiin 
merimieskirkkopiiriltä, Rahtareilta ja Bore Bank-laivalta. Tämä laiva 
myytiin ja osa vapaa-ajankassasta tuli lahjoituksena merimieskirkolle. 

Yhteistyö 

Suomenlahden-tiimi kokoontui yhteensä 4 kertaa. Lisäksi tiimillä oli yhteinen TET-harjoittelija 
joulukuussa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin Haminan srk:n lähetystyön kanssa. 

HaminaKotkan työntekijä oli pitämässä luentoa henkisestä hyvinvoinnista Vuosaaren, Oulun ja 
Kokkolan merimieskirkkojen vapaaehtoisille. Merimieskirkkopiirissä vierailuja oli vuoden 2019 aikana 
neljä. Vuosaaren merimieskirkon vapaaehtoiset tekivät itsenäisesti vierailun HaminaKotkan 
merimieskirkolle. 



Varainhankinta 

HaminaKotkan 
merimieskirkko oli vuoden 
aikana mukana monessa 
myyntitapahtumassa: 
elokuussa viisi päivää 
Kotkan puuvenemessuilla, 
marraskuussa Haminan 
srk:n lähetysmyyjäisissä ja 
Porvoon srk:n 
joulumyyjäisissä sekä 
joulukuussa oli 
kaksipäiväisessä Wanhan 
holviston joulu -
tapahtumassa Hamina 
Bastionin holvistossa. 

 

Viestintä 

Facebook-julkaisuja tehtiin noin kerran viikossa. Vuoden lopussa seuraajien määrä nousi yli 200, mikä 
oli myös tavoitteena. Lisäksi osana kotimaan kirkkoja, sunnuntaisin julkaistiin hartausaiheisia 
postauksia. 

Merimieskirkko-info oli syyskuussa Kotkan merimiesammattikoulussa aloittaville luokille. Laiva- ja 
satamakuraattorin työstä oli lokakuussa luento Haminan kristillisille eläkeläisille. 

Kotkan paikallisessa ilmaisjakelulehdessä Ankkurissa oli juttu vapaaehtoisten hakuun liittyen. Juttu 
käsitteli entistä vapaaehtoista Katja Andrejeffia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Wilska 
satamakuraattori, laivakuraattori 

  



Toimintakertomus 2019 
Laivakuraattorityö 

 
 
Yleistä 

Laivakuraattorityön toimintaluvut paranivat selvästi edellisestä vuodesta ja näin jatkui jo sitä 
edeltävänä alkanut nouseva suunta. Sekä seilausvuorokausia että erityisesti kohtaamisia oli aiempaa 
enemmän. Sielunhoitokeskustelut pysyivät edellisten vuosien tasolla. 

Toimintavuodessa ei ollut erityisiä tapahtumia. Keväällä pidettiin normaali koulutus, joka toteutettiin 
laivaristeilynä Tukholmaan. Ennen laivaan nousua traumaterapeutti Aku Kaura kertoi 
ratkaisukeskeisestä sielunhoitotyöstä. Laivalla teemat olivat kuraattorityön käytäntöjä sekä Fromare-
hankkeen osia mm. Pekka Wilskan hyvinvointiluento. Syksyn koulutuksen yhteydessä alkoi kaikille 
merimieskirkon kuraattoreille (satama-, sosiaali- ja laiva-) suunnattu kriisityön koulutus. Kouluttajana 
toimi rovasti Carita Pohjolan-Pirhonen, joka on eläkkeellä oleva poliisipappi ja johtavia 
purkukeskusteluasiantuntijoita Suomessa. Toinen osa koulutuksesta järjestetään maalisuussa 2020. 

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

Resurssit 

Laivakuraattorityön talous- ja henkilöresurssit pysyivät entisellään. Palkattuina henkilöinä jatkoivat 
koordinoiva laivakuraattori Pekka Wilska ja seilaava laivakuraattori Mia Haapakorva, molemmat osa-
aikaisina satamakuraattorityönsä ohessa. Heidän lisäkseen eri lailla mukana oli 16 
nimikkolaivakuraattoria. Luettelo kuraattoreista tämän kertomuksen lopussa. 

Rahallinen tuki muodostui Merimieseläkekassan (MEK), sopimusvarustamojen ja seurakuntatuen 
lisäksi muutamien yksityisten henkilöiden lahjoituksista. Tulevaisuudessa olisi hyvä saada puolen 
henkilötyövuoden resurssi lisää, jotta voisimme joustavammin vastata seilaustarpeisiin. 

Yhteistyö 

Keskeisiä laivakuraattorityön yhteistyötahoja ovat MEK sekä sopimusvarustamot (Arctia, Bore, 
Finnlines, ESL, Langhship, Viking Line). 

Formare-hankkeessa Merimieskirkko on edelleen aktiivisesti mukana. Merenkulun 
työhyvinvointihanke kohdistuu työkyvyttömyyden partaalla oleviin henkilöihin tarjoten liikunnan 
ravinnon ja henkisen hyvinvoinnin työkaluja elämän hallintaan. Hankkeessa ovat mukana 
Merimiespalvelutoimisto (Mepa), MEK, R5-athletics and health (R5), vakuutusyhtiö Alandia sekä 
työterveysyhtiö Maresan (31.12.2019 saakka). Merimieskirkon edustajana Jaakko Laasio osallistui 
hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja Pekka Wilska piti hankkeeseen osallistuville elämänhallinnan 
luentoja. 

Keväällä käynnistyi merenkulun johtamisvalmennuksen hanke, jota oli valmisteltu jo edellisestä 
vuodesta lähtien. Merimieskirkko toimi hankkeen koordinaattorina ja siinä olivat ohjausryhmään 
kuuluvien MEK ja Suomen Varustamot ry:n lisäksi mukana kaikki kolme merenkulun ammattijärjestöä, 
Aboa Mare merenkulkuoppilaitos sekä varustamoista ESL Shipping, Finnlines ja TallinkSilja. 
Valmentamisesta vastasi Deep Lead Oy, joka myös osallistui hankkeen kehitystyöhön. 
Pilottivalmennukseen kutsuttiin 10 henkilöä laivoilta sekä 4 eri maaorganisaatioista. Kokemukset 
olivat erittäin myönteisiä, ja vielä ennen vuoden vaihtumista sovittiin jatkosta, jota valmistellaan 
alkuvuonna 2020. Tarkoituksena on luoda mallista pysyvä osa merenkulun henkilöstöhuoltoa. 

Toukokuussa laivakuraattorityön tiimi oli mukana Alandia Maritime Dayssä (Sjöfartens dag) 
Maarianhaminassa. Sjöfartens dag kokoaa kattavasti merenkulun toimijoita niin Suomesta kuin 
kansainvälisestikin ja on oiva tilaisuus verkostoitumiseen ja yhteistyön vahvistamiseen.  



Lokakuussa palkatut laivakuraattorit osallistuivat ICMAn 50-vuotiskonferenssiin osana Suomen 
Merimieskirkko ry:n delegaatiota. Konferenssin teemana oli “50 Years of Working Together for 
seafarers, fishers and their families”. Mia Haapakorva piti yhden työpajan luennon aiheella 
laivakuraattorin työ ja aktiivinen kuuntelu. Työpajassa syntyi vilkasta keskustelua kuuntelemisen 
merkityksellisyydestä. Edelleen todettiin, että jos on aikaa viettää miehistön kanssa pidempään, 
keskusteluista tulee syvempiä ja henkilökohtaisempia, koska luottamusta syntyy pidemmällä 
aikavälillä. 

Palkatut laivakuraattorit osallistuivat marraskuussa työturvallisuuskeskuksen järjestämään 
”Psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden hallinta merenkulkijoilla” -koulutukseen syksyllä Helsingissä.  

Viestintä 

Laivakuraattoreiden matkaa on voinut välillä seurata Merimieskirkon Instagramissa, ja 
laivakuraattoreilla on omat (suljetut) facebook- ja wattsapp-ryhmät sisäistä tiedonvaihtoa varten. 

Pekka Wilskan Formare-hankkeen hyvinvointiluento löytyy Youtubesta Merimiespalvelun Fromare-
sivujen linkillä. 

 

PALKATUT LAIVAKURAATTORIT 2019 

 

Mia Haapakorva (seilaava) osa-aikainen 

Pekka Wilska (koordinoiva) osa-aikainen 

 

NIMIKKOLAIVAKURAATTORIT 31.12.2019 

 

Juha Alander 
Gerd Erickson 
Eeva-Liisa Helle-Lahti 
Minna Hellström 
Minna Into 
Jorma Jussila 
Ritva Kauhanen 
Leila Lahtela 
Eeva-Kaija Lemmetyinen 
Unto Mikkonen 
Hanna Niemi 
Esa Pyöriä 
Olli Salomäenpää 
Tiina Töyrä 
Matias Uusisilta 
Tero Vaarna 
Tapio Koivu (kriisitukiresurssi) 
Ulla Kosonen (kriisitukiresurssi) 
Pirjo Suomi (kriisitukiresurssi) 
 
 
 
Jaakko Laasio 
merenkulkijatyön johtaja 

  



Toimintakertomus 2019 
Henkilöstö 

 
 
Toimintavuoden aikana merimieskirkon työntekijöistä 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 

Hampurin merimieskirkko 5 

Ateenan merimieskirkko 1 

Henkilöstö yhteensä 33 

 

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös osa-aikaisena työskentelevät 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 €). 

Vakituisen henkilöstön sukupuoli ja ikä 

31.12.2019 

 
 

naisia miehiä keski-ikä 

Kotimaan työntekijät 11 3 50,8 

Ulkomaan työntekijät 15 4 44,5 

Henkilöstö yhteensä  26 7 47,3 

 

Esimiestehtävissä toimi 31.12.2019 neljä miestä ja kaksi naista. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vuonna 2018 aloittanut vapaaehtoistoiminnan työryhmä jatkoi toimintaansa vapaaehtoistoiminnan 
asiantuntijan johdolla. Työryhmään osallistuu yksi työntekijä jokaisesta ulkomaan toimipisteestä sekä 
yksi työntekijä (tai hänen sijaisensa) kotimaan merimieskirkolta. Työryhmän kokoukset pidettiin 
säännöllisesti kerran kuukaudessa. Työryhmässä koulutettiin CRM-järjestelmän käyttöä, jaettiin 
vertaistukea sekä tuotettiin viisi uutta ohjeistusta tai vapaaehtoisen ohjausta tukevaa asiakirjaa, kuten 



esimerkiksi: todistus vapaaehtoisuudesta merimieskirkolla sekä merimieskirkon vapaaehtoisen 
salassapitosopimus. Työryhmä loi ja toteutti kaksi suurempaa palautekyselyä merimieskirkon 
vapaaehtoisille. Vapaaehtoistoiminnan työryhmässä keskityttiin vapaaehtoistoiminnan prosessien 
lisäksi laadukkaan vapaaehtoistoiminnan määrittelemiseen ja työryhmä laati ehdotuksen 
merimieskirkon johtoryhmälle niistä vapaaehtoistoimintaan tehtävistä muutoksista, jotka 
mahdollistaisivat kestävän ja laadullisesti hyvän vapaaehtoistoiminnan merimieskirkolla.  

Merimieskirkon peruskurssin sisältö uudistettiin ja muutettiin vapaaehtoisten peruskurssiksi. 
Vapaaehtoisia tai vapaaehtoiseksi haluavia kurssilaisia kouluttivat vapaaehtoisten ohjaajat 
kotimaasta sekä ulkomailta ja vertaistukea ja osaamistaan jakoivat merimieskirkon entiset ja 
nykyiset vapaaehtoiset. Kurssin uusi kohderyhmä, sisältö ja toteutustapa koettiin hyväksi ja se 
tullaan järjestämään uudestaan vuonna 2020. 

Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa on 952 vapaaehtoista, jotka antavat eri muodoissa 
tukeaan ja työpanostaan merimieskirkon hyväksi. Näistä paikallisvapaaehtoisena eli 
säännöllisesti toiminnassa mukana olevia on yli 500.  

 

Ulkomaan kirkkojen vuosivapaaehtoiset ja harjoittelijat 

 
 

2019 2018 2017 2016 2015 

Vuosivapaaehtoiset 31 29 31 34 17 

Harjoittelijat  10 20 22 20 13 

Vuosivapaaehtoiset valitaan kerrallaan vuodeksi.  

Kotimaan kirkkojen paikallisvapaaehtoiset 

 
 

2019 

KemiTornio 10 

Oulu 12 

Kokkola 11 

Rauma 3 

Turku 17 

Vuosaari 21 

Hamina-Kotka 4 

 

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN JA TYÖN KEHITTÄMINEN  

Merimieskirkon koko henkilöstö kokoontui koulutuspäiville huhtikuussa 2019 Turun kristillisellä 
opistolla. Koulutuspäivien teemana olivat varainhankinta ja vapaaehtoistoiminta. Kouluttajana 
toimi Salla Saarikoski. Koulutus poiki erilaisia työryhmiä mm. kotimaan työntekijöiden 
vapaaehtoisten rekrytointiin keskittyvän työryhmän.  



Yhteisten koulutuspäivien lisäksi toteutettiin eri henkilöstöryhmillä vuoden aikana ammatillista 
lisäkoulutusta. Erityistä huomiota kiinnitettiin osaamisen jakamiseen yli toimipisteiden.  

Vuonna 2019 toteutettiin laajamittainen henkilöstötutkimus. Henkilöstötutkimuksen tuloksien 
perusteella Eezy Spirit myönsi merimieskirkolle Suomen innostavimmat työpaikat 2019 -
tunnustuksen.   

Henkilöstötutkimus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ovat olleet pohjana koko 
työyhteisön hyvinvoinnin ja osaamisen kartuttamiselle sekä työyhteisön toiminnan edelleen 
kehittämiselle. Lisäksi toimintavuoden aikana esimiehet kävivät kehityskeskustelut jokaisen 
työntekijän kanssa. Kehityskeskusteluissa kartutettiin mm. työntekijän henkilökohtaista 
osaamista ja kehittymistä. 

Vuonna 2019 ei otettu käyttöön uusia koko henkilöstöä it-järjestelmiä.  

Henkilöstöluettelo 31.12.2019 

Keskustoimisto 

Egger Heidy   toimistoassistentti 

Hannula Katja varainhankintakoordinaattori 

Kaukonen, Eija talousjohtaja 

Laasio Jaakko  merenkulkijatyön johtaja, 
yhteyspäällikkö 

Puumalainen Sanna hr- koordinaattori, 

vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori 

Suihkonen Hannu pääsihteeri 

Toljamo Marko  viestintäpäällikkö 

   

Kotimaan merimieskirkot 

Oulu Haapakorva Mia satamakuraattori, seilaava laivakuraattori 

Kokkola Kangasvieri Anu-Marja  satamakuraattori 

Turku Suvanto Arja satamakuraattori 

Vuosaari Vuollo Hanna           merimiespastori 

Kemi-Tornio Rasi Sanna            satamakuraattori 

Rauma Annamaria Lehto satamakuraattori 

HaminaKotka Wilska Pekka satamakuraattori, koordinoiva laivakuraattori 

 

 



Ulkomaan merimieskirkot 

Benelux-maat 

Buttigieg, Hanna palveluvastaava 

Iso-Pietilä Jenni määräaikainen 
sosiaalikuraattori 

Tuomainen Pauliina merimiespastori 

Lännenpää-de la Cruz Piia johtava sosiaalikuraattori 

Meurman Tuomas  johtaja 

Pihlman Olli keittiövastaava 

Salmi, Valtteri sosiaalikuraattori 

Kontturi Harri määräaikainen palveluvastaava 

Tapiomäki Pekka kiinteistöassistentti 

van Bregt Sari sihteeri 

 

Iso-Britannia ja Irlanti 

Burton Annu hallintosihteeri 

Härkönen Marjaana johtaja 

Lindholm Hanna  sosiaalikuraattori 

Mattila Mervi palveluvastaava 

Niemeläinen Elli keittiötyöntekijä 

Korteniemi Salla liikkuva sosiaalikuraattori 

 

Kreikka 

Hilonen Mari sosiaalikuraattori 

 

Pohjois-Saksa 

Lehmann Ritva sosiaalikuraattori 

Salmi Valtteri johtaja 

Rintamäki Matti sosiaalikuraattori 

Weissenburg Eira toimistosihteeri 

Ylitalo Tiina palveluvastaava 



PALKITTUJA 
 
Suomen Merimieskirkon saavutuspalkinto vuonna 2019 myönnettiin sosiaalikuraattori Ritva Lehmannille. 
 
Merimieskirkon plaketteja myönnettiin 7 kpl ja kunniamerkkejä 2 kpl. Merimieskirkon ansiomerkkejä 
myönnettiin yhteensä 18 kpl, joista 5 kultaista, 2 hopeista ja 11 pronssista. 
 
Palkittu   Pvm.   Luovuttaja / tapahtuma 
 
Plaketit (7) 
Helsingin Konemestariyhdistys ry 26.1.2019  Jaakko Laasio 
Timo Lappalainen  21.1.2019  luov 4.2. Hannu Suihkonen 
Annu Burton   5.3.2019  Marjaana Härkönen 
Suurlähettiläs Päivi Luostarinen 23.5.2019  Marjaana Härkönen 
Hannele Koivisto  4.5.2019  Hannu Suihkonen Rotterdam 
Ellamaija Gries  1.12.2019  Valtteri Salmi Hampuri 
Anna-Rita Lau   1.12.2019  Valtteri Salmi Hampuri 
 
Pronssinen ansiomerkki (11) 
Kirsti Kolehmainen  31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Helvi Kärkkäinen  31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Marja Nyström  31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Armi Ruoni   31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Hilkka Kananen  10.8.2019  Kajaanin kesäjuhla 
Maila Lappalainen  10.8.2019  Kajaanin kesäjuhla 
Anja Mustonen  10.8.2019  Kajaanin kesäjuhla 
José Guadalupe Flores Vargas 15.9.2019  Kokkola merisunnuntai 
Silvana Plock   1.12.2019  Valtteri Salmi Hampuri 
Sinikka Schröder  1.12.2019  Valtteri Salmi Hampuri 
Johanna Tulensalo  1.12.2019  Valtteri Salmi Hampuri 
 
                              
Hopeinen ansiomerkki (2) 
Tuula Timonen  31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Anneli Vainio   31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
 
Kultainen ansiomerkki (5) 
Hannu Hartala   31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Seija Jokilehto   31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Hilkka Rusanen  10.8.2019  Kajaanin kesäjuhla 
Eila Kiviharju   29.9.2019  Kemin 80-vuotisjuhla 
Maija Priess   1.12.2019  Valtteri Salmi Hampuri 
 
Kunniamerkki (2) 
Raili Kuusjärvi  31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
Pirkko Rantala   31.3.2019  Tuusulan 70v-juhla 
  



Toimintakertomus 2019 
Viestintä ja varainhankinta 

 
 
Viestinnän painopiste oli viestintästrategian mukaisesti sähköisessä mediassa. Viestinnässä korostui 
varainhankinnallinen ote. Sosiaalisen median käyttöä tehostettiin ja sen sisältöä yhtenäistettiin. 
Merimieskirkon kokonaisviestinnän linjoja suunnitteli, koordinoi ja sparrasi vuonna 2017 aloittanut 
viestintätyöryhmä, joka kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. 
 
SOSIAALINEN MEDIA 
 
Pääasiallinen somekanava oli Facebook, jonka sivuilla pyrittiin kertomaan toiminnasta ”täynnä elämää” -
tyyppisellä kuvituksella ja kerronnalla. Informointija aktivointikäytössä Facebook oli niin keskustoimistolla 
kuin kaikilla ulkomaan ja kotimaan toimipaikoilla. Kuvanjakopalvelu Instagramissa jaettiin toimintaan 
liittyviä informatiivisia valokuvia. Instagramin tarinasovelluksen käyttöä lisättiin. Lisäksi Merimieskirkko 
päivitti kahtena viikkona Kirkko Suomessa -instagramia. Keskustoimiston ja ulkomaan kirkkojen Twitter- ja 
LinkedIn-tileillä jaettiin asia- ja rekrytointitietoa. Verkkopalveluista tarjolla oli myös blogi ja Youtube. 
 
VERKKOSIVUSTOT 
 
Merimieskirkko.fi-verkkosivustot (7 kpl) olivat ulkoisen viestinnän alustana, johon ohjattiin liikennettä 
myös sosiaalisen median kanavilta. Sivujen ja niiden sisältöjen löydettävyyttä hakukoneilla (Google) 
optimoitiin ja päivitettiin aktiivisesti. Verkkosivuston palvelusopimus sen ylläpidosta jatkui Aste Helsingin 
kanssa. Verkkosivustot toimivat erilaisten lomakkeiden, kuten palaute-, työhönhaku-, työharjoittelu- ja 
vapaaehtoislomakkeiden alustana. Merimieskirkon pääsivustolle liitettiin Tawk.to-chattipalvelu. 
Ajankohtaisuutisia, tapahtumatiedotusta, erilaisia artikkeleja ja lehdistötiedotteita julkaistiin pitkin vuotta eri 
sivustoilla. 
 
Vuoden 2019 aikana systematisoitiin verkon lahjoitussivun ja asiakastietojärjestelmän käytön lahjoitusten 
pyytämisessä, vastaanottamisessa sekä hallinnoinnissa sekä vahvistettiin pyytämisen kulttuuria. 
Henkilöstökoulutus rohkaisi jokaista työntekijää aktiiviseen lahjoitusten pyytämiseen. Lahjoittajarekisteri 
mahdollisti säännöllisen yhteydenpidon lahjoittajiin. Asiakastietojärjestelmän avulla pystyttiin myös 
tunnistamaan ja viestimään potentiaalisille uusille tukijoille. Merimieskirkko sai valtaosan lahjoituksista 
lahjoitussivun kautta. Edellisvuonna käyttöönotetun Facebookin lahjoitustyökalun kautta saatiin etenkin 
merkkipäivälahjoituksia. Tekstiviestilahjoituksen pystyy kohdistamaan suoraan tietyn kotimaan toimipaikan 
hyväksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön uutena lahjoitusten maksutapana MobilePay. 
 
MEDIATIEDOTTEET 
 
Lehdistötiedotteet lähetetiin medialle Liana Technologies/Koodiviidakon ePressi-palvelun kautta. 
Tiedotteiden keskimääräinen avaajamäärä oli 273 ja avausprosentti 15,4. Luetuin tiedote koski 
joulumyyjäisiä ja sen avasi 729 toimittajaa. Merimieskirkko oli esillä vuoden mittaan useita kertoja niin 
paikallisessa, alueellisessa kuin valtakunnallisessa mediassa. 
 
UUTISKIRJEET 
 
Merimieskirkon sähköinen uutiskirje (noin 600 tilaajaa) samoin kuin ulkomaan kirkkojen uutiskirjeet 
(yhteensä noin 3 500 tilaajaa) lähetettiin tilaajille MailChimp-palvelusta. Isoilla toimipaikoilla oli 
uutiskirjeen lisäksi käytössä eri toimintoihin tai tapahtumiin liittyviä sähköisiä kirjeitä. Hartauskirjoitus 
Sisua ja Siunausta lähetettiin kerran viikossa sen 133 tilaajalle. Postipalvelu MailChimp on integroitu CRM-
asiakkuudenhallintajärjestelmään. 
 
 



PRINTTIMEDIA 
 
Merimieskirkko-lehti ilmestyi kolme kertaa ensimmäisen numeron ollessa toimintakertomus. 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 jaossa Suomen kaikille opettajille SubjectAid-palvelun kautta. 
Eri kouluihin jaettiin palvelun kautta yhteensä 1 939 yleisesitettä ja 1 239 Merimieskirkko-lehtiä. 
 
Flyereita tehtiin vapaaehtoisten rekrytointiin, rekkakuljettajien houkuttelemiseksi Vuosaaren 
merimieskirkolle sekä majoittujien houkuttelemiseksi Lontoon ja Hampurin merimieskirkolle. 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 kolme 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 
OneDrive- palvelut. Useat eri toimintoihin liittyvät työryhmät kokoontuivat säännöllisesti Skypessä ja 
Teamsissa. Toimipaikoilla ja merimieskirkkojen eri työryhmissä tiedon välittämiseen käytettiin myös 
pikaviestipalvelu WhatsAppia. 
 
VARAINHANKINTAKAMPANJAT 
 
Suomen Merimieskirkko jatkoi VaLa ry:n jäsenenä. Vala on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten 
yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan 
periaatteita. Merimieskirkko oli yhtenä järjestönä mukana VaLa ry:n organisoimassa Vastuullisen 
lahjoittamisen marraskuussa. Marraskuun ajan kampanjassa mukana olevat asianajajat laativat testamentteja 
maksutta mm. Merimieskirkolle. Viestimme tästä mahdollisuudesta somekanavissamme. 
 
Merimieskirkko osallistui myös kansainväliseen #tekojentiistai-somekampanjaan 3.12. TekojenTiistai on 
osa kansainvälistä #GivingTuesday-kampanjaa, joka pyrkii lisäämään keskustelua ja tietoisuutta 
antamisesta: ajan, avun, hyvänmielentekojen sekä lahjoitusten muodossa. Yhteydenottojemme 
kannustamana kampanjaan lähti mukaan vajaa 10 yritystä Suomessa tekemällä tuotelahjoituksia. Kampanjan 
avulla keräsimme myös yksityisiä lahjoituksia. 
 
VARAINHANKINTAKEINOJA 
 
Merimieskirkon yhdessä pääkaupunkiseudun partiolippukuntien kanssa organisoima 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 
seurakunnat että yksityishenkilöt ovat voineet tilata Kirkkoviiniä lähimpään Alkon 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 kirkkojen vuosibudjeteista. Samalla ne näyttävät Merimieskirkon vapaaehtoisten todellisen 
voiman. Myyjäisten toteuttamisessa tarvittavat sadat vapaaehtoiset olivat suomalaisia, paikallisia tai 



Suomesta tulevia vapaaehtoisia. Suomesta myyjäisiin lähti yhteensä 7 rekkaa ja 4 merikonttia suomalaisia 
elintarvikkeita ja lahjatavaroita. 
 
KERÄYSLUVAT 
 
Merimieskirkolla oli keräysluvat Suomessa Ahvenenmaa mukaan lukien. Poliisihallitus oli myöntänyt 
vuosiksi 2019–2020 rahankeräysluvan Merimieskirkolle koko Suomea (Ahvenanmaa pois lukien) varten. 
Ahvenanmaan maakuntahallitus uusi luvan Ahvenanmaata varten vuodeksi 2020. 
 
MUUTAMIA MEDIAOSUMIA 
 
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-
kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-
87af0e0e748d 

https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/ulkosuomalainen-ei-voi-aina-hyvin-kertoo-merimieskirkkoa-johtanut-hoitaja 

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/merimieskirkot-avaavat-hampurin-joulun-myyjaisilla-monien-saksalaisperheiden-
jouluperinteisiin-kuuluvat-suomalaiset-herkut#8339abb0 

https://www.is.fi/matkat/art-2000006281745.html 

https://www.tunnetyo.fi/single-post/2019/04/29/OpeTET-Ateenassa-Ikkuna-Suomen-Merimieskirkkoon-ja-
kreikkalaiseen-kulttuuriin 

https://navigatormagazine.fi/uutiset/satu-oldendorff-lahti-mutta-toiminta-jatkuu-hampurin-merimieskirkossa/ 

https://www.diak.fi/2019/02/12/ehdottomasti-sen-arvoista/ 

https://www.komiat.fi/uutiset/online-uutiset/kortesjarven-yrittajat-keraa-sukkia-hampurin-merimieskirkolle-
1.3068449 

https://rauhantervehdys.fi/2019/07/kotisatamassa-kaikkialla/ 

https://www.omnipress.fi/jutut/suomen-silta/suomalainen-joulu-kiinnostaa-maailmalla/ 

https://www.mtv.fi/sarja/mtv-uutiset-live-33001002003/miten-lontoossa-asuvat-kokevat-brexit-veivauksen-mtv-
uutiset-haastatteli-lontoon-merimieskirkolla-suomalaisia-1160892 

https://fuengirola.fi/saadaanko-aurinkorannikolle-suomalainen-sosiaalityontekija/ 

 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-87af0e0e748d
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-87af0e0e748d
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hampurin-merimieskirkko-muuttuu-marketiksi-suomesta-rahdataan-kaksi-kylmarekallista-tavaraa-tiskissa-sinappia-salmiakkisuklaata-kinkkuja-ja-perunalaatikoita/5ed76056-ede1-42ba-9caa-87af0e0e748d
https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/ulkosuomalainen-ei-voi-aina-hyvin-kertoo-merimieskirkkoa-johtanut-hoitaja
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/merimieskirkot-avaavat-hampurin-joulun-myyjaisilla-monien-saksalaisperheiden-jouluperinteisiin-kuuluvat-suomalaiset-herkut#8339abb0
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/merimieskirkot-avaavat-hampurin-joulun-myyjaisilla-monien-saksalaisperheiden-jouluperinteisiin-kuuluvat-suomalaiset-herkut#8339abb0
https://www.is.fi/matkat/art-2000006281745.html
https://www.tunnetyo.fi/single-post/2019/04/29/OpeTET-Ateenassa-Ikkuna-Suomen-Merimieskirkkoon-ja-kreikkalaiseen-kulttuuriin
https://www.tunnetyo.fi/single-post/2019/04/29/OpeTET-Ateenassa-Ikkuna-Suomen-Merimieskirkkoon-ja-kreikkalaiseen-kulttuuriin
https://navigatormagazine.fi/uutiset/satu-oldendorff-lahti-mutta-toiminta-jatkuu-hampurin-merimieskirkossa/
https://www.diak.fi/2019/02/12/ehdottomasti-sen-arvoista/
https://www.komiat.fi/uutiset/online-uutiset/kortesjarven-yrittajat-keraa-sukkia-hampurin-merimieskirkolle-1.3068449
https://www.komiat.fi/uutiset/online-uutiset/kortesjarven-yrittajat-keraa-sukkia-hampurin-merimieskirkolle-1.3068449
https://rauhantervehdys.fi/2019/07/kotisatamassa-kaikkialla/
https://www.omnipress.fi/jutut/suomen-silta/suomalainen-joulu-kiinnostaa-maailmalla/
https://www.mtv.fi/sarja/mtv-uutiset-live-33001002003/miten-lontoossa-asuvat-kokevat-brexit-veivauksen-mtv-uutiset-haastatteli-lontoon-merimieskirkolla-suomalaisia-1160892
https://www.mtv.fi/sarja/mtv-uutiset-live-33001002003/miten-lontoossa-asuvat-kokevat-brexit-veivauksen-mtv-uutiset-haastatteli-lontoon-merimieskirkolla-suomalaisia-1160892
https://fuengirola.fi/saadaanko-aurinkorannikolle-suomalainen-sosiaalityontekija/

